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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับคุณภาพงบการเงินไดแก 
คุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และโครงสรางทางการเงินของกิจการ กับรายการพึงรับพึงจาย
โดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคัดเลือกกลุมตัวอยาง
เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในชวงป พ.ศ. 2542-2547 ทุกกลุม ยกเวนกลุมเงินทุนหลักทรัพย (Finance and Securities) 
กลุมธนาคาร (Banking) กลุมประกันชีวิตและประกันภัย (Insurance) กลุมฟนฟูกิจการ (Rehabco) กลุมธุรกิจขนาด
กลาง (MAI) และกลุมกองทุน การทดสอบใชตัวแบบรายการคงคางที่ปรับปรุงของ Modified Jones (1994) ในการ
คํานวณรายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร และใชสถิติการวิเคราะหความถดถอยแบบเชิงพห ุ(Multiple 
regressions) และสหสัมพันธเชิงซอน (Correlation analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ คุณลักษณะที่นํามาศึกษา
สัมพันธไดแก ความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวนคณะกรรมการ ประเภทของสํานักงานสอบบัญช ี 
การแสดงความเห็นของผูสอบบัญช ีและความเสี่ยงทางการเงิน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการศึกษาพบวาประเภทของสํานักงานสอบบัญชีและ ความเสี่ยงทางการเงิน มีความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับคาที่คาดหวัง อยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่ความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน
คณะกรรมการ การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี ไมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับคาที่คาดหวังอยางมีนัยสําคัญ 
โดยจากการศึกษาชี้ใหเห็นวา รายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหารนั้นมีความสัมพันธคุณลักษณะดังกลาว 
ดังนั้นประโยชนที่ไดจากงานวิจัยครั้งนี้จะชวยใหผูใชงบการเงินในการวิเคราะหขอมูลงบการเงิน และหนวยงานที่
เกี่ยวของในการเพ่ิมมาตรการหรือกฎระเบียบที่รัดกุมเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติทางบัญชี เพ่ือปองกันโอกาสที่
ผูบริหารจะใชดุลพินิจในการจัดทําขอมูลงบการเงิน 
 
คําสําคัญ :  งบการเงิน  คุณภาพกําไร  รายการคงคาง  คณะกรรมการตรวจสอบ 
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Abstract 
The research aims to examine the association between the qualification of the executive board; the 

executive board independence and the number of executive board members, the external auditors’ 
qualifications that consist of: the auditor’s quality and the types of audit opinion, capital structure, and 
discretionary accruals. The samples are selected from listed companies in all sectors, except Finance and 
Securities, Banking, and Rehabilitation Companies, in the Stock Exchanges of Thailand from 1999 to 2004. 
The discretionary accruals are calculated by applying the Modified Jones (1994) Aggregate Accruals 
Model. The multiple regression model is used in the analys: at statistically significant level 0.05 

The findings show that the auditor’s quality, the type of audit opinions and the capital structure, the 
representative of financial risk, are positively significantly associated with the discretionary accruals while 
the executive board independence and the number of the executive board members are not significantly 
related to the discretionary accruals. The results indicate that the auditors’, quality, the type of audit 
opinions and firms’ capital structure can be utilized in investigating the earnings management behavior. 

 
Keywords : Financial Statement, Discretionary Accruals, Executive Board 
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คํานํา 
ปจจุบันภาวการณตางๆ  ในประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมาก ทั้งในดานการเมือง การปกครอง

(รัฐธรรมนูญ) และสถานการณทางดานเศรษฐกิจ ลวนเปนตัวขับเคล่ือนและสงผลกระทบกับการพัฒนาของประเทศใน
ดานตาง ๆ ซึ่งปจจัยหลักที่เปนตัวชี้วัดหรือเปนตัวบงชี้ใหเห็นวาธุรกิจดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ หรือผูบริหารมี
ความสามารถในการบริหารงานคืองบการเงิน ที่มีคุณภาพและมีผลการดําเนินงานที่ดีอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งผูใชงบการเงิน
มีทั้งเจาหนี้การคาเพ่ือดูเสถียรภาพทางการเงิน ความสามารในการชําระหนี้ ลูกจางเพ่ือประเมินความสามารถของ
กิจการในการจายคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ และโอกาสในการจางงาน ลูกคาตองการขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของกิจการในการจัดสรรทรัพยากร การกํากับดูแล และที่สําคัญที่สุดคือ ผูลงทุน เพ่ือพิจารณาประเมินความสามารถ
ของกิจการ ดังนั้นงบการเงินเปนส่ิงสําคัญแกบุคคลหลาย ๆ ฝาย ซึ่งงานวิจัยในอดีตไดบงชี้ใหเห็นวากิจการที่ดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพจะปรากฏผลในรูปของกําไร เนื่องจากกําไรไดจัดทําข้ึนโดยใชสมมติฐานเกณฑคงคาง 
(คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี, 2546) ซึ่งคํานวณโดยยึดหลักเกณฑพึงรับพึงจายในงวดปจจุบัน และกําไรจะเปน
ตัวสะทอนผลการดําเนินการทั้งในอดีตรวมทัง้อนาคตเชน รายได และคาใชจาย ที่เกิดข้ึนขามป เปนตน 

