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บทคัดย่อ 
การศึกษาตัวช้ีวัดการเงินท่ีเหมาะสมในธุรกิจการเงิน เป็นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) 

โดยใช้ข้อมูลจากธุรกิจการเงินที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ
เงินทุน และธุรกิจประกันภัย การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือเพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดผล
การดำเนินงานทางการเงินกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินในแต่ละธุรกิจของธุรกิจการเงินและธรุกิจ
การเงินในภาพรวม 2) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจของธุรกิจการเงินและ
ธุรกิจการเงินในภาพรวม และ 3) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจของธุรกิจการเงิน
และธุรกิจการเงินในภาพรวม การศึกษานี ้ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เพื่อทดสอบความมีนัยสำคัญของตัวแปรต้นที่เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการ เงิน และเพื่อ
ศึกษาตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทางการเงินท่ีเหมาะสมในธุรกิจการเงินที่มีประเภทธุรกิจแตกต่างกัน 

ผลการศึกษาพบว่าจากค่าทดสอบระดับความมีนัยสำคัญของความถดถอย ซึ่งบ่งบอกการให้ความสำคัญ
ของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินของธุรกิจการเงิน  โดยแบ่งการวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ทางการเงินออกเป็น 3 ตัว ได้แก่ ตัวช้ีวัดทางการเงินท่ีเป็นกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี  ตัวช้ีวัดทางการเงิน
ที่เป็นกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย และตัวช้ีวัดทางการ
เงินท่ีเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย ธุรกิจการเงินในภาพรวม และธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ
ประกันภัย จะให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินคือ  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สำหรับตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทางการเงินท่ีเหมาะสมพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิในการตัดสินใจ (R2) ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยค่า
สัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2) ของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่เป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่าง
ง่ายของธุรกิจการเงินในภาพรวม และธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน มีค่าความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่
ไม่ใช่ทางการเงินมากที่สุด ดังนั้นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่เหมาะสม
ที่สุดของธุรกิจการเงินในภาพรวม และธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ส่วนธุรกิจประกันภัย  มีค่าสัมประสิทธิ์ในการ
ตัดสินใจของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่เป็นกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษีและมูลค่าเพิ่มทาง
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เศรษฐศาสตร์เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินมีค่าความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินมากที่สุด 
ดังนั้นกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษีและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์เป็นตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทางการเงิน
ที่เหมาะสมที่สุดของธุรกิจประกันภัย 
คำสำคัญ : ตัวช้ีวัดทางการเงิน, ธุรกิจการเงิน 
 

Abstract 
Proper Financial Indicators in Financial Business was studied from secondary data from 

financial statements of financial business in The Securities Exchange of Thailand which consisted 
of bank firms, capital firms, and insurance firms. This research has three objectives:  1) to study the 
relation between key performance indicators is financial and key performance indicators is non 
financial for each business in financial business and overall financial business, 2) to study proper 
key performance indicators is non financial for each business in financial business and overall 
financial business, and 3) to study proper key performance indicators is financial for each business 
in financial business and overall financial business. This study used multiple regression analysis to 
the test significance of independent variables which were key performance indicators is non 
financial in financial business and to study proper key performance indicators is financial for 
different types of financial businesses. 

The study discovered the significant indicators of fossilization which presented the 
importance of three key performance indicators is non financial, namely 1) financial indicators of 
Net Operating Profit after Tax (NOPAT) 2) financial indicators of Earning before Interest, Tax, 
Depreciation, and Amortization.(EBITDA) and 3) financial indicators of Economic Value 
Added.(Simple EVA)  Overall financial business, bank firms, capital firms, and insurance firms, gave 
importance for key performance indicators is non financial in term of research and product 
development expense. 

For proper financial indicators in the finance business, it was found that R Square of 
financial indicators which was the Economic Value Added (Simple EVA) for overall financial 
business, bank firms, and capital firms. Show the highest value. Therefore, the Economic Value 
Added (Simple EVA) was the most proper key performance indicator is financial for overall is 
financial business, bank firms, and capital firms. As for insurance firms R Square of financial 
indicators which were the Net Operating Profit after Tax. (NOPAT) and the Economic Value Added 
(Simple EVA) showed the highest value Hence, the Net Operating Profit after Tax (NOPAT) and the 
Economic Value Added (Simple EVA) were the most proper key performance indicators is financial 
for insurance firms.  
Keyword: Financial indicators, Financial Business 
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1. บทนำ  
ธุรกิจการเงิน ซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรและเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจ

