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บทคัดยอ
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสีย่ งจากภาวะ
ลมละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวางวิธีเขากอนออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินใน
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ (1) Altman (1968 : 589-609), (2) Castagna and Matolcsy (1981:
55-77) และ (3) สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) โดยจะ
ทําการศึกษาเปรียบเทียบแบงเปน 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549
และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยของ 23 ประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งพบวามี 15 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มี
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คิดเปนรอย
ละ 65.2 และใชบริษัทตัวอยางทั้งหมด 110 บริษัท ไดแก วิธีเขากอน-ออกกอน จํานวน 55 บริษัท
และวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก จํานวน 55 บริษัท มาทําการศึกษาเปรียบเทียบกัน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจยั เปนแบบการวิเคราะหประกอบดวย
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลายของบริษัทโดย
แบงเปน 7 กลุม ไดแก (1) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ (2) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของ
ธุรกิจ (3) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ (4) ปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสมจากแหลง
ภายในของธุรกิจ (5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ (6) ปจจัยเกีย่ วกับการ
ใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ และ (7) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
การวิเคราะหขอ มูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window version 11.0 จะใช Descriptive
Statistics เพื่อศึกษาคาเฉลี่ย (Mean) คามัธยฐาน (Median) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
คาต่ําสุด (Minimum) และคาสูงสุด (Maximum) การทดสอบสมมุติฐาน จะใชสถิติ t – tests for

ค
Independent – Samples of Means ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และการเปรียบเทียบโดยกราฟแทง ซึ่ง
มีผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
(1) ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยใชสถิติ t – tests for Independent – Samples of Means
พบวาวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก มีผลกระทบตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลายของบริษัท ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับ
โครงสรางเงินทุนของธุรกิจ ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํา
กําไรของธุรกิจ ปจจัยเกีย่ วกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ และ คาดัชนีวัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจ (Overall Index) โดยเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(2) ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยกราฟแทง พบวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของ
ธุรกิจ ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายใน
ของธุรกิจ ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ ปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชน
จากสินทรัพยของธุรกิจ และ คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
โดยกราฟแทง พบวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลีย่ นอย
กวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก ปจจัยเกีย่ วกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ
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ABSTRACT

The effect of the inventory valuation method at cost on risk’s factors from a failure of listed
companies on the Stock Exchange of Thailand: A comparison between first-in, first-out method and
weighted average method was survey research. The objective of this research was to comparative
study the effects of the inventory valuation method at cost by first-in, first-out method and weighted
average method on risk’s factors from a bankruptcy prediction models of (1) Altman (1968 : 589-609),
(2) Castagna and Matolcsy (1981: 55-77), and (3) Suphot, Aree, and Sirilak (2541 : 12-21). This
comparative study has been separated into four periods of time, namely, (1) year 2004, (2) year 2005,
(3) year 2006, and (4) year 2004 to 2006 from annual reports that disclosure to public at the Stock
Exchange of Thailand of twenty three industries sector. The study found that fifteen industries sector
that had the inventory valuation method at cost by first-in, first-out method and weighted average
method or 65.2 percent. The study used total sample companies equal to 110 companies such as firstin, first-out method 55 companies and weighted average method 55 companies for comparative study
the effects of the inventory valuation method at cost. The research tools as analysis form were
implemented risk’s factors from a failure that separated 7 factors such as (1) firm’s capital structurerelated factors, (2) firm’s liquidity-related factors, (3) firm’s profitability-related factors, (4) firm’s
retained capital from internal source-related factors, (5) firm’s proportion of financial market-related
factors, (6) firm’s asset utilization-related factors, and (7) firm’s bankruptcy prediction index-related
factors.
Data analysis was carried out by SPSS for window version 11.0. Statistical analysis included
descriptive statistics, namely, Mean, Median, Standard Deviation, Minimum, and Maximum.

จ
Hypotheses testing used t – tests for Independent – Samples of Means at the .05 level of significance
and compared means by Bar Charts. The results of the study were as follows:
(1) Results of compared means by t – tests for Independent – Samples of Means found that
the inventory valuation method at cost by first-in, first-out method and weighted average method
affected risk’s factors from a failure such as firm’s capital structure-related factors, firm’s liquidityrelated factors, firm’s profitability-related factors, firm’s asset utilization-related factors, and firm’s
bankruptcy prediction index-related factors at the .05 level of significance.
(2) Results of compared means by Bar Charts found that means of the inventory valuation
method at cost by first-in, first-out method more than weighted average method such as firm’s
liquidity-related factors, firm’s profitability-related factors, firm’s retained capital from internal
source-related factors, firm’s proportion of financial market-related factors, firm’s asset utilizationrelated factors, and firm’s bankruptcy prediction index-related factors. Further, results of compared
means by Bar Charts found that means of the inventory valuation method at cost by first-in, first-out
method less than weighted average method such as firm’s capital structure-related factors.
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ตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
ปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผล
5.3 ขอจํากัดของการวิจยั
5.4 ขอเสนอแนะจากการวิจยั
5.5 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั ตอไป

บรรณานุกรม

หนา
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61
65
65
66
68

69
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224
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267
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สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

หนา
เงื่อนไขการเพิกถอนหุนดานผลขาดทุน และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
มีตัวตนสุทธิ
การตีราคาสินคาคงเหลือ วิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO)
การตีราคาสินคาคงเหลือ วิธีเขาหลัง-ออกกอน (LIFO)
การตีราคาสินคาคงเหลือ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Average)
การเปรียบเทียบตนทุนขายและสินคาคงเหลือจากการใชวิธีการตีราคา
สินคาที่แตกตางกัน
การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547
การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ.
2547
การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548
การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ.
2548
การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549
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87
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่
4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

หนา
การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ.
2549
การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 ถึง ป
พ.ศ. 2549
การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ.
2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป
พ.ศ. 2547
การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and
Matolcsy ป พ.ศ. 2547
การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป
พ.ศ. 2548

88
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105
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่
4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

หนา
การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and
Matolcsy ป พ.ศ. 2548
การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป
พ.ศ. 2549
การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and
Matolcsy ป พ.ศ. 2549
การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป
พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and
Matolcsy ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่
4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

หนา
การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน
สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547
การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2548
การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน
สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2548
การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2549
การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน
สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2549
การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549

140

151

152

163

164

175

ฐ

สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่
4.24

หนา
การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทริน
คะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549
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ฑ

สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้
ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตาม
ราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มตี อปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงที่ไดจาก
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ.
2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตาม
ราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มตี อปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงที่ไดจาก
ขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ.
2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตาม
ราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มตี อปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงที่ไดจาก
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and
Matolcsy ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตาม
ราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มตี อปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงที่ไดจาก
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and
Matolcsy ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตาม
ราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มตี อปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงที่ไดจาก
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน
สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตาม
ราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มตี อปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงที่ไดจาก
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน
สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547

หนา
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สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

หนา
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 - 2549
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 - 2549
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201
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สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

หนา
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2547
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2548
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2549
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2547 - 2549
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
ป พ.ศ. 2547
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
ป พ.ศ. 2548
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
ป พ.ศ. 2549
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สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

หนา
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
ป พ.ศ. 2547 - 2549
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 - 2549
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน
สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2547
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน
สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2548
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สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

หนา
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน
สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2549
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน
สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2547 - 2549
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอจํานวน
บริษัทที่มีปจจัยบงชี้ความเสีย่ ง ในภาวะลมละลายจากตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 - 2549
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอจํานวน
บริษัทที่มีปจจัยบงชี้ความเสีย่ ง ในภาวะลมละลายจากตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 - 2549
ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอจํานวน
บริษัทที่มีปจจัยบงชี้ความเสีย่ ง ในภาวะลมละลายจากตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2547 - 2549
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย
การจดบันทึกรายการซึ่งเปนพื้นฐานของการบัญชีไดเกิดกอนคริสตศักราช 3600 ระบบบัญชี
ที่สมบูรณไดเกิดขึ้นเมื่อปคริสตศักราช 1340 ในเมือง Genoa ซึ่งเปนประเทศอิตาลีในปจจุบัน
ระบบของ Genoa ไดมีการตีพิมพเปนทางการในปคริสตศักราช 1494 เปนหนังสือชื่อ Summa de
Arithmetica , Geometria Proportioni et Proportionalita แตงโดย Luca Pacioli ผูซึ่งเปนชาวเวนีส
(Arpan and Radcbaugh, 1985 : 1 อางอิงในการศึกษาวิจัยของ Noravesh et al., 2007 : 1) ตอมาการ
บัญชีไดแพรหลายในประเทศตาง ๆ และวิชาชีพบัญชีไดพัฒนาตอเนือ่ งจนเปนวิชาชีพที่สังคมยอมรับ
วามีประโยชนมากและมีฐานะทางสังคมที่ดมี าเปนเวลานาน ในประเทศไทยนักบัญชีไดพัฒนาวิชาชีพ
บัญชีใหกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ซึ่งสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ได
บัญญัติคําวา การบัญชีวาเปน “ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จําแนกและทําสรุปขอมูลอัน
เกี่ยวกับเหตุการณทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดทายของการบัญชี คือการใหขอมูลทาง
การเงิน ซึ่งเปนประโยชนแกบุคคลหลายฝาย และผูที่สนใจกิจกรรมของกิจการ” (สมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2540 : 1)
หลักการบัญชีถือวาสินคาคงเหลือเปนสินทรัพยสําคัญสวนหนึ่งของกิจการ
เพราะสินคา
คงเหลือเปนสินทรัพยที่มีไวเพื่อหารายไดใหแกธุรกิจการคาโดยตรง เปรียบเสมือนกับเสนเลือดหลอ
เลี้ยงธุรกิจ และมีความเปนธรรมตอความเปนตายของธุรกิจนั้น ๆ ทัง้ นี้สินคาคงเหลือมักเปนรายการ
ที่มีมูลคาสูง และมีความเสี่ยงสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนอื่น เสี่ยงเรื่องความไมแนนอนของราคา
เสื่อมคุณภาพ ของลาสมัย และตองเสียคาเก็บรักษา นอกจากนี้ยังเสี่ยงตอการจําหนายไมไดอกี ดวย
(เพชรี ขุมทรัพย, 2548 : 222-223) ดังนั้นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทําใหกิจการพยายามลดตนทุน และ
คาใชจายทุกชนิด โดยมีจุดมุง หมายสําคัญเพื่อใหกจิ การดํารงอยูตอไป
การสื่อสารขอมูลทางการบัญชีเสนอใหผใู ชมีความเขาใจ และ นําขอมูลทางการบัญชีที่มี
ประโยชนไปใชในการตัดสินใจ จากหลักการสื่อสารทางการบัญชี (Accounting Communication) นี้
ไดมีการพัฒนามากขึ้นตามลําดับ เชน การนําขอมูลทางการบัญชีมาจัดทําเปนรูปภาพ Bar-Chart และ
Pie-Chart เปนตน (ประวิตร นิลสุวรรณากุล, 2540 : 330) และในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการกําหนด
ยอดกําไรที่เหมาะสมโดยใชวิธีคิดตนทุนใหสอดคลองกับรายได
และมูลคาของสินคาคงเหลือที่
เหมาะสมจะมีความสําคัญตองบดุลและงบกําไรขาดทุน จึงเปนการเหมาะสมที่จะสือ่ สารทางการบัญชี
ตอผูบริหารในการตัดสินใจ เลือกใชหลักการบัญชี โดยกิจการสองกิจการที่ประสบกับเหตุการณที่
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เหมือนกันโดยตลอด แตใชหลักการบัญชีในเรื่องการตีราคาสินคาคงเหลือที่แตกตางกัน ในการ
บันทึกบัญชีเหลานั้นจะทําใหมูลคาที่แสดงในงบการเงินแตกตางกัน
ในการวัดมูลคาของสินคา
คงเหลือตามราคาทุน สามารถวัดมูลคาไดหลายวิธีที่สําคัญ ไดแก วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธถี ัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ทําใหผูบริหารในฐานะเปนผูตัดสินใจหลักการบัญชี รูผลกระทบที่มีตอตัวเลขทางการ
บัญชีของหลักการบัญชีแตละหลักการก็สามารถเลือกใชหลักการบัญชี ที่จะใหตวั เลขตามที่ตองการได
(กอบแกว รัตนอุบล, 2541 : 28)
1.2 ปญหาการวิจัย (Problem Statement)
บริษัท ไทยฟลมอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (อักษรยอที่ใชในตลาดหลักทรัพยคือ TFI) เปน
บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีเกี่ยวกับ การตีราคา
สินคาคงเหลือ จากวิธีเขากอน-ออกกอน เปน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2540
(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย , 5 มิถุนายน พ.ศ. 2541) มีผลกระทบทําให
1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเปลี่ยนจาก 1.14 เทาในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2539 (ใชวิธี
เขากอน-ออกกอน) เปน 1.11 เทา ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2540 (ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก)
2) อัตราสวนฉับพลัน เปลีย่ นจาก 0.96 เทาในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2539 (ใชวธิ ีเขากอนออกกอน) เปน 0.91 เทา ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2540 (ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก)
3) อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ เปลี่ยนจาก 4.82 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 ป
พ.ศ. 2539 (ใชวิธีเขากอน-ออกกอน) เปน 4.02 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2540 (ใชวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก)
4) อัตราผลตอบแทนขั้นตนเปลี่ยนจาก 24.58% ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2539 (ใชวิธีเขา
กอน-ออกกอน) เปน 19.86% ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2540 (ใชวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก)
5) อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิเปลี่ยนจาก 5.74% ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2539 (ใช
วิธีเขากอน-ออกกอน) เปน -6.10% ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2540 (ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก)
6) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมเปลี่ยนจาก 10.26% ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2539
(ใชวิธีเขากอน-ออกกอน) เปน -9.95% ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2540 (ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก)
7) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน เปลี่ยนจาก 10.26% ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ.
2539 (ใชวิธีเขากอน-ออกกอน) เปน -9.95% ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2540 (ใชวีถวั เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก) และเปน -854.38% ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2541 (ใชวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก)
จากการศึกษาบริษัท ไทยฟลมอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) พบวาที่มาของปญหาเกิดขึ้น
เนื่องจากในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles) มี
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ทางเลือกไดหลายทาง สําหรับรายการบัญชีหนึ่ง ๆ เชน ในเรื่องการตีราคาสินคาคงเหลือซึ่งมีทั้งวิธีเขา
กอน-ออกกอน (First-in , First-out Method) วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average Method)
และอีกหลายๆ วิธี (ตัวอยางเชน วิธีเขาหลัง-ออกกอน และวิธีราคาเจาะจง เปนตน) เมื่อกิจการเลือกที่
จะใชหลักการบัญชีของกิจการนั้น ๆ นโยบายการบัญชีของแตละกิจการแตกตางกันไปและเปนการ
ยากที่จะบอกวานโยบายการบัญชีใดดีกวากัน (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 : 112) ผลกระทบจากการตี
ราคาสินคาคงเหลือที่แตกตางกัน จะมีความสําคัญตอการคิดตนทุนซึ่งตนทุนเปนตัวกําหนดยอดกําไร
และมูลคาของสินคาคงเหลือที่เหมาะสม โดยมีความสําคัญตองบดุลในดานสภาพคลอง งบกําไร
ขาดทุนในดานกําไรสุทธิและกระแสเงินสด (เพชรี ขุมทรัพย, 2548 : 24) ซึ่งทางการบัญชียอมรับวา
มนุษยอยูในโลกที่มีความอุดมสมบูรณและทรัพยากรจํากัด
มนุษยยอมพยายามสงวนและรักษา
ทรัพยากรเหลานั้นหรือพยายามใชทรัพยากรนั้นใหเปนประโยชน และมีคุณภาพที่สดุ การเนนในเรื่อง
สมรรถภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้นาํ ไปสูการหาทางวัดผลกําไร
ซึ่งใชเปนตัวชี้ความสําเร็จ
(เกษรี ณรงคเดช, 2539 : 12) และระดับของปญหาที่เกิดขึ้นอยูใ นระดับสูงที่สุดจึงสงผลทําใหบริษัท
ไทยฟลมอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ประสบภาวะลมละลายปดบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในที่สุด
จากการศึกษาผลงานวิจัยทีจ่ ดั ทําขึ้นในประเทศไทยที่ผานมาพบวา การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบ
ของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ที่มีตอปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงจากภาวะลมละลายของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนักยังไมมีงานวิจัยอยางชัดเจนเกีย่ วกับเรื่องนี้ ดังนั้นปญหาการวิจยั ครั้งนี้เปน
การศึกษาวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนวิธีใด ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่สามารถบงบอกปจจัยบงชี้ความเสี่ยง และระดับของภาวะลมละลายของธุรกิจ
แตกตางกันหรือไม และอยางไร
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออก
กอนกับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1.3.2 เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขา
กอน-ออกกอนกับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสีย่ งภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูล
ทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของบริษทั จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
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1.4 แนวเหตุผลและสมมุติฐานการวิจัย
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการศึกษานีจ้ ะใชตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายซึ่งไดยอมรับแนวคิดมาจาก Altman (1968 : 589-609), Castagna and
Matolcsy (1981 : 55-77) และ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21) ดังนี้
1.4.1 Altman (1968 : 589-609) ศึกษาการสรางตัวแบบในการพยากรณภาวะลมละลายโดยใช
ตัวแปรหลายตัว โดยคัดเลือกกิจการผลิต 33 กิจการทีถ่ ูกฟองลมละลายภายใต Chapter 10 (ตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา) ในชวงป 1945-1965 และคัดเลือกกิจการจํานวน 33 กิจการที่ไม
ลมละลายที่อยูใ นอุตสาหกรรมเดียวกัน และ มีขนาดของสินทรัพยใกลเคียงกัน (กิจการ 66 กิจการนี้
จัดเปน Initial Sample) จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหแบบการวิเคราะห
จําแนกประเภทหลายตัวแปร (Multiple Discriminate Analysis หรือ MDA) โดยคํานวณอัตรา
สวนรวม 22 อัตราสวนใน 5 กลุม ไดแก อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลอง (Liquidity Ratios)
อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) อัตราสวนวิเคราะห
ความสามารถในการกอหนีห้ รือวิเคราะหความเสี่ยง (Leverage Ratios) อัตราสวนวิเคราะห
ความสามารถในการชําระหนี้ (Solvency Ratios) และ อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการใช
สินทรัพย (Activity Ratios) จากนั้นจึงสราง Discriminate Function เพื่อใหไดตัวแปรที่เหมาะสมทีส่ ุด
5 ตัวแปร โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปรในตัวแบบตามสมการ
Z1 = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5
โดยที่ Z คือ คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index)
X1 คือ อัตราสวนความคลองตัว = เงินทุนหมุนเวียน/สินทรัพยรวม (Working Capital/Total
Assets) (%)
X2 คือ เงินทุนสะสมจากแหลงภายใน = กําไรสะสม/สินทรัพยรวม (Retained Earnings/Total
Assets) (%)
X3 คือ ความสามารถในการทํากําไร = กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพยรวม (EBIT /
Total Assets) (%)
X4 คือ สัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงิน = มูลคาตลาดของหุนสามัญ/มูลคาตามบัญชีของ
หนี้สินรวม (Market Value Equity/Book Value to Total Liabilities) (%)
X5 คือ ความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ = ขาย/สินทรัพยรวม (Sales/
Total Assets) (Times)
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จากการทดสอบหาคา Z1 ของตัวอยางทุกตัวเพื่อหาจุดแบง (Cut – off Point) ที่พยากรณได
ถูกตองที่สุดนัน้ ปรากฏวา Cut – off Point อยูที่ 2.99 และ 1.81 กลาวคือ ถา Z1 สูงกวา 2.99
พยากรณวากิจการจะไมลมละลาย ถา Z1 ต่ํากวา 1.81 พยากรณวากิจการจะลมละลาย คา Z1 ที่อยู
ระหวาง 1.81 - 2.99 เรียกวาอยูใ น Grey Area อาจจะลมละลายหรือไมลมละลายก็ได ซึ่งในการ
พิจารณาตองวิเคราะหบริษัทนั้นเพิ่มเติม ทัง้ นี้จากการเรียงลําดับคา Z1 ที่อยูใน Grey Area เพื่อหาคา
Z1 ที่ใชจัดกลุมบริษัทแลวมีความผิดพลาดต่ําสุดซึ่งไดคา Z1 เทากับ 2.675 การทดสอบ
ความสามารถในการพยากรณของตัวแบบ พบวาจากการทดสอบขอมูล 1 ปกอนการลมละลาย
สามารถจัดกลุมบริษัทที่ลมละลายหรือไมลม ละลายไดถูกตองเฉลี่ยรอยละ 95 ทั้งนี้จากการทดสอบ
ขอมูล 2-5 ปกอนการลมละลาย พบวาเมื่อระยะเวลานานขึ้นความสามารถในการพยากรณจะลดลง
ซึ่งเปนเชนเดียวกับผลการศึกษาโดยใช Univariate Studies เชนเดียวกับงานวิจยั ของ Beaver (1966 :
71-111) จากการอภิปรายดังกลาวขางตนชี้นําผูวิจยั ของการศึกษานีไ้ ปสูการสนับสนุนสมมุติฐานการ
วิจัย คือ
(1) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1(1) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมจาก
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Altman โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
(2) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1(2) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวมจากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
(3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1(3) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมจากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
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(4) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1(4) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก มีผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชี
ของหนี้สินรวมจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายทีไ่ ดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
(5) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1(5) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก มีผลกระทบตออัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวมจากปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Altman โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
(6) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของ Altman
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1(6) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก มีผลกระทบตอคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจจากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
1.4.2 Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ไดเสนอตัวแบบทีใ่ ชในการพยากรณภาวะ
ลมละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยออสเตรเลีย (The Australian Associated Stock
Exchanges = AASE) ไดใชอัตราสวนทางการเงินเปนขอมูล แลวใชวิธีการวิเคราะหสถิติแบบการ
วิเคราะหจําแนกประเภทหลายตัวแปร (Multiple Discriminant Analysis) ไดตัวแบบดังนี้
Z2 = -6.2453 – 10.695V1 + 10.466V2 – 9.8824V3 – 0.825V4 + 9.622V5 + 1.6145(V12) –
3.2968V1V2 + 0.5363V1V3 – 0.0015V1V4 – 0.2256V1V5 + 1.6473(V22) – 0.2316V2V3 – 0.0177V2V4
+ 0.0552V2V5 – 0.9133(V32) + 0.0594V3V4 + 3.8704V3V5 – 0.0105(V42) + 0.0488V4V5 + 0.79(V52)
โดยที่ V1 = EBIT / Total Assets (%)
V2 = Operating Income / Operating Assets (%)
V3 = Liquid Ratio (Times)
= (Current Assets – Stock) / (Current Liabilities – Bank Overdraft)
V4 = Total Debts / Total Assets (%)
V5 = Market Capitalization / Total Debts (%)
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Decision Rule:
ถา Z2 ≤ -5.7334 อยูในความเสี่ยงที่จะประสบภาวะความยุงยากทางการเงิน
ถา Z2 > -5.7334 ไมอยูในความเสี่ยงที่จะประสบภาวะความยุงยากทางการเงิน
คา Z2 เปนคาวิกฤติ (Critical Value) ซึ่งใชเปนเกณฑตัดสินการอยูในภาวะเสีย่ งของการ
ลมเหลว (Risk of Failure) ทั้งนี้ตัวแบบนี้สามารถใชไดกับบริษัททีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ออสเตรเลีย (The Australian Associated Stock Exchanges = AASE) ที่อยูในหมวดธุรกิจประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตเทานั้น ไมสามารถใชไดกับบริษัทที่จัดอยูในหมวดธุรกิจประเภทการเงิน การ
ธนาคาร หรือ เหมืองแรได เนื่องจากในหมวดธุรกิจดังกลาวยังมีปจจัยสําคัญอื่นที่มีผลกระทบ
มากกวา เชน นโยบายของรัฐบาล เปนตน
การทดสอบความสามารถในการพยากรณ จะใชขอมูลบริษัทที่จดทะเบียนซึ่งประสบความ
ลมเหลวในระหวางป ค.ศ. 1963 – 1977 พบวาจากการทดสอบขอมูล 1 ปกอนลมละเหลว สามารถจัด
กลุมที่ลมเหลวหรืออยูรอดไดถูกตองโดยเฉลี่ยรอยละ 85.84 ทั้งนี้รอยละของความถูกตองจะลดลงเมื่อ
ทดสอบกับขอมูล 2-5 ปกอนการลมเหลว จากการอภิปรายดังกลาวขางตนชี้นําผูวิจยั ของการศึกษานี้
ไปสูการสนับสนุนสมมุติฐานการวิจัย คือ
(1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2(1) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมจากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna
and Matolcsy โดยมีคา เฉลี่ยแตกตางกัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2(2) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใช
ในการดําเนินงาน
จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
(2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2(3) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and
Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
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(3) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2(4) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมจากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna
and Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
(4) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2(5) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก มีผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชี
ของหนี้สินรวมจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายทีไ่ ดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
(5) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของ Castagna and Matolcsy
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2(6) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก มีผลกระทบตอคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจจากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna
and Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
1.4.3
สัญญาณเตือนทางการเงินลวงหนาสําหรับบริษัทที่อาจจะถูกเพิกถอนจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21) ศึกษาการใชตัวแบบพยากรณ (Predictive Model) ชวยการพยากรณถึงบริษัทที่อาจจะ
ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย (Potential Delisted Company) โดยใชขอมูลทางการเงินในรูป
อัตราสวนทางการเงิน ซึ่งสามารถแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ในการวิเคราะหเพื่อเปน
สัญญาณเตือนลวงหนา โดยคัดเลือกบริษัทที่อยูในขายอาจจะถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน ซึ่งเปนการพิจารณาฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน จากงบ
การเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 และงบการเงินประจําปยอนหลังจากปดังกลาว โดย
มีบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายจํานวน 16 บริษัท และเลือกบริษทั ที่ไมอยูในขายอาจถูกเพิกถอน
หลักทรัพย ซึง่ อยูในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดสินทรัพยใกลเคียงกับบริษัทจดทะเบียนที่
อยูในขายอาจถูกเพิกถอนทั้ง 16 บริษัท ผลการคัดเลือกโดยใชวิธีการ Match Paired จะไดบริษทั ใน
กลุมเขาขายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพยจํานวน 12 บริษัท และบริษทั ในกลุมไมเขาขายอาจจะถูกเพิก
ถอนหลักทรัพยจํานวน 12 บริษัท อัตราสวนทางการเงินที่นํามาใชเปนตัวแปรอิสระ คือ อัตราสวน
ทางการเงินเฉลี่ยของอัตราสวนทางการเงิน 3 ปยอนหลัง คือ พ.ศ.2535-2537 และ 1 ปลวงหนา
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ของปที่พยากรณคือ ป พ.ศ.2538 จากนัน้ นําการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหแบบการ
วิเคราะหจําแนกประเภทหลายตัวแปร (Multiple Discriminant Analysis หรือ MDA) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS PC+ โดยคํานวณอัตราสวนรวม 12 อัตราสวน ไดแก Net Income to
Sales , Return on Equities , Retained Earning/Total Assets , EBIT to Total Assets , Cash Flow to
Total Assets , Working Capital to Total Assets , Current Ratios , Total Liabilities to Total Equities ,
Long – Term Liabilities to Total Equities , Accounts Receivable to Sales , Working Capital to Sales
และ Inventory to Cost of Goods Sold
จากนั้นจึงสราง Discriminate Function เพือ่ ใหไดตัวแปรที่เหมาะสมทีส่ ุด 8 ตัวแปร โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปรในตัวแบบตามสมการ ดังนี้
Z3 = -0.5686192 + 0.0492550T1 + 2.3193008T2 – 12.5261309T3 + 3.4446259T4 –
2.4589963T5 + 0.367801T6 – 0.0680345T7 + 0.7354233T8
โดยที่ T1 = Net Income to Sales
T2 = Retained Earnings to Total Assets
T3 = EBIT to Total Assets
T4 = Cash Flow to Total Assets
T5 = Working Capital to Total Assets
T6 = Current Assets to Current Liabilities
T7 = Total Liabilities to Total Equities
T8 = Working Capital to Sales
Decision Rule:
ถา Z3 ≤ 0.1388 สามารถพยากรณไดวา บริษัทดังกลาวอยูในภาวะความเสีย่ งตอการเปน
บริษัทที่อาจจะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย
ถา Z3 > 0.1388 สามารถพยากรณไดวา บริษัทดังกลาวไมอยูใ นภาวะความเสีย่ งตอการเปน
บริษัทที่อาจจะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย
จากการอภิปรายดังกลาวขางตนชี้นําผูวิจยั ของการศึกษานี้ ไปสูการสนับสนุนสมมุติฐานการ
วิจัย คือ
(1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(1) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะ
ลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ
อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
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สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(2) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม จากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
(2) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(3) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวมจากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
(3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(4) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก มีผลกระทบตออัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวมจากปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
(4) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(5) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมจาก
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(6) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ
อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(7) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขายจากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
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(5) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(8) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวมจาก
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
(6) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(9) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก มีผลกระทบตอคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจจากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1.5.1 ขอบเขตของระยะเวลาที่ศึกษา
จะทําการศึกษาจากการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปพุทธศักราช 2547 ถึง 2549 ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่มีการเปดเผยตอสาธารณชนผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือฐานขอมูลตลาดหลักทรัพยฉบับออนไลนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย นั่นคือ www.setsmart.com
1.5.2 ขอบเขตของเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ นั่นคือ วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับวิธี
ถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนักวิธีเขากอน-ออกกอน และ ตัวแปรตาม นั่นคือ ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดมาจากตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของธุรกิจ ไดแก (2.1) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
(1968 : 589-609) คือ คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ประกอบดวย (2.1.1) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพ
คลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม(2.1.2) ปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสม
จากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม (2.1.3) ปจจัยเกี่ยวกับ
ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (2.1.4) ปจจัยเกีย่ วกับ
สัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม และ (2.1.5) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของ
ธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม (2.2) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) คือ คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ ประกอบดวย (2.2.1)
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ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และ
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน (2.2.2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพ
คลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (2.2.3) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ
อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสินทรัพยรวม และ (2.2.4) ปจจัยเกีย่ วกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงิน
ของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (2.3) ตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21) คือ คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ ประกอบดวย (2.3.1) ปจจัยเกีย่ วกับ
ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
(2.3.2) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพย
รวม (2.3.3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวน
กระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม (2.3.4) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
และ (2.3.5) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
รวม
นอกจากนี้การศึกษานี้มีขอเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงงานจัดซื้อจัดหาสินคา เพราะใน
บรรดาพื้นที่ความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัท ถือกันวางานจัดซื้อจัดหาสินคา เปนพืน้ ที่ที่มีความสําคัญ
มากที่สุดและสงผลกระทบตอบริษัทใหมกี ารเสียหายมากที่สุดพื้นทีห่ นึ่ง ซึ่งการบริหารความเสี่ยง
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ผูบริหารที่รับผิดชอบจําเปนที่จะตองศึกษาทําความเขาใจ
ถึงลักษณะความเสี่ยงที่สําคัญไดแก ความเสี่ยงเรื่องนโยบาย คุณภาพ คุณลักษณะ ราคา ผูขาย และการ
ทุจริต (เจริญ เจษฎาวัลย, 2546 : 115-116) โดยใชการดําเนินกิจกรรมตามวงจรความเสี่ยง นั่นคือ การ
ทําความเขาใจวัตถุประสงคหลักของธุรกิจ การสํารวจความเสี่ยง การคนหาและบงชี้ความเสี่ยง การ
ประเมินและการจัดลําดับความเสี่ยง การบริหารความเสีย่ ง และการตรวจสอบความเสี่ยง (เจริญ เจษฎา
วัลย, 2546 : 68) ซึ่งการศึกษาวิจยั ครั้งนี้จะชวยใหผูบริหารดําเนินกิจกรรมตามวงจรความเสี่ยงไดอยาง
มีหลักการ และมีการตัดสินใจไดดยี ิ่งขึ้น
1.5.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.5.3.1 ประชากร ไดแก บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มี
คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ
เงื่อนไขและวิธีเกี่ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนไดกาํ หนดในประเด็นตาง ๆ ไดแก
ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลวขั้นต่ํา การกระจายการถือหุนรายยอย ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน
และสภาพคลอง ผูบริหาร ความขัดแยงทางผลประโยชน งบการเงินและผูสอบบัญชี การจายเงินปน
ผล เปนตน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยูภ ายใตการกํากับดูแลของ
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยกําหนดคุณสมบัติของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งจะนํามาเปนประชากร คือ เปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ที่เปดดําเนินกิจการระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
คือ วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน หรือ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
และวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตองไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษา
จากการ
พิจารณารายละเอียดในงบดุล งบกําไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่เปดเผยตอสาธารณชนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวจิ ัยได
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคลองกับที่กําหนดไวและมีรายงาน
การเงินครบถวน มีประชากรรวม 265 บริษัท (จากการสํารวจขอมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ภายใตสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
จากรายงานการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชนผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551)
1.5.3.2 การเลือกบริษัทตัวอยาง จะใชประชากรทั้งหมด 265 บริษัท แบงเปนวิธีเขากอนออกกอน จํานวน 97 บริษัท และวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน 168 บริษัท (สํารวจ ณ
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551) จากรายงานการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชนผานตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย มาทําการคัดเลือกตัวอยาง จะทําการแยกกลุมตัวอยางตามประเภทอุตสาหกรรม โดย
ทําการศึกษาเปรียบเทียบดังนี้ 1) ในกรณีมีจํานวนบริษัทเทากัน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในแตละประเภทอุตสาหกรรม ใชทุกบริษัทที่ผานการคัดเลือกกลุมประชากรที่
ศึกษามาทําการเปรียบเทียบกัน) 2) ในกรณีมีจํานวนบริษัทไมเทากัน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนักในแตละประเภทอุตสาหกรรม วิธีการคัดเลือกเปนแบบ t-test for PairedSamples โดยการคัดเลือกบริษัทจะใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือที่มีจาํ นวนบริษัทนอยกวาเปนเกณฑ
มาทําการ t-test for Paired-Samples กับบริษัทที่มีจํานวนมากกวา ซึ่งอยูในประเภทอุตสาหกรรม
เดียวกัน และมีขนาดสินทรัพยรวมใกลเคียงกันมากที่สุด มาทําการศึกษาเปรียบเทียบ และ 3) ใน
กรณีทุกบริษัทในประเภทอุตสาหกรรมมีวธิ ีการตีราคาสินคาคงเหลือเพียงวิธีเดียว
ไมสามารถ
ทําการศึกษาเปรียบเทียบกันไดใหตัดประเภทอุตสาหกรรมดังกลาวออกไป
1.5.4 ตัวแปรที่ศึกษามีดังตอไปนี้
1.5.4.1 ตัวแปรอิสระ จากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนเปนขอมูลในรายงาน
ประจําปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึง่ ปรากฏในนโยบายการบัญชีที่
สําคัญของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ ประกอบดวย
1) วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
2) วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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1.5.4.2 ตัวแปรตาม จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ซึ่งประกอบดวย
1) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
2) ปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
3) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
4) ปจจัยเกีย่ วกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
5) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
6) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของ Altman
Z1 = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5
1.5.4.3 ตัวแปรตาม จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) ซึ่งประกอบดวย
1) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน
2) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
3) ปจจัยเกีย่ วกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
4) ปจจัยเกีย่ วกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
5) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของ Castagna and Matolcsy
Z2 = -6.2453 – 10.695V1 + 10.466V2 – 9.8824V3 – 0.825V4 + 9.622V5 +
1.6145(V12) – 3.2968V1V2 + 0.5363V1V3 – 0.0015V1V4 – 0.2256V1V5 +
1.6473(V22) – 0.2316V2V3 – 0.0177V2V4 + 0.0552V2V5 – 0.9133(V32) +
0.0594V3V4 + 3.8704V3V5 – 0.0105(V42) + 0.0488V4V5 + 0.79(V52)
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1.5.4.4 ตัวแปรตาม จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 1221) ซึ่งประกอบดวย
1) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
2) ปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
3) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
4) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
5) ปจจัยเกีย่ วกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
6) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของสุพจน สุนทรินคะ
อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
Z3 = -0.5686192 + 0.0492550T1 + 2.3193008T2 – 12.5261309T3 +
3.4446259T4 – 2.4589963T5 + 0.367801T6 – 0.0680345T7 + 0.7354233T8
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ (Definition of Key Terms)
1.6.1 นิยามศัพทเชิงปฏิบัตกิ าร
(1) สินคาคงเหลือสําหรับกิจการซื้อมา – ขายไป หมายถึง สินคาสําเร็จรูปเพื่อขาย แตสําหรับ
กิจการผลิต หมายถึง วัตถุดบิ งานระหวางทํา และสินคาสําเร็จรูป ซึ่งมีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตาม
ราคาทุน หมายถึง วิธีการตีราคาสินทรัพยซึ่งมีไวเพือ่ ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยปกติ
(สินคาสําเร็จรูป) หรืออยูในระหวางกระบวนการผลิต เพือ่ ใหเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อขาย (งานระหวาง
ทํา) หรือมีไวเพื่อใชในการผลิตสินคาหรือใหบริการ (วัตถุดิบ) ไดแก
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1.1 วิธีเขากอน-ออกกอน (First-in, First-out Method หรือ FIFO)
วิธีนี้ถือเกณฑสมมุติวา สินคาที่ซื้อหรือผลิตไดกอนยอมจะถูกขายออกไปกอน และสินคาที่
เหลืออยู ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีจะเปนสินคาที่ซื้อหรือผลิตไดมาครั้งหลังสุดตามลําดับ
วิธีนี้นยิ มถือปฏิบัติเพราะสามารถคิดราคาทุนของสินคาคงเหลือไดใกลเคียงความจริง ไมวาราคาของ
สินคาจะขึ้นหรือลง เพราะสินคาคงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีจะใกลเคียงกับราคา
ตลาดในขณะนั้นมากที่สุด โดยวิธีนจี้ ะใหตนทุนขายต่ํากวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักและวิธีเขาหลัง-ออก
กอน แตสินคาคงเหลือจะสูงกวา
1.2 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก(Weighted Average Method หรือ Average)
วิธีนี้ถือราคาทุนของสินคาที่มีไวขายตอหนวย เทากับ ราคาทุนทั้งหมดของสินคาที่ซื้อมาหาร
ดวยจํานวนหนวยของสินคานั้น ถามีสนิ คาคงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีเปนกีห่ นวย
ก็เอาจํานวนหนวยนั้นคูณดวยราคาถัวเฉลี่ยตอหนวยที่หาได จะไดราคาสินคาคงเหลือในวันสุดทาย
ของรอบระยะเวลาบัญชี การคํานวณราคาทุนของสินคาคงเหลือตามวิธีนี้ จะเห็นวาสินคาที่ซื้อมาไมวา
ในตอนตนรอบระยะเวลาบัญชีหรือปลายรอบระยะเวลาบัญชีก็ตาม ราคาทุนโดยถัวเฉลี่ยจะเทากัน
(2) ปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงที่ไดมาจากตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของธุรกิจ ไดแก
(2.1) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) คือ คาดัชนีวัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ ประกอบดวย (2.1.1) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม(2.1.2) ปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม (2.1.3) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (2.1.4) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของ
ธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (2.1.5) ปจจัย
เกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม
(2.2) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) คือ คาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ประกอบดวย (2.2.1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของ
ธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใช
ในการดําเนินงาน (2.2.2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (2.2.3)
ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม และ (2.2.4)
ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอ
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ
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(2.3) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) คือ คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ประกอบดวย (2.3.1)
ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม (2.3.2) ปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไร
สะสมตอสินทรัพยรวม (2.3.3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของ
ธุรกิจ คือ อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม (2.3.4) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนตอยอดขาย และ (2.3.5) ปจจัยเกีย่ วกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สินรวม
ตอสวนของผูถือหุนรวม
1.6.2 นิยามศัพทของสัญลักษณตางๆ
สัญลักษณ
ความหมาย
Z1
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของ Altman (1968 : 589609)
X1
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
X2
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
X3
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
X4
X5
อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
Z2
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของ Castagna and
Matolcsy (1981: 55-77)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
V1
V2
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน
V3
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
V4
อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสินทรัพยรวม
V5
สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
Z3
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของสุพจน สุนทรินคะ
อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21)
อัตรากําไรสุทธิ
T1
T3
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
T2
T4
อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
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T5
T6
T8
T7