ส่ิงสําคัญจากขอมูลทางบัญชีที่ผูใชงบการเงินตองการทราบและใหความสําคัญเปนอยางมากคือ ขอมูลผลการ
ดําเนินงาน หรืออีกนัยหนึ่งคือ กําไร ซึ่งจากการเปดเผยขอมูลทางบัญชีที่ผิดพลาด หรือจงใจปกปดขอมูล เชน ปญหาวิธี
ทางการบัญชีกับการลมละลายของเอนรอน (อังครัตน เพีรบจริยวัฒน, 2545) ของประเทศสหรัฐเอมริกา หรือกรณีการ
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ตกแตงบัญชีของผูบริหารบริษัทแหงหนึ่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (สุชาติ เหลาปรีดา, 2548) 
ทําใหผูใชงบการเงินตองคํานึงถึงคุณภาพของกําไร (Quality of Earnings)  ซึ่งคุณภาพกําไรจะแตกตางกันไปสําหรับ
ความตองการใชขอมูลหรือผูวิเคราะหแตละคน บางคนมองคุณภาพกําไรในแงความเบ่ียงเบนของผูบริหารไปจากหลัก
ความระมัดระวังในการจัดทําตัวเลขกําไร (White et al.,1998) บางคนมองคุณภาพกําไรในแงบทบาทของหลักการบัญชี
ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขกําไรของบริษัท (Beaver and Dukes, 1972) บางคนมองคุณภาพกําไรในแง
ความสามารถของกําไรในการเปล่ียนกลับมาเปนเงินสดที่จะสามารถนําไปจัดสรรได (Distributable Cash) ซึ่งก็คือ
มุมมองของผูลงทุนที่สนใจในศักยภาพของกิจการในการจายเงินปนผลทั้งในปจจุบันและอนาคต (Stickney, 1996) ซึ่ง
คุณภาพกําไรที่กําหนดขึ้นจาก “การตัดสินใจทางปฏิบัต”ิ จะมุงไปที่ส่ิงจูงในความชํานาญของผูทําบัญชีและ ผูสอบบัญชี 
โดยการใชดุลยพินิจ การคาดการณ และประมาณการ ซึ่งเปนผลใหการปฏิบัตินั้น ไมเปนไปตามความตั้งใจใหปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน และสาเหตุสําคัญที่ทําใหมีการตกแตงตัวเลขทางการบัญชีก็คือ พฤติกรรมความตองการผลประโยชน 
(The Positive Accounting Theory) (Watts & Zimmerman, 1986)หรือ ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) (Jensen & 
Meckling, 1976) ซึ่งมองวาทุกคนตองการผลประโยชนสูงสุดเพ่ือตนเองจนเกิดผลประโยชนทับซอนระหวางกัน 
(Conflict of  Interest) ระหวางตัวการ (Principal) กับตัวแทน (Agent) หรือผูบริหารกับผูถือหุน ซึ่งตางมีความตองการ
ผลประโยชนคือ ผูบริหารตองการผลตอบแทนสูงสวนผูถือหุนก็ตองการผลตอบแทนสูงเชนกัน จนเปนสาเหตุใหเกิด
ตนทุนการมีตัวแทน (Agency Cost) ขึ้น   

ในการตกแตงตัวเลขทางการบัญช ี (Creative Accounting) หรือ การบริหารกําไร (Earnings Management ) 
และ การปรับเกล่ียกําไร (Income smoothing) มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่แตกตางกันไป  Ayres (1994) มองวาพฤติกรรม
การตกแตงตัวเลขที่สําคัญอยางหนึ่งคือ การใชดุลยพินิจของผูบริหารในการบริหารกําไรผานรายการคงคาง (Accrual 
management) เปนการปรับเปล่ียนประมาณการทางการบัญชีเพ่ือเกล่ียกําไรใหไปสูทิศทางของเปาหมายที่ผูบริหาร
ตองการ วิจัยในอดีตของ Bartov และคณะ (2001) ซึ่งทําการวิจัยความสัมพันธระหวางตัวแบบรายการคงคางจากการ
ตัดสินใจทั้งหมด 5 ตัวแบบและคุณสมบัติของผูตรวจสอบพบวา ตัวแบบที่ใหผลตอบสนองกับการวิจัยคือ ตัวแบบ
ภาคตัดขวางของโจนส และตัวแบบภาคตัดขวางปรับปรุงของโจนส ที่มีความสัมพันธกับการบริหารกําไรโดยใชทดสอบ
ความสัมพันธระหวางรายการคงคางกับคุณสมบัติของผูตรวจสอบ และงานวิจัยของ Klein (2002) วิจัยความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร กับการบริหารกําไร  พบวาความเปนอิสระของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และความเปนอิสระของคณะกรรมการบริหารมีความสัมพันธเชิงลบกับรายการคงคางเกินปกต ิ
ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะใดของ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชีวามีความสัมพันธกับการ
บริหารกําไรโดยผานรายการคงคางหรือในที่นี้จะเรียกวารายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหารหรือไม ซึ่ง
สามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แสดงปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพงบการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ตัวแปรและการวัดคา 

จากการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลจากงานวิจัยที่เกี่ยวของในอดีต  กําหนดเปนตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังนี ้
 

1. ตัวแปรตาม ไดแก รายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร (Discretionary Accruals) ผูวิจัยขอเลือก
ที่จะใชตัวแบบภาคตัดขวางปรับปรุงของโจนส ซึ่งตัวแบบดังกลาว ไดพัฒนาจากตัวแบบภาคตัดขวางของโจนส 
เพ่ือขจัดผลของการวัดคาความผิดพลาดของรายการคงคางจากการตัดสินใจที่เกิดจากการรับรูรายได ดวย
ข้ันตอนดังนี้ 