การเงิน ถือเป็นธุรกิจที่สนองปัจจัยในการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน ธุรกิจการเงินได้มีการแบ่งตามการจัดหมวด
ธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประกอบด้วย ธุรกิจธนาคาร 11 บริษัท ธุรกิจ
เงินทุน 31 บริษัท และธุรกิจประกันภัย 12 บริษัท ในปัจจุบันธุรกิจการเงินมีสภาวะแข่งขันสูงขึ ้นทำให้การ
ประเมินผลงานเป็นสิ่งจำเป็น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ธุรกิจการเงินอาจใช้ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการเงินที่ไม่
ตรงกับการประเมินผลตามลักษณะธุรกิจของตน ส่งผลทำให้การประเมินผลงานผิดพลาด ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานไม่ได้ตามความต้องการที่ตั้งเป้าหมายไว้ และอาจทำให้ไม่ทราบสถานการณ์ในการประกอบธุรกิจอันส่งผล
ต่อความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งซึ่งประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัท ดังนั้นถ้าธุรกิจการเงินต้องการ
จะพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีเครื่องมือในการ
ประเมินผลงาน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงการนำตัวชี ้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินและตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินมาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงิน 
ได้แก่ กำไรจากการดำเนินงานหลังภาษี (NOPAT) กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และรายการตัดจำหน่าย (EBITDA) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย (Simple EVA) และตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงินได้แก่ อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) อัตราหมุนเวียน
ของเจ้าหนี้ (Account Payable Turnover) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and 
Product Development Expense) 

จากคำว่า ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินหมายถึง
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านการเงินและด้านต่าง ๆ ขององค์กร ในการกำหนด
ตัวช้ีวัดต้องชัดเจน องค์กรควรเลือกดัชนีวัดผลการดำเนินงานท่ีมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ตัวช้ีวัดที่ดีไม่
จำเป็นต้องมีมากเกินไป แต่ควรจะมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรแต่ละแห่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและมีการประเมินผลที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับมุมมองของผู้บริหารในองค์กร 
จากแนวคิดของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ ใช่ทางการเงิน จะเห็นได้ว่า
ตัวช้ีวัดดังกล่าวมีลักษณะของการใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงาน และมีความสอดคล้องกันสำหรับ
การใช้ในการดำเนินงานขององค์กร  แต่ยังไม่ได้มีการศึกษาและให้ความสนใจ ความสอดคล้องระหว่างตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงานทางการเงินกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินท่ี
เหมาะสมกับธุรกิจการเงินที่เป็นทั้งธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจประกันภัย ซึ่งถ้าธุรกิจการเงินทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงิน จะส่งผล
ทำให้ธุรกิจการเงินทราบถึงการให้ความสำคัญของตัวชี ้วัดผลทางการเงินที่ไม่ใช่ทางการเงิน ซึ่งตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงินสามารถบ่งบอกว่าธุรกิจการเงินควรเน้นการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพในส่วนงาน
ใด เช่นประสิทธิภาพยอดขาย ปริมาณการซื้อ ปริมาณลูกหนี้และเจ้าหนี้ หรือค่าใช้จ่ายในการวิ จัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เมื่อธุรกิจการเงินเน้นประสิทธิภาพในส่วนงานนั้น อาจส่งผลทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำกำไร ซึ่งเป็น
เหตุในการค้นหาต่อไปว่า ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินแบบใดที่เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงนิท่ี
วัดประสิทธิภาพการทำกำไรได้ดีที่สุด และสอดคล้องกับการเน้นประสิทธิภาพในการทำงานในส่วนต่าง ๆ ในการ
ประกอบธุรกิจ อันเป็นแนวคิดในการทำวิจัยครั้งนี้ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่

ทางการเงินของแต่ละธุรกิจในธุรกิจการเงินและธุรกิจการเงินในภาพรวม 
2.2 เพื่อศึกษาตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินท่ีเหมาะสมของแต่ละธุรกิจในธุรกิจการเงินและธุรกิจ

การเงินในภาพรวม 
2.3 เพื่อศึกษาตัวชี ้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจในธุรกิจการเงินและธุรกิจ

การเงินในภาพรวม 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาถึงความสัมพันธ์และความเหมาะสมของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่

ทางการเงินและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินโดยใช้ตัวแบบซึ่งสามารถแสดงกรอบแนวคิดของการศึกษาได้
ดังนี้  
 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากกรอบแนวคิดจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงินกับตัวช้ีวัด
ผลการดำเนินงานทางการเงิน ศึกษาความเหมาะสมของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยใช้สมการ
ถดถอยแบบเชิงพหุ และศึกษาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่เหมาะสมของธุรกิจการเงิน ซึ่งประกอบด้วย 
กำไรจากการดำเนินงานหลังภาษี (NOPAT) กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
รายการตัดจำหน่าย (EBITDA) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย (Simple EVA) การทดสอบจะใช้ค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ (R2) เพื่อดูว่าธุรกิจการเงิน มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินตัวใดเหมาะสม
ที่สุด  
 

ตัวแปรต้น (X) ตัวแปรตาม (Y) 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
 

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้  
(Account Receivable Turnover: ARP) 
 

อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้  
(Account Payable Turnover: APT) 
 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจยัและพัฒนาผลติภณัฑ์ 
(Research and Product Development 
Expense: PRODUCT) 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงิน 
 

กำไรจากการดำเนินงานหลังภาษ ี
(Net Operating after Tax : NOPAT) 
 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย  
(Earning before Interest, Tax, Depreciation 
and Amortization: EBITDA ) 
 

มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย  
(Economic Value Added: Simple EVA) 

สัมพันธ์
ต่อ 
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3.1. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการเลือกใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

ทางการเงินมาเป็นตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้ และเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการนำเอาตัวช้ีวัดผลการดำเนินทางการเงิน
และตัวชี้วัดผลการดำเนินที่ไม่ใช่ทางการเงินมาทดสอบความสัมพันธ์เพื ่อวิเคราะห์ผลการวิจัยที่แสดงถึงความ
เหมาะสมในการใช้ตัวแปร แนวคิดในการทดสอบในวัดค่าตัวแปร และแนวทางในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่ง
สามารถแสดงเป็นแนวคิดอ้างอิงเกี่ยวกับทฤษฎีและและวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัยครั้งนี้ได้ดังนี้ 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของ

องค์กร ในการกำหนดตัวช้ีวัดต้องชัดเจน และต้องเลือกวัดหรือประเมินงานสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของกล
ยุทธ์ในองค์กรนั้น ตัวอย่างของดัชนีวัดผลการดำเนินงานท่ีสำคัญได้แก่ 

1) ดัชนีวัดผลด้านการเงิน ได้แก่ ยอดขาย กำไรต่อยอดขาย อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (ROI) อัตรากำไรต่อหุ้น (EPS) 

2) ดัชนีวัดผลด้านการตลาดและลูกค้า ได้แก่ จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนลูกค้า
เก่าในฐานข้อมูล อัตราการขยายตลาด อัตราการร้องเรียนของลูกค้า ส่วนแบ่งตลาด 

3) ดัชนีวัดผลด้านการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ 
จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ในรอบระยะเวลา 

4) ดัชนีวัดผลด้านการเรียนรู้และการบริหารบุคลากร ได้แก่ แผนการจัดฝึกอบรม
พนักงาน ผลประเมินความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร การประเมินคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

5) ดัชนีวัดผลด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ อัตราส่วนของเสียในระหว่าง
ทำการผลิต รอบเวลาในการผลิตสินค้า อัตราการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร 

3.3 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงิน (ณัฐชา วัฒนวิไล 2554, 164-170) 
EVA คือตัวชี้วัดว่าคุณค่ามากเท่าใดที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ และคุณคา่ที่

เพิ่มขึ้นนี้สามารถเกิดได้ในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) โดยมีการคำนวณที่อยู่บนพื้นฐานที่ว่า
รายได้ต้องครอบคลุมดอกเบี้ยจ่ายจากกการก่อหนี้และผลตอบแทนขั้นต่ำที่ชดเชยความเสี่ยงของบริษัทให้แก่ส่วน
ของเจ้าของหรือนั่นคือผลตอบแทนขั้นต่ำที่นักลงทุนต้องการ ทั้งนี้ EVA ยังเป็นตัววัดผลการดำเนินงานทางด้าน
การเงินที่เชื่อมโยงให้เกิดการสร้างความมั่นคั่งให้กับผู้ถือหุ้น และเป็นพื้นฐานในระบบการให้ผลตอบแทน ค่าของ 
EVA นั้นจะอยู่ในรูปของสกุลเงิน ถ้าได้ค่า EVA เป็นบวกจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีผลตอบแทนที่ได้รับเหนือกว่า
ต้นทุนที่ลงไปในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ นั่นคือบริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพื่อก่อให้เกิดความมั่งคั่ง ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายของบริษัทได้ 

