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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการวัดภาวะการล้มละลายทางธุรกิจของบริษัท
เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของความอยู่รอดทางธุรกิจ โดยศึกษา
จากข้อมูลงบการเงินที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2555-2558 ของบริษัทที่ไม่มี
ปัญหาทางการเงินหรือความอยู่รอดทางธุรกิจ จ�ำนวน 95 บริษัท และบริษัทที่มีปัญหาทางการเงินหรือ
ความอยู่รอดทางธุรกิจจ�ำนวน28 บริษัท โดยใช้เทคนิคทางสถิติแบบการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
(Logistic Regression) โดยพัฒนาตัวแบบเพิ่มเติม ที่อาศัยข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงินของกระแส
เงินสดที่เกิดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของสมการถดถอยโลจิสติกที่ใช้ท�ำนายบริษัทที่ไม่ล้มเหลว
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ถูกต้องร้อยละ 89.50 และท�ำนายบริษัทที่
ล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ถูกต้องร้อยละ 72.10 และโดยเฉลี่ย
แล้วสมการถดถอยโลจิสติก สามารถท�ำนายโดยรวมได้ร้อยละ 76.40
ค�ำส�ำคัญ: แบบจ�ำลองและความอยู่รอดทางธุรกิจ

Abstract
The purpose of this research is to develop a measurement model for Business bankruptcy
and tools for financial risk management of survival business. The data for this study was based on
the financial statements which were contained in the Stock Exchange of Thailand during 2012-2015.
There were 95 companies with no financial problems or survival business and 28 companies
with financial difficulties or survival business. The data was analyzed by logistic regression. This
research developed additional models which based on financial ratio of cash flow, generating from
operating activities by using the predicted logistic regression of the independent variables (financial
ratio) toward the financial failure of companies.
The result found that the efficiency of the regression equation used to predict companies
that89.50 of financial strong companies, listed in the SET were predicted correctly. Moreover,
72.10% of financial problem companies were predicted correctly. On average, 76.40% of both
types of companies were predicted by using Logistics Regression correctly.
Keywords: Prediction Model and Survival Business
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ปัญหาที่ส�ำคัญของประเทศเศรษฐกิจที่มีการเกิดใหม่และมีการเพิ่มขึ้นของอัตราธุรกิจที่สูงขึ้นก็
คือระบบการบริหารความเสี่ยงซึ่งเกิดการกระจุกตัวของธุรกิจใหม่โครงสร้างการถือหุ้นและความสัมพันธ์
ของนักธุรกิจในแต่ละประเทศธุรกิจที่เป็นที่จับตามมองก็มีมากการแข่งขันทางเศรษฐกิจก็สูง งบการเงิน
ของธุรกิจเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจและแสดงฐานะทางการเงินได้อย่างชัดเจนตัวแปรด้าน
การเงินและด้านเศรษฐกิจที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันที่ใช้วัดอัตราการเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจและ
อัตราความเสี่ยงที่ธุรกิจนั้นอาจจะไปไม่รอดหรือล้มละลายในที่สุด การวัดผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ
ในปัจจุบนั อาจไม่เพียงพอและครอบคลุมในการสร้างแบบจ�ำลองท�ำนายความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจ
ในทุกประเภทที่มีความแม่นย�ำสูงการท�ำนายความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจมีความส�ำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศความถูกต้องและความแม่นย�ำในทุกช่วงเวลาของแบบจ�ำลองเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งในการสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิผลส�ำหรับผู้บริการธุรกิจในการด�ำเนินการในธุรกิจและ
ผู้ลงทุนในศึกษาข้อมูลและเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในการตัดสินในลงทุน(Altman, 2002)
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น ที่ มี แ นวโน้ ม ว่ า ธุ ร กิ จ ที่ ด� ำ เนิ น งานอยู ่ นั้ น จะล้ ม ละลาย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ตรวจสอบอั ต ราส่ ว นความเป็ น ไปได้ ท างการเงิ น ของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ มี แ นวโน้ ม ของ
ความล้มเหลวทางการเงิน (Unsuccessful) ไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ จะมีการป้องกันโดยการคาดการณ์
ถึงการล้มละลายได้ลว่ งหน้า ซึง่ ปัจจุบนั นีม้ โี มเดลต่างๆทีส่ ามารถใช้วดั ความล้มเหลวได้แต่อาจไม่ครอบคลุม
ทุกธุรกิจไม่สามารถบอกถึงความต้องการของธุรกิจที่ก�ำลังจะล้มละลายได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายหรือ
ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดการได้พัฒนาตัวแบบใหม่ (New Model) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลงบการเงินของธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งทางด้านการเงินในประเทศไทยทีม่ กี ารด�ำเนินงานในช่วงปี