 
ขั้นท่ี 1 คํานวณรายการคงคางรวมของกิจการ ณ ป 2542-2544 และ ณ ป 2545-2547 ซึ่งคํานวณไดจาก 
 
 Tai,t=  NDAi.t + DACi.t 
โดยที ่

Tai.t  = รายการคงคางรวมของบริษัท i ในปที่ t  
NDA i, t   = รายการพึงรับพึงจายโดยปรกติของบริษัท i ในปที่ t 
DCA i.t   = รายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท i ในปที ่t 

 
Tai.t =  CA i.t -  Cashi.t-     CLi.t -     DCLi.t - DEPi.t  

ความเปนอิสระของคณะกรรมการตวจสอบ 

จํานวนคณะกรรมการของกิจการ 

สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 

การแสดงความเห็นของผูสอบบัญช ี

ความเส่ียงทางการเงินของกิจการ 

รายการพึงรับพึงจายโดย 
ใชดุลยพินิจของผูบริหาร 

H1(-) 

H2(-) 

H3(-) 

H4(+) 

H5(+) 
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โดยที ่  
Tai.t   =   รายการคงคางรวมของบริษัท i ในปที ่t  
     CA i.t  = การเปล่ียนแปลงสินทรัพยหมุนเวียนรวมของบริษัท i ในปที ่t 
      Cashi.t = การเปล่ียนแปลงเงินสดของบริษัท i ในปที ่t 
       CLi.t = การเปล่ียนแปลงหนี้สินหมุนเวียนรวมของบริษัท i ในปที ่t 

                    DCLi.t = การเปล่ียนแปลงของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปของ 
บริษัท i ในปที ่t 

 DEPi.t  = คาเส่ือมราคาของบริษัท i ในปที ่t 
 
ขั้นท่ี 2 ประมาณคารายการพึงรับพึงจายโดยปรกติของกิจการ (ณ ป 2542-2543) 
 โดยใช Modified Jones Model (1994) ในการคํานวณ 
 

NDA i, t   =  α1 (1 / Total Assets i, t – 1 ) + α2( (      REV i, t -       REC i, t ) /  
Total Assets i, t – 1 ) +  α3 (PPE i, t / Total Assets i, t – 1 ) 

โดยที ่  
NDA i, t  = รายการพึงรับพึงจายโดยปรกติของบริษัท i ในปที ่t  

 Total Assets i, t – 1 = สินทรัพยรวมของบริษัท i ในปที ่t - 1 
 REV i, t  = การเปล่ียนแปลงยอดขายรวมของบริษัท i ในปที่ t 
 REC i, t  = การเปล่ียนแปลงลูกหนี้การคาของบริษัท i ในปที่ t 
 PPE i, t  = ที่ดิน อาคาร อุปกรณกอนหักคาเส่ือมราคาของบริษัท i ในปที ่t 
 เม่ือไดคาสัมประสิทธ์ิจากสมการ  NDA i, t   นําคาที่แทจริงของป 2545-2547 มาคํานวณจะได Tai.t จากการ
ประมาณคา จะไดคารายการพึงรับพึงจายโดยปรกติของกิจการ 
 
ขั้นท่ี 3  คํานวณรายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร โดยนํารายการคงคางรวมจริง 

ของข้ันที ่1 ลบดวย รายการคงคางปรกติจากการประมาณคาจากขั้นที ่2 จะไดรายการ 
คงคางโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร 

 
 DAC i, t  = Tai.t - NDA i, t  
โดยที ่ 

DAC i.t    =   รายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท i   
ในปที ่t 
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2.  ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งประกอบดวย 
 
1.  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
สมมตฐิานที่ 1 H1: ความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธทางลบกับรายการพึงรับพึงจาย

โดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร (Discretionary Accruals) ซึ่งความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee Independence: ACI) โดยคํานวณไดจากสัดสวนของกรรมการอิสระตอคณะกรรมการบริษัททั้งหมด    

สมมติฐานที่ 2 H2: จํานวนคณะกรรมการของกิจการมีความสัมพันธทางลบกับรายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลย
พินิจของผูบริหาร (Discretionary Accruals) ซึ่งจํานวนคณะกรรมการของกิจการ (Nome of Board: NUM) ไดจากการ
เก็บขอมูลจาก 56-1 ของ กลต. 

 
        2.   ผูสอบบัญชี (CPA or External Audit) 

สมมติฐานที่ 3 H3 :  สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญมีความสัมพันธทางลบกับรายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลย
พินิจของผูบริหาร (Discretionary Accruals) ซึ่งประเภทของผูสอบบัญชี (Auditor type : AUD)  มีเกณฑในการวัดคา 
จะแทนคาเปน 1 ถาเปนผูสอบบัญชีจากสํานักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ (Big 4)  หากไมใชจะแทนคาเปน 0 