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
ผลการวิจัยที่ไดสามารถใชเปนฐานขอมูลสําหรับผูบริหาร ผูที่สนใจ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในการกําหนดวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือ ไดแก วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบริษทั อื่น ๆ ที่ใชเปน
ประโยชนในการกําหนดยอดกําไร ที่เหมาะสมโดยใชวิธีคิดตนทุนใหสอดคลองกับรายได ในการ
วางแผนและควบคุมกําไรของกิจการ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของผูบริหาร
และในการเพิ่ม
ประสิทธิผลใหแกกิจการ ดังนี้
1.7.1 ผูบริหารและหนวยงานที่เกีย่ วของกับการกําหนดวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ได
ตระหนักถึงผลกรทบจากการตีราคาสินคาคงเหลือ โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงจากภาวะลมละลาย ไดแก (1) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุน
ของธุรกิจ (2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ (3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของ
ธุรกิจ (4) ปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ (5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระ
ผูกพันทางการเงินของธุรกิจ (6) ปจจัยเกีย่ วกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ และ (7) คา
ดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
1.7.2 เปนฐานขอมูลในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ใหเหมาะสม
กับกิจการ อันจะทําใหกิจการประสบความสําเร็จ คือ ประกอบกิจการแลวมีกําไร ผูลงทุนไดรับเงิน
ปนผล และ/หรือ ราคาหุน เพิ่มขึ้น กิจการสามารถจายชําระหนี้ ชําระคาภาษี จายคาจางแรงงาน มี
เงินเพียงพอทีจ่ ะขยายกิจการ และไมอยูในเกณฑการเพิกถอนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
1.7.3 เปนฐานขอมูลสําหรับผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการกําหนดวิธกี ารตีราคา
สินคาคงเหลือสําหรับกิจการที่จัดตั้งใหม อันจะทําใหกิจการใหมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จใน
การประกอบกิจการมากขึ้น หรือลดปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลายใหนอยลง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจยั ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยง
จากภาวะลมละลายของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวาง
วิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เปนการศึกษาเพื่อสื่อสารทางการบัญชีถึงผลกระทบ
จากการตัดสินใจเลือกนโยบายการบัญชี
ในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหลายหลักการ
สําหรับรายการบัญชีหนึ่ง ๆ โดยผูบริหารในฐานะผูกําหนดนโยบายการบัญชีนั้น ๆ แตเปนการยากที่
จะทราบวานโยบายการบัญชีใดดีกวากัน ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือสงผลตอกําไร
สุทธิ และ สินทรัพยหมุนเวียนของกิจการ เครื่องมือในการวัดความสําเร็จของกิจการคือ อัตราสวน
ทางการเงิน ซึง่ จะใชเปนประโยชนในการประเมินฐานะการเงิน ประสิทธิภาพ และความสามารถใน
การทํากําไรของกิจการ จากผลงานการวิจัยในอดีตสามารถยืนยันวา อัตราสวนทางการเงินสามารถ
คาดคะเนความสําเร็จ หรือไมมีปญหาความยุงยากทางการเงิน หรือ ไมประสบภาวะลมละลายของ
กิจการได ซึ่งปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายของกิจการมาจากตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ไดแก ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609), Castagna and Matolcsy (1981 :
55-77) และสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ซึ่ง
จะไดนําเสนอเปนลําดับดังนี้
2.1 นโยบายของตลาดหลักทรัพยเกีย่ วกับรายงานทางการเงิน
2.2 เกณฑการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนอันเนื่องจากเกณฑผลการดําเนินงาน หรือฐานะ
การเงิน
2.3 หลักความดํารงอยูของกิจการ หลักราคาทุน หลักการจับคูคาใชจายกับรายได หลัก
โดยประมาณและหลักความสม่ําเสมอ
2.4 การบัญชีเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ
2.5 สภาพแวดลอมของการบัญชี
2.6 ผลงานวิจยั ที่เกีย่ วของ และ
2.7 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
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2.1 นโยบายของตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน (สิงห ตังทัตสวัสดิ์ , 2540 : 107)
ตลาดหลักทรัพยใหความสําคัญแกรายงานทางการเงิน เริ่มตั้งแตในระบบการคัดเลือกบริษัท
เขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย และในระหวางทีจ่ ดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยดังจะเห็นไดวา
1) เมื่อบริษัทใดประสงคจะเขาตลาดหลักทรัพย ในขอกําหนดวาดวยการรับหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยไดกําหนดใหบริษัทผูยนื่ คําขอใหรบั หลักทรัพย รวมถึงกลุมบริษัทผูยื่นคําขอตองมี
ระบบการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิภาพ มีระบบบัญชีที่ดี เพราะเล็งเห็นวาเมื่อเขาเปนบริษัทจด
ทะเบียนแลว บริษัทมีหนาที่ตองรายงานขอมูลทางการเงินใหผูลงทุนทราบภายในเวลาที่รวดเร็วขึ้น
กลาวคือ ตองรายงานงบการเงินรายไตรมาสภายใน 45 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาสโดยผานการสอบ
ทานจากผูสอบบัญชี
และรายงานงบการเงินประจําปภายใน
3
เดือนนับแตวนั สิ้นงวดป
กระบวนการรายงานทางการเงินก็มีความซับซอนขึ้น
โดยในทุกไตรมาสบริษัทตองจัดทําทั้งงบ
การเงินของบริษัท และตองจัดหางบการเงินในกรณีทมี่ ีบริษัทยอย รวมทั้งตองบันทึกเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยยังกําหนดใหผูสอบบัญชีของ
ผูยื่นคําขอใหความเห็นเกีย่ วกับความมีประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในและระบบบัญชีที่ถือปฏิบัติ และเปนที่มั่นใจไดวาผูยื่นคําขอจะสามารถรักษาระบบตาง ๆ ใหดี
อยูเสมอ
2) เมื่อบริษัทเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแลว เพื่อใหเปนที่มนั่ ใจของผูลงทุนทั่วไป
ในดานคุณภาพของรายงานทางการเงิน เมื่อป 2537 ตลาดหลักทรัพยไดเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒใิ น
ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทํา และนําเสนอรายงานทางการเงินเขารวมเปนอนุกรรมการพิจารณา
การจัดทําและเปดเผยขอมูลในงบการเงินอันประกอบดวยผูสอบบัญชี นักวิชาการ ผูใชงบการเงิน
หรือนักวิเคราะหหลักทรัพยและจากหนวยงานที่เกีย่ วของ เพื่อใหขอคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดทําและการ
เปดเผยรายงานทางการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนวาไดปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปหรือไมอยางไร โดยเทียบกับมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนด โดยสมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย หรือในกรณีทมี่ าตรฐานการบัญชีไทยครอบคลุมไปไมถึง ก็
ใหใชมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting Standards หรือ IAS) หรือ
มาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา (Financial Accounting Standards หรือ FAS) และเพื่อสงเสริม
การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพยพิจารณาเห็นวาบริษัทจดทะเบียนใดมีการ
ปฏิบัติทางบัญชีไมเหมาะสม ตลาดหลักทรัพยจะสั่งใหบริษัทจดทะเบียนนัน้ ดําเนินการแกไขภายใน
เวลาที่กําหนด และกําชับใหผูสอบบัญชีดูแลใหบริษัทจดทะเบียนมีการปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม
ตอไป ในกรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ตลาดหลักทรัพยก็จะพิจารณา
ดําเนินการตามที่เห็นสมควรในแตละกรณีไป
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2.2 เกณฑการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนอันเนื่องจากเกณฑผลการดําเนินงาน หรือฐานะการเงิน
เกณฑการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียน
เนื่องจากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินมี
รายละเอียดดังนี้
1)
สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานไดลดลงหรือกําลังจะลดลงในจํานวนที่มีนยั สําคัญอัน
เนื่องจากการขาย การจําหนาย การใหเชา การแยกสวนออกไป การหยุดผลิต การละทิ้ง การทําลาย
การเสื่อมสภาพ การถูกยึด การถูกเวนคืน หรือกรณีอื่นใดที่ทําใหเกิดผลในลักษณะเดียวกัน หรือ
บริษัทจดทะเบียนหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดไมวา ดวยเหตุใดก็ตาม
2) ผูสอบบัญชีรายงานวาไมแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตองเปนเวลา 3 ป ติดตอกัน
3) มีผลขาดทุนสุทธิและมีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ในงบการเงินฉบับ
ลาสุดที่ผานมาตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามเงื่อนไขตอไปนี้
ตารางที่ 2.1 เงื่อนไขการเพิกถอนหุนดานผลขาดทุน และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยมีตัวตนสุทธิ
ผลขาดทุนสุทธิ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียนภูมภิ าค
1) กรณีมีผลขาดทุนสุทธิ
ติดตอกัน
- ใน 3 ปสุดทาย
< 60 ลานบาท
< 40 ลานบาท
- ใน 4 ปสุดทาย
< 12 ลานบาท
< 80 ลานบาท
- ติดตอกัน 5 ป
ไมคํานึงถึงมูลคาสินทรัพย
ไมคํานึงถึงมูลคาสินทรัพย
2) ไมคํานึงถึงผลขาดทุน
< 50% ของทุนชําระแลว
< 50% ของทุนชําระแลว
ที่มา : จิรัตน สังขแกว, 2540: 79-80
2.3 หลักความดํารงอยูข องกิจการ หลักราคาทุน หลักการจับคูคาใชจายกับรายได หลักโดยประมาณ
และหลักความสม่ําเสมอ (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2540 : 3-4)
(1) หลักความดํารงอยูข องกิจการ
กิจการที่จดั ตั้งขึ้นมายอมวัตถุประสงคที่จะดํารงอยูโดยไมมีกําหนด กลาวคือ หากไมมีเหตุชี้
เปนอยางอื่นแลว กิจการที่ตั้งขึ้นมายอมดําเนินงานตอเนื่องกันไปอยางนอยก็นานพอที่จะดําเนินงาน
ตามแผน และขอผูกพันที่ไดทําไวจนสําเร็จ นักบัญชีจึงมีขอสมมติขั้นมูลฐานวากิจการไมตั้งใจที่จะ
เลิกดําเนินงาน หรือไมจําเปนตองเลิกดําเนินงาน หรือตองลดปริมาณการดําเนินงานลงอยางมาก
หากมีเหตุอื่นใดชี้ใหเห็นวาเหตุการณในภายหนาจะไมเปนไปตามขอสมมติดังกลาวก็ตองใชมาตรฐาน
การบัญชีที่กําหนดไวสําหรับเหตุการณนนั้ ๆ โดยเฉพาะแทน
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(2) หลักราคาทุน
หลักราคาทุนเกี่ยวโยงกับหลักความดํารงอยูของกิจการตามหลักราคาทุน
การบันทึก
สินทรัพยและหนี้สินถือเกณฑทุนเดิม ซึ่งหมายถึงราคาอันเกิดจากการแลกเปลี่ยน ราคาทุนเปนราคา
ที่เหมาะสมกวาราคาอื่นๆ
เพราะราคาทุนเปนราคาที่แนนอนและสามารถคํานวณไดอยาง
ตรงไปตรงมา ไมขึ้นอยูก บั ความเห็นของแตละคนซึ่งอาจแตกตางกันไป อยางไรก็ตามการใชราคา
ทุนเปนเกณฑก็มีขอเสียหายปลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ระดับราคาสินคาเปลี่ยนแปลง
ไปอยางมาก ในกรณีที่มีการใชราคาอื่นที่มิใชราคาทุนควรเปดเผยใหทราบดวย
(3) หลักการจับคูคาใชจายกับรายได
หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของการบัญชีคือการจับคูผลสําเร็จ (ตามทีว่ ัดดวยรายได) กับความ
พยายาม (ตามที่วัดดวยคาใชจาย) หลักการจับคูคาใชจายกับรายไดเปนแนวทางสําหรับตัดสินวา
รายการใดบางที่จะเปนคาใชจายในงวดนั้นๆ วิธีการคือ จะมีการบันทึกรายไดตามหลักการเกิดขึน้ ของ
รายไดกอน ถัดจากนัน้ จึงเอาคาใชจายไปจับคูกับรายได เมื่อพิจารณาหลักการเกิดขึ้นของรายไดคูกัน
ไปกับหลักการจับคูคาใชจายกับรายได เราจะไดหลักทีน่ ิยมเรียกกันทัว่ ๆ วา หลักเงินคาง
(4) หลักโดยประมาณ
การคํานวณกําไรและขาดทุนตองอาศัยการปนสวนรายไดและคาใชจายเขารอบบัญชีตางๆ เขา
กิจกรรมตางๆ ที่สลับซับซอนและปนสวนเขากิจกรรมทีม่ ีลักษณะรวมกัน การคํานวณจึงจําเปนตอง
ทําโดยวิธีประมาณการ การที่จะดําเนินงานของกิจการมีลักษณะตอเนือ่ งกัน มีความสลับซับซอน ไม
แนนอน และมีลักษณะสัมพันธกันทําใหนักบัญชีไมอาจคํานวณกําไรและขาดทุนไดถูกตองแนนอน
จึงตองใชวิธีประมาณการและใชดุลพินิจประกอบอยางหลีกเลี่ยงไมได
(5) หลักความสม่ําเสมอ
การใชงบการเงินสําหรับระยะเวลาหนึ่งบางครั้งอาจเพียงพอในการชวยตัดสินใจ
แตงบ
การเงินสําหรับระยะเวลาหลาย ๆ ชวงติดตอกันไปยอมมีความหมาย และใหประโยชนแกผูใชไดดีกวา
การเปรียบเทียบงบการเงินสําหรับระยะเวลาที่แตกตางกันยอมเกิดผล
และมีประโยชนตอเมื่องบ
การเงินนั้นๆ ไดจดั ทําขึ้นโดยอาศัยมาตรฐานการบัญชีเดียวกัน ฉะนั้นการปฏิบัติบัญชีของกิจการ
หนึ่งๆ จะตองยึดหลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ เมื่อเลิกใชการปฏิบัติบัญชีวิธีใดแลวตองใชวิธีนั้นโดย
ตลอด แตทั้งนี้มิไดหมายความวาจะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติบัญชีไมไดเลย เพราะเหตุการณและ
สิ่งแวดลอมในธุรกิจยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
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2.4 การบัญชีเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ (เพชรี ขุมทรัพย, 2548 : 23-29)
สินคาคงเหลือของธุรกิจแตละประเภทแตกตางกัน ถาเปนธุรกิจประเภทซื้อมาขายอยางเดียว
เชน กิจการคาสง กิจการคาปลีก สินคาคงเหลือของธุรกิจลักษณะนีม้ ีเพียงประเภทเดียว คือ สินคา
สําเร็จรูป แตถาเปนผูผลิตแลว สินคาคงเหลือจะประกอบดวย วัตถุดิบ งานระหวางทํา และสินคา
สําเร็จรูป
สิ่งที่ถือเปนสินคาคงเหลือตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 1) ของนั้นมีไวเพือ่ จําหนาย
ตามปกติของการประกอบธุรกิจ (สินคา) 2) ของอยูระหวางกระบวนการผลิตเพื่อเปนสินคาสําเร็จรูป
เพื่อจําหนาย (งานระหวางทํา) 3) ของมีไวเพื่อนํามาใชผลิตในรูปของสินคาหรือบริการเพื่อจําหนาย
(วัตถุดิบ)
เมื่อจะนํามาวิเคราะหรายการสินคาคงเหลือ
สิ่งที่ควรตองทราบถึงขอมูลสําคัญตางๆ
บางอยาง ซึ่งขอมูลเหลานี้ถาสังเกตใหดีอาจปรากฏในงบการเงินแลว โดยวิธอี ธิบายไวในวงเล็บ
หรือ หมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือ จากรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ขอมูลสําคัญๆ
ที่ควรทราบไดแก (1) สินคาคงเหลือประเภทหลักๆ
(2) วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ไดแก ตี
ราคาตามวิธีเขากอน-ออกกอน (First – in , First – out Method หรือ FIFO) ตีราคาตามวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก (Weighted Average Method หรือ Average) ตีราคาตามวิธีเขาหลัง-ออกกอน (Last – in ,
First – out Method หรือ LIFO) และ ตีราคาตามวิธีอื่นๆ (3) สินคาคงเหลือไดนําไปเปนหลักประกัน
เงินกูหรือไมและสวนไหนบาง และ (4) ราคาตลาดของสินคาคงเหลือ
มูลคาของสินคาคงเหลือที่ปรากฏในงบดุล ปกติแลวใชราคาทุนในกรณีที่ราคาตลาดต่ํากวา
ราคาทุนจึงใชราคาตลาด
ขณะเดียวกันราคาที่สูงกวาจะปรากฏในวงเล็บหรือหมายเหตุเพื่อใหผูใช
ประโยชนจากงบไดทราบมูลคาสินคาคงเหลือ นอกจากจะตีราคาสินคาคงเหลือที่มีอยูแลว ยังรวมถึง
สินคาหรือวัตถุดิบที่อยูระหวางทาง ซึ่งกรรมสิทธิ์สินคาไดตกลงโอนใหแกผูซื้อแลว นอกจากนี้ยัง
รวมทั้งสินคาที่ฝากผูอื่นใหชวยจําหนาย ในทางตรงขาม มูลคาของสินคาคงเหลือจะไมรวมสินคาที่
ผูอื่นฝากขาย เงินจายลวงหนา คาสินคาหรือวัตถุดิบที่ผูขายยังไมไดสง มอบ เปนตน
จุดมุงหมายสําคัญในการตีราคาสินคาคงเหลือ คือ การกําหนดยอดกําไรที่เหมาะสมโดยใช
วิธีคิดตนทุนใหสอดคลองกับรายได มูลคาสินคาคงเหลือที่เหมาะสมจะมีความสําคัญตองบดุลและงบ
กําไรขาดทุน ถาสินคาคงเหลือปลายงวดมีมูลคาสูงกวาที่ควรจะเปน ผลคือตนทุนสินคาจะต่ําและ
กําไรสุทธิจะสูง สวนดานงบดุล สินคาคงเหลือที่ปรากฏในงบดุลจะสูง ดวยเหตุทสี่ ินคาคงเหลือเปน
รายการในสินทรัพยหมุนเวียน ดังนั้น สินทรัพยหมุนเวียน และสินทรัพยหมุนเวียนสุทธิจะสูงกวาที่
ควรจะเปน ผลเนื่องจากการที่ธุรกิจมีกําไรสูงสงผลไปถึงกระแสเงินสด กลาวคือ นอกจากจะตองจาย
ภาษีเงินไดในจํานวนที่สูงกวาที่ควรจะเปนแลว เงินปนผลที่จายอาจสูงตามไปดวย ในทางตรงขาม
ถาตีราคาสินคาคงเหลือต่ํากวาที่ควรจะเปน ผลที่ตามมาจะสวนทางกับกรณีตีราคาสินคาสูงกวาทีค่ วร
จะเปนตามที่ไดกลาวมาแลว ดังจะเห็นไดจากตัวอยางตอไปนี้
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(1) วิธีเขากอน-ออกกอน (First – in , First – out Method )
การตีราคาสินคาคงเหลือตามวิธีนี้ยดึ หลักที่วาของเขามากอนตองออกกอน เมื่อมีการจําหนาย
สินคาออกไป ตนทุนสินคาที่ขายเปนตนทุนสินคาของเดิมที่มีอยูแลว หรือเปนตนทุนสินคาที่เขามา
เมื่อครั้งแรก ๆ สวนสินคาคงเหลือปลายงวดนัน้ เปนสินคาที่เขามาชวงหลัง ๆ ตามวิธีนี้ ตนทุนราคา
สินคาที่ขายจะเปนราคาเดิม ทําใหกําไรสูง เสียภาษีมาก และอาจเปนเหตุใหเงินปนผลที่สูงตามไป
ดวย ขณะเดียวกันมูลคาสินคาที่ปรากฏในงบดุลใกลเคียงกับราคาตลาดซึ่งจะสูง ทําใหเงินลงทุนใน
สินทรัพยหมุนเวียนสูงกวาที่ควรจะเปน สงผลไปยังมูลคาของทรัพยสินรวมสูงกวาที่ควรจะเปนดวย
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ตารางที่ 2.2 การตีราคาสินคาคงเหลือ วิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO)
รายการ
ไดรับ
หนวย
ตนทุนตอ
ตนทุนรวม
หนวย (บาท)
(บาท)
มกราคม 1 ยอดยกมา
5,000
1.00
5,000
25 ซื้อ
2,000
1.10
2,200
31 ขาย
กุมภาพันธ 1 ซื้อ
7,000
1.20
8,400
28 ขาย
มีนาคม 31 ขาย
เมษายน 30 ขาย
พฤษภาคม 1 ซื้อ
5,000
1.40
7,000
31 ขาย
มิถุนายน 30 ขาย
19,000
22,600
รวม