2555-2558 ส�ำหรับใช้วเิ คราะห์ธรุ กิจทีค่ าดว่าจะมีแนวโน้มของความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจทุกประเภท
ข้อมูลการศึกษาดังกล่าวได้จากงบการเงินของธุรกิจที่มีแนวโน้มจะล้มละลายในทุกประเภทกลุ่มธุรกิจ จะ
ประกอบด้วยกลุม่ บริษทั ทีป่ ระสบปัญหาทางด้านการเงินเข้าข่ายจะประสบปัญหาการล้มละลาย จ�ำนวน 28
บริษทั และบริษทั ทีไ่ ม่ประสบปัญหาทางด้านการเงินซึง่ ไม่อยูใ่ นข่ายทีม่ คี วามเสีย่ งจะล้มละลาย จ�ำนวน 95
บริษทั จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถิตทิ ใี่ ช้ในงานวิจยั นีใ้ ช้สถิตกิ ารจ�ำแนกประเภท (Discriminant
analysis) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางด้านการเงินอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างแบบจ�ำลองส�ำหรับ
การพัฒนาแบบจ�ำลองที่ใช้ส�ำหรับการจ�ำแนกประเภทกลุ่มธุรกิจว่าจะประสบปัญหาทางการเงินหรือไม่
ผลจากการศึกษาพบว่าโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินที่มีความส�ำคัญและได้ถูกน�ำมาอยู่ในแบบจ�ำลอง
4 อัตราส่วน เรียงตามล�ำดับความส�ำคัญดังนี้ 1) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพ
คล่อง (Current Ratio) 2) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets Ratio = ROA)
3) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt Ratio) และ 4) ก�ำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (Retained Earnings to Total
Assets Ratio) และแบบจ�ำลอง Z Score Model แบบจ�ำลองที่พัฒนาได้สามารถพยากรณ์ใน 1 ปีก่อนที่
จะเกิดปัญหาความล้มเหลวทางการเงิน ได้ถูกต้องโดยเฉลี่ย ~ 95% ของกรณีหนึ่งปีที่จะเกิดเหตุการณ์ที่
จะประสบปัญหาความล้มเหลวทางการเงินนอกจากนี้ยังมีตัวแบบจ�ำลองแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการท�ำนาย
ภาวะความล้มเหลวทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น Univariate Analysis Model ที่โดดเด่นคือแบบที่พัฒนาโดย
Beaver (1966)Logit Model ที่พัฒนาโดย Ohlson (1980) และ Probit Model ที่พัฒนาโดย Zmijewski
(1984) โดยแบบจ�ำลองเหล่านี้มีความแตกต่างกันในส่วนของตัวแปรที่ใช้ และรูปแบบความสัมพันธ์
อย่ า งไรก็ตามแบบจ�ำลองเหล่านี้ไ ด้ถูก พัฒ นาขึ้ น จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งและสภาพแวดล้ อ มใน
ต่างประเทศ มีงานวิจยั ทีไ่ ด้นำ� แบบจ�ำลองมาใช้ทดสอบกับบริษทั ในประเทศไทยเช่นกัน แต่ยงั ไม่มงี านวิจยั
ใดที่ชี้ชัดว่าแบบจ�ำลองใดที่สามารถท�ำนายภาวะความล้มละลายทางการเงินของบริษัทในประเทศไทยได้
ใกล้เคียงทีส่ ดุ ปัจจุบนั มีการให้ความส�ำคัญแก่งบกระแสเงินสด เนือ่ งจากหน่วยงานก�ำกับดูแล (Regulator)
ซึ่งได้แก่สภาวิชาชีพบัญชีได้ก�ำหนดให้ทุกกิจการทั้งกิจการประเภทมหาชน และไม่ใช่มหาชนต้องจัดท�ำ
งบกระแสเงินสดทุกกิจการ ต้องเปิดเผยข้อมูลงบการเงินในส่วนนี้ ดังนั้นการใช้ข้อมูลในงบกระแสเงินสด
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เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริการความเสี่ยง โดยมีปัจจัยที่ส�ำคัญที่บ่งบอกถึงความสามารถในการ
ด�ำเนินงานก็คอื การเพิม่ ขึน้ และลดลงกระแสเงินสด ย่อมผลต่อการอยูร่ อดของธุรกิจ หรือวิกฤตทางการเงิน
(Sayari&Mugan, 2013) ทีต่ ดิ ขัดเรือ่ งกระแสเงินสด แสดงว่าก�ำลังประสบปัญหาในการบริหารการเงินภายใน
อยู่ ซึ่งจะส่งผลให้มีปัญหาเรื่องหนี้สิน และล้มละลายได้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส�ำคัญของปัจจัยทางด้าน
กระแสเงินสดที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาตัวแบบใหม่ข้ึนมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ของธุรกิจโดยได้พัฒนาจากตัวแบบเดิมที่เคยใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มของธุรกิจ โดยการเพิ่มปัจจัยใน
ด้านของกระแสเงินสดเข้าไปเพือ่ ใช้พยากรณ์ในการสร้างแบบจ�ำลองนีข้ นึ้ มาก็เพือ่ เป็นแนวทางในการศึกษา
และการวางแผนการคาดการณ์เหตุการณ์ทางการเงินของธุรกิจทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ลว่ งหน้าและสามารถหาวิธกี าร
ในการจัดการบริหารความเสีย่ งทางด้านการเงินทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้และทันเวลาเพือ่ ให้ผบู้ ริหารสามารถน�ำ
ไปใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
กิจการ

1. เพื่อพัฒนาแบบจ�ำลองการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินที่มีผลต่อการด�ำรงธุรกิจของ

2. เพื่อให้ทราบถึงผลการคาดการณ์ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการด�ำรงธุรกิจของกิจการที่
อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า
3. เพื่อหาวิธีการในการควบคุมความเสี่ยงทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ

สมมุติฐานของการวิจัย
กิจการ

1. แบบจ�ำลองการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินสามารถใช้วัดความอยู่รอดของธุรกิจของ
2. กระแสเงินสดของกิจการมีผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจ

วิธีการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลงบการเงินของธุรกิจที่มีปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจ
ในประเทศไทยที่มีการด�ำเนินงานในช่วงปี 2553-2558 ส�ำหรับใช้วิเคราะห์ธุรกิจที่คาดว่าจะมีแนวโน้ม
ของความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจทุกประเภท ข้อมูลการศึกษาดังกล่าวได้จากงบการเงินของธุรกิจ
ที่ประสบความส�ำเร็จและธุรกิจที่มีปัญหาทางด้านการเงินหรือธุรกิจประเภทที่ล้มละลายในทุกประเภท
กลุ่มธุรกิจ จ�ำนวน 23 บริษัท และบริษัทที่ไม่ประสบปัญหาทางด้านการเงินซึ่งไม่อยู่ในข่ายที่มีความเสี่ยง
จะล้มละลาย จ�ำนวน 95 บริษัท ระหว่างปี 2553-2558 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถิติที่ใช้
ในงานวิจัยนี้ใช้สถิติการจ�ำแนกประเภท (Multiple Logistics Regression Analysis) (กัลยา วาณิชย์บัญชา,
2551)
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กรอบแนวคิ´ãนการวิจัย

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปร·ีèãช้ãนการวิจัย

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจะจ�าแนกตามแบบจ�าลองจะพัฒนามาจาก Zavgren Modelโดยผู้วิจัยจะ
เพิ่มตัวแปรในด้านของการวัดสภาพคล่อง Current Cash dept Coverage Ratio โดยจะเปรียบเทียบให้
เห็นประสิทธิภาพและความแม่นย�าระหว่างตัวแบบ Zavgren Model และตัวแบบที่สร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งมี
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี้
ตัวแปรอิสระ
1. X1: ยอดขาย / สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย (Sales / Average Inventory)
2. X2: สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย / ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย (Average inventory / Average accounts
receivable)
3. X3: สินทรัพย์รวม / เงินสดคงเหลือ + เงินลงทุนระยะสั้น (Total assets / Cash balance
+ Short-term investments)
4. X4: หนี้สินระยะสั้น / สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว (Current liabilities / Immediately assets)
5. X5: สินทรัพย์รวม – หนี้สินระยะสั้น / ก�าไรจากการด�าเนินงาน (Total assets - Current
liabilities / Operating profit)
6. X6: สินทรัพย์รวม – หนี้สินระยะสั้น / หนี้สินระยะยาว (Total assets - Current debt /
Long-term liabilities)
7. X7: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ + เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ / ยอดขาย (Fixed assets + Net
working capital / Sales)
8. X8: ค่าสัมประสิทธิ์ คูณ (กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน / หนีส้ นิ ระยะสัน้ ถัวเฉลีย่ )
[CV (Net Cash Provided by Operating Activities / Average Current Liabilities)]
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ตัวแปรตาม
คือ ภาวะความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

งบการเงินของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แบ่งเป็น2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่
มีประสบปัญหาทางด้านการเงินมีแนวโน้มจะล้มละลายและกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน
เข้าข่ายล้มละลาย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้รวบรวมมาจาก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ศูนย์บริการ
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) www.sec.or.th ซึง่ เป็นข้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจากงบการเงินของกิจการ คือ
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income)
และงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) เพื่อน�ำมาใช้ในการค�ำนวณหาอัตราส่วนทางการเงิน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 123 บริษัท

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ท�ำการศึกษาในแบบจ�ำลองดังกล่าว ดังนี้
1. ตรวจสอบค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรอิสระ

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละของสัมประสิทธิ์การกระจาย (%CV)
ค่าต�่ำสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku) และ ค่า P-value ของ
สถิติทดสอบไค-สแควร์ (χ22) ของตัวแปรอิสระที่ศึกษากลุ่มรวม (n=123)
ตัวแปร
M
SD
%CV
Sk
Ku
P-value
χ2
X1
24.12
10.34
42.87
.000
.116
.013
.993
X2
5.54
2.93
52.89
-.001
.116
.013
.993
X3
5.76
3.10
53.82
-.002
.115
.013
.993
X4
5.92
2.88
48.65
-.001
.115
.013
.993
X5
5.68
2.77
48.77
.001
.113
.013
.994
X6
5.37
2.87
53.45
-.004
.109
.012
.994
X7
5.56
2.80
50.36
-.001
.115
.013
.993
X8
5.66
2.64
46.64
-.001
.115
.013
.993
หมายเหตุ: ค่าสถิติ ไค – สแควร์ (χ2) ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตมิ คี า่ p-value น้อยกว่า .05 (P-value
<.05) แสดงว่ามีการแจกแจงแบบไม่ปกติจากตารางที่ 1 พบว่าทุกๆค่าของตัวแปรตั้งแต่ X1 ถึง X8 มีค่า
p-value มากกว่า .05 แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของ
การวิเคราะห์ Multiple Logistics Regression
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2. ตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicolinearity)
หลังจากได้ด�ำเนินการตรวจสอบค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ที่ท�ำการศึกษาในแบบจ�ำลองการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินที่มีผลต่อการด�ำรงธุรกิจของกิจการ
ประกอบด้วย การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบโค้งปกติ และเปรียบเทียบค่า
อัตราส่วนทางการเงิน ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทีท่ ำ� การศึกษาในแบบจ�ำลอง
เพื่อตรวจสอบถึงปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทับซ้อนของตัวแปร (Multicolinearity) มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาในแบบจ�ำลอง
ตัวแปร
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x1
1
x2
.731*
1
x3
.718* .695*
1
x4
.711* .677* .700*
1
x5
.704* .664* .703* .699*
1
x6
.740* .711* .728* .725* .731*
1
x7
.726* .734* .703* .697* .770* .715*
x8
.721* .792* .708* .722* .620* .727*
y
.779* .743* .741* .736* .732* .763*