สมมติฐานที่ 4  H4 : การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีที่ไมมีเงื่อนไขแตมีวรรคเนน หรือการแสดงความเห็น
แบบมีเงื่อนไข หรือไมแสดงความเห็น และแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง ความสัมพันธทางบวกกับรายการพึง
รับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร (Discretionary Accruals) ซึ่งการแสดงความเห็นของผูสอบบัญช ี(Audit 
Opion : OPIN) เพ่ือที่จะทดสอบสมมติฐานนี ้ตัวแปร OPIN จึงถูกกําหนดข้ึนโดย OPIN = 1 ถาบริษัทฯ ไดรับการแสดง
ความเห็นของผูสอบบัญชีที่ไมมีเงื่อนไขแตมีวรรคเนน หรือการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข หรือไมแสดงความเห็น หรือ
แสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง และถาไมเปนเชนนั้นจะใหน้ําหนักคะแนน OPIN = 0 
 

3.  โครงสรางทางการเงิน (Capital Structure) 
สมมติฐานที่ 5 H5: ความเส่ียงทางการเงนิของกิจการมีความสัมพันธทางบวกกับรายการพึงรับพึงจายโดยใช

ดุลยพินิจของผูบริหาร (Discretionary Accruals) ซึ่งความเส่ียงทางการเงิน (Financial Leverage: LVRG) ใชวัดความ
เส่ียงทางการเงินของบริษัทโดยคํานวณไดจากอัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 

 
จากตัวแปรตามและตัวแปรอิสระสามารถวิเคราะหความถดถอยแบบเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เปนดังนี้ 
 
DAC i, t    = β0  +  β1 ACI i, t – 1   + β2 NUM  i, t – 1 +  β3 AUD i, t – 1 

   + β4 OPIN i, t – 1+  β5LVRG i, t – 1 
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โดยที ่
DAC i.t    = Tai.t  -  NDA i, t    
ACI i, t – 1  =  ความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคํานวณได 

จากสัดสวนของกรรมการอิสระตอคณะกรรมการบริษัท 
ทั้งหมด ของบริษัท i ในปที ่t - 1   

NUM i, t – 1 = จํานวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท i ในปที ่t – 1 
AUD i, t – 1   = ประเภทของผูสอบบัญชี มีเกณฑในการวัดคา จะแทนคาเปน  

1 ถาเปนผูสอบบัญชีจากสํานักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ  
(Big 4)  หากไมใชจะแทนคาเปน 0 ของบริษัท i ในปที ่t - 1 

OPIN i, t – 1   = การแสดงความเห็นของผูสอบบัญช ีเพ่ือที่จะทดสอบ 
สมมติฐานนี้ ตัวแปร OPIN จึงถูกกําหนดขึ้นโดย OPIN = 1 ถา 
บริษัทฯ ไดรับการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขแตมีวรรค 
เนน หรือการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข หรือไมแสดง 
ความเห็น หรือแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง และถา 
ไมเปนเชนนั้นจะใหน้ําหนักคะแนน OPIN = 0 ของบริษัท i  
ในปที ่t - 1 

LVRG i, t – 1   = ความเสี่ยงทางการเงิน ใชวัดความเส่ียงทางการเงินของบริษัท 
โดยคํานวณไดจากอัตราสวนความสามารถในการกอหนี้คือหนี้สินรวมตอสินทรัพย
รวม ของบริษัท i ในปที ่t – 1 

 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 สวนคือ 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหคุณลักษณะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี รายการคงคางรวม รายการพึงรับพึงจายปรกต ิและรายการพึงรับพึงจายโดยใช
ดุลยพินิจของผูบริหาร ดวยคาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คามัธยฐาน (Median) 
คาสูงสุด (Maximum) คาต่ําสุด (Minimum) 

สวนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และรายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร 
โดยการนําขอมูลที่เก็บจากงบการเงินและรายงานประจําปของแตละบริษัทมาวัด และคํานวณหาคาของปจจัยตาง ๆ 
และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความสัมพันธโดยการใชโปรแกรม SPSS version 11.5 ในการประมวลผลและการ
วิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหความถดถอยแบบเชิงพห ุ(Multiple regressions) และสหสัมพันธเชิงซอน 
(Correlation analysis)  
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ผลการวิจัย 
1.  ผลการคํานวณรายการคงคางรวม  

ในการคํานวณรายการคงคางรวม จะแบงขอมูลออกเปน2 ชวง คือ ชวงของป 2542-2544 และชวงของป 
2545-2547  

โดยใชสมการ 
Tai.t =  CA i.t -  Cashi.t-     CLi.t -     DCLi.t - DEPi.t  
 

ตารางที่ 1 การคํานวณรายการคงคางรวมชวงของป  พ.ศ. 2542-2544       (หนวย: ลานบาท) 

 คานอยที่สุด คามากที่สุด คาเฉล่ีย 
คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
    CA -52067.24 54368.43 -200.63 4339.31 
    Cash -7771.07 14826.36 36.28 1173.93 
    CL -69122.89 14831.41 -423.51 4650.62 
   DCL -24897.65 30122.75 -140.47 2346.62 
DEP -234.30 105012.00 507.48 4798.13 
Ta -104441.62 64333.06 -460.36 6701.87 
จากตารางที ่1 ขางตนอธิบายความหมายของสัญลักษณดังนี ้

     CA  = การเปล่ียนแปลงสินทรัพยหมุนเวียนรวม 
      Cash = การเปล่ียนแปลงเงินสด 
       CL  = การเปล่ียนแปลงหนี้สินหมุนเวียนรวม 
       DCL = การเปล่ียนแปลงของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 

 DEP  = คาเส่ือมราคา 
Ta   =   รายการคงคางรวม 
 
จากการคํานวณโดยใชสมการขางตน จะไดผลลัพธของรายการคงคางรวมชวงของป พ.ศ. 2542-2544 จํานวน 