NOPAT นั้นเป็นการวัดกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี ซึ่ง NOPAT นี้จะเป็นการมองการวัดกำไรที่
เป็นอิสระจากการวัดโครงสร้างเงินทุน สำหรับการคำนวณ NOPAT สามารถคำนวณได้โดย นำดอกเบี้ยจ่ายหลังหัก
ภาษีบวกกลับไปในกำไรสุทธิหลังหักภาษี  

EBITDA นั้นเป็นการวัดกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และรายการตัด
จำหน่าย ซึ่ง EBITDA นี้เป็นการมองการวัดกำไรที่เป็นอิสระจากการการวัดโครงสร้างเงินทุนเช่นเดียวกับ NOPAT 
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แต่การวัดกำไรของ EBITDA จะดีกว่าเนื่องจากการวัดกำไรของ EBITDA เป็นการมองกำไรก่อนหักรายการที่ไม่เป็น
ตัวเงิน จึงทำให้ในการมองการวัดผลกำไรของ EBITDA จะสามารถมองเห็นกำไรในรูปแบบของเงินสดได้ดีกว่า  

3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ประภัสสร  กาพย์เกิด (2559) ได้ทำวิจัยเรื่องผลกระทบของการวัดผลการดำเนินงานโดยวิธีมูลค่าเพิ่มเชิง

เศรษฐกิจและวิธีอัตราส่วนทางการเงินที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย : กรณีศึกษาบริษัท กลุ่ม SET50 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ค่าเฉลี่ย EVA แต่ละปี ในระยะเวลาที่ทำการศึกษาทั้ง 
5 ปี มีค่าเป็นบวก กิจการมี NOPAT เพียงพอที่จะสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และต้นทุนเงินทุน
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการและสร้างความมั่งคั่งให้ผู้ถือหุ้นได้ ส่วนการเปรียบเทียบการ
วัดผลการดาเนินงานด้วยวิธี EVA กับกำไรสุทธิพบว่าให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน คือ บริษัทท่ีมี EVA เป็นบวก ก็จะมี
กำไรสุทธิเป็นบวกเช่นกัน ที่ 88%  ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยอย่างง่าย พบว่า EVA รวมถึง ROA ROE และ
EPS สามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 
โดย EVA สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ได้น้อยที่สุด ประมาณ 0.6% ส่วนผลการวิเคราะห์
ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยมีขนาดสินทรัพย์ของกิจการ (Firms Size) เป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ROA ROE 
EPS และ EVA มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน 

ศิณีวรรณ  จันทะปิดตา (2550) ได้ทำวิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงของโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่มี
ความเสี่ยงต่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิของมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์สูงสุด โดยใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์
มอนติคาร์โลโดยโปรแกรม @ Risk คือ ราคาขาย และ ปริมาณการขาย ขั้นต่อมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและ
ปัจจัยเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิการตัดสินใจ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุโครงการและมาตรการใน
การจัดการความเสี ่ยง ทั้งหมด 13 แผนจัดการความเสี ่ยง และ 5 แผนโครงการบริหารความเสี ่ยง พบว่า ค่า
คาดหมายของมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์หลังทำแผนบริหารความเสี่ยง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดมคี่า
เพิ่มขึ้น จาก -927,546 บาท เป็น 1,065,182 บาท สำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตัลขาวดำ และ 529,572 บาท เป็น 
1,076,008 บาท สำหรับเครื่องพิมพ์สี ตามลำดับ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว อยู่
ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ที่ทางโรงพิมพ์จุฬาฯกำหนดไว้ 

วุฒิชัย  หาญรุ่งโรจน์ (2552) ได้ทำวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลจากบทวิเคราะห์
ผู้บริหารกับตัวชี้วัดทางการเงินในอนาคต จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า โดยทั่วไปแล้วข้อมูลและข้อสรุปที่เปิดเผยอยู่ใน
บทวิเคราะห์ของผู้บริหารนั้นสามารถอ่านให้เข้าใจได้ยาก นักลงทุนจึงเลี่ยงการใช้ข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของผู้บริหาร
ที่เปิดเผยอยู่รายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม (แบบ 56-1) เพื่อให้ได้ประโยชน์ประกอบต่อการตัดสินใจที่จะลงทุนใน
หลักทรัพย์นั้น ๆ รวมถึงปริมาณของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมีปริมาณที่น้อย คือมีเพียง 37 บริษัทเท่านั้น 