(n=123)
x7
x8

y

1
.702*
.739*

1

1
.742*

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 พบว่าผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ท�ำการศึกษาในแบบจ�ำลอง
ด้วยการค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (อัตราส่วนทางการเงิน) กับตัวแปรตาม (ภาวะความล้มเหลวทางการ
เงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ระหว่าง .732 - .779
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
มากจนเกินไป สอดคล้องกับ Kline (2005, p.56) ได้กล่าวถึงว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตที่มีค่าสูงกว่า .85 จะเกิดปัญหาความสัมพันธ์ทับซ้อนของตัวแปร (Multicolinearity) นอกจากนี้แล้ว
ยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเป็นรายคู่ (Bivariate) ทุกคู่ มีความสัมพันธ์ทางบวก อยูร่ ะหว่าง
.620 - .792 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระทุกคูม่ คี วามสัมพันธ์ กันไม่มากกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนด(Kline, 2005, p.56) ถือได้ว่าไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ทับซ้อนของตัวแปร (Multicolinearity)
ดังนั้นข้อมูลเหมาะสมที่จะน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic
Regression Analysis)ได้ (Hair, et al., 2006)
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ตารางที่ 3 ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ท�ำการศึกษาในแบบจ�ำลอง (n=123)
ตัวแปร
Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
x1
.371
2.69
x2
.394
2.53
x3
.205
4.87
x4
.206
4.85
x5
.205
4.87
x6
.264
3.78
x7
.291
3.43
x8
.289
3.46
Durbin-Watson = 1.163
ตารางที่ 3 ได้ท�ำการตรวจสอบความสัมพันธ์ทับซ้อนของตัวแปร (Multicolinearity) ของตัวแปร
อิสระทีท่ ำ� การศึกษาในแบบจ�ำลองในภาพรวม (Overall Correlation) พบว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีคา่ Tolerance
อยู่ระหว่าง .205 - .394 ซึ่งมีค่ามากกว่า .10 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปร ไม่สามารถที่จะ
ถูกอธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระอื่นๆ ในแบบจ�ำลองได้ ในขณะเดียวกับ ตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีค่า VIF ซึ่ง
เกิดจากการค�ำนวณด้วยสูตร 1/ Tolerance พบว่ามีคา่ อยูร่ ะหว่าง 2.69 – 4.87 ซึง่ มีคา่ ไม่เกิน 10.00 แสดง
ให้เห็นว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปรไม่สามารถที่จะถูกอธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระอื่นๆ ในแบบจ�ำลองได้
เงื่อนไขดังกล่าว จึงนับได้ว่ามีความเหมาะสมที่จะด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) (Joseph, William, Barry & Rolph, 2010)
นอกนี้ ผู้วิจัยยังได้ท�ำการศึกษาปัญหา Autocorrelation โดยการพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ
Durbin-Watson พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.163 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 2.00 แสดงให้เห็นว่าค่าความคลาดเคลื่อน
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปรเป็นอิสระจากกัน (Non Autocorrelation) จึงนับได้ว่ามีความเหมาะสมที่จะ
ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Multiple Logistic Regression Analysis)
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ซึง่ เป็นค่าอัตราส่วน
ทางการเงิน ประกอบด้วย (1) X1 (ยอดขาย / สินค้าคงเหลือถัวเฉลีย่ (Sales / Average Inventory)) (2) X2
(สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย / ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย (Average inventory / Average accounts receivable)) (3) X3
(สินทรัพย์รวม / เงินสดคงเหลือ + เงินลงทุนระยะสั้น (Total assets / Cash balance + Short-term
investments) (4) X4 (หนี้สินระยะสั้น / สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว (Current liabilities / Immediately assets)
(5) X5 (สินทรัพย์รวม – หนี้สินระยะสั้น / ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (Total assets - Current liabilities /
Operating profit)) (6) X6 (สินทรัพย์รวม – หนี้สินระยะสั้น / หนี้สินระยะยาว (Total assets - Current
debt / Long-term liabilities)) (7) X7 (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ + เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ / ยอดขาย
(Fixed assets + Net working capital / Sales)) (8) X8 (ค่าสัมประสิทธิ์ คูณ (กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด�ำเนินงาน / หนี้สินระยะสั้นถัวเฉลี่ย) [CV (Net Cash Provided by Operating Activities / Average
Current Liabilities)]) ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การด�ำรงธุรกิจของกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ประกอบด้วย (1) บริษัทที่ไม่ได้ด�ำเนินธุรกิจ จ�ำนวน
28 แห่ง (2) บริษทั ด�ำเนินธุรกิจอยู่ จ�ำนวน 95 แห่ง ซึง่ เป็นตัวแปรทีม่ รี ะดับการวัดอยูใ่ นระดับนามบัญญัติ
(Nominal Scale) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4 ตรวจสอบเหมาะสมของแบบจ�ำลองโลจิสติกด้วยเทคนิค Hosmer and Lemeshow Test (n=123)
Hosmer and Lemeshow Test
ขั้นตอนที่
Chi-square
df
Sig.
1
8.503
8
.386
ตารางที่ 4 ด�ำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ�ำลองโลจิสติก (Logistic Model) พบว่า
ค่าสถิติทดสอบ ไค-สแควร์มีค่าเท่ากับ 8.503 และไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P – Value > .05) แสดงให้
เห็นว่าแบบจ�ำลองดังกล่าวที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ (Multiple Logistic Regression Analysis) ได้
ตารางที่ 5 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ (อัตราส่วนทางการเงิน) ที่ใช้ศึกษาในแบบ
จ�ำลองโลจิสติคด้วยเทคนิค Omnibus Tests of Model Coefficients (n=123)
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
df
Sig.
26.559
8
.001
ขั้นตอนที่ 1 Step
Block
26.559
8
.001
Model
26.559
8
.001
ตารางที่ 5 พบว่าแบบจ�ำลองโลจิสติก (Multiple Logistic Model) ที่พัฒนาขึ้นมา มีค่าสถิติ
ทดสอบไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 26.559 มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P – Value < .05) แสดงให้เห็นว่าตัวแปร
อิสระทีท�ำการศึกษาอย่างน้อย 1 ตัวแปร ส่งผลต่อภาวะความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
ตารางที่ 6 ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ�ำลองโลจิสติค (n=123)
ขั้นตอนที่
-2 Log likelihood
Cox & Snell R Square
1
65.399a
.594