253 บริษัท ขอมูลที่นํามาคํานวณไดเปน 2 ป เนื่องจากจะตองใชคาการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยหมุนเวียนรวม คาการ
เปล่ียนแปลงของเงินสด คาการเปล่ียนแปลงของหนี้สินหมุนเวียนรวม คาการเปล่ียนแปลงของหนี้สินที่จะถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ป ดังนั้นจากขอมูลที่เก็บในชวงระยะเวลา 3 ป พ.ศ. 2542-2544 ก็จะไดขอมูล 2 ปเทานั้นคือ คาความ
เปล่ียนแปลงในป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2544 จึงทําใหมีรายการที่ใชในการคํานวณคา 506 รายการ สวนการคํานวณ
คาเส่ือมราคาจะใชเฉพาะ ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2544 เพ่ือใหสอดคลองกับขอมูลของตัวอื่น ๆ จากผลของรายการ
คงคางทั้งส้ิน 506 รายการ และจากผลการคํานวณคารายการคงคางรวมชวงของป พ.ศ. 2542-2544 มีคามากที่สุดคือ 
64,333.06 ลานบาท มีคานอยที่สุดคือ -104441.62 ลานบาท และมีคาเฉล่ียคือ -460.36 ลานบาท และเม่ือดูจากคา
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ความเบ่ียงเบนเปนสวนประกอบแลวปรากฏวา คาของรายการคงคางรวมจะมีความโนมเอียง ไปในทางลบหรือคานอย
กวา 0 มากกวาความโนมเอียงทางดานบวก ซึ่งจะแสดงเปนภาพระฆังควํ่าเบซาย 

 
ตารางที่ 2 การคํานวณรายการคงคางรวมชวงของป พ.ศ. 2545-2547              (หนวย: ลานบาท) 

 คานอยที่สุด คามากที่สุด คาเฉล่ีย 
คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
    CA -54263.54 17396.20 95.91 2441.28 
    Cash -11215.49 11772.84 55.33 970.90 
    CL -54263.54 13010.94 -12.46 2680.15 
   DCL -29968.33 13278.81 -44.13 1424.91 
DEP 0.00 19302.57 233.12 1204.03 
Ta -33067.41 16022.12 -224.21 2243.49 

 
จากตารางที ่2 ความหมายของสัญลักษณเชนเดียวกับตาราง 4-1 
จากการคํานวณรายการคงคางรวมของชวงป พ.ศ. 2545-2547 จากขอมูลระยะเวลา 3 ป พ.ศ. 2545-2547 

จํานวน 253 บริษัท รายการทั้งหมด 759 รายการเนื่องจากไดขอมูลครบทั้ง 3 ป และจากการคํานวณรายการคงคางรวม 
มีคามากที่สุดคือ 16,022.12 ลานบาท มีคานอยที่สุดคือ -33,067.41 ลานบาท และมีคาเฉลี่ยคือ -224.21 ลานบาท ซึ่ง
เม่ือเทียบกับรายการคงคางรวมของชวงป พ.ศ. 2542-2544 ปรากฏวาแสดงคาต่ํากวามาก และมีความโนมเอียงไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
2.  ผลการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ของคาประมาณของรายการพึงรับพึงจายปรกต ิ

ในการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิของคาประมาณของรายการพึงรับพึงจายปรกติจะใชขอมูลจากงบการเงินชวง
ของ ป 2542-2543 โดยใช Program Spss Version 11.5 ในการคํานวณคาของ Modified Jones Model  

 
โดยใชสมการ 
NDA i, t   =  α 1 (1 / Total Assets i, t – 1 ) + α2( (      REV i, t -       REC i, t ) /  

Total Assets i, t – 1 ) +  α3 (PPE i, t / Total Assets i, t – 1 ) 
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ตารางที่ 3 คํานวณคาสัมประสิทธ์ิของรายการพึงรับพึงจายปรกต ิ                 (หนวย: ลานบาท) 

    
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Model   B Std. Error Beta     
1 (Constant) -1.673 1.684   -0.993 0.321 

  1/Total Assets 52.198 12.889 0.148 4.050 0.000 
  REV-REC/Total Assets 0.489 0.027 0.664 18.123 0.000 
  PPE/Total Assets 1.657 0.218 0.252 7.616 0.000 

 
จากตารางที ่3 ขางตนอธิบายความหมายของสัญลักษณดังนี้ 

Total Assets = สินทรัพยรวม 
 REV  = การเปล่ียนแปลงยอดขายรวม 
 REC  = การเปล่ียนแปลงลูกหนี้การคา 
 PPE  = ที่ดิน อาคาร อุปกรณกอนหักคาเส่ือมราคา 
 
จากการคํานวณขางตนจะไดคาสัมประสิทธ์ิดังนี ้

α1 = 52.198 
α2 = 0.489 
α3 = 1.657 
 
เม่ือนําไปแทนในสมการเพ่ือจะคํานวณคาประมาณรายการพึงรับพึงจายปรกติเปนดังนี ้
NDA i, t  =  52.198 (1 / Total Assets i, t – 1 ) + 0.489 ( (      REV i, t -     REC i, t ) /  

Total Assets i, t – 1 ) +  1.657 (PPE i, t / Total Assets i, t – 1 ) 
 