หนวย
2,000
2,200
800
1,300
700
1,600
2,200
2,100
12,900

จําหนาย
ตนทุนตอ ตนทุนรวม
หนวย (บาท)
(บาท)
1.00
2,000
1.00
2,200
1.00
800
1.10
1,430
1.10
770
1.20
1,920
1.20
2,640
1.20
2,520
14,280

คงเหลือ
หนวย
ตนทุนรวม(บาท)
5,000
7,000
5,000
12,000
9,800
9,000
7,700
7,000
5,400
10,400
8,200
6,100

5,000
7,200
5,200
13,600
11,400
10,600
9,170
8,400
6,480
13,480
10,840
8,320
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จากตารางที่ 2.2 พบวาตนทุนขายมีคาเทากับ 14,280 บาท สินคาคงเหลือปลายงวดมีคา
เทากับ 8,320 บาท และมูลคารวมของสินคามีคาเทากับ 22,600 บาท ซึ่งเปนตัวอยางการบันทึก
รายการเกีย่ วกับสินคา โดยบันทึกบัญชีแบบ Perpetual Inventory (คํานวณตนทุนขายทุกครั่งที่มกี าร
ขายเพื่อทราบกําไรขั้นตน) และยึดหลักเขากอน-ออกกอน ตามตัวอยางของสินคาที่ไดรับนั้นมี
4 รายการ คือ ยอดยกมา 5,000 หนวย ตนทุนขายหนวยละ 1 บาท และไดเขามาใหมอีก 1 ครั้ง
ซึ่งมีตนทุนตอหนวยที่แตกตางกัน กลาวคือ ครั้งที่หนึ่ง 2,000 หนวย ตนทุนหนวยละ 1.10 บาท
ครั้งที่สอง 1,000 หนวย ตนทุนหนวยละ 1.20 บาท และครั้งสุดทาย 5,000 หนวย ตนทุนหนวยละ
1.40 บาท รวมเปนจํานวนหนวยของสินคาที่มีอยูทั้งสิ้น 19,000 หนวย ตนทุนรวม 22,600 บาท
ไดมีการจําหนายออกไปทั้งสิน้ 12,900 บาท คิดตนทุนตอหนวยแบบเขากอนออกกอนรวมเปน
ตนทุนทั้งสิ้น 14,280 บาท ดังนั้น ยอดคงเหลือวันที่ 30 มิถุนายน 2528 มีสินคาอยู 6,100 หนวย
ตนทุนรวม 8,320 บาท ซึ่งประกอบดวยตนทุนหนวยละ 1.40 บาท จํานวน 5,000 หนวย และ
ตนทุนหนวยละ 1.20 บาท อีก 1,100 หนวย ยอดสินคาคงเหลือ 8,320 บาท จะปรากฏในงบดุล
สวนตนทุนสินคาที่ขาย 14,280 บาท จะปรากฏในงบกําไรขาดทุน
(2) วิธีเขาหลังออกกอน (LIFO)
การตีราคาสินคาหรือของคงเหลือตามวิธีนยี้ ึดหลักทีว่ าของเขามาหลังตองออกกอน เมื่อมีการ
จําหนายสินคาออกไป ตนทุนสินคาที่ขายจะเปนตนทุนสินคาที่เขามาใหม สวนสินคาคงเหลือปลาย
งวดจะเปนตนทุนเดิม ดวยเหตุที่ตน ทุนสินคาที่ขายเปนตนทุนที่ซื้อมาใหมจึงใกลเคียงกับราคาตลาด
ทําใหกําไรต่ํากวาที่ควรจะเปน เสียภาษีนอย อาจเปนเหตุใหการจายปนผลซึ่งหากถือเกณฑจายตาม
กําไรแลวจะต่าํ ไปดวย ถามองดานผลกระทบตองบดุล สินคาคงเหลือซึ่งใชราคาเดิมจะต่ํากวาทีค่ วร
จะเปน ทําใหสินทรัพยหมุนเวียนต่ําพรอมทั้งสงผลไปยังสินทรัพยหมุนเวียนสุทธิต่ําไปดวย เมือ่ มอง
ภาพรวมเงินลงทุนของธุรกิจนั้นก็จะต่ําเชนเดียวกัน
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ตารางที่ 2.3 การตีราคาสินคาคงเหลือ วิธีเขาหลัง-ออกกอน (LIFO)
รายการ
ไดรับ
หนวย
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
(บาท)
(บาท)
มกราคม 1 ยอดยกมา
5,000
1.00
5,000
25 ซื้อ
2,000
1.10
2,200
31 ขาย
กุมภาพันธ 1 ซื้อ
7,000
1.20
8,400
28 ขาย
มีนาคม 31 ขาย
เมษายน 30 ขาย
พฤษภาคม 1 ซื้อ
5,000
1.40
7,000
31 ขาย
มิถุนายน 30 ขาย
19,000
22,600
รวม

หนวย
2,000
2,200
2,100
2,300
2,200
2,100
12,900

จําหนาย
ตนทุนตอหนวย
(บาท)
1.10
1.20
1.20
1.20
1.40
1.40

ตนทุนรวม
(บาท)
2,200
2,640
2,520
2,760
3,080
2,940
16,140

หนวย
5,000
7,000
5,000
12,000
9,800
7,700
5,400
10,400
8,200
6,100

คงเหลือ
ตนทุนรวม
(บาท)
5,000
7,200
5,200
13,400
10,760
8,240
5,480
12,480
9,400
6,460

28
จากตารางที่ 2.3 พบวาตนทุนขายมีคาเทากับ 16,140 บาท สินคาคงเหลือปลายงวดมีคาเทากับ
6,460 บาท และมูลคารวมของสินคามีคาเทากับ 22,600 บาท ซึ่งเปนตัวอยางการบันทึกรายการ
เกี่ยวกับสินคา โดยบันทึกบัญชีแบบ Perpetual Inventory และยึดหลักสินคาเขาหลัง-ออกกอน
ขอมูลตัวเลขเหมือนตัวอยางที่ 2 ทุกอยาง ผิดกันที่การคิดตนทุนตอหนวยในชองจําหนาย โดยเอา
ของเขามาทีหลังจําหนายไปกอน ผลคือ ทั้ง ๆ ที่จํานวนหนวยรับรวมเหมือนเดิม คือ 19,000 หนวย
และจํานวนหนวยที่จําหนายออกไป 12,900 หนวย สินคาคงเหลือปลายงวดคงเหลือ 6,100 หนวยก็
ตาม แตตน ทุนรวมสินคาทีจ่ ําหนายจะได 161,400 บาท และตนทุนรวมสินคาคงเหลือจะได 6,460
บาท
(3) วิธีราคาตามราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ตามวิธีนี้มีการคํานวณตนทุนตอหนวยถัวเฉลี่ยทุกครั้งที่มีการซื้อสินคาเขามาใหม โดยเอา
ตนทุนสินคารวมของเดิมบวกดวยตนทุนรวมสินคาที่เขามาใหม จะเปนตนทุนรวมสินคาทั้งสิ้นเสร็จ
แลวหารดวยจํานวนหนวยรวมทั้งของเกาและของใหม ตนทุนถัวเฉลีย่ ตอหนวยที่ไดอาจสูงกวา หรือ
ต่ํากวาตนทุนตอหนวยที่เปนอยูในขณะนัน้ ก็ได
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ตารางที่ 2.4 การตีราคาสินคาคงเหลือ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Average)
รายการ
ไดรับ
หนวย
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
(บาท)
(บาท)
มกราคม 1 ยอดยกมา
5,000
1.00
5,000
25 ซื้อ
2,000
1.10
2,200
31 ขาย
กุมภาพันธ 1 ซื้อ
7,000
1.20
8,400
28 ขาย
มีนาคม 31 ขาย
เมษายน 30 ขาย
พฤษภาคม 1 ซื้อ
5,000
1.40
7,000
31 ขาย
มิถุนายน 30 ขาย
19,000
22,600
รวม

หนวย
2,000
2,200
2,100
2,300
2,200
2,100
12,900

จําหนาย
ตนทุนตอหนวย
(บาท)
1.0286
1.1286
1.1286
1.1286
1.2590
1.2590

ตนทุนรวม
(บาท)
2,057
2,483
2,370
2,596
2,770
2,644
14,920

หนวย
5,000
7,000
5,000
12,000
9,800
7,700
5,400
10,400
8,200
6,100

คงเหลือ
ตนทุนรวม
(บาท)
5,000
7,200
5,143
13,543
11,060
8,690
6,094
13,094
10,324
7,680
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จากตารางที่ 2.4 พบวาตนทุนขายมีคาเทากับ 14,920 บาท สินคาคงเหลือปลายงวดมีคา
เทากับ 7,680 บาท และมูลคารวมของสินคามีคาเทากับ 22,600 บาท ซึ่งวันที่ 31 มกราคม ขาย
สินคา 2,000 หนวย ตนทุนตอหนวยคํานวณโดยเอาตนทุนรวมในชองคงเหลือจํานวน 7,200 บาท
หารดวย 7,000 หนวย ตนทุนตอหนวย 1.0286 บาท ในทํานองเดียวกัน ยอดขายเมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2,100 หนวย ตนทุนหนวยละ 1.1286 บาท คํานวณไดจากชองคงเหลือ ตนทุนรวม
13,543 บาท หารดวย 12,000 หนวย
ตารางที่ 2.5 การเปรียบเทียบตนทุนขายและสินคาคงเหลือจากการใชวิธีการตีราคาสินคาที่แตกตางกัน

ตนทุนขาย
สินคาคงเหลือปลายงวด
มูลคารวมของสินคา

FIFO
14,280
8,320
22,600

วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ (บาท)
LIFO
16,140
6,460
22,600