Nagelkerke R Square
.795

จากตารางที่ 6 พบว่าค่า Nagelkerke R Square มีค่าเท่ากับ .795 แสดงว่าตัวแปรอิสระใน
แบบจ�ำลองทั้งหมดสามารถร่วมกันท�ำนายการผันแปรของตัวแปรตาม (R2) ได้ร้อยละ 79.50
ตารางที่ 7 การวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของตัวแบบการท�ำนายภาวะความล้มเหลวและไม่ล้มเหลว
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (n=123)
ภาวะ
% ความถูกต้องของการท�ำนาย
ไม่ล้มเหลว
89.5
ล้มเหลว
72.1
ความถูกต้องโดยรวม
76.4
ตารางที่ 7 จากตารางวัดประสิทธิภาพความถูกต้องระหว่างภาวะล้มเหลวกับไม่ล้มเหลว พบว่า
เปอร์เซนต์ประสิทธิภาพความถูกต้องของภาวะไม่ลม้ เหลวมีคา่ สูงสุดคิดเป็น 89.5% และเมือ่ ดูประสิทธิภาพ
ความถูกต้องของตัวแบบการท�ำนายภาวะความล้มเหลวและไม่ลม้ เหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์โดยรวม พบว่ามี%ความถูกต้อง คิดเป็น 76.4%
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ตารางที่ 8 ผลการท�ำนายสมการถดถอยโลจิสติกของตัวแปรอิสระ(อัตราส่วนทางการเงิน) ทีม่ ตี อ่ ล้มเหลว
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (n=28) เมื่อเทียบกับกลุ่มบริษัทที่
ไม่ล้มเหลว (n=95)
ตัวแปรอิสระ
B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
x1
.112
.085
1.751
1
.186
1.119
x2
-.352
.319
6.216
1
.010
.703
x3
-.039
.273
7.021
1
.016
.962
x4
-.180
.305
.349
1
.555
.835
x5
.688
.299
5.300
1
.021
1.989
x6
-.122
.375
5.105
1
.036
.886
x7
-.192
.339
5.321
1
.026
.825
x8
-.555
.414
1.792
1
.181
.574
Constant
-.131
.589
.049
1
.825
.878
ตารางที่ 8 พบว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ท�ำนายล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P-value <.05) มี 4 ตัวแปร โดยพบว่า
มีตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก (ค่า Exp(B) ได้แก่ (1) X5 (สินทรัพย์รวม – หนี้สินระยะสั้น
/ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (Total assets - Current liabilities / Operating profit)) แสดงว่าปัจจัยนี้ไปช่วย
เพิ่มโอกาสของความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และพบว่ามีตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ (ค่า Exp(B) ได้แก่ (1) X2 (สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย
/ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย (Average inventory / Average accounts receivable) (2) X3 (สินทรัพย์รวม / เงินสด
คงเหลือ + เงินลงทุนระยะสั้น (Total assets / Cash balance + Short-term investments)) (3) X6
(สินทรัพย์รวม – หนี้สินระยะสั้น / หนี้สินระยะยาว (Total assets - Current debt / Long-term liabilities))
(4) X7 (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ + เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ / ยอดขาย (Fixed assets + Net working
capital / Sales))แสดงว่าปัจจัยนี้ไปช่วยลดโอกาสของความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บริษัทที่มี X5 (สินทรัพย์รวม – หนี้สินระยะสั้น / ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (Total assets Current liabilities / Operating profit)) ที่สูงขึ้นมีโอกาสล้มเหลวทางการเงิน มาก กว่าบริษัทที่มี X5 น้อย
กว่า 1.989 เท่า
2. บริษัทที่มี X2 (สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย / ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย (Average inventory / Average
accounts receivable))ที่สูงขึ้นมีโอกาสที่จะล้มเหลวทางการเงิน น้อยกว่าบริษัทที่มี X2 น้อยกว่า .703 เท่า
3. บริษัทที่มี X3 (สินทรัพย์รวม / เงินสดคงเหลือ + เงินลงทุนระยะสั้น (Total assets / Cash
balance + Short-term investments))สูงขึน้ มีโอกาสทีจ่ ะล้มเหลวทางการเงิน น้อยกว่าบริษทั ทีม่ ี X3 น้อยกว่า
.962 เท่า
4. บริษัทที่มี X6 (สินทรัพย์รวม – หนี้สินระยะสั้น / หนี้สินระยะยาว (Total assets - Current
debt / Long-term liabilities))สูงขึน้ มีโอกาสทีจ่ ะล้มเหลวทางการเงิน น้อยกว่าบริษทั ทีม่ ี X6 น้อยกว่า .886
เท่า
5. บริษัทที่มี X7 (ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ + เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ / ยอดขาย (Fixed assets
+ Net working capital / Sales) ที่สูงขึ้นมีโอกาสที่จะล้มเหลวทางการเงิน น้อย กว่ากว่าบริษัทที่มี X7
น้อยกว่า .825 เท่า