การคํานวณคาสัมประสิทธ์ิของรายการพึงรับพึงจายปรกต ิ จะนําคาสินทรัพยรวมจากป พ.ศ. 2542 และ ป 
พ.ศ. 2543 มาใชในการประมาณคาเนื่องจากจะตองการทราบคาของความเปลี่ยนแปลงเพ่ือสอดคลองกับขอมูลอื่น ๆ 
ในสมการ  คาความเปล่ียนแปลงของรายไดรวม และความเปล่ียนแปลงของลูกหนี้การคา ไดจากขอมูล ป พ.ศ. 2543 
และ ป พ.ศ. 2544 ซึ่งจาก จํานวนรายการทั้งหมด 506 รายการจะไดคาสัมประสิทธ์ิและแทนคาลงไปในสมการเพ่ือใชใน
การคํานวณตอไป           
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3.  คํานวณคาประมาณของรายการพึงรับพึงจายปรกต ิ
คํานวณคาประมาณโดยใชสัมประสิทธ์ิที่ไดจากขอ 4.2 และนําขอมูล ชวงของป 2545-2547 มาแทนคาในการ

คํานวณจะไดคาประมาณของรายการคงคางปรกต ิชวงของป 2545-2547 
 
โดยใชสมการ 
NDA i, t  =  52.198 (1 / Total Assets i, t – 1 ) + 0.489 ( (      REV i, t -     REC i, t ) /  

Total Assets i, t – 1 ) +  1.657 (PPE i, t / Total Assets i, t – 1 ) 
 
ตารางที่ 4 คํานวณคาประมาณของรายการพึงรับพึงจายปรกต ิ (หนวย: ลานบาท) 

 คานอยที่สุด คามากที่สุด คาเฉล่ีย 
คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
Ta -251.139 41.792 -0.732 10.918 
1/Total Assets 0.000 1.926 0.008 0.105 
REV- REC/ Total Assets -6.925 32.124 0.136 1.260 
PPE/Total Assets 0.000 6.634 0.391 0.383 
NDA -2.093 102.504 1.142 5.614 
จากตารางที ่4 ขางตนอธิบายความหมายของสัญลักษณดังนี ้

NDA = รายการพึงรับพึงจายโดยปรกต ิ 
 
จากการนําสมการที่ไดคาสัมประสิทธ์ิ มาคํานวณโดยใชขอมูลของป พ.ศ. 2545-2547 ซึ่งรวมรายการทั้งหมด 

759 รายการ จะไดคาประมาณของรายการพึงรับพึงจายปรกต ิ  ซึ่งมีคามากที่สุดคือ 41.792 ลานบาท มีคานอยที่สุดคือ 
-251.139 ลานบาท และมีคาเฉลี่ยคือ -0.732 ลานบาท ซึ่งปรากฏคาความโนมเอียงไปในทิศทางลบมากกวาคาบวก 
และมีคาเฉล่ียที่ต่ํากวา 0 ซึ่งจะแสดงรูประฆังควํ่าเบทางดานซาย 
 
4.  คํานวณคารายการคงคางโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร 

โดยนําคาที่คํานวณไดจากรายการคงคางรวม ชวงของป 2545-2547 ลบดวย คาประมาณของรายการคงคาง
ปรกติชวงของป 2545-2547  

 
โดยใชสมการ 

 DAC i, t  = Tai.t  -  NDA i, t  
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ตารางที่ 5 คํานวณคารายการคงคางโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร (หนวย: ลานบาท) 

 คานอยที่สุด คามากที่สุด คาเฉล่ีย 
คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
Ta -251.139 41.791817 -0.732 10.9184646 
NDA -2.093313 102.50426 1.142 5.614034223 
Ta – NDA = DCA -252.5229 43.88513 -1.874 12.98189424 
Valid N (list wise)        
จากตารางที ่5 ขางตนอธิบายความหมายของสัญลักษณดังนี ้

DCA =   รายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร 
 
เม่ือนํารายการคงคางรวมที่ไดจากการคํานวณจาก 4.1 ลบดวย รายการพึงรับพึงจายปรกติที่คํานวณไดจาก 

4.3 จะไดรายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร จากจํานวนรายการทั้งหมด 759 รายการซึ่งมีคามากที่สุด
คือ 43.89 ลานบาท มีคานอยที่สุดคือ -252.52 ลานบาท และมีคาเฉล่ียคือ -1.87 ลานบาท ซึ่งจากความโนมเอียงจะ
แสดงภาพระฆังควํ่าเบทางซาย และจะนํารายการคงคางรวมที่ไดจากการคํานวณไปเปรียบเทียบความสัมพันธกับ
สมมติฐานตาง ๆ ตอไป 
 
5.  ศึกษาความสัมพันธระหวางรายการคงคางโดยใชดุลยพินิจของผูบริหารกับคุณลักษณะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูสอบบัญชี 

การศึกษาความสัมพันธโดยการวิเคราะหความถดคอยแบบเชิงพห ุ(Multiple regressions) และสหสมัพันธ
เชิงซอน (Correlation analysis)  

 
โดยใชสมการ 
DCA i, t    = β0  +  β1 ACI i, t – 1   + β2 NUM  i, t – 1 +  β3 AUD i, t – 1   

  + β4 OPIN i, t – 1+  β5LVRG i, t – 1 
 
ตารางที่ 6 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของความสัมพันธ                    (หนวย: ลานบาท) 