Average
14,920
7,680
22,600

จากตารางที่ 2.5 แสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบผลการใชวิธีการตีราคาสินคาที่แตกตางกัน
ที่มีตอตนทุนขาย และสินคาคงเหลือปลายงวด จากตัวอยางเห็นวา ถาใชวิธี FIFO ตนทุนขายจะต่ํา
แตสินคาคงเหลือจะสูง แตถาใชวิธี LIFO ตนทุนขายจะสูงแตสินคาคงเหลือปลายงวดจะต่ํา สวนวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Average) อยูระหวางคาที่ไดจากทั้งสองวิธีดังกลาว
2.5 สภาพแวดลอมของการบัญชี (เกษรี ณรงคเดช , 2539 : 12-13)
การบัญชีมีลักษณะเชนเดียวกับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ซึ่งผลงานสวนใหญจะเปนไป
ตามสภาวะแวดลอม
สภาพแวดลอมของการบัญชีคือ สิ่งที่เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง และกฎหมายที่มี
ขอกําหนด มีอิทธิพล และเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ซึ่งผลกระทบยอมมีตอการบัญชี ทําให
วัตถุประสงคและการปฏิบัติทางการบัญชีเปลี่ยนแปลงไปจากที่เปนมาแตเดิม
สิ่งที่มีอิทธิพลตอการบัญชีที่ควรแกการพิจารณาคือ
1) การบัญชียอมรับวามนุษยอยูใ นโลกที่มีความอุดมสมบูรณ และทรัพยากรจํากัด มนุษย
ยอมพยายามสงวนและรักษาทรัพยากรเหลานั้น
หรือพยายามทีจ่ ะใชทรัพยากรเหลานั้นใหเปน
ประโยชนและมีคุณภาพมากที่สุด การเนนเรื่องสมรรถภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนีน้ ําไปสูก าร
หาทางวัดผลกําไร ซึ่งใชเปนตัวชี้ความสําเร็จ
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2) การบัญชียอมรับในหลักกฎหมายของสังคมและจรรยาบรรณวาดวยสิทธิและความเปน
เจาของในทรัพยสิน โดยถือเปนมาตรฐานการพิจารณาสิทธิสวนไดเสียของบุคคลฝายตาง ๆ ของ
กิจการ ในการนี้ยอมตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอมตางๆ เพื่อยึดเปนมาตรฐานในการพิจารณาเกีย่ วกับวา
ทรัพยสินใดทีส่ ังคมใหความคุมครองสิทธิ อะไรที่สังคมยอมรับวามีมูลคา และอะไรที่สังคมยอมรับ
วาเปนความยุติธรรมและเหมาะสม
3) การบัญชียอมรับวาในระบบเศรษฐกิจที่พัฒนากวางขวางมีความซับซอน เจาของและผู
ลงทุนไดมอบการดูแลควบคุมทรัพยสินของตนใหกับผูอื่น (ผูจัดการ) บุคคลที่ไดรับความไววางใจ
ดังกลาวตองประพฤติชอบภายในกรอบของความสุจริตและเที่ยงธรรม นั้นคือการบัญชียอมรับใน
สภาพอันเกีย่ วกับการประพฤติชอบ และความสุจริตในการประกอบกิจการ
นอกจากอิทธิพลของสภาพแวดลอมสําคัญทั้ง 3 ประการที่กลาวมานี้จะมีความสําคัญตอ
พัฒนาการทางบัญชีแลวก็ยังมีสิ่งอื่นอีก คือ
กลุมบุคคลผูใชประโยชนจากการบัญชีกลุม ตางๆ ที่มีวตั ถุประสงคไมเหมือนกัน เพื่อให
ขอมูลที่เปนประโยชนและเที่ยงธรรมที่สุด
นักบัญชีตองรูถึงความตองการของผูใชแนวทางการ
ตัดสินใจของผูใชประโยชน
และขอมูลที่ดีที่สุดที่ควรจะใหเพื่อสนองความตองการของผูใช
ประโยชน
ลักษณะขององคการที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเกี่ยวกับการผลิต การกระจายรายได
การแลกเปลี่ยน การบริโภค การประหยัด และการลงทุน ถาอยูภายใตสภาพเศรษฐกิจที่พัฒนามากก็
จะเกิดความเกีย่ วพันกันอยางซับซอน และเนื่องจากการประกอบกิจกรรมตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ การวัด
ความสําเร็จตองแบงออกเปนชวงเวลาหนึง่ ๆ (เปนตนวาหนึ่งป) ซึ่งจะกระทําไดเมื่อ ตั้งขอสมมติฐาน
ตามหลักการบัญชีเพื่อการปนสวน การคํานวณวัดผลงานที่จะใหถกู ตองเที่ยงตรงนั้นเปนไปไมได
เนื่องจากเปนเกณฑที่ตั้งขึน้ หรือสมมติขึ้น
ลักษณะของกิจกรรมภายในองคการธุรกิจ
ซึ่งประกอบดวยทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
(สินทรัพย) พันธะผูกพันทางเศรษฐกิจ (หนี้สิน) และสวนไดเสียคงเหลือ (สวนของเจาของ) ปจจัย
ตางๆ เหลานีจ้ ะเพิ่มขึน้ หรือลดลงเนื่องจากกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ทรัพยากร
พันธะผูกพัน และสวนไดเสียคงเหลือ (รายการในงบดุล) จะเปนหลักและฐานของผลการดําเนินงาน
รายได คาใชจา ย และกําไรสุทธิ (รายการในงบกําไรขาดทุน) และรายการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
อยางอื่น ซึ่งการบัญชีการเงินมีความเกี่ยวของอยูดวย
วิธีการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสภาวะที่มีความซับซอนตอเนื่อง และเกีย่ วโยงกันยอมมี
ปญหายุงยาก การบัญชีมีสวนชวยใหเกิดการเปรียบเทียบและประเมินผล โดยการวัดมูลคาของ
ทรัพยากรและพันธะผูกพัน
และการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยการใชหนวยเงินตราเปน
สื่อกลางซึ่งทําใหสามารถวัดคาไดทั้งคุณภาพและปริมาณ
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การบัญชีมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในวงจรเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และกอเกิด
การตัดสินใจและการกระทํา การบัญชีคือระบบการปอนขอมูลใหกบั บุคคลและองคการ เพื่อใหเขา
เหลานั้นนําไปใช และจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมขึ้นมาใหมอกี ซึ่งจะมีอิทธิพล
ยอนกลับมาสูก ารบัญชี กอใหเกิดวิวัฒนาการบัญชีตอไป
2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอ ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
จากภาวะลมละลายของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวาง
วิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
เปนการศึกษาเพื่อสื่อสารทางการบัญชี
ถึง
ผลกระทบจากการตัดสินใจเลือกนโยบายการบัญชี ในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหลาย
หลักการสําหรับรายการบัญชีหนึ่งๆ โดยผูบริหารในฐานะผูกําหนดนโยบายการบัญชีนั้นๆ แตเปน
การยากทีจ่ ะทราบวานโยบายการบัญชีใดดีกวากัน ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือสงผล
ตอกําไรสุทธิ และ สินทรัพยหมุนเวียนของกิจการ เครื่องมือในการวัดความสําเร็จของกิจการคือ
อัตราสวนทางการเงิน ซึ่งจะใชเปนประโยชนในการประเมินฐานะการเงิน ประสิทธิภาพ และ
ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ จากผลงานการวิจัยในอดีตสามารถยืนยันวา อัตราสวนทาง
การเงินสามารถคาดคะเนความสําเร็จ หรือไมมีปญหาความยุงยากทางการเงิน หรือ ไมประสบภาวะ
ลมละลายตามเกณฑของ พ.ร.บ. ลมละลาย ปพุทธศักราช 2541 ซึ่งเปนกฎหมายดานการบริหารธุรกิจ
ของเอกชน เมื่อเกิดความลมเหลวและไมสามารถชําระหนี้ได เกี่ยวพันกับธุรกิจโดยทัว่ ไป การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้จะไดใชปจ จัยบงชี้ความเสีย่ งจากภาวะลมละลายของบริษัทโดยแบงเปน 7 กลุม ซึ่ง
ยอมรับแนวคิดมาจาก Altman (1968 : 589-609 อางถึงในการศึกษาของ Chi and Tang, 2006 : 18),
Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77 อางถึงในการศึกษาของ Zeitun et al., 2007 : 150) และ สุพจน
สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ไดแก (1) ปจจัยเกีย่ วกับ
โครงสรางเงินทุนของธุรกิจ (2) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ (3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถ
ในการทํากําไรของธุรกิจ (4) ปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ (5) ปจจัยเกีย่ วกับ
สัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ (6) ปจจัยเกีย่ วกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของ
ธุรกิจ และ (7) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) สําหรับหลักเกณฑการคัดเลือก
ขอมูลในรายงานประจําปทใี่ ชเปนตัวแทนของปจจัยในแตละกลุม คือ
เปนขอมูลที่นิยมใชใน
การศึกษาและไดรับการเสนอแนะจากผลงานวิจยั กอนหนานี้ ซึ่งเปนตัวแทนของปจจัยดังตอไปนี้
(1) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ
โครงสรางเงินทุนโดยทัว่ ไป การที่ธุรกิจมีหนี้สินในโครงสรางเงินทุนมีผลใหผูถือหุนตอง
รับภาระความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งความเสี่ยงในกรณีนเี้ ปนผลจากความไมแนนอนในการจัดหาเงินทุน
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ของธุรกิจและอาจรวมถึงความเสี่ยงตอการลมละลายหรือลมเหลวในการดําเนินงาน (Default risk)
อันเนื่องจากภาวะธุรกิจโดยสวนรวม
หรือ
วัฎจักรของอุตสาหกรรมนั้นไมเอื้ออํานวยตอการ
ประกอบการ
ในกรณีที่ธุรกิจกอหนีเ้ ปนสัดสวนทีส่ ูงมาก
จะมีผลกระทบทําใหธุรกิจตองมี
ความสามารถทํากําไรมากขึน้ ใหพอทีจ่ ะมาจายดอกเบี้ยแกเจาหนี้ซึ่งเปนบุคคลภายนอก นอกจากนี้
การกอหนีเ้ ปนจํานวนสูงดังกลาว จะเปนสาเหตุใหธุรกิจตองมีตนทุนในการจัดหาเงินทุนสูงขึ้นเปน
ลําดับ (ตัวอยางเชน คาใชจายดานนิติกรรมสัญญา และตนทุนในการจัดหาเงิน เปนตน) และทําให
ธุรกิจตองเสี่ยงตอการลมละลายสูงขึ้นดวย ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนตองคํานึงถึงความไมแนนอน
หรือความเสี่ยงอันเกิดจากความลมเหลวทางธุรกิจนั้นดวย ซึ่ง Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77)
และ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) คํานวณได
จากอัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะไดนําอัตราสวนดังกลาวขางตนมา
ทําการศึกษาเชนกัน โดยคาดวาอัตราสวนนีย้ ิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งมากขึ้น
เพียงนัน้
(2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ
สภาพคลอง หมายถึง ความสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดในระยะเวลาอันสั้นซึ่งแสดงถึง
ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น สภาพคลองนี้สามารถพิจารณาไดจากอัตราสวนทุนหมุนเวียน
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เปนอัตราสวนที่ชี้ใหเห็นวาธุรกิจมีความสามารถชําระหนี้ระยะสั้นไดดี
เพียงใดโดยเฉพาะอยางยิ่งในการทําวิจัยเกีย่ วกับการพยากรณภาวะลมละลายของธุรกิจ อัตราสวน
เงินทุนหมุนเวียนซึ่งเปนอัตราสวนระหวางสินทรัพยหมุนเวียนตอหนีส้ ินหมุนเวียน เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็น
วา หนี้สินจํานวนเทาใดที่จะสามารถชําระไดดว ยสินทรัพยสภาพคลองของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจยิ่งมี
กระแสของสินทรัพยสภาพคลองจากการดําเนินงานสุทธิ นั่นคือ กระแสเงินสดมากเพียงใด โอกาสที่
ธุรกิจจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
งานวิจยั ที่นําอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
มาใชในการศึกษาเกีย่ วกับผลกระทบตอสภาพ
คลองของธุรกิจ ที่มีตอความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น และภาวะลมละลายของธุรกิจ ไดแก
Altman (1968 , 1974 : 186-187), Beaver (1966 : 71-111 อางถึงในการศึกษาของ Zeitun et al., 2007 :
148), Beaver et al. (1970 : 654-682), Bramble (1990 : 126-133), Castagna and Matolcsy (1981 : 5577), Eskew (1979 : 107-118), Elgers (1980 : 389-408), และ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) เปนตน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะไดนาํ อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนนี้มาทําการศึกษาเชนกัน โดยคาดวาอัตราสวนนีย้ ิ่งสูง ความคลองตัวยิ่งมาก โอกาสที่
กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
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(3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
สินคาคงเหลือเปนสินทรัพยที่มีไวเพื่อหารายไดใหแกธุรกิจการคาโดยตรง เปรียบเสมือนเสน
เลือดหลอเลี้ยงธุรกิจ และมีความสําคัญตอความเปนความตายของธุรกิจนั้น ๆ ทั้งนี้สินคาคงเหลือมัก
เปนรายการทีม่ ีมูลคาสูงและมีความเสี่ยงสูงกวาบรรดาสินทรัพยหมุนเวียนประเภทอืน่ เสี่ยงเรื่องความ
ไมแนนอนของราคา เสื่อมคุณภาพลาสมัยและตองเสียคาเก็บรักษา นอกจากนีย้ ังตองเสี่ยงตอการ
จําหนายไมไดอีกดวย รายการสินคาคงเหลือประกอบดวยสินทรัพยอะไรบางยอมขึ้นอยูกับประเภท
ของธุรกิจ ถาเปนธุรกิจประกอบการคาธรรมดา ซื้อมาขายไปจะมีสินคาเพียงรายการเดียว แตถาเปน
ประเภทอุตสาหกรรมผลิตสินคา สินคาคงเหลือประกอบดวย วัตถุดบิ งานระหวางทํา และสินคา
สําเร็จรูป ซึ่งความคลองตัวของสวนประกอบทั้ง 3 นี้ แตกตางกัน ถามองแงความสามารถในการ
เปลี่ยนเปนเงินสด สินคาสําเร็จรูปจะมีความคลองตัวสูงกวาสวนประกอบอื่น การลงทุนในสินคา
คงเหลือธุรกิจตองเผชิญกับปญหา 2 ดานคือ กรณีมีสนิ คาคงเหลือนอยเกินไป อาจทําใหเสียโอกาส
ในการหารายได ในทางตรงกันขามถามีสินคาคงเหลือมากเกินไป คาใชจายในการเก็บรักษาจะสูง
สําหรับการวัดในแงคณ
ุ ภาพ เพราะการที่สนิ คาคงเหลือมากเกินไปอาจเปนผลทําใหมกี ารขายลดราคา
หรือเกิดการสูญเสียระหวางเก็บรักษา ผลกระทบที่เกิดขึน้ ก็คือ กําไร
เนื่องจากกําไรของธุรกิจแสดงใหเห็นสมรรถภาพของผูบริหารในการจัดการ
และบริหาร
สินทรัพยของธุรกิจที่มีอยู
ในขณะเดียวกันกําไรก็เปรียบเสมือนเกราะคุมครองผูลงทุนเพราะเปน
ตัวกําหนดความสามารถในการจายดอกเบี้ยและเงินตนแกเจาหนีเ้ งินกู ตลอดจนจายเปนเงินปนผล
และเหลือเก็บเปนเงินกําไรสะสมไวในธุรกิจตอไป ดวยเหตุนี้ปจ จัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายที่เปนตัวแทนความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ ในการวัดความเสี่ยงของ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย ที่จะนํามาศึกษาครั้งนี้จึงจะใชของ Altman (1968 : 589-609)
คํานวณไดจากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) คํานวณได
จากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชใน
การดําเนินงาน สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21)
คํานวณไดจากอัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะไดนํา
อัตราสวนดังกลาวขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน
โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะ
ประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
(4) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ
การที่ใชเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงประเภทหนึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยั กอนหนานี้ นั่นคือ Altman (1968 : 589-609) และ สุพจน สุนทรินคะ
อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) คํานวณไดจากอัตราสวนกําไรสะสม
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ตอสินทรัพยรวม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะไดนําอัตราสวนดังกลาวขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน
คาดวาอัตราสวนนีย้ ิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น

โดย

(5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ
การที่ใชสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ เปนปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงประเภทหนึ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยั กอนหนานี้ นั่นคือ Altman (1968 : 589-609) และ Castagna and
Matolcsy (1981 : 55-77) คํานวณไดจากสัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของ
หนี้สินรวม ซึ่งการศึกษาครัง้ นี้จะไดนําอัตราสวนดังกลาวขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน โดยคาดวา
อัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
(6) ปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ
การใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้มาจากผลงานวิจยั กอนหนานี้ นั่นคือ Altman (1968 : 589-609) คํานวณไดจากอัตราสวนยอดขาย
สุทธิตอสินทรัพยรวม และ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21) คํานวณไดจากอัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะไดนํา
อัตราสวนดังกลาวขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน
โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะ
ประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
(7) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index)
การที่ใชคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงประเภทหนึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยั กอนหนานี้ นั่นคือ Altman (1968 : 589-609) ซึ่งถาคาดัชนีวดั ภาวะ
ลมละลายของธุรกิจสูงกวา 2.99 พยากรณวาธุรกิจจะไมลมละลาย Castagna and Matolcsy (1981: 5577) ซึ่งถาคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา -5.7334 พยากรณวาธุรกิจจะไมอยูในความเสี่ยงที่
จะประสบภาวะความยุงยากทางการเงิน และ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ซึ่งถาคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา 0.1388 สามารถ
พยากรณไดวา บริษัทดังกลาวไมอยูใ นภาวะความเสีย่ งตอการเปนบริษทั ที่อาจจะถูกเพิกถอนจากตลาด
หลักทรัพย
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะไดนําคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจขางตนมาทําการศึกษา
เชนกัน
โดยคาดวาคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความ
ลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
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2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตาม
ราคาทุน (Inventory Valuation
Method at cost)
1) วิธีการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน (First – in,
First – out Method)

2) วิธีการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุนโดย
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Weighted Average Method)

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้

ตัวแปรตาม
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจาก
ภาวะลมละลาย
1) ตัวแบบที่ใชในการ
พยากรณภาวะลมละลายของ
Altman (1968 : 589-609)

2) ตัวแบบที่ใชในการพยากรณ
ภาวะลมละลายของ
Castagna and Matolcsy
(1981: 55-77)
3) ตัวแบบที่ใชในการพยากรณ
ภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ
อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21)

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัยจะนําเสนอเรียงตามลําดับโดยแบงเปน 4 สวน ไดแก (1) ประชากรและ
กลุมตัวอยาง (2) เครื่องมือสําหรับการวิจยั (3) การเก็บรวบรวมขอมูล (4) วิธีการวิเคราะหขอมูลและ
สถิติที่ใชในการวิจัย และ (5) วิธีดําเนินการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบ
(1) ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากร ไดแก บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติ
ของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไขและ
วิธีเกี่ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนไดกําหนดในประเด็นตาง ๆ ไดแก ลักษณะ
ธุรกิจ ทุนชําระแลวขัน้ ต่ํา การกระจายการถือหุนรายยอย ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและสภาพ
คลอง ผูบริหาร ความขัดแยงทางผลประโยชน งบการเงินและผูสอบบัญชี การจายเงินปนผล เปน
ตน
ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยูภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยกําหนดคุณสมบัติของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งจะนํามาเปนประชากร คือ เปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ที่เปดดําเนินกิจการระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
คือ วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน หรือ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
และวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตองไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษา
จากการ
พิจารณารายละเอียดในงบดุล งบกําไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่เปดเผยตอสาธารณชนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวจิ ัยได
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับที่กําหนดไว
และมีรายงาน
การเงินครบถวน มีประชากรรวม 265 บริษัท แบงเปนวิธีเขากอน-ออกกอน จํานวน 97 บริษัท และ
วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน 168 บริษัท (จากการสํารวจขอมูลจากหมายเหตุประกอบงบ
การเงินภายใตสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ จากรายงานการเงินทีเ่ ปดเผยตอสาธารณชนผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551) มีผลการคัดเลือกแตละประเภทอุตสาหกรรม
ดังตอไปนี้
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รายชื่อบริษัทในอุตสาหกรรม

อักษรยอ วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

A. ธุรกิจการเกษตร
1. หองเย็นเอเซี่ยน ซีฟูด
2. ซีเฟรซอินดัสตรี (ไทยแลนด)
3. หองเย็นโชติวัฒนฯ
4. เชียงใหมโฟรเซนฟูดส
5. เจริญโภคภัณฑอาหารสัตว
6. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
7.พันธสุกรไทย-เดนมารค
8.จีเอฟพีที
9.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ
10. แพ็คฟูด
11.ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี
12.ซีฮอรส
13.สุรพลฟูดส
14.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
15.ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส
16.ไทย อกริ ฟูดส
17.ตรังผลิตภัณฑอาหารทะเล
18. ไทยรับเบอรลาเท็คคอรปอเรชั่น (ประเทศไทย)
19.สหอุตาหกรรมน้ํามันปาลม
20.ยูนิวานิชน้ํามันปาลม
รวม

ASIAN
CFRESH
CHOTI
CM
CPF
CPI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

D-MARK

GFPT
LEE
PPC
PRG
SH
SSF
STA
T-LUXE
TAF
TRS
TRUBB
UPOIC
UVAN

X
X
X
X

3

X
X
17

B.อาหารและเครื่องดื่ม
1. อกริเพียว โฮลดิ้งส
2.ฟูดแอนดดริ้งส
3. หาดทิพย
4. ล่ําสูง (ประเทศไทย)
5. มาลีสามพราน
6. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
7. โออิชิ กรุป
8.เพรซิเดนท เบเกอรี่
9. ผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล

APURE
F&D
HTC
LST
MALEE
MFG
OISHI
PB
POMPUI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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อักษรยอ วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

B.อาหารและเครื่องดื่ม (ตอ)
10. เพรซิเดนทไรซโปรดักส
11. เอส แอนด พี ซินดิเคท
12.ไทยเทพรสผลิตภัณฑอาหาร
13.อาหารสยาม
14.อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน
15.เสริมสุข
16.ทรอปคอลแคนนิ่งฯ
17.ไทยเพรซิเดนทฟูดส
18.ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย)
19.ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส
20.น้ํามันพืชไทย
21.ไทยวาฟูดโปรดักส
22.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล
รวม

PR
S&P
SAUCE

SFP
SORKON
SSC
TC
TF
TIPCO
TUF
TVO
TWFP
UFM

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8

X
X
14

-

X
X
X
X
X
X
X
7

C.ของใชในครัวเรือน
1. ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส
2. แฟนซีวูด อินดัสตรีส
3. โมเดอรนฟอรมกรุป
4. โอเชียนกลาส
5. รอกเวิธ
6. ศรีไทยซุปเปอรแวร
7. ซันวูดอินดัสทรีส
รวม

D.อัญมณีและเครื่องประดับ
3. แพรนดา จิวเวลรี่
4. สวางเอ็กซปอรต
รวม

DTCI
FANCY
MODERN
OGC
ROCK
SITHAI
SUN

PRANDA

X

SAWANG

X
-

2
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อักษรยอ วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

E.เวชภัณฑและเครื่องสําอาง
1. แจกเจียอุตสาหกรรมฯ
2.โฮ ซี ซี
2. เอส แอนด เจฯ
รวม
F.สิ่งทอ เครื่องนุงหม และรองเทา
1. รองเทาบาจาฯ
2. บางกอกไนลอน
3. บูติคนิวซิตี้
4. คาสเซอรพีค การเมนท
5.ซี.พี.แอล. กรุพ
6. วาไทยอุตสาหกรรม
7. ลักกี้เท็กซ

8.นิวพลัสนิตติ้ง
9.แพนเอเชียฟุตแวร
10.ประชาอาภรณ
11.สหยูเนียน
12.ธนูลักษณ
13.เท็กซไทลเพรสทีจ
14.ไทยเรยอน
15.โรงงานผาไทย
16.ที ที แอลฯ
17.ไทยโทเรเท็กซไทลมิลส
18.ยูเนียนฟุตแวร
19.ยูเนียนไพโอเนียร
20.ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
21.ไทยวาโก
รวม

JCT

X

OCC

X

S&J

X
-

BATA
BNC
BTNC
CPH
CPL
HT
LTX
NPK

X
X
X
X
X
X
X
X

PAF

X

PG

X

SUC

X

TNL

X

TPCORP

X

TR

X

TTI

X

TTL

X

TTTM

X

UF

X

UPF

X

UT

X

WACOAL

X
21

3

-
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G.เคมีภัณฑและพลาสติก
1.อะโรเมติกส (ประเทศไทย)
2. ปโตรเคมี
3. พาโตอุตสาหกรรม
4. ไทยคารบอนแบล็ค
5.ไทยเซ็นทรัลเคมี
6.ไทยโอเลฟนส
7. ไทยโพลีอะคริลิค
8. ไทยพลาสติก
9. ยูเนี่ยนพลาสติก
10. ยูนิเวนเจอร
11.วีนิไทย
12.ไวทกรุป
13.ยงไทยเคมีภัณฑ
รวม
H.เครื่องมือและเครื่องจักร
1. พัฒนกล
2. ไทยลิฟทอินดัสตรีส
รวม
I.บรรจุภัณฑ
1.เอ. เจ. พลาสท
2. อลูคอนอุตสาหกรรม
3. แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองแพ็ค
4.ฝาจีบ
5. เอ็นอีพี
6. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)
7. โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย)
8. เอส. แพ็ค. แอนด พริ้นท
9. อุตสาหกรรมผาเคลือบพลาสติก
10. ทานตะวันอุตสาหกรรม
11.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
12.ไทย โอ พี พี
13.ไทยบรรจุภัณฑ
14.วโรปกรณ
รวม