136 SUTHIPARITHAT

Vol.32 No.102 April - June 2018

สามารถแสดงเป็นสมการโลจิสติก (Logistic Equation)
W = -.131 + .112 (X1) - .352 (X2) - .039 (X3) - .180 (X4) + .688 (X5) - .122 (X6)
- .192 (X7) - .555 (X8)....................................................................................................1
= -.878 +1.119 (X1) - .703 (X2) - .962 (X3) - .835 (X4) + 1.989 (X5) - .886(X6)
- .825 (X7) - .574 (X8)....................................................................................................2

อภิปรายผล

ผลการท�ำนายสมการถดถอยโลจิสติกของตัวแปรอิสระ(อัตราส่วนทางการเงิน) ที่มีต่อความล้ม
เหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (n=28) เมื่อเทียบกับกลุ่มบริษัทที่ไม่ล้มเหลว
(n=95) พบว่าตัวแปรอิสระที่ใช้ท�ำนายล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (P-value <.05) มี 4 ตัวแปร โดยพบว่า มีตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก (ค่า Exp
(B)) ได้แก่ (1) X5 (สินทรัพย์รวม – หนี้สินระยะสั้น / ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (Total assets - Current
liabilities / Operating profit)) แสดงว่าปัจจัยนี้ไปช่วยเพิ่มโอกาสของความล้มเหลวทางการเงินของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และพบว่ามีตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ (ค่า Exp(B)) ได้แก่ (1) X2 (สินค้าคงเหลือถัว
เฉลี่ย / ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย (Average inventory / Average accounts receivable)) (2) X3 (สินทรัพย์รวม /
เงินสดคงเหลือ + เงินลงทุนระยะสั้น (Total assets / Cash balance + Short-term investments)) (3) X6
(สินทรัพย์รวม – หนี้สินระยะสั้น / หนี้สินระยะยาว (Total assets - Current debt / Long-term liabilities))
(4) X7 (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ + เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ / ยอดขาย (Fixed assets + Net working
capital / Sales)) แสดงว่าปัจจัยนี้ไปช่วยลดโอกาสของความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บริษัทที่มี X5 (สินทรัพย์รวม – หนี้สินระยะสั้น / ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (Total assets Current liabilities / Operating profit)) ทีส่ งู ขึน้ มีโอกาสล้มเหลวทางการเงิน มากกว่าบริษทั ทีม่ ี X5 น้อยกว่า
1.989 เท่า
2. บริษัทที่มี X2 (สินค้าคงเหลือถัวเฉลีย่ / ลูกหนีถ้ วั เฉลีย่ (Average inventory / Average accounts
receivable)) ที่สูงขึ้นมีโอกาสที่จะล้มเหลวทางการเงิน น้อยกว่าบริษัทที่มี X2 น้อยกว่า .703 เท่า
3. บริษัทที่มี X3 (สินทรัพย์รวม / เงินสดคงเหลือ + เงินลงทุนระยะสั้น (Total assets /
Cash balance + Short-term investments)) สูงขึ้นมีโอกาสที่จะล้มเหลวทางการเงิน น้อยกว่าบริษัทที่มี
X3 น้อยกว่า .962 เท่า
4. บริษัทที่มี X6 (สินทรัพย์รวม – หนี้สินระยะสั้น / หนี้สินระยะยาว (Total assets - Current
debt / Long-term liabilities)) สูงขึ้นมีโอกาสที่จะล้มเหลวทางการเงิน น้อยกว่าบริษัทที่มี X6 น้อยกว่า
.886 เท่า
5. บริษัทที่มี X7 (ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ + เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ / ยอดขาย (Fixed assets
+ Net working capital / Sales)) ที่สูงขึ้นมีโอกาสที่จะล้มเหลวทางการเงิน น้อยกว่าบริษัทที่มี X7 น้อย
กว่า .825 เท่า
สามารถแสดงเป็นสมการโลจิสติก (Logistic Equation)
W = -.131 + .112 (X1) - .352 (X2) - .039 (X3) - .180 (X4) + .688 (X5) - .122 (X6)
- .192 (X7) - .555 (X8)....................................................................................................1
= -.878 +1.119 (X1) - .703 (X2) - .962 (X3) - .835 (X4) + 1.989 (X5) - .886(X6) - .825 (X7)
- .574 (X8) ........................................................................................................................2
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จากผลการวิจยั โดยสรุปแล้วจะพบว่า แบบจ�ำลองประเมินความอยูร่ อดทางธุรกิจนัน้ ไม่สามารถ
ใช้ในการท�ำนายหรือพยากรณ์การอยู่รอดทางธุรกิจ ของหน่วยธุรกิจ หรือองค์กรธุรกิจในเมืองไทยได้ ซึ่ง