 
คานอย
ที่สุด คามากที่สุด คาเฉล่ีย 

คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

DCA -2.0933 102.5043 1.1423 5.6140 
ACI 0.0000 0.4286 0.1695 0.0823 
NUM 0.0000 27.0000 14.0988 3.6317 
LEVG 0.0000 3.5610 0.4440 0.3208 
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จากการคํานวณสถิติเชิงพรรณนาขางตน จะไดของรายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร ซึ่งมีคา
มากที่สุดคือ 102.5043 ลานบาท มีคานอยที่สุดคือ -2.0933 ลานบาท และมีคาเฉล่ียคือ 1.1423 ลานบาท   

สัดสวนของความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการรวมมีคามากที่สุดคือ 42.86% มีคา
นอยที่สุดคือ 0% เนื่องจากบางบริษัทไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคาเฉล่ีย 16.95% ซึ่งสอดคลองกับ 
Klein (2002), Chtourou et al. (2001) 

จํานวนคณะกรรมการทั้งหมด มีคามากที่สุดคือ 27 คน มีคานอยที่สุดคือ 0 คน อาจเปนจากการเก็บขอมูลจาก
ปเริ่มแรกของการกอตั้งกิจการได และมีคาเฉลี่ยอยูที ่ 14 คน ซึ่งสอดคลองกับ Beasley et al. (2000) ที่พบวา
คณะกรรมการยิ่งมากยิ่งมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และความหลากหลายของคณะกรรมการนี้จะเปนผลดีตอการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับผูสอบบัญชีในดานตาง ๆ 

ความเส่ียงทางการเงินมีคามากที่สุดคือ 3.56 เทา มีคานอยที่สุดคือ 0% คือไมมีความเส่ียงทางการเงิน
เนื่องจากบางบริษัทไมมีหนี้สินเลยเนื่องจากอาจเปนขอมูลจากปที่เริ่มการกอตั้งครั้งแรกได และมีคาเฉล่ียอยูที ่ 0.444 
เทา ซึ่งสอดคลองกับ วิศรุต  ศรีบุญนาค (2548), Chen & Church (1992) 
 สวนประเภทของผูสอบบัญชี และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีไมไดนําเสนอในการวิเคราะหสถิติเชิง
พรรณนา เนื่องจากคาของสัมประสิทธิ์ที่เกิดข้ึนของสมมติฐานทั้งสองเปน Dummy Variable คือมีคาเปน 0 และ 1 
เทานั้น 
 
ตารางที่ 7แสดงความสัมพันธของรายการคงคางโดยใชดุลยพินิจของผูบริหารกับ 

      คณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชี 

Model   Expected 
Unstandardized 
Coefficients   

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    Sign B 
Std. 
Error Beta     

1 (Constant)   0.3118 1.0081  0.3093 0.757 
  ACI ( - ) 2.2182 2.479 0.0325 0.8948 0.371 
  NUM ( - ) -0.0058 0.0563 -0.0038 -0.103 0.918 
  AUD ( - ) -1.0166 0.4154 -0.0888 -2.448 0.015 
  OPIN ( + ) -0.8827 0.7789 -0.0415 -1.133 0.257 
  LEVG ( + ) 2.7283 0.6353 0.1559 4.2943 0.000 
จากตารางที ่7 ขางตนอธิบายความหมายของสัญลักษณดังนี ้

ACI =  ความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ  
LVRG  = ความเส่ียงทางการเงิน  
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NUM = จํานวนคณะกรรมการทั้งหมด 
AUD  = ประเภทของผูสอบบัญช ี 
OPIN  = การแสดงความเห็นของผูสอบบัญช ี 
 
จากผลการวิเคราะหดังกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปผลความสัมพันธกับคุณภาพงบการเงินดังรูปที ่2 

 
รูปท่ี 2  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับคุณภาพงบการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*คา Sig. 0.015 
** คา Sig. 0.000 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี โครงสรางทางการ

เงินของกิจการ กับรายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหารนั้น ผูวิจัยไดเริ่มตนศึกษาคนควาจากวรรณคดี
ปริทัศนในอดีต และไดเก็บรวมรวมขอมูลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  จาก Company listed 2005 ยกเวน
บริษัทที่อยูในกลุมเงินทุนหลักทรัพย (Finance and Securities) กลุมธนาคาร (Banking) กลุมประกันชีวิตและ
ประกันภัย (Insurance) กลุมฟนฟูกิจการ (Rehabco) กลุมธุรกิจขนาดกลาง (MAI) และกลุมกองทุน เนื่องจาก
โครงสรางการเงินของบริษัทเหลานี้แตกตางจากบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมอื่น ๆ และเลือกกลุมตัวอยางเฉพาะที่มีผล
การดําเนินงานในระยะเวลาครบทั้ง 6 ป  เนื่องจากผูวิจัยตองศึกษาถึงการประมาณคาในชวงของป 2542-2544 และทํา
การคํานวณคาที่แทจริงในชวงของป 2545-2546 ซึ่งมีกลุมตัวอยางทั้งหมด 253 บริษัท โดยใช Modified Jones Model 

ความเปนอิสระของคณะกรรมการตวจสอบ 

จํานวนคณะกรรมการของกิจการ 

สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 

การแสดงความเห็นของผูสอบบัญช ี

ความเส่ียงทางการเงินของกิจการ 

รายการพึงรับพึงจายโดย 
ใชดุลยพินิจของผูบริหาร 

 0.0325 

-0.0038 

-0.0888* 

-0.0415 

0.1559** 

H1(-) 