ณัฐกานต์  กู ้วงศ์บัณฑิต (2549) ได้ทำวิจัยเรื ่องความสัมพันธ์ระหว่างราคาตลาดของหลักทรัพย์กับ
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จำหน่ายสามารถอธิบายราคาตลาดของหลักทรัพย์ได้ดีกว่ามูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ แต่เมื่อมองภาพรวมของทั้ง 2 
กลุ่มอุตสาหกรรมตามจำนวนบริษัทแยกตามสัญลักษณ์ของมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ บริษัทที่มีผลกำไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเป็นบวก แต่มีมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็นลบ อยู่ร้อย
ละ 74.31 ซึ่งหมายถึงกิจการมีผลการดำเนินงานแสดงผลกำไร แต่ไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
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ให้เหนือกว่าต้นทุนเงินทุนท้ังหมดของกิจการได้ คิดเป็นร้อยละ 74.31 ของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าการที่กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย เป็นบวก อาจมิได้สะท้อนผลการ
ดำเนินงานท่ีแท้จริงของกิจการได้  
 

4. วิธดีำเนินการวิจัย 
การศึกษา เรื่อง ตัวชี้วัดทางการเงินที่เหมาะสมในธุรกิจการเงิน คณะผู้จัดทำดำเนินการด้วยวิธีวิจัยเชิง

สำรวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) มีลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ทำการศึกษาใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
จำนวน 54 บริษัท 

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้จัดทำเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยสืบค้นข้อมูลในแบบแสดงรายการ

ประจำปี (56-1) งบการเงินปี 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
4.3 ตัวแปรในการวิจัย  

 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดตัวแปรต้น (เบญจวรรณ  รักษ์สุธี, 2540 : 27-29) 
ตัวแปร คำอธิบาย มาตรวัด 

ART อัตราหมุนเวียนของลูกหนี ้ ยอดขาย 

  ลูกหนี้เฉลี่ย 
APT อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี ้ ยอดซื้อ 

  เจ้าหนี้เฉลี่ย 
PRODUCT ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ ์ ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ ์

 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดตัวแปรตาม 
ตัวแปร คำอธิบาย มาตรวัด 
NOPAT กำไรจากการดำเนินงานหลังภาษ ี กำไรจากการดำเนินงาน  - ภาษี 

EBITDA 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี
ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคา และรายการ
ตัดจำหน่าย 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและ
ภาษี+ค่าเสื่อมราคา+รายการตดัจำหน่าย 

EVA มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย 
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี-ต้นทุน
เงินลงทุนถัวเฉลี่ย*ทุนท่ีลงไป 

 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติผู้ใช้  
การวิเคราะห์ข้อมลูใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมลูสถติิซึง่เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูโดยสถิตเิชิง

อนุมาน โดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงพหุ (Multiple Regression)  
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การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงอนุมานใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน คือมีตัวแปรต้นหลายๆ ตัว กับตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทางการเงินคือ ตัวแปรตาม 1 
ตัว เพื่อทดสอบความมีนัยสำคัญของตัวแปรต้น ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน กับตัวแปรตามที่
เป็นตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทางการเงิน ซึ่งสามารถสร้างแบบจำลองได้ดังนี้ 
การทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม และทดสอบความมีนยัสำคญัของตัวแปรตน้ 

1) ความมีนัยสำคัญของตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจการเงินโดยมีตัวแปรตาม
เป็นกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) 

Y1= 0+1[ART]+2[APT]+3[PRODUCT]……….(1) 
2) ความมีนัยสำคัญของตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจการเงินโดยมีตัวแปรตาม

เป็นกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และรายการตัดจำหน่าย (EBITDA) 

Y2= 4+5[ART]+6[APT]+7[PRODUCT]……….(2) 
3) ความมีนัยสำคัญของตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจการเงินโดยมีตัวแปรตาม

เป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย (Simple EVA) 

Y3= 8+9[ART]+10[APT]+11[PRODUCT]…….(3) 
จากสมการและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน จึงขอแสดงรายละเอียดเกี่ย วกับ

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

INPUT PROCESS OUTPUT 
1. ตัวแปรตาม 
ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทางการเงิน 
กำไรจากการดำเนินงานหลังภาษ ี
(Net Operating after Tax: NOPAT) 
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักรายการตดัจำหน่าย 
(Earning before Interest, Tax, Depreciation and 
Amortization: EBITDA) 
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย 
(Economic Value Added: Simple EVA) 
2. ตัวแปรต้น 
ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable 
Turnover : ART) 
อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (Account Payable Turnover : APT) 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์ (Research and 
Product Development  Expense: PRODUCT) 

การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้นกับตัวแปร
ตาม และความมี
นัยสำคญัของตัวแปร
ต้น โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบ
เชิงพหุ (Multiple 
Regression) 

1.ทราบถึงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
2.ทราบถึงความมีนัยสำคัญ
ข อ ง ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ผ ล ก า ร
ดำเนินงานที ่ไม่ใช่ทางการ
เง ินที่ เหมาะสมที ่ส ุดของ
ธ ุ รก ิจการ เง ิน ในสมการ
ถดถอยแบบเชิงพห ุ
3.ทราบถึงความมีนัยสำคัญ
ข อ ง ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ผ ล ก า ร
ดำเน ินงานทางการเง ินที่
เหมาะสมที ่ส ุดของธ ุรกิจ
การเง ินในสมการถดถอย
แบบเชิงพห ุ
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5. สรุปผลการวิจัย 
ก่อนท่ีจะทำการวิเคราะห์ความถดถอยแบบเชิงพหุผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความ

ถดถอยแบบเชิงพหุของทุกตัวแบบคือการทดสอบว่าข้อมูลมีลักษณะที่ตรงตามเงื่อนไขการวิเคราะห์ความถดถอย
แบบเชิงพหุดังนี้ (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2551: 353) 

1) ค่าคลาดเคลื่อนเป็นตัวแปรที่มีการแจกแจงปกติ 
2) ค่าเฉลี่ยของค่าของคลาดเคลื่อนเปน็ศูนย์ 
3) ค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนคงที่ทุกค่าของ X 
4) ค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน 
5) ตัวแปรอิสระแตล่ะตัวเป็นอิสระกนั 

การวิเคราะห์ความถดถอยแบบเชิงพหุของธุรกิจการเงินในภาพรวมและแต่ละธุรกิจในธุรกิจการเงินเพื่อ
ศึกษาความมีนัยสำคัญ 
 

ตารางที่ 4 สรุประดับความสัมพันธ์ (ค่า β) ระหว่างตัวชี ้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินกับตัวชี ้วัดผลการ
ดำเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 

 ART APT PRODUCT Sig F R2 
ภาพรวม 

NOPAT -0.027 -0.194 0.713* 0.000* 0.731 
EBITDA -0.030 -0.161 0.712* 0.000* 0.724 
EVA -0.027 -0.195* 0.714* 0.000* 0.733* 
ธุรกิจธนาคาร 

NOPAT 0.032 -0.026 0.885* 0.010* 0.887 
EBITDA 0.011 -0.025 0.898* 0.006 0.902 
EVA 0.096 0.016 0.922* 0.004* 0.911* 

ธุรกิจเงินทุน 
NOPAT -0.051 -0.229 0.649* 0.000* 0.700 
EBITDA -0.053 -0.202 0.646* 0.001* 0.689 
EVA -0.051 -0.231 0.650* 0.000* 0.702* 

ธุรกิจประกนัภัย 
NOPAT 0.112 0.416 0.701* 0.005* 0.885* 

EBITDA 0.070 0.384 0.688* 0.011* 0.856 
EVA 0.114 0.416 0.701* 0.005* 0.885* 

*ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าในธุรกิจการเงินในภาพรวมและธุรกิจในแต่ละธุรกิจของธุรกิจการเงินซึ่งประกอบด้วย 
ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจประกันภัย ค่า Sig F ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทาง
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การเงินกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้อธิบายว่ามีตัวแปรต้นที่เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานท่ี
ไม่ใช่ทางการเงินอย่างน้อย 1 ตัวแปรสามารถอธิบายตัวแปรตามที่เป็นตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทางการเงิน ในธุรกิจ
การเงิน และแต่ละธุรกิจของธุรกิจการเงินได้ โดยในธุรกิจการเงินในภาพรวม ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจประกันภัย 
แสดงค่าน้อยกว่าระดับ 0.05 ทั้ง 3 ตัวแปรตามเป็นการสรุปได้ว่าทั้ง กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) 
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย (EBITDA)  และมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย (Simple EVA) มีตัวแปรต้นอย่างน้อย 1 ตัวแปรสามารถอธิบายตัวแปรตามที่เป็นตัวช้ีวดั
ผลการดำเนินงานทางการเงินได้ ส่วนธุรกิจธนาคาร ตัวแปรที่แสดงค่าน้อยกว่าระดับ 0.05 มีเพียงกำไรจากการ
ดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย (Simple EVA) สรุปได้ว่ากำไรจากการ
ดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย (Simple EVA) มีตัวแปรต้นอย่างนอ้ย 
1 ตัวแปรสามารถอธิบายตัวแปรตามที่เป็นตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทางการเงินได้ 