จะขัดกับผลงานวิจยั ฉบับอืน่ ดังเช่นการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแบบจ�ำลองเพือ่ ท�ำนายภาวะล้มเหลวทางการเงิน
ของ Altman’s Z-Score Model นับตัง้ แต่แบบจ�ำลอง Altman’s Z-Score Model ได้ถกู พัฒนาขึน้ (Altman &
Lavallee,1981) ได้มนี กั วิจยั น�ำแบบจ�ำลองนีม้ าศึกษาเพิม่ เติมอย่างแพร่หลาย เช่น Begley, Ming & Watts
(1996) ได้ทดสอบความถูกต้องของแบบจ�ำลอง Altman’s Z-Score Model กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบริษัท
ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial firms) โดยเป็นบริษัทที่ประสบภาวะล้มละลายจ�ำนวน 65 บริษัท และ
บริษัทที่ไม่ได้ประสบภาวะล้มละลายจ�ำนวน 1,300 บริษัท โดยใช้ข้อมูลทางการเงินในช่วงทศวรรษ 1980
ผลการทดสอบพบว่า แบบจ�ำลอง Altman’s Z-Score Model มีคา่ ความผิดพลาดเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ผลการทดสอบต้นแบบในปี 1968 โดยแบบจ�ำลองสามารถท�ำนายได้ถกู ต้องที่ 78% นอกจากนี้ Mossman,
Bell, Swartz,&Turtle (1998)ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบแบบจ�ำลองเพือ่ ท�ำนายภาวะล้มเหลวทางการเงินทีต่ า่ งกัน
4 แบบคือ แบบที่ใช้อัตราส่วนทางการเงิน แบบที่ใช้กระแสเงินสด แบบที่ใช้ผลตอบแทนจากหุ้น และ
แบบที่ใช้ผลจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นพื้นฐานในการสร้างแบบจ�ำลอง โดยแบบจ�ำลอง Altman’s
Z-Score ถูกใช้เป็นตัวแทนของแบบจ�ำลองที่ใช้อัตราส่วนทางการเงิน ผลการทดสอบพบว่าแบบจ�ำลอง
ที่ใช้อัตราส่วนทางการเงินมีระดับความแม่นย�ำที่สุดเมื่อพิจารณาช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนเกิดการล้ม
ละลาย รวมไปถึงSamarakoon and Hasan (2003)ได้ทดสอบแบบจ�ำลอง Altman’s Z-Score Model
แบบ 5 ตัวแปรและแบบ 4 ตัวแปรกับบริษทั จดทะเบียนใน Colombo Stock Exchange ประเทศศรีลงั กาที่
ล้มละลายจ�ำนวน 13 บริษทั และบริษทั เปรียบเทียบจ�ำนวน 13 บริษทั โดยเก็บข้อมูลในช่วงปี ค.ศ. 1986-1997
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อใช้ข้อมูลทางการเงิน 1 ปีก่อนหน้าการล้มละลาย แบบจ�ำลอง Altman’s Z-Score
สามารถท�ำนายบริษัทที่ล้มละลายและบริษัทที่ไม่ได้ล้มละลายได้ถูกต้องร้อยละ 90 และ 60 ตามล�ำดับ
ต่อมา Gerantonis, Vergos & Christopoulos (2009) ได้ทดสอบความสามารถของแบบจ�ำลอง Altman’s
Z-Score Model กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งเอเธนส์ (Athens Stock Exchange)
ในประเทศกรีซ ทั้งหมด 373 บริษัทแบ่งเป็นบริษัทที่ประสบภาวะล้มละลายจ�ำนวน 45 บริษัทและบริษัท
ที่ไม่ได้ประสบภาวะล้มละลายจ�ำนวน 328 บริษัทโดยใช้ข้อมูลในช่วงปี 1999 - 2006 ผลการทดสอบ
พบว่าแบบจ�ำลอง Altman’s Z-Score Model สามารถใช้ท�ำนายภาวะล้มเหลวได้ดีในช่วง 2 ปีก่อนเกิด
การล้มละลาย โดยให้ค่าความถูกต้องอยู่ที่ 57% ถึง 69% ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ใช้ในการทดสอบ
อย่างไรก็ตาม เมือ่ Grice and Dugan (2003) พบว่าแบบจ�ำลอง Zmijewski Model มีความอ่อนไหวต่อ
ช่วงเวลาของข้อมูลทีน่ ำ� มาใช้วเิ คราะห์ หมายถึงความแม่นย�ำของแบบจ�ำลองจะลดลงเมือ่ น�ำมาวิเคราะห์กบั
ข้อมูลทางการเงินที่แตกต่างจากข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจ�ำลองขึ้นมา แต่ Zmijewski Model จะไม่
อ่อนไหวต่อการจ�ำแนกประเภทอุตสาหกรรมและสถานการณ์สภาวะทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้
Shumway (2001)ได้สร้างแบบจ�ำลองเพื่อท�ำนายภาวะล้มเหลวทางการเงินแบบ Hazard Model และได้
ท�ำการทดสอบแบบจ�ำลองโดยใช้ตวั แปรของแบบจ�ำลอง Zmijewski Model ซึง่ ผลการทดสอบพบว่า Hazard
Model ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแบบจ�ำลอง Zmijewski Model ได้ ส่งผลให้ Shumway ได้สร้างแบบ
จ�ำลองใหม่โดยเพิม่ ตัวแปรทีเ่ ป็นข้อมูลทางการตลาด (marketdriven variables) ร่วมกับอัตราส่วนทางบัญชี
ซึ่งแบบจ�ำลองใหม่นี้ Shumway พบว่า ให้ความถูกต้องมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ Hazard Model
กับตัวแปรที่มาจาก Altman’s Z-Score Model หรือ Hazard Model กับตัวแปรที่มาจาก Zmijewski Model
และGrice and Dugan (2003) ท�ำการวิจัยถึงความสามารถในการใช้แบบจ�ำลองของ Zmijewski (1984)
และ Ohlson (1980) ในการท�ำนายภาวะล้มละลายของบริษัท โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,022 บริษัท
โดยเป็นบริษัทที่ประสบภาวะล้มเหลวทางการเงิน 181 บริษัท และ บริษัทที่ไม่ได้ประสบภาวะล้มเหลว