H2(-) 
H3(-) 

H4(+) 

H5(+) 
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(1994) ในการคํานวณ แลวทําการทดสอบความสัมพันธของรายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหารกับ
สมมติฐานทั้ง 5 สมมติฐาน โดยการวิเคราะหความถดคอยแบบเชิงพห ุ(Multiple regressions) และสหสัมพันธเชิงซอน 
(Correlation analysis)  ซึ่งสรุปไดดังนี ้

1) ความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธทางลบกับรายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจ
ของผูบริหาร (Discretionary Accruals) ซึ่งไมสอดคลองกับ Klein (2002) และ Chtourou et al. (2001) ตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว จึงปฏิเสธสมมติฐาน จากการเก็บขอมูลผูวิจัยมีขอสังเกตเห็นวาการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระของประเทศไทยยัง
ไมเปนมาตรฐานที่แทจรงิเหมือนของตางประเทศเปนเพียงการตั้งข้ึนมาเพ่ือแสดงภาพลักษณของบริษัทในการเปน
บริษัทที่มี Good Corporate Governance ที่ด ี จึงทําใหมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระงายกวา และ
จากวิจัยของ ศนิพร (2546) พบวาการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระในบริษัทตาง ๆ ในระยะเวลาเดียวกันจะบ่ันทอน
ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบได 

2)  จํานวนคณะกรรมการของกิจการมีความสัมพันธทางลบกับรายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของ
ผูบริหาร (Discretionary Accruals)  ซึ่งไมสอดคลองกับ  Beasley et al. (2000) ที่พบวาถากรรมการมีขนาดใหญก็จะ
ทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตใกลเคียงกับงานวิจัยของ Ching el at. (2002)  ซึ่งพบวาการทํางานยิ่งเปนกลุม
ใหญมากขึ้น จะทําใหเกิดปญหาในกระบวนการทํางานและการประสานงานในการทํางาน ซึ่งแตกตางไปจากสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 

3) ประเภทของผูสอบบัญชี (Auditor type: AUD) ที่มีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรหรือรายการพึงรับพึงจาย
โดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร และสอดคลองกับ Eli Bartov, Ferdianad A. Gul, Judy S.L. Tsui (2001) and Chtourou 
et al. (2001) กลาวไดวาถาประเภทของผูสอบบัญชีเปน Big 4 Audit Firms ซึ่งจากงานวิจัยในอดตีพบวาเปนสํานัก
งานสอบบัญชีที่มีคุณภาพในการตรวจสอบจะทําใหรายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหารนอยลง ซึ่ง
หมายความวากิจการที่ไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (Big 4 Audit Firms) จะทําใหคุณภาพ
กําไรสูง 

4)  การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีที่ไมมีเงื่อนไขแตมีวรรคเนน หรือการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข 
หรือไมแสดงความเห็น หรือแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง ความสัมพันธทางบวกกับรายการพึงรับพึงจายโดย
ใชดุลยพินิจของผูบริหาร (Discretionary Accruals)   ซึ่งไมสอดคลองกับ   ชาลี จันทรยิ่งยง (2548) และ Klein (2002) 
อาจเนื่องมาจากสวนใหญงานวิจัยในอดีตการตั้งสมมติฐานจะใชการแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขโดยไมไดคํานึงถึง
การมีวรรคเนน แตการตรวจสอบงบการเงินของ กลต. ในปจจุบันนี้กิจการใดถึงแมจะไดรับการแสดงความเห็นอยางไมมี
เงื่อนไข แตมีวรรคเนนก็จะถกูจับตามองเปนพิเศษ หรือมีการตรวจสอบเปนพิเศษจากการกลาว ชาลี จันทรยิ่งยง (2548) 
จึงทําใหการตั้งสมมติฐานและผลการทดสอบแตกตางจากงานวิจัยอดีต 

5) ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Leverage: LVRG) ที่มีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรหรือรายการพึงรับ
พึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร และสอดคลองกับ วิศรุต  ศรีบุญนาค (2548) , Chen and Church (1992) กลาว
ไดวาความเส่ียงทางการเงินที่อยูในระดับสูงจะทําใหรายการพึงรับพึงจายโดยใชดุลยพินิจของผูบริหารสูงไปดวย ซึ่ง
หมายความวากิจการที่มีความเส่ียงทางการเงินอยูในระดับสูงจะทําใหคุณภาพกําไรต่ํา 
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ขอเสนอแนะ 
1)  ตัวแปรอิสระที่นาสนใจศึกษาในอนาคตยังมีอีกหลายดานเชน คาตอบแทนของคณะกรรมการอิสระ  ความ

เชี่ยวชาญพิเศษของคณะกรรมการอิสระ การประเมินความเส่ียงในการสอบบัญช ี จํานวนครั้งในการประชุม
คณะกรรมการอิสระ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทั้งคณะกรรมการอิสระ และผูสอบบัญชี ยังสามารถทําการศึกษา 
ไดอีก 

2)  ผูวิจัยไมไดศึกษากิจการที่อยูนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมเงินทุนหลักทรัพย (Finance and 
Securities) กลุมธนาคาร (Banking) กลุมประกันชีวิตและประกันภัย (Insurance) กลุมฟนฟูกิจการ (Rehabco) กลุม
ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) และกลุมกองทุนในอนาคตผูวิจัยทานอื่น สามารถที่จะศึกษากลุมตัวอยางเหลานี้ได 
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