ในส่วนของการทดสอบความมีนัยสำคัญของตัวแปรต้นที่เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
เพื่อทดสอบตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงินที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน 
(Beta) จะเห็นว่าในธุรกิจการเงินในภาพรวมในส่วนของตัวแปรตามที่เป็นตัวชี้วัดผลดำเนินงานทางการเงิน ที่เป็น
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) และกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และรายการตัดจำหน่าย (EBITDA) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตัวแปรที่เป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) มีค่ามากท่ีสุด ซึ่งมากกว่าอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (APT) และอัตราหมุนเวียน
ของเจ้าหนี้ (APT) แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงินที่มีนัยสำคัญ และเป็นตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เหมาะสมในตัวแปรตามที่เป็นกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) และ
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย (EBITDA) แต่ในส่วนของ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่เป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย (Simple EVA) เมื่อพิจารณา
สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Beta) จะเห็นว่าแสดงค่าความมีนัยสำคัญของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 2 ตัวแปรคือ อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (APT) และค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) มีค่ามากที่สุด และอัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (APT) ซึ่ง

จะเห็นว่าไม่ได้มีค่ามากที่สุด แต่เป็นตัวแปรที่มีระดับค่า Sig (β) แสดงค่าน้อยกว่าระดับ 0.05 โดยถือว่าเป็นตัวแปร
ที่มีนัยสำคัญ ดังนั้นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงินที่มีนัยสำคัญ และเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่
ทางการเงินที่เหมาะสมในตัวแปรตามที่เป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย (Simple EVA) จะมีทั้งอัตรา
หมุนเวียนของเจ้าหนี้ (APT) และค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) สำหรับในแต่ละธุรกิจของธุรกิจ
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจประกันภัย เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐาน (Beta) จะเห็นว่าท้ัง 3 ธุรกิจคือธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจประกันภัย ในส่วนของตัวแปรตามที่
เป็นตัวช้ีวัดผลดำเนินงานทางการเงิน ที่เป็นกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) กำไรจากการดำเนินงาน
ก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย (EBITDA) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่าง
ง่าย (Simple EVA) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตัวแปรที่เป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) มีค่ามากท่ีสุด ซึ่งมากกว่าอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (APT) และอัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้ 
(APT) แสดงให้เห็นว่าตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงินท่ีมีนัยสำคัญ และเป็นตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่
ทางการเงินที่เหมาะสมในตัวแปรตามที่เป็นกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) กำไรจากการดำเนินงาน
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ก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย (EBITDA) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่าง
ง่าย (Simple EVA) 

ในส่วนของการทดสอบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ (R2)  จะเห็นว่าตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทางการเงินท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) มากที่สุดและ
เป็นตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทางการเงินท่ีเหมาะสมของธุรกิจการเงินในภาพรวม และธุรกิจธนาคารกับธุรกิจเงินทุน
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของธุรกิจการเงิน คือ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย (Simple EVA) โดยธุรกิจการเงินใน
ภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.733 หรือเท่ากับร้อยละ 73.30 ธุรกิจธนาคารมีค่าเท่ากับ 0.911 หรือเท่ากับร้อยละ 91.10 
ธุรกิจเงินทุนมีค่าเท่ากับ 0.702 หรือเท่ากับร้อยละ 70.20 และสามารถแสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดผลดำเนินงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน ทั้งอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (APT) อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (APT) และค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) สามารถอธิบายตัวช้ีวัดผลดำเนินงานทางการเงินท่ีเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย 
(Simple EVA) ได้ดีที่สุด ในส่วนของธุรกิจประกันภัย จะเห็นว่ามีตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทางการเงิน 2 ตัวแปรที่มี
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มากที่สุดและเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่เหมาะสมของธุรกิจ
ประกันภัย คือ กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย (Simple 
EVA) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.885 หรือเท่ากับร้อยละ 88.50 และสามารถแสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดผลดำเนินงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน ทั้งอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (APT) อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (APT) และค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) สามารถอธิบายตัวช้ีวัดผลดำเนินงานทางการเงินท่ีเป็นกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี 
(NOPAT) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย (Simple EVA) ได้ดีที่สุด 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี ้ว ัดผลการดำเนินงานทางการเงินกับตัวชี ้วัดผลการ

ดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน และการศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เหมาะสมและ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่เหมาะสม ของธุรกิจการเงิน และแต่ละธุรกิจที่เป็นองค์ประกอบในธุรกิจ
การเงินตามหลักการจัดหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ข้อสรุปในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทางการเงินกับตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงินว่า ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทาง
การเงินท่ีเป็นตัวช้ีวัด ทั้งกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า
เสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย มีความสัมพันธ์อัตราหมุนเวียนลูกหนี้ 
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่
ทางการเงินของธุรกิจการเงินในภาพรวม และธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจประกันภัย ซึ ่งเป็นธุรกิจใน
องค์ประกอบของธุรกิจการเงิน ในส่วนของตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงินท่ีเหมาะสมในธุรกิจการเงินใน
ภาพรวม และธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นธุรกิจในองค์ประกอบของธุรกิจการเงิน ตัวช้ีวัดใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานท่ีไม่ใช่การเงินที่เหมาะสมที่สุด 
และในส่วนของตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานทางการเงินท่ีเหมาะสมในธุรกิจการเงินในภาพรวม และธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ
เงินทุน ตัวชี้วัดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่ายเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด ส่วน
ธุรกิจประกันภัยมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด 2 ตัวชี้วัดคือ กำไรจากการดำเนินงานหลัง
หักภาษี และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย 
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จากการผลการวิจัยที่ได้รับในเรื่องความสัมพันธ์ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินกับตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานที ่ไม่ใช่ทางการเงินสอดคล้องกับงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องในประเด็นที ่เกี ่ยวกับการนำมูลค่าเพิ ่มทาง
เศรษฐศาสตร์และกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี มาทดสอบความสัมพันธ์ในการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สรุปว่า กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์  มีความสัมพันธ์และสามารถอธิบาย
ราคาตลาดของหลักทรัพย์ แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ผลการวิจัยมีความขัดแย้งกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนของ
ตัวแปร เนื่องจากงานวิจัยนี้ใช้ กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย เป็น
ตัวแปรตามในการวิจัย แต่งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องใช้กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี และมูลค่าเพิ ่มทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็นตัวแปรอิสระ ในส่วนของตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงินที่เหมาะสม ในงานวิจัยใช้ตัว
แปรอิสระเป็นตัวชี้วัดความเหมาะสมของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่ใช้ตัวแปรอิสระเป็นอัตราส่วนทางการเงินเพื่อทดสอบความสัมพันธ์และอธิบายตัวแปรตาม สำหรับในส่วน
ของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่เหมาะสมผลการวิจัยสรุปว่าตัวชี้วัดผลกา รดำเนินงานทางการเงินที่
เหมาะสมเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย ในธุรกิจการเงินภาพรวม และธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน แต่
เป็นกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่ายสำหรับธุรกิจประกันภัย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ผลการวิจัยว่า มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ เป็นตัวชี้วัดผลการประเมินความ
เสี่ยงจากการดำเนินที่เหมาะสม แต่งานวิจัยนี้มีความขัดแย้งกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกงานวิจัยหนึ่ง ซึ่งผลการวิจัย
ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปว่ากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัด
จำหน่าย เป็นตัวช้ีวัดที่สามารถอธิบายราคาหุ้นได้ดีกว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์   
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจุบันตัวชี ้ว ัดผลการดำเนินทางการเงินมีความสำคัญต่อการประเมินผลการ

ดำเนินงาน ซึ่งถ้าแต่ละธุรกิจทราบถึงตัวช้ีวัดผลการดำเนินทางการเงินท่ีเป็นตัวช้ีวัดที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน อาจ
ส่งผลทำให้แต่ละธุรกิจสามารถประเมินผลงานจากการประกอบธุรกิจได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วย
ให้องค์กรหรือแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพการทำงานท่ีดี ควรดำเนินการดังนี้ 

7.1 ผู้บริหารในธุรกิจการเงิน ควรเน้นการเพิ่มประสทิธิภาพงาน จากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
7.2 ผู้บริหารในธุรกิจการเงิน ควรทำเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินในส่วนของรายละเอียดในการคำนวณ

กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย 
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