อักษรยอ

ATC
NPC
PATO
TCB
TCCC
TOC
TPA
TPC
UP
UV
VNT
WG
YCI

วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2

11

-

X
X
2

PATKOL
TLI

AJ
ALUCON
APSP
CSC
NEP
NIPPON
PTL
SPACK
TCOAT
THIP
TMD
TOPP
TPP
VARO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

6
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อักษรยอ

วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน

J.เยี่อกระดาษและกระดาษ
1. แอ็ดวานซ อะโกร
รวม
K.ยานพาหนะและอุปกรณ
1. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
2. กูดเยียรฯ
3. อิโนเว รับเบอร (ประเทศไทย)
4. เอส พี ซูซูกิ
5. ไทยสแตนเลยฯ
6. ไทยรุงยูเนียนคาร
รวม
L.วัสดุกอสรางและเครื่องตกแตง
1. เอเชีย เมทัล
2. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี
3. ไดนาสตี้เซรามิค
4.ดีคอนโปรดักส
5. อิสเทิรนไวร
6. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
7. แปซิฟกไพพ
8. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส
9.โรแยลซีรามิค
10.สามชัย สตีล อินดัสทรี
11.ปูนซิเมนตไทย
12.ปูนซิเมนตนครหลวง
13.ทักษิณคอนกรีต
14.เอสทีพี แอนด ไอ
15.ทิปโกเอสฟลท
16.อุตสาหกรรมพรมไทย
17.ไทย-เยอรมัน เซรามิค
18.ไทยแลนดไอออนเวิคส
19.ไทยคูนเวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย)

AA

X
-

BAT-3K
GYT
IRC
SPSU
STANLY
TRU

1

X
X
X
X

3
AMC
CCP
DCC
DCON
EWC
GEN
PAP
Q-CON
RCI
SAM
SCC
SCCC
SCP
STPI
TASCO
TCMC
TGCI
TIW
TYCN

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

X
X
3
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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L.วัสดุกอสรางและเครื่องตกแตง (ตอ)
20.สหโมเสคอุตสาหกรรม
21.วนชัย กรุป
รวม
M.พัฒนาอสังหาริมทรัพย
1.อมตะ คอรปอเรชั่น
2.เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
3.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท
4.ช. การชาง
5.เซ็นทรัลพัฒนา
6.อีเอ็มซี
7.อีสเทอรน สตาร เรียล เอสเตท
8.แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
9.เหมราชพัฒนาที่ดิน
10.อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท
11.กฤษดามหานคร
12.ลลิล พร็อพเพอรตี้
13.แลนดแอนดเฮาส
14.แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท
15.เอ็ม บี เค ดีเวลลอปเมนท
16.มัน่ คงเคหะการ
17.เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง
18.นวนคร
19.พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค
20.เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง
21.ควอลิตี้เฮาส
22.ไรมอนแลนด
23.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
24.สัมมากร
25.เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น
26.ซีฟโก
27.สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท
28.สยาม ซินเท็คคอนสตรัคชั่น
29.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
รวม

อักษรยอ

วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

UMI
VNG
6
AMATA
AP
CI
CK
CPN
EMC
ESTAR
GOLD
HEMRAJ
ITD
KMC
LALIN
LH
LPN
MBK
MK
NCH
NNCL
PF
PLE
QH
RAIMON
ROJANA
SAMCO
SC
SEAFCO
SF
SYNTEC
TFD

X
X
15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

25
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อักษรยอ วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

N.พลังงาน
1.เอเชียน อินซูเลเตอร
2. บานปู
3. บางจากปโตรเลียม
4.ผลิตไฟฟา
5. ลานนาลิกไนต
6.ปคนิค คอรปอเรชั่น
7.ปตท.
8. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
9.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง
10.ระยองเพียวริฟายเออร
11.สหโคเจน (ชลบุรี)
12. สยามสหบริการ
13. ไทยออยส
รวม

AI
BANPU
BCP
EGCO
LANNA
PICNI
PTT
PTTEP
RATCH
RPC
SCG
SUSCO
TOP

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3

10

X
1

-

O.เหมืองแร
1.ผาแดงอินดัสทรี
รวม

PDI

P.พาณิชย
1. บิ๊กซี-ซูเปอรเซ็นเตอร
2. เบอรลี่ยุคเกอร
3. ซี. พี. เซเวนอีเลฟเวน
4. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร
5. อินเตอรฯ คอสเมติกส
6.ล็อกเลย
7. สยามแม็คโคร
8. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
9. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ)
10. สหพัฒนพิบูล
11.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
รวม

BIGC
BJC
CP7-11
HMPRO
ICC
LOXLEY
MAKRO
MINOR
NC
SPC
SPI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2
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รายชื่อบริษัทในอุตสาหกรรมของใชในครัวเรือน

Q&T.บันเทิง การพิมพและสิ่งพิมพ
Q.บันเทิง
1.บีอีซีเวิลด
2.เทพธานีกรีฑา
3.ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท
4.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
5.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
6.อสมท.
7.มีเดีย ออฟ มีเดียส
8.แมงปอง
9.อาร. เอส. โปรโมชั่น
10.ซาฟารีเวิลด
11.ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส
12.ยูไนเต็ดบอรดคาสดิ้ง คอรปอรเรชั่น
13.เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท
T.การพิมพและสิ่งพิมพ
1. อมรินทรพริ้นติ้งกรุป
2. มติชน
3. เนชั่นมัลติมิเดีย กรุป
4. โพสต พับลิชชิ่ง
5. ซีเอ็ดยูเคชั่น
6. สยามสปอรต ซินดิเคท
7. ไทยบริติช ซีเคตวรริตี้ พริ้นติ้ง
8. ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่น
รวม
R.การแพทย
1. โรงพยาบาลเอกชล
2. กรุงเทพดุสิตเวชการ
3.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
4. โรงพยาบาลกรุงธน
5.บางกอก เชน ฮอสปทอล
6. เชียงใหมธุรกิจการแพทย

อักษรยอ

BEC
CSR
CVD
GMMM
GRAMMY
MCOT
MEDIAS
PONG
RS
SAFARI
TRAF
UBC
WORK
APRINT
MATI
NMG
POST
SE-ED
SPORT
TBSP
TONHUA

AHC
BGH
BH
KDH
KH
LNH

วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

8
X
X
X
X
X

X
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R.การแพทย (ตอ)
7. โรงพยาบาลมหาชัย
8. วัฒนาการแพทย
9. โรงพยาบาลนนทเวช
10. โรงพยาบาลรามคําแหง
11.ศิครินทร
12.สมิติเวช
13.โรงพยาบาลวิภาวดี
รวม
S.โรงแรมและบริการทองเที่ยว
1. โรงแรมเซ็นทรัล
2. ดุสิตธานี
3.แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท
4. ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล
5. แมนดารินโฮเต็ล
6. โรงแรมโอเรียนเต็ลฯ
7. โรงแรมราชดําริ
8.โรงแรมรอยัลออคิดฯ
9.แซงกรี-ลา โฮเต็ล
รวม
U.บริการเฉพาะกิจ
1. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
รวม
V.สื่อสาร
1.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
2.บลิส-เทล
3. ซีเอส ล็อกอินโฟร
4.อินเทอรเน็ตประเทสไทย
5.เอ็ม เอฟ อี ซี
6.เอ็ม ลิ้งค เอเชีย คอรปอเรชัน่
7. สามารถคอรปอเรชั่น
8. สามารถเทเลคอม
9.ชินแซทเทลไลท
10. ชิน คอรปอเรชั่น

อักษรยอ

M-CHAI
NEW
NTV
RAM
SKR
SVH
VIBHA

วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
X
X
X
X

4
CENTEL
DTC
GRAND
LRH
MANRIN
OHTL
RHC
ROH
SHANG

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

3

-

X
1

GENCO

ADVANC
BLISS
CSL
INET
MFEC
MLINK
SAMART
SAMTEL
SATTEL
SHIN

X
X
X
9

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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V.สื่อสาร (ตอ)
11.สามารถ ไอ-โมบาย
12.ทรู คอรปอเรชัน่
13.ทีทแี อนดที
14.ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น อินดัสทรี
รวม
W.เครื่องใชไฟฟาและคอมพิวเตอร
1. คอมพาสส อิสด อินดัสตรี้ (ประเทศไทย)
2. จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล
3.ดี. อี. แคปปตอล
4. ไดสตาร อิเลคทริก
5. ฟูรกู าวา เม็ททัล (ไทยแลนด)
6.ไอที ซิตี้
7.กุลธรเคอรบี้
8. กันยงอีเลคทริก
9. เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชัน่
10.เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย)
11.เอส. เอ็น. ซี. ฟอรเมอร
12.เอสวีโอเอ
13.ที. เค. เอส. เทคโนโลยี
รวม
X.ชิ้นสวนอิเลคโทรนิคส
1.แคล-คอมพ อิเล็คทรอนิคส (ประเทศไทย)
2. เซอรคิทอีเลคโทรนิคสอินดัสตรีส
3. อุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิคส
4. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
5. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส
6. เค อาร พรีซิชั่น
7.เอสวีโอ
8.ทีมพรีซชั่น
รวม
รวมทั้งหมดทุกอุตสาหกรรม

อักษรยอ

วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

SIM
TRUE
TT&T
UCOM
2
CEI
CTW
DE
DISTAR
FMT
IT
KKC
KYE
MSC
SIS
SNC
SVOA
TKS

CCET
CIRKIT
EIC
HANA
KCE
KRP
SVI
TEAM

X
X
X
X
12
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
3

10
X
X

X

1

X
X
X
X
X
7

97

168

ที่มา : จากการสํารวจขอมูล หมายเหตุประกอบงบการเงินภายใตสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญของ
รายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (สํารวจเมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ 2551)
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1.2 กลุมตัวอยาง
การเลือกบริษทั ตัวอยาง จะใชประชากรทัง้ หมด 265 บริษัทที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน แบงเปนวิธีเขากอน-ออกกอน จํานวน 97 บริษัท และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน
168 บริษัท (สํารวจ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551) จากรายงานการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชนผาน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาทําการคัดเลือกตัวอยาง จะทําการแยกกลุมตัวอยางตามประเภท
อุตสาหกรรม โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบดังนี้ 1) ในกรณีมจี ํานวนบริษัทเทากัน ระหวางวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนักในแตละประเภทอุตสาหกรรม ใชทุกบริษัทที่ผานการ
คัดเลือกกลุมประชากรที่ศึกษามาทําการเปรียบเทียบกัน) 2) ในกรณีมจี ํานวนบริษัทไมเทากัน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในแตละประเภทอุตสาหกรรม วิธีการ
คัดเลือกเปนแบบ t-test for Paired-Samples โดยการคัดเลือกบริษัทจะใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ที่มีจํานวนบริษัทนอยกวาเปนเกณฑมาทําการ t-test for Paired-Samples กับบริษัทที่มีจํานวนมากกวา
ซึ่งอยูในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน
และมีขนาดสินทรัพยรวมใกลเคียงกันมากที่สุด
มา
ทําการศึกษาเปรียบเทียบ และ 3) ในกรณีทุกบริษัทในประเภทอุตสาหกรรมมีวธิ ีการตีราคาสินคา
คงเหลือเพียงวิธีเดียวไมสามารถทําการศึกษาเปรียบเทียบกันได ใหตัดประเภทอุตสาหกรรมดังกลาว
ออกไป
ในกรณีมีจํานวนบริษัทไมเทากันระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
แตละประเภทอุตสาหกรรม วิธีการคัดเลือกเปนแบบ t – test for Paired-Samples โดยการคัดเลือก
บริษัทจะใชวธิ ีการตีราคาสินคาคงเหลือที่มีจํานวนบริษทั นอยกวาเปนเกณฑมาทําการ t-test for
Paired-Samples โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ หรือคา α เทากับ .05 และสมมุติฐานทางสถิติมีดังนี้
H0 : คาเฉลี่ยขนาดของบริษัทที่วดั จากมูลคาของหลักทรัพยตามราคาตลาด (ลานบาท)
ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549ที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไมแตกตางกัน
H1 : คาเฉลี่ยขนาดของบริษัทที่วดั จากมูลคาของหลักทรัพยตามราคาตลาด (ลานบาท)
ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549ที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก แตกตางกัน
ถาความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig) มีคามากกวาคา α ที่กําหนดคือ 0.05 จะตัดสินใจ
ยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วาขนาดของสินทรัพยรวมของบริษัทที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขา กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไมแตกตางกัน และเลือกบริษัทที่ใหคาความ
นาจะเปนมากที่สุด แตถาความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig) มีคานอยกวาคา α ทีก่ ําหนดคือ .05 จะ
ตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ สมมุติฐาน H1 ที่วาขนาดของสินทรัพยรวมของบริษัทที่มี
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก
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แตกตางกัน และเลือกบริษัทที่มีคาเฉลี่ยที่แตกตางกัน (Paired Differences Mean) นอยที่สุด หรือ
ใกลเคียงกันมากที่สุดเปนบริษัทตัวอยางใชเปรียบเทียบกัน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในแตละประเภทอุตสาหกรรม จะไดบริษัทตัวอยางทัง้ หมด 110 บริษัท แบงเปนวิธี
เขากอน-ออกกอน จํานวน 55 บริษัท และวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนักจํานวน 55 บริษัทโดยมี
ผลการคัดเลือกตัวอยางในแตละประเภทอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้
(1) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)
CHOTI

T-LUXE

TRUBB

ASIAN

.126
.196
.348
CFRESH
.091
.123
.210
CM
.066
.576
CPF
.008
.008
.008
CPI
.111
.266
.441
D-MARK
.366
.164
.170
GFPT
.139
.139
.159
LEE
.208
.220
.258
PPC
.309
.323
.250
PRG
.393
SH
.346
.198
.190
SSF
.128
.205
.448
STA
.067
.071
.079
TAF
.368
.442
.520
TRS
.312
.254
.218
UPOIC
.217
.478
.737
UVAN
.117
.174
.233
ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
3. หองเย็นโชติวัฒนฯ
15.ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส
18. ไทยรับเบอรลาเท็ค
คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย)

CHOTI
T-LUXE
TRUBB

11.ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี
4. เชียงใหมโฟรเซนฟูดส
19.สหอุตาหกรรมน้ํามันปาลม

PRG
CM
UPOIC
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(2) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)
HTC

OISHI POMPUI

PR

S&P

SAUCE

TUF

TVO

.158 .279
.145
.161 .183 .231 .818
F&D
.066 .071
.903
LST
.032 .140
.021
.026 .132 .566 .143
MALEE
.789
MFG
.267 .760
PB
.564 .106
.234
.180 .165 .487 .100
SFP
.377 .109
.214
.254 .923
SORKON
.069 .066
.269
.261 .115 .368 .104
SSC
.250 .498
.221
.201 .274 .070 .081
TC
.141 .087
.234
.574
TF
.371 .315
.317
.306 .466 .148 .076
TIPCO
.085 .255
.055
.047 .081 .615
TWFP
UFM
ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดื่ม
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.372
.098
.102
.453
.269
.101
.096

APURE

3. หาดทิพย
7. โออิชิ กรุป
9. ผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล
10. เพรซิเดนทไรซโปรดักส
11. เอส แอนด พี ซินดิเคท
12.ไทยเทพรสผลิตภัณฑอาหาร
19.ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส
20.น้ํามันพืชไทย

HTC
OISHI
POMPUI
PR
S&P
SAUCE

TUF
TVO

5. มาลีสามพราน
6. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
2.ฟูดแอนดดริ้งส
16.ทรอปคอลแคนนิ่งฯ
13.อาหารสยาม
18.ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย)
1. อกริเพียว โฮลดิ้งส
15.เสริมสุข

MALEE
MFG
F&D
TC
SFP
TIPCO
APURE
SSC
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(3) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑและพลาสติก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)
UV

YCI

ATC

.009
.007
NPC
.263
.168
PATO
.053
.395
TCB
.843
TCCC
.399
.364
TOC
.075
.062
TPA
.069
.351
TPC
.202
.077
UP
.048
.305
VNT
.134
.080
WG
.057
.277
ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑและพลาสติก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
10. ยูนิเวนเจอร
13.ยงไทยเคมีภัณฑ

UV
YCI

4. ไทยคารบอนแบล็ค
3. พาโตอุตสาหกรรม

TCB
PATO

(4) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวง
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)
น้ําหนัก
AJ
APSP
CSC
NIPPON
PTL
THIP

ALUCON

NEP

.304
.604
.355
.226
-

.223
.758
-

SPACK TCOAT

.721
-

.133
.271
.262
.179
.345

TMD

TOPP

TPP

VARO

.153
.359
.113
.220
.149

.139
.284
.976
-

.135
-

.182
.380
.339
.195
.375
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ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
วิธีเขากอน-ออกกอน
8. เอส. แพ็ค. แอนด พริ้นท
5. เอ็นอีพี
12.ไทย โอ พี พี
2. อลูคอนอุตสาหกรรม
14.วโรปกรณ

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
SPACK
NEP
TOPP
ALUCON
VARO

1.เอ. เจ. พลาสท
4.ฝาจีบ
6. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)
7. โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย)
10. ทานตะวันอุตสาหกรรม

AJ
CSC
NIPPON
PTL
THIP

(5) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมยานพาหนะและอุปกรณ
วิธีเขากอน-ออกกอน
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
BAT-3K

GYT

SPSU

.897
.166
.085

.073
.135

.190
-

IRC
STANLY
TRU

ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมยานพาหนะและอุปกรณ
วิธีเขากอน-ออกกอน
1. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
2. กูดเยียรฯ
4. เอส พี ซูซูกิ

BAT-3K
GYT
SPSU

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
3. อิโนเว รับเบอร (ประเทศไทย)
IRC
6. ไทยรุงยูเนียนคาร
TRU
5. ไทยสแตนเลยฯ
STANLY
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(6) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตง
วิธีเขากอน-ออกกอน
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
AMC
CCP
DCC
EWC
PAP
RCI
SAM
SCC
SCCC
STPI
TCMC
TGCI
TIW
UMI
VNG

DCON

GEN

Q-CON

SCP

TASCO

TYCN

.570
.302
.077
.239
.180
.964
.296
.131
.258
.375
.877
.277
.225
.073
.067

.296
.610
.818
.306
.422
.340
.146
.367
.263
.197
.373
.217
.371
.678

.127
.790
.285
.254
.103
.131
.267
.835
.297
.946
.158
.558
.048

.543
.542
.250
.991
.707
.135
.286
.625
.168
.253
.857
.191

.014
.599
.261
.080
.133
.278
.920
.168
.032
.620
.094

.292
.933
.331
.295
.129
.256
.378
.286
.519
.037

ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตง
วิธีเขากอน-ออกกอน
4.ดีคอนโปรดักส
6. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
8. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส
13.ทักษิณคอนกรีต
15.ทิปโกเอสฟลท
19.ไทยคูนเวิลดไวด กรุป
(ประเทศไทย)

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
DCON
GEN
Q-CON
SCP
TASCO
TYCN

9.โรแยลซีรามิค
3. ไดนาสตี้เซรามิค
17.ไทย-เยอรมัน เซรามิค
7. แปซิฟกไพพ
14.เอสทีพี แอนด ไอ
2. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี

RCI
DCC
TGCI
PAP
STPI
CCP
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(7) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย
วิธีเขากอน-ออกกอน
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
AMATA
AP
CI
CK
CPN
EMC
ESTAR
GOLD
HEMRAJ
ITD
KMC
LALIN
LPN
MBK
NNCL
PF
PLE
QH
RAIMON
ROJANA
SAMCO
SC
SEAFCO
SF
SYNTEC

LH

MK

NCH

TFD

.133
.085
.073
.123
.070
.130
.080
.069
.118
.924
.099
.068
.103
.056
.081
.071
.197
.077
.083
.080
.072
.147
.085
.072
.095

.048
.098
.047
.008
.199
.194
.834
.820
.078
.961
.083
.071
.741
.654
.863
.138
.228
.808
.263
.064
.406
.974
.382
.274

.088
.148
.193
.000
.202
.227
.653
.797
.148
.308
.915
.194
.697
.820
.902
.166
.250
.911
.451
.080
.448
.541
.487

.227
.640
.390
.079
.484
.224
.496
.790
.378
.973
.655
.929
.620
.663
.151
.883
.659
.873
.361
.607
.554
.975
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ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย
วิธีเขากอน-ออกกอน

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

13.แลนดแอนดเฮาส
16.มัน่ คงเคหะการ
17.เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง
29.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม

LH
MK
NCH
TFD

10.อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท
26.ซีฟโก
12.ลลิล พร็อพเพอรตี้
28.สยาม ซินเท็คคอนสตรัคชั่น

ITD
SEAFCO
LALIN
SYNTEC

(8) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมพลังงาน
วิธีเขากอน-ออกกอน
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
AI
BANPU
BCP
EGCO
LANNA
PICNI
PTT
PTTEP
RATCH
SCG

RPC

SUSCO

TOP

.110
.007
.157
.080
.158
.217
.058
.044
.206
.484

.138
.006
.178
.083
.061
.210
.059
.045
.207
-

.053
.084
.055
.093
.051
.226
.993
.115
-

ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมพลังงาน
วิธีเขากอน-ออกกอน
10.ระยองเพียวริฟายเออร
12. สยามสหบริการ
13. ไทยออยส

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
RPC
SUSCO
TOP

11.สหโคเจน (ชลบุรี)
6.ปคนิค คอรปอเรชั่น
8. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม

SCG
PICNI
PTTEP
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(9) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมพาณิชย
วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
HMPRO
ICC

วิธีเขากอน-ออกกอน
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)
BIGC

BJC

CP7-11 LOXLEY MAKRO MINOR

.731
-

.886
-

.149
-

.089
-

.575
-

.011
-

NC

SPC

SPI

-

.078
-

.443
-

ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมพาณิชย
วิธีเขากอน-ออกกอน

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
BJC

2. เบอรลี่ยุคเกอร

HMPRO

4. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร

(10) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมบันเทิง การพิมพและสิ่งพิมพ
วิธีถัว
เฉลี่ย
ถวง
น้ําหนัก
RS
SAFARI
TRAF
UBC
APRINT
NMG
POST
SPORT

วิธีเขากอน-ออกกอน
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)
BEC

CSR

CVD

GMMM

GRAMMY

MCOT

MEDIAS

PONG

WORK

MATI

SE-ED

TBSP

TONHUA

.217 .346 .363 .697 .841 .029 .520 .801 .819 .496 .445 .361 .291
.274 - .259 .605 - .132 .408 - .651 .301 .353 .276 .195
.168 - .269 .238 - .481 .250 - .262 .258 .242 .249
.147 - .793 .264 - .093 - .821 .686 .318 .363
.147 - .786 .262 - .064 - .724 .320 .363
.157 - .644 - .425 - .427 .185 .224
.164 - .580 - .629 .518 .010
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ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมบันเทิง การพิมพและสิ่งพิมพ
วิธีเขากอน-ออกกอน
5.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
13.เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท
6.อสมท.
2. มติชน
3.ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท
4.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
5. ซีเอ็ดยูเคชั่น

GRAMMY
WORK
MCOT
MATI
CVD
GMMM
SE-ED

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
9.อาร. เอส. โปรโมชั่น
11.ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส
12.ยูไนเต็ดบอรดคาสดิ้ง คอรปอรเรชั่น
1. อมรินทรพริ้นติ้งกรุป
3. เนชัน่ มัลติมิเดีย กรุป
4. โพสต พับลิชชิง่
6. สยามสปอรต ซินดิเคท

RS
TRAF
UBC
APRINT
NMG
POST
SPORT

(11) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมการแพทย
วิธีเขากอน-ออกกอน
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
AHC
BGH
BH
KDH
KH

NTV
SKR
SVH
VIBHA

LNH

M-CHAI

NEW

RAM

.241
.177
.035
.165
.071
.392
.024
.431
.143

.174
.176
.034
.158
.076
.362
.040
.132

.275
.178
.036
.255
.067
.025
.156

.153
.026
.451
.222
.808
.944

ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมการแพทย
วิธีเขากอน-ออกกอน
6. เชียงใหมธุรกิจการแพทย
7. โรงพยาบาลมหาชัย
8. วัฒนาการแพทย
10. โรงพยาบาลรามคําแหง

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
LNH
M-CHAI
NEW
RAM

12.สมิติเวช
9. โรงพยาบาลนนทเวช
1. โรงพยาบาลเอกชล
13.โรงพยาบาลวิภาวดี

SVH
NTV
AHC
VIBHA
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(12) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการทองเที่ยว
วิธีเขากอน-ออกกอน
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
DTC
GRAND
RHC