ทางการเงิน 887 บริษัท ซึ่งผลที่ได้รับจากแบบจ�ำลองของ Zmijewski มีความแม่นย�ำ 98.20% และของ
Ohlson มีความแม่นย�ำ 96.4%
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ในขณะที่ Chistine (1985) ได้พัฒนาตัวแบบโดยการใช้ Logit analysis เพื่อท�ำนายภาวการณ์
ล้มละลายจ�ำนวน 45 บริษัทที่เข้าสู่ภาวการณ์ล้มละลาย และ 45 บริษัทที่ไม่เข้าสู่ภาวการณ์ล้มละลาย
การใช้ Logit analysis มีตัวแปรทั้งสิ้นเจ็ดตัวแปร ผลการศึกษาพบว่ามีความน่าจะเป็นในการล้มละลาย
ในบริษัทอุตสาหกรรมในอเมริกาภายในหนึ่งปีถึงห้าปี ตัวแบบมีความแม่นย�ำถึง 69 เปอร์เซ็นต์ที่บริษัท
นั้นจะเข้าสู่ภาวการณ์ล้มละลาย
จากทีเ่ คยมีผลวิจยั ออกมาก่อนหน้านีแ้ ล้วจะเห็นได้วา่ กลุม่ ประชากรตัวอย่าง หรือองค์กรทีใ่ ช้ใน
การทดสอบ หรือใช้ในการท�ำการวิจยั นัน้ เป็นหน่วยงานและองค์กรในต่างประเทศ แต่สำ� หรับงานวิจยั ฉบับนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กลุม่ ประชากรตัวอย่าง หรือหน่วยธุรกิจทีใ่ ช้ในการทดสอบเป็นหน่วยงาน หรือองค์กรทางธุรกิจ
ในเมืองไทยเท่านั้น และผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ให้ข้อมูลในทิศทางตรงกันข้ามกับงานวิจัยฉบับอื่น จน
ท�ำให้ผวู้ จิ ยั หาเหตุผลและข้อสรุปกับผลการวิจยั ทีไ่ ด้ในครัง้ นี้ คือ แบบจ�ำลอง ประเมินความอยูร่ อดทางธุรกิจ
นัน้ ไม่สามารถน�ำมาใช้ในการท�ำนายความอยูร่ อดของธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นระบบเศรษฐกิจเมืองไทยได้ เนือ่ งจากมี
สาเหตุสบื เนือ่ งมาจากหลายประการทีเ่ กีย่ วข้อง จนท�ำให้แบบจ�ำลองนีไ้ ม่สามารถน�ำมาใช้ทำ� นายได้ สาเหตุ
ต่างๆเหล่านัน้ คือ เสถียรภาพทางด้านระบบเศรษฐกิจ กลไกของระบบเศรษฐกิจทีม่ คี วามผันผวนขึน้ ๆลงๆ
และอ่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา เมือ่ เทียบกับประเทศมหาอ�ำนาจ ทีร่ ะบบเศรษฐกิจจะมีเสถียรภาพทีแ่ ข็งแกร่ง
กว่า ตลอดจนทัศนคติและวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารทีแ่ ตกต่างกับองค์กรหรือหน่วยงานในต่างประเทศ ในการ
ก�ำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารงานและการด�ำเนินนโยบายด้านการเงิน โดยผู้บริหารในเมืองไทยไม่ได้มี
แนวคิดเพียงว่า การอยู่รอดขององค์กรนั้น จะต้องได้มาจากผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน ดังเช่น การให้
ความส�ำคัญกับกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานมาเป็นอันดับหนึ่ง หรือให้ความส�ำคัญมากที่สุด แต่
ในมุมมองของผูบ้ ริหารในเมืองไทยการที่จะสร้างสภาพคล่องหรือการบริหารงานเพือ่ ให้องค์กรอยูร่ อดนั้น
ไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพาอาศัย กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานเพียงอย่างเดียว แต่กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญมากที่สุดกับการน�ำมาสร้างสภาพคล่องให้แก่กิจการ
โดยสรุปผู้บริหารในหน่วยธุรกิจ หรือหน่วยงานในเมืองไทยมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า เมื่อใด
ก็ตามทีอ่ งค์กร หรือหน่วยธุรกิจต้องการเงินจ�ำนวนมหาศาลในการน�ำมาเป็นปัจจัยขับเคลือ่ นด้านการลงทุน
การขยายธุรกิจหรือสร้างมูลค่าสูงสุดให้เกิดแก่องค์กรหรือหน่วยธุรกิจ ผู้บริหารมองว่า “กิจกรรมจัดหา
เงิน” ในทุกรูปแบบ เช่น การกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการออกหุ้นกู้นั้น
สามารถท�ำให้มเี งินหมุนเวียนในระบบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อนโยบายการบริหารงาน
และการก�ำหนดกลยุทธ์ในส่วนต่างไดเป็นอย่างดี
ดังนั้นทฤษฎีประเมินความอยู่รอดทางธุรกิจที่มีการให้ข้อสรุปไว้โดยให้ความส�ำคัญกับกระแส
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จึงไม่สามารถน�ำมาประเมินความอยู่รอดทางธุรกิจของหน่วยธุรกิจใน
เมืองไทยได้

ข้อเสนอแนะ

ผูท้ จี่ ะท�ำการวิจยั ครัง้ ถัดไปหรือผูท้ กี่ ำ� ลังมองหารูปแบบ (Model) การบริหารความเสีย่ งด้านการ
เงินทีเ่ น้นหนักสภาพคล่อง ควรวิจยั เพิม่ เติมต่ออัตราส่วนทางการเงินทีเ่ น้นกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ว่าจะสามารถน�ำอัตราส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นรูปแบบการวัดความอยู่รอดทางธุรกิจได้หรือไม่ เพื่อเป็น
ข้อมูลสนับสนุนความเห็นของผูบ้ ริหารการเงินของกิจการต่างๆ ทีใ่ ห้ทศั นะต่อความส�ำคัญต่อกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงินเป็นอย่างมาก
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