CENTEL

LRH

MANRIN

OHTL

ROH

SHANG

.375
.946
.057

.982
-

.320
.250
.391

.692
.956
-

.133
.662
.576

.318
.861
.467

ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการทองเที่ยว
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
4. ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล
6. โรงแรมโอเรียนเต็ลฯ
8.โรงแรมรอยัลออคิดฯ

LRH
OHTL
ROH

2. ดุสิตธานี
3.แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท
7. โรงแรมราชดําริ

DTC
GRAND
RHC

(13) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมสื่อสาร

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
BLISS
CSL
MFEC
MLINK
SAMART
SAMTEL
SATTEL
SHIN
SIM
TRUE
TT&T
UCOM

วิธีเขากอน-ออกกอน
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)
ADVANC

INET

.160
.157
.152
.162
.182
.160
.212
.450
.162
.345
.208
.179

.297
.013
.103
.212
.081
.127
.116
.037
.128
.046
.168
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ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมสื่อสาร
วิธีเขากอน-ออกกอน
1.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
4.อินเทอรเน็ตประเทสไทย

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ADVANC
INET

10. ชิน คอรปอเรชั่น
2.บลิส-เทล

SHIN
BLISS

(14) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและคอมพิวเตอร
วิธีเขากอน-ออกกอน
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
CEI
CTW
DE
DISTAR
FMT
KYE
MSC
SIS
SNC
SVOA

IT

KKC

TKS

.208
.717
.381
.857
.709
.232
.003
.005
.847
.324

.389
.897
.965
.347
.424
.394
.418
.793
.806

.116
.743
.477
.342
.232
.202
.193
.738

ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและคอมพิวเตอร
วิธีเขากอน-ออกกอน
6.ไอที ซิตี้
7.กุลธรเคอรบี้
13.ที. เค. เอส. เทคโนโลยี

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
IT
KKC
TKS

4. ไดสตาร อิเลคทริก
3.ดี. อี. แคปปตอล
2. จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล

DISTAR
DE
CTW
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(15) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเลคโทรนิคส
วิธีเขากอน-ออกกอน
ความนาจะเปน (P-Value 2-tail Sig)

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

EIC
CCET

.094
.025
.178
.175
.878

HANA
KCE
SVI
TEAM

ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเลคโทรนิคส
วิธีเขากอน-ออกกอน
3. อุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิคส

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
EIC

8.ทีมพรีซชั่น

TEAM

สรุปจํานวนประชากรและจํานวนตัวอยางแบงตามอุตสาหกรรม
คงเหลือตามราคาทุนที่ศึกษา
ประเภทอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเกษตร
อาหารและเครื่องดื่ม
ของใชในครัวเรือน
อัญมณีและเครื่องประดับ
เวชภัณฑและเครื่องสําอาง
สิ่งทอ เครื่องนุงหม และ
รองเทา
เคมีภัณฑและพลาสติก
เครื่องมือและเครื่องจักร
บรรจุภัณฑ
เยื่อกระดาษและกระดาษ
ยานพาหนะและอุปกรณ

และวิธีการตีราคาสินคา

ประชากร
เขากอน-ออกกอน
ถัวเฉลี่ย
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
3
1.1
17
6.4
20
7.5
8
3.0
14
5.3
22
8.3
7
2.6
7
2.6
2
0.8
2
0.8
3
1.1
3
1.1
21
7.9
21
7.9
2
8
3

0.8
3.0
1.1

11
2
6
1
3

4.1
0.8
2.3
0.4
1.1

13
2
14
1
6

4.9
0.8
5.3
0.4
2.2

ตัวอยาง
FIFO Average
3
8
-

3
8
-

2
5
3

2
5
3
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ประเภทอุตสาหกรรม
วัสดุกอสรางและเครื่อง
ตกแตง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
พลังงาน
เหมืองแร
พาณิชย
บันเทิง การพิมพและ
สิ่งพิมพ
การแพทย
โรงแรมและบริการ
ทองเที่ยว
บริการเฉพาะกิจ
สื่อสาร
เครื่องใชไฟฟาและ
คอมพิวเตอร
ชิ้นสวนอิเลคทรอนิคส
รวม

ประชากร
เขากอน-ออกกอน
ถัวเฉลี่ย
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
6
2.3
15
5.6
21
7.9

ตัวอยาง
FIFO Average
6

6

4
3
1
9
13

1.5
1.1
0.4
3.4
4.9

25
10
2
8

9.4
3.8
0.8
3.0

29
13
1
11
21

10.9
4.9
0.4
4.2
7.9

4
3
1
7

4
3
1
7

4
6

1.5
2.3

9
3

3.4
1.1

13
9

4.9
3.4

4
3

4
3

2
3

0.8
1.1

1
12
10

0.4
4.5
3.8

1
14
13

0.4
5.3
4.9

2
3

2
3

1
97

0.4
36.6

7
168

2.6
63.4

8
265

3.0
100.0

1
55

1
55

แหลงที่มาของขอมูล : ขอมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพยจาก Fact Book (2004 – 2006) ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
(2) เครื่องมือสําหรับการวิจัย
2.1 ตัวแปรอิสระ ใชแบบวิเคราะหจากขอมูลในรายงานประจําปของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งปรากฏในนโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญของหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน นัน่ คือ ถาบริษัทตัวอยางใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
จะใหคาเทากับ 1 และถาบริษัทตัวอยางใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลีย่ ถวง
น้ําหนัก จะใหคาเทากับ 2
2.2 ตัวแปรตาม ใชแบบวิเคราะหจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ (1) Altman (1968 : 589-609), (2) Castagna and Matolcsy (1981:
55-77) และ (3) สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 1221) ดังนี้
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แบบวิเคราะหปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากขอมูลในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ตัว
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากขอมูลใน
แปรที่
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
1 คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
(Overall Index) ของ Altman (1968 : 589-

อักษรยอ

วิธีการวัดคาตัวแปร

Z1

Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4
+ 0.999X5

X1

เงินทุนหมุนเวียน / สินทรัพย
รวม (Working Capital / Total
Assets) (%)

ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลง
ภายในของธุรกิจ
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม

X2

กําไรสะสม / สินทรัพยรวม
(Retained Earnings / Total Assets)
(%)

ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํา
กําไรของธุรกิจ
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

X3

กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี /
สินทรัพยรวม (EBIT / Total
Assets) (%)

X4

มูลคาตลาดของหุนสามัญ /
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
(Market Value Equity / Book
Value to Total Liabilities) (%)

X5

ขาย / สินทรัพยรวม (Sales /
Total Assets) (Times)

609)

1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

1.3
1.3.1

1.4
1.4.1

1.5
1.5.1

ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม

ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพัน
ทางการเงินของธุรกิจ
สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอ
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม

ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใช
ประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ
อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพย
รวม

คาตัวแปร
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ตัว
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากขอมูลใน
แปรที่
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
2
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ
(Overall Index) ของ Castagna and
Matolcsy (1981: 55-77)

2.1
2.1.1

ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไร
ของธุรกิจ
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

อักษรยอ

วิธีการวัดคาตัวแปร

Z2

Z = -6.2453 – 10.695V1 +
10.466V2 – 9.8824V3 – 0.825V4
+ 9.622V5 + 1.6145(V12) –
3.2968V1V2 + 0.5363V1V3 –
0.0015V1V4 – 0.2256V1V5 +
1.6473(V22) – 0.2316V2V3 –
0.0177V2V4 + 0.0552V2V5 –
0.9133(V32) + 0.0594V3V4 +
3.8704V3V5 – 0.0105(V42) +
0.0488V4V5 + 0.79(V52)

V1

กําไรกอนดอกเบีย้ และภาษี /
สินทรัพยรวม (EBIT / Total
Assets) (%)
กําไรจากการดําเนินงาน
/
สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน
(Operating Income / Operating
Assets) (%)

2.1.2

อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอ
สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน

2.2
2.2.1

ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน

V3

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนไม
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว / หนี้สิน
หมุนเวียนไมรวมเงินเบิกเกิน
บัญชี (Current Assets – Stock) /
(Current Liabilities – Bank
Overdraft) (Times)

2.3
2.3.1

ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม

V4

หนี้สินรวม / สินทรัพยรวม Total
Debts / Total Assets (%)

2.4

ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทาง
การเงินของธุรกิจ
สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคา
ตามบัญชีของหนี้สินรวม

V5

มูลคาตลาดของหุน สามัญ /
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
(Market Capitalization / Total
Debts) (%)

2.4.1

V2

คาตัวแปร
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ตัว
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากขอมูลใน
แปรที่
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
3
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ
(Overall Index) ของสุพจน สุนทรินคะ
อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนก
สกุล (2541 : 12-21)

อักษรยอ

วิธีการวัดคาตัวแปร

Z3

Z = -0.5686192 + 0.0492550T1
+ 2.3193008T2 – 12.5261309T3
+ 3.4446259T4 – 2.4589963T5 +
0.367801T6 – 0.0680345T7 +
0.7354233T8

3.1.1

ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไร
ของธุรกิจ
อัตรากําไรสุทธิ

T1

3.1.2

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

T3

กําไรสุทธิ / ยอดขาย
(Net Income to Sales)
กําไรกอนดอกเบีย้ และภาษี
/
สินทรัพยรวม (EBIT to Total
Assets)

3.2

ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลง
ภายในของธุรกิจ
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม

T2

กําไรสะสม / สินทรัพยรวม
(Retained Earnings to Total
Assets)

ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใช
ประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ
อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม

T4

กระแสเงินสด / สินทรัพยรวม
(Cash Flow to Total Assets)

3.1

3.2.1

3.3
3.3.1
3.4
3.4.1

ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพย
รวม

T5

เงินทุนหมุนเวียน / สินทรัพยรวม
(Working Capital to Total
Assets๗

3.4.2

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน

T6

3.4.3

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย

T8

หนี้สินหมุนเวียน / สินทรัพย
หมุนเวียน (Current Assets to
Current Liabilities)
เงินทุนหมุนเวียน / ยอดขาย
(Working Capital to Sales)

3.5
3.5.1

ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถ ือหุน
รวม

T7

หนี้สินรวม / สวนของผูถอื หุน
รวม (Total Liabilities to Total
Equities)

คาตัวแปร
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(3) การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนักของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เปนการศึกษาวิธวี ิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวิธีดําเนินการศึกษาคนควาและมีวิธกี าร
เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานทางการเงิน ระหวาง ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 จากหองสมุด
และฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จาก
การศึกษาคนควารวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ เอกสารที่มีสถาบันหรือผูวิจยั อื่นไดศึกษาไวกอน
หนานี้ โดยมุง เนนการศึกษาขอมูลที่มาของหลักวิชาการ บทความ แนวคิด การแสดงทัศนะ และ
การวิจยั ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงปริมาณที่เปดเผยตอสาธารณชน หนังสือ ตําราเรียนที่
เกี่ยวของ บทความที่ตีพิมพในหนังสือพิมพที่มีแหลงขอมูลที่แนนอนเชื่อถือได หรือฐานขอมูลตลาด
หลักทรัพยฉบับออนไลนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นัน่ คือ 0www.setsmart.com
(4) วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
ใชวิธีการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window version 11.0 สําหรับ
ทดสอบสมมุติฐานโดยกําหนดคาความเชื่อมั่น 95% หรือ กําหนดคา α = .05 โดยใชสถิติในการวิจัย
ดังนี้
4.1 เพื่อศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน กับ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะใช Descriptive Statistics
เพื่อศึกษาคาเฉลี่ย (Mean) คามัธยฐาน (Median) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาต่ําสุด
(Minimum) และคาสูงสุด (Maximum) โดยจะทําการศึกษาเปรียบเทียบแบงเปน 4 ชวงเวลา คือ (1) ป
พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
4.2 เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือ ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน
กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะใชการทดสอบ
คาเฉลี่ยสําหรับสองกลุมตัวอยางที่อิสระตอกัน โดยใชสถิติ t - tests for Independent – Samples of
Means กําหนดคาความเชื่อมั่น 95% หรือ กําหนดคา α = .05 และ กําหนดสมมุติฐานที่ใชในการ
ทดสอบดังนี้ คือ
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Varinances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
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ขั้นที่ 2 t-test for Equality of Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุม ตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ 1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุม ตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากวิธีที่ 1 ถาคา P-value ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho: σ12 = σ22 ใหไปอานคาจาก t-test
for Equality of Mean ที่ Equal variances assumed อานคา 2-Tail Sig ถาคาที่ไดมีคามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับ H0 : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมไมแตกตางที่
ระดับ .05 แตถาคาไดไดมีคา นอยกวา .05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมุติฐาน Ho และยอมรับวาสมมุติฐาน
H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ในทางตรงขาม จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value ที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธ Ho โดยยอมรับ
H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาจาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal variances not assumed อานคา
2-Tail Sig ถาคาที่ไดมีคามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับ H0 : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวางกลุมไมแตกตางที่ระดับ .05 แตถาคาไดไดมีคานอยกวา .05 จึงตัดสินใจปฏิเสธ
สมมุติฐาน Ho และยอมรับวาสมมุติฐาน H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
โดยทําการเปรียบเทียบแบงเปน 4 ชวงเวลา ไดแก ชวงเวลาที่ 1 ป พ.ศ. 2547 ชวงเวลาที่
2 ป พ.ศ. 2548 ชวงเวลาที่ 3 ป พ.ศ. 2549 และ ชวงเวลาที่ 4 ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549
(5) วิธีดําเนินการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบ
วิธีดําเนินการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบริษัทในตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย ใน
การศึกษาครั้งนี้ เปนไปตามแนวคิดของ Bemstein (1989 : 158-159) ดังตอไปนี้
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บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัทที่ตีราคาสินคาคงเหลือโดยวิธเี ขากอน-ออกกอน

บริษัทที่ตีราคาสินคาคงเหลือโดยวิธีถวั เฉลี่ยถวงน้ําหนัก

เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน โดยใช Descriptive Statistics ของ
อัตราสวน ดังนี้

เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก โดยใช Descriptive Statistics ของ
อัตราสวน ดังนี้

- ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ
- ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ
- ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
- ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ
- ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ
- ปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ

- ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ
- ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ
- ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
- ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ
- ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ
- ปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ

เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และ วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
โดยใชสถิติ คือ t-tests for Independent Samples of Means
โดยใชกราฟแทงเปรียบเทียบตามแนวคิดของ
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ คา α = .05
Bemstein (1989 : 158-159)
- ระหวางปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจจากวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
- ระหวางปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจจากวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
- ระหวางปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจจากวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
- ระหวางปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจจากวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
- ระหวางปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจจากวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
- ระหวางปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจจากวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย
คา P-value ของ 2-Tauk Sig มีคานอยกวา .05 แสดงวาคา μ ของวิธี
เขากอน-ออกกอน ≠ μ ของ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ดังนั้นสรุปไดวา
ความสําเร็จหรือความลมเหลว ของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือโดย
วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ที่มีคาเฉลี่ย (Means)
มากกวา
โอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวาหรือโอกาสที่จะ
ประสบความลมเหลวนอยกวา
ไมสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย
คา P-value ของ 2-Tauk Sig มีคามากกวา .05 แสดงวาคา μ ของวิธีเขา
กอน-ออกกอน = μ ของ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ดังนั้นสรุปไดวา
ความสําเร็จหรือความลมเหลว ของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือโดย
วิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวพอๆ กัน

คาของ Ratio ตางๆ ตามแนวคิดของ
Bemstein (1989 : 158-159)
- ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของ 1 < 2
- ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของ 1 < 2
- ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไร
ของ 1 > 2
- ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลง
ภายในของ 1 > 2
- ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทาง
การเงินของ 1 > 2
- ปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจาก
สินทรัพยของ 1 < 2
1 = FIFO
2 = Average

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจยั ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยง
จากภาวะลมละลายของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวาง
วิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักครั้งนี้ ผูวิจัยไดจดั ทําแบบวิเคราะหปจจัยบงชีค้ วาม
เสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ (1) Altman (1968 : 589-609),
(2) Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) และ (3) สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 โดยจะทําการศึกษาเปรียบเทียบ
แบงเปน 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง
ป พ.ศ. 2549 ของ 23 ประเภทอุตสาหกรรม พบวามี 15 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีวธิ ีการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คิดเปนรอยละ 65.2 มี
2 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอนวิธี
เดียว คิดเปนรอยละ 8.7 และ มี 6 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีถวั เฉลีย่ ถวงน้ําหนักวิธีเดียว คิดเปนรอยละ 26.1 และพบวา จาก 23 ประเภทอุตสาหกรรม มี
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จํานวน 97 บริษัท คิดเปนรอยละ
36.6 และมีวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก จํานวน 168 บริษัท
คิดเปนรอยละ 63.4
ในการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
การศึกษาเปรียบเทียบแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลาย ซึ่งจะใชตวั อยางจาก 15 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก มาทําการศึกษาเปรียบเทียบกันไดแก บริษัท
ตัวอยางทั้งหมด 110 บริษทั แบงเปนวิธเี ขากอน-ออกกอน จํานวน 55 บริษัท และวิธีราคาทุนถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน 55 บริษัท
ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ตอน ตามลําดับดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ (1) Altman (1968 : 589-609), (2) Castagna and
Matolcsy (1981: 55-77) และ (3) สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนก
สกุล (2541 : 12-21) จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 โดยจะทําการศึกษาเปรียบเทียบแบงเปน 4
ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยกราฟแทง ของผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชีค้ วาม
เสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ (1) Altman (1968 : 589-609), (2)
Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) และ (3) สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 โดยจะทําการศึกษาเปรียบเทียบแบงเปน 4
ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
4.1 ตอนที่ 1
ใชวิธีการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม SPSS for window version 11.0 โดยใชสถิติในการ
วิจัยดังนี้
(1) เพื่อศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธี
ถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะใช Descriptive
Statistics เพือ่ ศึกษาคาเฉลี่ย (Mean) คามัธยฐาน (Median) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) คาต่ําสุด (Minimum) และคาสูงสุด (Maximum) โดยจะทําการศึกษาแตละตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลาย และแบงเปน 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ
(4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือ ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน
กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะใชการทดสอบคาเฉลี่ย
สําหรับสองกลุมตัวอยางที่อสิ ระตอกัน โดยใชสถิติ t-test for Independent Samples of Means
กําหนดคาความเชื่อมั่น 95% หรือ กําหนดคา α = .05 และกําหนดสมมุติฐานทีใ่ ชในการทดสอบ
ดังนี้คือ
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ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value ที่ไดมากกวา 0.05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2
จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig ถาคาที่ไดมีคามากกวา 0.05 จึงตัดสินใจ
ยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 แตถาคาที่ไดมีคานอยกวา 0.05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ในทางตรงกันขามจากขั้นที่ 1 ถาคา P-value ที่ไดนอยกวา 0.05 จะปฏิเสธ Ho โดยยอมรับ H1 :
σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 2-Tail Sig ถา
คาที่ไดมีคามากกวา 0.05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แตถาคาที่ไดมีคานอยกวา 0.05 จึงตัดสินใจ
ปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ย
ระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
โดยจะทําการเปรียบเทียบแตละตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย และแบงเปน 4 ชวงเวลา คือ
(1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ป พ.ศ. 2547 มีผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.1 ถึง ตารางที่ 4.2 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.1 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม
( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
คาเฉลีย่
(Mean)

คามัธยฐาน
(Median)

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(Standard Deviation)

คาต่ําสุด
(Minimum)

คาสูงสุด
(Maximum)

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.211
.133
.155
.186
.096
.092
4.417
3.678

.160
.120
.160
.130
.120
.090
2.350
1.800

.298
.247
.292
.577
.212
.122
5.436
4.974

-.790
-.450
-1.320
-1.050
-1.350
-.550
.140
.001

.740
.670
.780
3.720
.300
.310
26.720
31.170

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

1.351
1.069
4.788
3.999

1.050
.940
4.280
3.360

1.199
.765
4.089
3.541

.100
.130
-4.940
-1.160

7.710
5.260
19.000
20.700
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ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม
( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.211
.133
.155
.186
.096
.092
4.417
3.678

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
SD
Levene’s Test for Equality
t - value
df
of Variance (P-value)
.298
.255
1.493
108
.247
.292
.117
-.354
108
.577
.212
.704
.116
108
.122
5.436
.591
.744
108
4.974

1.352
1.069
4.788
3.999

1.199
.765
4.089
3.541

Mean

P-Value
2-Tail Sig
.138
.724
.908
.459

.083

1.476

108

.143

.625

1.081

108

.282
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จากตารางที่ 4.1 และ 4.2 พบวา ผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูล
ทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 ดังนี้
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .740 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .670
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.790 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.450
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .211 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .133
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .255 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .138 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(1) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .780 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.720
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.320 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -1.050
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .155 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .186
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .117 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .724 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .300 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .310
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.350 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.550
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .096 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .092
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .704 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .908 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(3) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนีส้ ินรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 26.720 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 31.170
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .140 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .001
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.417 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.678
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .591 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .459 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(4) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไม
แตกตางกัน
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(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 7.710 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 5.260
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .100 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .130
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.351 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.069
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .083 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .143 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Statistics

Descriptive
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คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 19.000 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 20.700
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -4.940 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -1.160
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.788 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.999
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .625 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .282 คาที่ไดมีคา มากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตอคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของ
ธุรกิจในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ป พ.ศ. 2548 มีผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.3 ถึง ตารางที่ 4.4 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.3 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม
( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
คาเฉลีย่
(Mean)

คามัธยฐาน
(Median)

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(Standard Deviation)

คาต่ําสุด
(Minimum)

คาสูงสุด
(Maximum)

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.166
.110
.160
.111
.107
.067
4.059
2.714

.150
.120
.180
.130
.100
.070
1.870
1.460

.333
.235
.321
.324
.071
.120
5.670
3.766

-1.480
-.550
-1.520
-1.100
-.020
-.440
.060
.100

.680
.610
.780
.630
.350
.290
26.670
23.570

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

1.225
1.087
4.438
3.222

.980
.930
3.860
2.500

.893
.731
3.827
2.747

.240
.140
-2.670
-1.190

4.950
4.560
17.620
15.450
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ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม
( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.166
.110
.160
.111
.107
.067
4.059
2.714

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
SD
Levene’s Test for Equality
t - value
df
of Variance (P-value)
.333
.215
1.019
108
.235
.321
.405
.803
108
.324
.071
.049
2.169
87.715
.120
5.670
.065
1.466
108
3.766

1.225
1.087
4.438
3.222

.893
.731
3.827
2.747

Mean

P-Value
2-Tail Sig
.310
.423
.033*
.146

.375

.886

108

.378

.130

1.915

108

.058
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จากตารางที่ 4.3 และ 4.4 พบวา ผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูล
ทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548 ดังนี้
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .680 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .610
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.480 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.550
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .166 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .110
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .215 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .310 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(1) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน

82
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .780 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .630
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.520 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -1.100
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .160 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .111
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .405 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .423 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน

83
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .350 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .290
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.020 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.440
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .107 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .067
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .049 คาที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อาน
คา 2-Tail Sig = .033 คาที่ไดมีคานอยกวา .05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน
H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ทีม่ ีคาเฉลี่ยมากกวา มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่
จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั ที่ 1(3)
แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยแตกตางกัน

84
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนีส้ ินรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 26.670 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 23.570
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .060 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .100
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.059 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 2.714
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .065 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .146 คาที่ไดมีคา มากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(4) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไม
แตกตางกัน

85
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.950 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 4.560
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .240 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .140
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.225 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.087
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .375 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .378 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน

86
( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 17.620 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 15.450
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.670 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -1.190
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.438 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.222
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .130 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .058 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ป พ.ศ. 2549 มีผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.5 ถึง ตารางที่ 4.6 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.5 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม
( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
คาเฉลีย่
(Mean)

คามัธยฐาน
(Median)

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(Standard Deviation)

คาต่ําสุด
(Minimum)

คาสูงสุด
(Maximum)

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.166
.075
.150
.073
.099
.058
4.384
3.086

.120
.050
.200
.140
.090
.080
1.870
1.450

.325
.256
.474
.578
.075
.172
6.677
4.507

-1.340
-.650
-2.910
-3.500
-.080
-.870
.080
.130

.850
.640
.790
.680
.330
.320
36.800
21.440

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

1.291
1.094
4.657
3.325

.990
.950
3.120
2.370

1.048
.801
4.429
3.482

.240
.170
-4.220
-5.870

5.860
5.550
23.450
14.900

88
ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม
( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.166
.075
.150
.073
.099
.058
4.384
3.086

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
SD
Levene’s Test for Equality
t - value
df
of Variance (P-value)
.325
.503
1.630
108
.256
.474
.331
.768
108
.578
.075
.043
1.636
73.601
.172
6.677
.103
1.195
108
4.507

1.291
1.094
4.657
3.325

1.048
.801
4.429
3.482

Mean

P-Value
2-Tail Sig
.106
.444
.106
.235

.117

1.108

108

.270

.226

1.753

108

.082
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จากตารางที่ 4.5 และ 4.6 พบวา ผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูล
ทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549 ดังนี้
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .850 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .640
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.340 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.650
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .166 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .075
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .503 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .106 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(1) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .790 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .680
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.910 มากกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -3.500
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .150 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .073
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .331 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .444 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .330 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .320
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.080 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.870
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .099 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .058
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .043 คาที่ไดนอ ยกวา 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา
2-Tail Sig = .106 คาที่ไดมีคา มากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธถี ัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1(3) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบ
ตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไม
แตกตางกัน
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(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนีส้ ินรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 36.800 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 21.440
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .080 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .130
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.384 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.086
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .103 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .235 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(4) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไม
แตกตางกัน

93
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 5.860 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 5.550
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .240 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .170
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.291 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.094
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .117 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .270 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 23.450 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 14.900
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -4.220 มากกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -5.870
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.657 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.325
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .226 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .082 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผล
การศึกษาและเปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.7 ถึง ตารางที่ 4.8 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.7 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม
( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
คาเฉลีย่
(Mean)

คามัธยฐาน
(Median)

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(Standard Deviation)

คาต่ําสุด
(Minimum)

คาสูงสุด
(Maximum)

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.181
.106
.155
.123
.101
.072
4.287
3.159

.140
.090
.170
.130
.100
.080
1.940
1.570

.318
.246
.369
.507
.136
.140
5.918
4.434

-1.480
-.650
-2.910
-3.500
-1.350
-.870
.060
.001

.850
.670
.790
3.720
.350
.320
36.800
31.170

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

1.289
1.083
4.628
3.515

1.010
.940
3.780
2.700

1.049
.761
4.100
3.275

.100
.130
-4.940
-5.870

7.710
5.550
23.450
20.700
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ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม
( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.181
.106
.155
.123
.101
.072
4.287
3.159

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
SD
Levene’s Test for Equality
t - value
df
of Variance (P-value)
.318
.096
2.397
328
.246
.369
.072
.656
328
.507
.136
.131
1.890
328
.140
5.918
.023
1.959
304.018
4.434

1.289
1.083
4.628
3.515

1.049
.761
4.100
3.275

Mean

P-Value
2-Tail Sig
.017*
.512
.060
.051

.012

2.041

299.281

.042*

.077

2.723

328

.007**
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จากตารางที่ 4.7 และ 4.8 พบวา ผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูล
ทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ดังนี้
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .850 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .670
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.480 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.650
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .181 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .106
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .096 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .017 คาที่ไดมีคานอยกวา .05 จึง
ตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มีคาเฉลี่ยมากกวา
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั ที่ 1(1) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
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ไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยแตกตางกัน
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .790 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.720
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.910 มากกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -3.500
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .155 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .123
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .072 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .512 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวน
กําไรสะสมตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .350 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .320
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.350 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.870
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .101 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .072
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .131 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .060 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(3) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนีส้ ินรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Statistics

Descriptive

100
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 36.800 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 31.170
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .060 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .001
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.287 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.159
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .023 คาที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา
2-Tail Sig = .051 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธถี ัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1(4) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549 มีผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 7.710 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 5.550
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คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .100 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .130
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.289 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.083
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .012 คาที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา
2-Tail Sig = .042 คาที่ไดมคี านอยกวา .05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน
H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ทีม่ ีคาเฉลี่ยมากกวา มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่
จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั ที่ 1(5)
แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอ
อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ย
แตกตางกัน
( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 23.450 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 20.700
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คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -4.940 มากกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -5.870
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.628 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.515
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .077 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .007 คาที่ไดมีคานอยกวา .05 จึง
ตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มีคาเฉลี่ยมากกวา
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั ที่ 1(6) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยแตกตางกัน
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จากตารางที่ 4.1 ถึง ตารางที่ 4.8 สามารถอธิบายสมมุติฐานโดยสรุปไดดังนี้
ผลลัพธที่ได
รายละเอียดของสมมุติฐาน
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1(1) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดย วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม จาก
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลาย ที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยมีคาเฉลี่ย
แตกตางกัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1(2) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดย วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม จากปจจัย
บงชี้ความเสีย่ งภาวะลมละลาย ที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลาย ของ Altman โดยมีคาเฉลีย่ แตกตาง
กัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1(3) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม จากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยมีคาเฉลีย่ แตกตางกัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1(4) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชี
ของหนี้สินรวม จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลาย ที่ไดจาก
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
โดยมีคาเฉลีย่ แตกตางกัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1(5) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนยอดขายสุทธิตอ สินทรัพยรวม จากปจจัย
บงชี้ความเสีย่ งภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยมีคาเฉลี่ยแตกตาง
กัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1(6) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ จากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยมีคาเฉลีย่ แตกตางกัน
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ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) จากรายงานทางการเงินที่
เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.9 ถึง ตารางที่ 4.10 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.9 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
คาเฉลีย่
(Mean)

คามัธยฐาน
(Median)

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(Standard Deviation)

คาต่ําสุด
(Minimum)

คาสูงสุด
(Maximum)

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.096
.092
1.161
.665

.120
.090
.290
.160

.212
.122
3.603
3.426

-1.350
-.550
-2.890
-3.550

.300
.310
25.140
25.140

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

2.868
2.780
.391
.454
4.417
3.678

2.200
1.760
.370
.460
2.350
1.800

2.252
3.078
.259
.228
5.436
4.974

.020
.090
.070
.050
.140
.001

9.420
19.840
1.600
1.000
26.720
31.170

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

125.956
96.393

18.210
2.740

317.343
334.380

-149.880
-414.660

1460.79
1914.53
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ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.096
.092
1.161
.665

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
SD
Levene’s Test for Equality
t - value
df
of Variance (P-value)
.212
.704
.116
108
.122
3.603
.374
.740
108
3.426

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

2.868
2.780
.391
.454
4.417
3.678

2.252
3.078
.259
.228
5.436
4.974

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

125.956
96.393

317.343
334.380

Mean

P-Value
2-Tail Sig
.908
.461

.667

.170

108

.865

.812

-1.356

108

.178

.591

.744

108

.459

.652

.476

108

.635
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จากตารางที่ 4.9 และ 4.10 พบวา ผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูล
ทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 ดังนี้
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .300 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .310
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.350 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.550
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .096 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .092
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .704 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .908 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(1) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 25.140 เทากับคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 25.140
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.890 มากกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -3.550
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.161 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .665
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .374 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .461 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and
Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 9.420 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 19.840
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .020 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .090
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 2.868 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 2.780
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .667 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .865 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(3) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Statistics

Descriptive
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คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.600 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.000
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .070 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .050
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .391 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .454
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .812 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .178 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(4) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 26.720 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 31.170

111
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .140 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .001
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.417 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.678
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .591ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .459 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and
Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
(Z2) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1460.79 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1914.53
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -149.880 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -414.660
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คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 125.956 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 96.393
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .652 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .635 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) จากรายงานทางการเงินที่
เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.11 ถึง ตารางที่ 4.12 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.11 การศึกษาผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
คาเฉลีย่
(Mean)

คามัธยฐาน
(Median)

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(Standard Deviation)

คาต่ําสุด
(Minimum)

คาสูงสุด
(Maximum)

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.107
.067
.772
.407

.100
.070
.280
.140

.071
.120
2.331
2.258

-.020
-.440
-.180
-3.290

.350
.290
16.220
16.220

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

3.448
2.441
.395
.461
4.059
2.714

2.250
1.750
.360
.480
1.870
1.460

3.820
2.169
.269
.210
5.670
3.766

.180
.060
.050
.050
.060
.100

16.460
10.860
1.790
.940
26.670
23.570

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

108.792
53.704

1.580
-.370

353.050
215.883

-265.45
-107.020

2007.75
1418.75
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ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.107
.067
.772
.407

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
SD
Levene’s Test for Equality
t - value
df
of Variance (P-value)
.071
.049
2.169
87.715
.120
2.331
.640
.833
108
2.258

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

3.448
2.441
.395
.461
4.059
2.714

3.820
2.169
.269
.210
5.670
3.766

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

108.792
53.704

353.050
215.883

Mean

P-Value
2-Tail Sig
.033*
.407

.008

1.701

85.549

.093

.873

-1.451

108

.150

.065

1.466

108

.146

.059

.987

108

.326
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จากตารางที่ 4.11 และ 4.12 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548 ดังนี้
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .350 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .290
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.020 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.440
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .107 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .067
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .049 คาที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา
2-Tail Sig = .033 คาที่ไดมคี านอยกวา .05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน
H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ทีม่ ีคาเฉลี่ยมากกวา มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่
จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั ที่ 2(1)
แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยแตกตางกัน
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 16.220 เทากับคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 16.220
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.180 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -3.290
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .772 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .407
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .640 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .407 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and
Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 16.460 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 10.860
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .180 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .060
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3.448 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 2.441
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .008 คาที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา
2-Tail Sig = .093 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธถี ัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2(3) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบ
ตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดย
เฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.790 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .940
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .050 เทากับคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .050
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .395 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .461
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .873 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .150 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(4) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Statistics

Descriptive
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คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 26.670 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 23.570
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .060 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .100
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.059 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 2.714
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .065 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .146 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and
Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
(Z2) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 2007.75 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1418.75
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คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -265.45 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -107.020
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 108.792 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 53.704
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .059 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .326 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) จากรายงานทางการเงินที่
เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.13 ถึง ตารางที่ 4.14 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.13 การศึกษาผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
คาเฉลีย่
(Mean)

คามัธยฐาน
(Median)

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(Standard Deviation)

คาต่ําสุด
(Minimum)

คาสูงสุด
(Maximum)

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.099
.058
.351
.051

.090
.080
.190
.170

.075
.172
.578
1.152

-.080
-.870
-.970
-5.330

.330
.320
3.220
2.490

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

3.480
3.019
.392
.485
4.384
3.086

1.960
1.700
.360
.470
1.870
1.450

4.075
4.521
.263
.247
6.677
4.507

.210
.080
.040
.060
.080
.130

18.670
31.390
1.720
1.240
36.800
21.440

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

122.119
33.681

2.940
-1.070

488.802
242.967

-378.08
-1107.44

3346.37
983.46
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ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.099
.058
.351
.051

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
SD
Levene’s Test for Equality
t - value
df
of Variance (P-value)
.075
.043
1.636
73.601
.172
.578
.247
1.726
108
1.152

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

3.480
3.019
.392
.485
4.384
3.086

4.075
4.521
.263
.247
6.677
4.507

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

122.119
33.681

488.802
242.967

Mean

P-Value
2-Tail Sig
.106
.087

.690

.562

108

.576

.713

-1.906

108

.059

.103

1.195

108

.235

.132

1.202

108

.232
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จากตารางที่ 4.13 และ 4.14 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549 ดังนี้
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .330 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .320
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.080 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.870
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .099 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .058
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .043 คาที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา
2-Tail Sig = .106 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธถี ัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2(1) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบ
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ตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy
โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3.220 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 2.490
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.970 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -5.330
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .351 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .051
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .247 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .087 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and
Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 18.670 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 31.390
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .210 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .080
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3.480 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.019
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .690 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .576 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(3) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Statistics

Descriptive
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คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.720 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.240
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .040 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .060
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .392 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .485
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .713 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .059 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(4) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 36.800 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 21.440
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คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .080 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .130
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.384 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.086
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .103 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .235 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and
Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
(Z2) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3346.37 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 983.46
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -378.08 มากกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -1107.44
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คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 122.119 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 33.681
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .132 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .232 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) จากรายงานทางการเงินที่
เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผล
การศึกษาและเปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.15 ถึง ตารางที่ 4.16 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.15 การศึกษาผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
คาเฉลีย่
(Mean)

คามัธยฐาน
(Median)

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(Standard Deviation)

คาต่ําสุด
(Minimum)

คาสูงสุด
(Maximum)

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.101
.072
.761
.374

.100
.080
.270
.160

.136
.140
2.507
2.458

-1.350
-.870
-2.890
-5.330

.350
.320
25.140
25.140

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

3.265
2.747
.393
.467
4.287
3.159

2.080
1.740
.360
.470
1.940
1.570

3.467
3.385
.262
.228
5.918
4.434

.020
.060
.040
.050
.060
.001

18.670
31.390
1.790
1.240
36.800
31.170

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

118.955
61.259

7.840
.180

391.058
268.863

-378.080
-1107.44

3346.37
1914.53
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ตารางที่ 4.16 การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 ถึง ป
พ.ศ. 2549
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
(V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

.101
.072
.761
.374

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
SD
Levene’s Test for Equality
t - value
df
of Variance (P-value)
.136
.131
1.890
328
.140
2.507
.333
1.416
328
2.458

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

3.265
2.747
.393
.467
4.287
3.159

3.467
3.385
.262
.228
5.918
4.434

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

118.955
61.259

391.058
268.862

Mean

P-Value
2-Tail Sig
.060
.158

.159

1.375

328

.170

.799

-2.744

328

.006**

.023

1.959

304.018

.051

.029

1.562

290.727

.119
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จากตารางที่ 4.15 และ 4.16 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 ถึง ป
พ.ศ. 2549 ดังนี้
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .350 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .320
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.350 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.870
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .101 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .072
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .131 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .060 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(1) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตรา
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ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดย
เฉลี่ยไมแตกตางกัน
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 25.140 เทากับคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 25.140
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.890 มากกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -5.330
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .761 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .374
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .333 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .158 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวน
กําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 18.670 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 31.390
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .020 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .060
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3.265 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 2.747
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .159 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .170 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(3) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลีย่ ไมแตกตางกัน
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Statistics

Descriptive
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คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.790 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.240
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .040 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .050
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .393 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .467
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .799 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .006 คาที่ไดมีคานอยกวา .05 จึง
ตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มีคาเฉลี่ยนอยกวา
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั ที่ 2(4) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยแตกตางกัน
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 36.800 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 31.170
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คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .060 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .001
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.287 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.159
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .023 คาที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา
2-Tail Sig = .051 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธถี ัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2(5) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549 มีผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
(Z2) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3346.37 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1914.53
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -378.080 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -1107.44
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คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 118.955 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 61.259
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .029 คาที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา
2-Tail Sig = .119 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธถี ัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2(6) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549
มีผลกระทบตอคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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จากตารางที่ 4.9 ถึง ตารางที่ 4.16 สามารถอธิบายสมมุติฐานโดยสรุปไดดังนี้
ผลลัพธที่ได
รายละเอียดของสมมุติฐาน
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2(1) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม จากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยมี
คาเฉลีย่ แตกตางกัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2(2) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย ที่ใช
ในการดําเนินงาน จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ได
จากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Castagna and Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2(3) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยมีคาเฉลีย่
แตกตางกัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2(4) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม จากปจจัย
บงชี้ความเสีย่ งภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยมี
คาเฉลีย่ แตกตางกัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2(5) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตอ
สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวมจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลาย ที่ได
จากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Castagna and Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2(6) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ จากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยมี
คาเฉลีย่ แตกตางกัน

รวมทุก
ชวงเวลา

ไม
ไม
ไม
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน สนับสนุน

ไม
ไม
ไม
ไม
สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน

ไม
ไม
ไม
ไม
สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน

ไม
ไม
ไม
สนับสนุน
สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน

ไม
ไม
ไม
ไม
สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน

ไม
ไม
ไม
ไม
สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน
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ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21) จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ป พ.ศ. 2547 มีผลการศึกษาและเปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.17 ถึง ตารางที่ 4.18 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.17 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน

คาเฉลีย่
(Mean)

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน
รวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
วิธีเขากอน-ออกกอน
สินทรัพยรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ วิธีเขากอน-ออกกอน
หุนรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก

.082
.087
.155
.186
.096
.092
.010
-.001
.211
.133
1.493
1.021
.893
1.354
.251
.119
-1.220
-1.246

(T1) อัตรากําไรสุทธิ

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
คามัธยฐาน
คาสวนเบี่ยงเบน
คาต่ําสุด
(Median)
มาตรฐาน
(Minimum)
(Standard Deviation)
.080
.169
-.920
.070
.149
-.350
.160
.292
-1.320
.130
.577
-1.050
.120
.212
-1.350
.090
.122
-.550
.001
.076
-.110
.001
.046
-.120
.160
.298
-.790
.120
.247
-.450
.570
5.616
.120
.680
1.476
.120
.470
1.229
-2.660
.850
2.269
.060
.130
.768
-3.260
.100
.415
-1.900
-1.720
3.384
-4.920
-1.340
1.865
-4.350

คาสูงสุด
(Maximum)
.340
.820
.780
3.720
.300
.310
.320
.230
.740
.670
42.000
10.890
5.400
16.580
3.150
1.180
15.140
7.550
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ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน
รวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
วิธีเขากอน-ออกกอน
สินทรัพยรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ วิธีเขากอน-ออกกอน
หุนรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก

Mean
.082
.087
.155
.186
.096
.092
.010
-.001
.211
.133
1.493
1.021
.893
1.354
.251
.119
-1.220
-1.246

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
SD
Levene’s Test for Equality of
t - value
df
Variance (P-value)
.169
.894
-.168
108
.148
.292
.117
-.354
108
.577
.212
.704
.116
108
.122
.076
.044
.852
88.736
.046
.298
.255
1.493
108
.247
5.616
.179
.603
108
1.476
1.229
.293
-1.506
108
2.269
.768
.177
1.124
108
.415
3.384
.386
.051
108
1.865

P-Value
2-Tail Sig
.867
.724
.908
.396
.138
.548
.135
.263
.959
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จากตารางที่ 4.17 และ 4.18 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547 ดังนี้
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .340 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .820
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.920 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.350
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .082 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .087
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .894 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .867 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(1) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิในตัวแบบพยากรณ
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ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลีย่ ไม
แตกตางกัน
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .780 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.720
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.320 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -1.050
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .155 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .186
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .117 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .724 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(3) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .300 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .310
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.350 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.550
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .096 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .092
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .704 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .908 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .320 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .230
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.110 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.120
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .010 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ -.001
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .044 คาที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา
2-Tail Sig = .396 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธถี ัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 3(4) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบ
ตออัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .740 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .670
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.790 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.450
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .211 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .133
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .255 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .138 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 42.000 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 10.890
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .120 เทากับคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .120
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.493 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.021
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .179 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .548 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 5.400 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 16.580
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.660 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .060
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .893 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.354
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .293 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .135 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(8) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอสวน
ของผูถือหุนรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3.150 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.180
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -3.260 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -1.900
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .251 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .119
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .177 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .263 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(7) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอยอดขายในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(Z3) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 15.140 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 7.550
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -4.920 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -4.350
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.220 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -1.246
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .386 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .959 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(9) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21) จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ป พ.ศ. 2548 มีผลการศึกษาและเปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.19 ถึง ตารางที่ 4.20 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.19 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2548
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน

คาเฉลีย่
(Mean)

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน
รวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
วิธีเขากอน-ออกกอน
สินทรัพยรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ วิธีเขากอน-ออกกอน
หุนรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก

.114
.047
.160
.111
.107
.067
-.002
.010
.166
.110
.904
1.204
.793
1.473
.218
.036
-1.516
-1.004

(T1) อัตรากําไรสุทธิ

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
คามัธยฐาน
คาสวนเบี่ยงเบน
คาต่ําสุด
(Median)
มาตรฐาน
(Minimum)
(Standard Deviation)
.070
.261
-.140
.050
.180
-.810
.180
.321
-1.520
.130
.324
-1.100
.100
.071
-.020
.070
.120
-.440
.001
.065
-.180
.010
.045
-.200
.150
.333
-1.480
.120
.235
-.550
.600
1.108
.070
.750
2.307
.090
.550
1.119
-2.270
.920
2.367
.050
.120
.477
-1.190
.090
.614
-3.920
-1.51
1.122
-5.140
-1.080
1.440
-3.720

คาสูงสุด
(Maximum)
1.920
.680
.780
.630
.350
.290
.210
.110
.680
.610
6.060
17.230
5.590
15.800
1.850
.890
1.310
4.180
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ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2548
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน
รวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
วิธีเขากอน-ออกกอน
สินทรัพยรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ วิธีเขากอน-ออกกอน
หุนรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก

Mean
.114
.047
.160
.111
.107
.067
-.002
.010
.166
.110
.904
1.204
.793
1.473
.218
.036
-1.516
-1.004

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
SD
Levene’s Test for Equality of
t - value
df
Variance (P-value)
.261
.949
1.577
108
.180
.321
.405
.803
108
.324
.071
.049
2.169
87.715
.120
.065
.176
-1.088
108
.045
.333
.215
1.019
108
.235
1.108
.370
-.868
108
2.307
1.120
.083
-1.925
108
2.367
.477
.750
1.732
108
.614
1.122
.261
-2.081
108
1.440

P-Value
2-Tail Sig
.118
.423
.033*
.279
.310
.387
.057
.086
.040*
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จากตารางที่ 4.19 และ 4.20 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2548 ดังนี้
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.920 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .680
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.140 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.810
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .114 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .047
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .949 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .118 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(1) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิในตัวแบบพยากรณ
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ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลีย่ ไม
แตกตางกัน
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .780 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .630
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.520 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -1.100
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .160 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .111
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .405 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .423 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(3) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .350 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .290
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.020 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.440
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .107 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .067
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .049 คาที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา
2-Tail Sig = .033 คาที่ไดมคี านอยกวา .05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน
H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ทีม่ ีคาเฉลี่ยมากกวา มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่
จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั ที่ 3(2)
แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยแตกตางกัน
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(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .210 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .110
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.180 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.200
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.002 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .010
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .176 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .279 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(4) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนกระแสเงินสดตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .680 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .610
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.480 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.550
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .166 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .110
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .215 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .310 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 6.060 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 17.230
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .070 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .090
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .904 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.204
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .370 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .387 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 5.590 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 15.800
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.270 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .050
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .793 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.473
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .083 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .057 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(8) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอสวน
ของผูถือหุนรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.850 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .890
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.190 มากกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -3.920
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .218 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .036
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .750 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .086 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(7) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอยอดขายในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(Z3) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.310 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 4.180
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -5.140 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -3.720
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.516 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -1.004
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .261 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .040 คาที่ไดมีคานอยกวา .05 จึง
ตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ทีม่ ีคาเฉลี่ยมากกวา
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวาวิธีเขากอนออกกอน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(9) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตอคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยแตกตางกัน
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ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21) จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ป พ.ศ. 2549 มีผลการศึกษาและเปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.21 ถึง ตารางที่ 4.22 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.21 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2549
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน

คาเฉลีย่
(Mean)

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน
รวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
วิธีเขากอน-ออกกอน
สินทรัพยรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ วิธีเขากอน-ออกกอน
หุนรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก

.072
.033
.150
.073
.099
.058
-.014
.005
.166
.075
.823
1.207
.773
.343
.252
.048
-1.485
-.825

(T1) อัตรากําไรสุทธิ

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
คามัธยฐาน
คาสวนเบี่ยงเบน
คาต่ําสุด
(Median)
มาตรฐาน
(Minimum)
(Standard Deviation)
.050
.090
-.120
.060
.205
-1.160
.200
.474
-2.910
.140
.578
-3.500
.090
.075
-.080
.080
.172
-.870
.001
.061
-.180
.001
.049
-.150
.120
.325
-1.340
.050
.256
-.650
.650
.865
.060
.900
1.795
.110
.540
1.088
-2.390
.810
8.112
-55.760
.120
.563
-.940
.040
.471
-2.590
-1.310
.978
-4.510
-.920
1.856
-3.690

คาสูงสุด
(Maximum)
.360
.320
.790
.680
.330
.320
.130
.120
.850
.640
4.710
13.060
5.650
15.170
2.710
1.380
.300
7.560
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ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2549
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน
รวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
วิธีเขากอน-ออกกอน
สินทรัพยรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ วิธีเขากอน-ออกกอน
หุนรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก

Mean
.072
.033
.150
.073
.099
.058
-.014
.005
.166
.075
.823
1.207
.773
.343
.252
.048
-1.485
-.825

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
SD
Levene’s Test for Equality of
t - value
df
Variance (P-value)
.090
.072
1.299
108
.205
.474
.331
.768
108
.578
.075
.043
1.636
73.601
.172
.061
.137
-1.801
108
.049
.325
.503
1.630
108
.256
.865
.220
-1.432
108
1.795
1.088
.111
.389
108
8.112
.563
.295
2.069
108
.471
.978
.023
-2.331
81.867
1.856

P-Value
2-Tail Sig
.197
.444
.106
.075
.106
.155
.698
.041*
.022*
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จากตารางที่ 4.21 และ 4.22 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2549 ดังนี้
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .360 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .320
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.120 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -1.160
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .072 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .033
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .072 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .197 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(1) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิในตัวแบบ
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พยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดย
เฉลี่ยไมแตกตางกัน
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .790 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .680
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.910 มากกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -3.500
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .150 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .073
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .331 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .444 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(3) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน

167
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .330 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .320
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.080 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.870
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .099 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .058
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .043 คาที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา
2-Tail Sig = .106 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธถี ัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 3(2) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบ
ตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน

168
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .130 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .120
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.180 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.150
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.014 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .005
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .137 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .075 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(4) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย
รวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน

169
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .850 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .640
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.340 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.650
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .166 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .075
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .503 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .106 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(5) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.710 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 13.060
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .060 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .110
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .823 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.207
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .220 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .155 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(6) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดย
เฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 5.650 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 15.170
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.390 มากกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -55.760
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .773 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .343
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .111 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .698 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(8) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุนรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 2.710 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.380
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.940 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -2.590
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .252 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .048
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .295 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .041 คาที่ไดมีคานอยกวา .05 จึง
ตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มีคาเฉลี่ยมากกวา
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั ที่ 3(7) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขายในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยแตกตาง
กัน
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(Z3) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .300 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 7.560
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -4.510 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -3.690
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.485 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.825
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .023 คาที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา
2-Tail Sig = .022 คาที่ไดมคี านอยกวา .05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน
H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ที่มีคาเฉลี่ยมากกวา มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาส
ที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีเขากอน-ออกกอน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(9)
แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอคาดัชนีวดั ภาวะ
ลมละลายของธุรกิจในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยแตกตางกัน
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ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21) จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลการศึกษาและเปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.23 ถึง ตารางที่ 4.24
ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.23 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน

คาเฉลีย่
(Mean)

วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน
รวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
วิธีเขากอน-ออกกอน
สินทรัพยรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ วิธีเขากอน-ออกกอน
หุนรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก

.089
.056
.155
.123
.101
.072
-.002
.005
.181
.106
1.073
1.144
.799
1.056
.240
.067
-1.407
-1.025

(T1) อัตรากําไรสุทธิ

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
คามัธยฐาน
คาสวนเบี่ยงเบน
คาต่ําสุด
(Median)
มาตรฐาน
(Minimum)
(Standard Deviation)
.070
.187
-.920
.060
.180
-1.160
.170
.369
-2.910
.130
.507
-3.500
.100
.136
-1.350
.080
.140
-.870
.001
.068
-.180
.001
.047
-.200
.140
.318
-1.480
.090
.246
-.650
.640
3.335
.060
.760
1.881
.090
.550
1.140
-2.660
.880
5.046
-55.760
.130
.611
-3.260
.080
.505
-3.920
-1.510
2.126
-5.140
-1.120
1.730
-4.350

คาสูงสุด
(Maximum)
1.920
.820
.790
3.720
.350
.320
.320
.230
.850
.670
42.000
17.230
5.650
16.580
3.150
1.380
15.140
7.560
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ตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลกั ษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(อัตราสวนทางการเงิน)

วิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน
รวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
วิธีเขากอน-ออกกอน
สินทรัพยรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ วิธีเขากอน-ออกกอน
หุนรวม
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
วิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก

Mean
.089
.056
.155
.123
.101
.072
-.002
.005
.181
.106
1.073
1.144
.799
1.056
.240
.067
-1.407
-1.025

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
SD
Levene’s Test for Equality of
t - value
df
Variance (P-value)
.187
.357
1.679
328
.180
.369
.072
.656
328
.507
.136
.131
1.890
328
.140
.068
.013
-1.060
290.775
.047
.318
.096
2.397
328
.246
3.335
.705
-.238
328
1.881
1.140
.053
-.640
328
5.046
.611
.103
2.800
328
.505
2.126
.495
-1.789
328
1.730

P-Value
2-Tail Sig
.094
.512
.060
.290
.017*
.812
.522
.005**
.075

177
จากตารางที่ 4.23 และ 4.24 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ดังนี้
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.920 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .820
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.920 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -1.160
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .089 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .056
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .357 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .094 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(1) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิในตัว
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แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .790 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 3.720
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.910 มากกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -3.500
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .155 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .123
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .072 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .512 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(3) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสม
ตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .350 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .320
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.350 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.870
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .101 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .072
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .131 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .060 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(2) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .320 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .230
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.180 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.200
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.002 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .005
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .013 คาที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : σ12 ≠ σ22 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา
2-Tail Sig = .290 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรี าคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธถี ัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 3(4) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549 มีผลกระทบตออัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน

181
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .850 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .670
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.480 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -.650
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .181 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .106
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .096 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .017 คาที่ไดมีคานอยกวา .05 จึง
ตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มีคาเฉลี่ยมากกวา
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั ที่ 3(5) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
โดยเฉลี่ยแตกตางกัน

182
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 42.000 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 17.230
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .060 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ .090
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.073 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.144
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .705 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .812 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(6) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน

183
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 5.650 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 16.580
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.660 มากกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -55.760
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .799 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.056
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .053 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .522 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(8) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวม
ตอสวนของผูถือหุนรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน

184
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3.150 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 1.380
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -3.260 มากกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -3.920
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .240 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ซึ่งมีคาเทากับ .067
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .103 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .005 คาที่ไดมีคานอยกวา .05 จึง
ตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มีคาเฉลี่ยมากกวา
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั ที่ 3(7) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขายในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดย
เฉลี่ยแตกตางกัน
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(Z3) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ
จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช
Descriptive
Statistics
คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 15.140 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 7.560
คาต่ําสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -5.140 นอยกวาคาต่าํ สุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -4.350
คาเฉลี่ยของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.407 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซึ่งมีคาเทากับ -1.025
และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยใชสถิติ t-test for Independent-Samples
of Means และกําหนดคา α = .05
ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances
Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : σ12 = σ22
H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ12 ≠ σ22
ขั้นที่ 2 t-test for Equality Mean
Ho : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน หรือ Ho : μ1 = μ2
H1 : คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2
กําหนดให 1 แทนวิธีเขากอน-ออกกอน 2 แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากขั้นที่ 1 ถาคา P-value = .495 ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho : σ12 = σ22 ใหไปอานคาใน
ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .075 คาที่ไดมคี ามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(9) แสดงวาวิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอคาดัชนีวดั ภาวะ
ลมละลายของธุรกิจในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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จากตารางที่ 4.17 ถึง ตารางที่ 4.24 สามารถอธิบายสมมุติฐานโดยสรุปไดดังนี้
ผลลัพธที่ได
รายละเอียดของสมมุติฐาน
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(1) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิ
จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะ
ลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลีย่ แตกตางกัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(2) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม จากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(3) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม จากปจจัย
บงชี้ความเสีย่ งภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลีย่ แตกตาง
กัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(4) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม จากปจจัย
บงชี้ความเสีย่ งภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลีย่ แตกตาง
กัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(5) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม จาก
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ใน
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลีย่ แตกตาง
กัน
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จากตารางที่ 4.9 ถึง ตารางที่ 4.16 สามารถอธิบายสมมุติฐานโดยสรุปไดดังนี้
ผลลัพธที่ได
รายละเอียดของสมมุติฐาน
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(6) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน จากปจจัยบงชี้ความ
เสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(7) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย จากปจจัย
บงชี้ความเสีย่ งภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลีย่ แตกตาง
กัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(8) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม จาก
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ใน
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลีย่ แตกตาง
กัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3(9) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ จากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
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4.2 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยกราฟแทง ของผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ (1) Altman (1968 : 589-609), (2) Castagna
and Matolcsy (1981: 55-77) และ (3) สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 โดยจะทําการศึกษาเปรียบเทียบแบงเปน 4
ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549

188
ภาพที่ 4.1 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
ที่มีตอ
 ปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547-2549
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จากภาพที่ 4.1 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Altman ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม

ผลการศึกษาพบวา
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ.
2549
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ.
2549
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
บัญชีของหนี้สินรวม
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ.
2549
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ.
2549
(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
Index) ของ Altman
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ.
2549
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ภาพที่ 4.2 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ที่มีตอปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547-2549
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จากภาพที่ 4.2 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนักที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ผลการศึกษาพบวา
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพย มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
รวม
2549
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคา มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
ตามบัญชีของหนี้สินรวม
2548 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง
ป พ.ศ. 2549
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
มีแนวโนมเพิม่ ขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549
(Z1) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ
มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
(Overall Index) ของ Altman
2548 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง
ป พ.ศ. 2549

190
ภาพที่ 4.3 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
ที่มีตอ
 ปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547-2549
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จากภาพที่ 4.3 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ผลการศึกษาพบวา
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ.
2549
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
ที่ใชในการดําเนินงาน
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ.
2549
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ.
2549
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
บัญชีของหนี้สินรวม
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ.
2549
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
Index) ของ Castagna and Matolcsy
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ.
2549
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ภาพที่ 4.4 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ที่มีตอปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547-2549
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จากภาพที่ 4.4 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก
ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ผลการศึกษาพบวา
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
ที่ใชในการดําเนินงาน
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ.
2549
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ.
2549
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ.
2549
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
บัญชีของหนี้สินรวม
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ.
2549
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
Index) ของ Castagna and Matolcsy
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ภาพที่ 4.5 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
ที่มีตอ
 ปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2547-2549
2

1.5

1

0.5

0
t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

z3

y47
y48
y49

-0.5

-1

-1.5

-2

จากภาพที่ 4.5 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขา
กอน-ออกกอนที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน
สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้

ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
Index) ของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ

ผลการศึกษาพบวา
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 และ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 และ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549
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ภาพที่ 4.6 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ที่มีตอปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2547-2549
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จากภาพที่ 4.6 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน
สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้

ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
Index) ของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ

ผลการศึกษาพบวา
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548
และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 และ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
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ภาพที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอนออกกอน
กับวิธีถัวเฉลีย
่ ถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสีย
่ งของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547
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จากภาพที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม

ผลการเปรียบเทียบพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา
ถวงน้ําหนัก
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
บัญชีของหนี้สินรวม
ถวงน้ําหนัก
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
Index) ของ Altman
ถวงน้ําหนัก

วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธีถัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
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ภาพที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอนออกกอน
กับวิธีถัวเฉลีย
่ ถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสีย
่ งของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548
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จากภาพที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม

ผลการเปรียบเทียบพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
บัญชีของหนี้สินรวม
ถวงน้ําหนัก
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
Index) ของ Altman
ถวงน้ําหนัก

วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
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5

ภาพที่ 4.9 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอนออกกอน
กับวิธีถัวเฉลีย
่ ถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสีย
่ งของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549
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จากภาพที่ 4.9 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม

ผลการเปรียบเทียบพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
บัญชีของหนี้สินรวม
ถวงน้ําหนัก
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
Index) ของ Altman
ถวงน้ําหนัก

วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย

197
ภาพที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 ปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547-2549
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จากภาพที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 - 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม

ผลการเปรียบเทียบพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
บัญชีของหนี้สินรวม
ถวงน้ําหนัก
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
Index) ของ Altman
ถวงน้ําหนัก

วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
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ภาพที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 ปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547
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จากภาพที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

ผลการศึกษาพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ที่ใชในการดําเนินงาน
ถวงน้ําหนัก
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา
ถวงน้ําหนัก
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
บัญชีของหนี้สินรวม
ถวงน้ําหนัก
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
Index) ของ Castagna and Matolcsy
ถวงน้ําหนัก

วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธีถัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
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ภาพที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 ปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548
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จากภาพที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

ผลการศึกษาพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ที่ใชในการดําเนินงาน
ถวงน้ําหนัก
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา
ถวงน้ําหนัก
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
บัญชีของหนี้สินรวม
ถวงน้ําหนัก
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
Index) ของ Castagna and Matolcsy
ถวงน้ําหนัก

วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธีถัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
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ภาพที่ 4.13 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 ปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549
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จากภาพที่ 4.13 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

ผลการศึกษาพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ที่ใชในการดําเนินงาน
ถวงน้ําหนัก
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา
ถวงน้ําหนัก
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
บัญชีของหนี้สินรวม
ถวงน้ําหนัก
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
Index) ของ Castagna and Matolcsy
ถวงน้ําหนัก

วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธีถัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย

201
ภาพที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 ปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547-2549
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จากภาพที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 - 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

ผลการศึกษาพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ที่ใชในการดําเนินงาน
ถวงน้ําหนัก
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
ถวงน้ําหนัก
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา
ถวงน้ําหนัก
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
บัญชีของหนี้สินรวม
ถวงน้ําหนัก
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา
Index) ของ Castagna and Matolcsy
ถวงน้ําหนัก

วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธีถัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย
วิธถี ัวเฉลี่ย

202
ภาพที่ 4.15 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 ปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2547
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จากภาพที่ 4.15 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2547 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ผลการศึกษาพบวา
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
ของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ
น้ําหนัก

203
ภาพที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 ปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2548
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จากภาพที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2548 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ผลการศึกษาพบวา
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
ของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ
น้ําหนัก

204
ภาพที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 ปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2549
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จากภาพที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ผลการศึกษาพบวา
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
ของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ
น้ําหนัก

205
ภาพที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 ปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2547-2549
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จากภาพที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2547 - 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ผลการศึกษาพบวา
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
ของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ
น้ําหนัก
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ภาพที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 อํานาจการตัดสินใจ (R Square)ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547
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จากภาพที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม

ผลการเปรียบเทียบพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
บัญชีของหนี้สินรวม
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
Index) ของ Altman
เทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

207
ภาพที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 อํานาจการตัดสินใจ (R Square)ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548
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จากภาพที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม

ผลการเปรียบเทียบพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
บัญชีของหนี้สินรวม
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
Index) ของ Altman
เทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ภาพที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 อํานาจการตัดสินใจ (R Square)ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549
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จากภาพที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม

ผลการเปรียบเทียบพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
บัญชีของหนี้สินรวม
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
Index) ของ Altman
เทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ภาพที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 อํานาจการตัดสินใจ (R Square)ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547-2549
1.2

1

0.8

fifo
average

0.6

0.4

0.2

0
x1

x2

x3

x4

x5

z1

จากภาพที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 - 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม

ผลการเปรียบเทียบพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
เทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
บัญชีของหนี้สินรวม
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
Index) ของ Altman
เทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ภาพที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 อํานาจการตัดสินใจ (R Square)ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547
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จากภาพที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

ผลการศึกษาพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
ที่ใชในการดําเนินงาน
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
บัญชีของหนี้สินรวม
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
Index) ของ Castagna and Matolcsy
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ภาพที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 อํานาจการตัดสินใจ (R Square)ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548
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จากภาพที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

ผลการศึกษาพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
ที่ใชในการดําเนินงาน
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
บัญชีของหนี้สินรวม
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
Index) ของ Castagna and Matolcsy
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ภาพที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 อํานาจการตัดสินใจ (R Square)ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549
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จากภาพที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

ผลการศึกษาพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
ที่ใชในการดําเนินงาน
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
บัญชีของหนี้สินรวม
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
Index) ของ Castagna and Matolcsy
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ภาพที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 อํานาจการตัดสินใจ (R Square)ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547-2549
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จากภาพที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 - 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

ผลการศึกษาพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
ที่ใชในการดําเนินงาน
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
บัญชีของหนี้สินรวม
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจ
นอยกวา วิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
Index) ของ Castagna and Matolcsy
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ภาพที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 อํานาจการตัดสินใจ (R Square)ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2547
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จากภาพที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2547 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ผลการศึกษาพบวา
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ
ของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ภาพที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 อํานาจการตัดสินใจ (R Square)ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2548
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จากภาพที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2548 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ผลการศึกษาพบวา
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ
ของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ภาพที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 อํานาจการตัดสินใจ (R Square)ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2549
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จากภาพที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ผลการศึกษาพบวา
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา
ของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ภาพที่ 4.30 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 อํานาจการตัดสินใจ (R Square)ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2547-2549
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จากภาพที่ 4.30 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ ป พ.ศ. 2547 - 2549 มีดังนี้
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ผลการศึกษาพบวา
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ
ของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ภาพที่ 4.31 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 จํานวนบริษท
ั ที่มีปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงในภาวะลมละลายจาก
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป 2547-2549
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จากภาพที่ 4.31 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอจํานวนบริษัทที่มีปจจัยบงชี้ความเสีย่ งใน
ภาวะลมละลายจากตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 - 2549 มีดังนี้
ป พ.ศ.
2547

2548

2549

ตั้งแต 2547 ถึง 2549

ผลการเปรียบเทียบจํานวนบริษัท
ที่มีปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงในภาวะลมละลายพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย
นอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย
นอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย
นอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย
นอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ภาพที่ 4.32 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 จํานวนบริษท
ั ที่มีปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงในภาวะลมละลายจากตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป 2547-2549
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จากภาพที่ 4.32 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอจํานวนบริษัทที่มีปจจัยบงชี้ความเสีย่ งใน
ภาวะลมละลายจากตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 - 2549
มีดังนี้
ป พ.ศ.
2547

2548

2549

ตั้งแต 2547 ถึง 2549

ผลการเปรียบเทียบจํานวนบริษัท
ที่มีปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงในภาวะลมละลายพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย
นอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย
นอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย
นอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย
นอยกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ภาพที่ 4.33 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอ
 จํานวนบริษท
ั ที่มีปจจัยบงชีค
้ วามเสี่ยงในภาวะลมละลายจาก
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ ป 2547-2549
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จากภาพที่ 4.33 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอจํานวนบริษัทที่มีปจจัยบงชี้ความเสีย่ งใน
ภาวะลมละลายจากตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2547 2549 มีดังนี้
ป พ.ศ.
2547

2548

2549

ตั้งแต 2547 ถึง 2549

ผลการเปรียบเทียบจํานวนบริษัท
ที่มีปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงในภาวะลมละลายพบวา
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย
เทากับ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย
มากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย
มากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย
มากกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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จากภาพที่ 7 ถึง ภาพที่ 18 สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ยจากผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายป พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549 โดยกราฟ ดังนี้

ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลายจาก
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย

ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index)
ของ Altman
จํานวนรวมปจจัยบงชี้ความเสี่ยง

ผลการเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ยจากผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา
ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน เทากับ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2547 2548 2549 2547- จํานวน 2547 2548 2549 2547- จํานวน 2547 2548 2549 2547- จํานวน
2549 รวม
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ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลายจาก
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย

ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Castagna and Matolcsy
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใช
ในการดําเนินงาน
(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม
(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index)
ของ Castagna and Matolcsy
จํานวนรวมปจจัยบงชี้ความเสี่ยง

ผลการเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ยจากผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา
ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน เทากับ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2547 2548 2549 2547- จํานวน 2547 2548 2549 2547- จํานวน 2547 2548 2549 2547- จํานวน
2549 รวม
2549 รวม
2549 รวม
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ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลายจาก
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย

ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ
(T1) อัตรากําไรสุทธิ
0(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index)
ของ สุพจน สุนทรินคะ และ คณะ
จํานวนรวมปจจัยบงชี้ความเสี่ยง

ผลการเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ยจากผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา
ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน เทากับ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยง
จากภาวะลมละลายของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวาง
วิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ (1) Altman (1968 : 589-609), (2) Castagna and
Matolcsy (1981: 55-77) และ (3) สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21) จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 โดยจะทําการศึกษาเปรียบเทียบแบงเปน 4 ชวงเวลา คือ (1) ป
พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ของ 23 ประเภท
อุตสาหกรรม พบวามี 15 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถวั เฉลี่ยถวงน้ําหนัก คิดเปนรอยละ 65.2 มี 2 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มี
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอนวิธีเดียว คิดเปนรอยละ 8.7 และ มี
6 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักวิธี
เดียว คิดเปนรอยละ 26.1 และพบวา จาก 23 ประเภทอุตสาหกรรม มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตาม
ราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จํานวน 97 บริษัท คิดเปนรอยละ 36.6 และมีวธิ ีการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก จํานวน 168 บริษัท คิดเปนรอยละ 63.4
ในการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
การศึกษาเปรียบเทียบแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลาย ซึ่งจะใชตวั อยางจาก 15 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก มาทําการศึกษาเปรียบเทียบกันไดแก บริษัท
ตัวอยางทั้งหมด 110 บริษทั แบงเปนวิธเี ขากอน-ออกกอน จํานวน 55 บริษัท และวิธีราคาทุนถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน 55 บริษัท เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบการวิเคราะหประกอบดวย
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญในการแสดงใหเห็นผลการดําเนินกิจการ และความอยูรอดของกิจการ
ไดแก (1) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) คือ คาดัชนีวดั ภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ ประกอบดวย (1.1) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุน
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หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (1.2) ปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวน
กําไรสะสมตอสินทรัพยรวม (1.3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (1.4) ปจจัยเกีย่ วกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ คือ
สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (1.5) ปจจัยเกีย่ วกับ
ความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
(2) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) คือ คาดัชนีวัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ ประกอบดวย (2.1) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน (2.2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (2.3) ปจจัย
เกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม และ (2.4) ปจจัย
เกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคา
ตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (3) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน
สุนทรินคะ
อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) คือ คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ ประกอบดวย (3.1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไรสุทธิ
และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (3.2) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ
คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม (3.3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจาก
สินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม (3.4) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของ
ธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราสวน
เงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย และ (3.5) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวน
หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window version 11.0 สําหรับ
ทดสอบสมมุติฐานโดยกําหนดคา α = .05 โดยใชสถิติในการวิจัย ไดแก เพื่อศึกษาผลกระทบจาก
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะใช Descriptive Statistics เพื่อศึกษาคาเฉลี่ย (Mean) คามัธยฐาน
(Median) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาต่ําสุด (Minimum) และคาสูงสุด (Maximum)
และเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือ ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธี
ถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะใชการทดสอบคาเฉลี่ย
สําหรับสองกลุมตัวอยางที่อสิ ระตอกัน โดยใชสถิติ t - tests for Independent – Samples of Means
กําหนดคาความเชื่อมั่น 95% หรือ กําหนดคา α = .05 และเปรียบเทียบโดยกราฟแทง ซึ่งมีผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้
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5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
5.1.1) ผลการสํารวจ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอ
สาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้งหมดทุกอุตสาหกรรม จํานวน 488 บริษัท ระหวาง ป พ.ศ.2547 ถึง ป พ.ศ.2549 พบวามีคุณสมบัติ
ครบที่จะเปนประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษาและเปรียบเทียบแบงเปน 4 ชวงเวลา คือ (1) ป
พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ทั้งหมด 265
บริษัท จาก 23 ประเภทอุตสาหกรรม พบวามีคุณสมบัติครบที่จะเปนตัวอยางในการศึกษาและ
เปรียบเทียบมี 15 ประเภทอุตสาหกรรม ทีม่ ีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอนออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คิดเปนรอยละ 65.2 มี 2 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอนวิธีเดียว คิดเปนรอยละ 8.7 และ มี 6 ประเภท
อุตสาหกรรมที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักวิธีเดียว คิดเปน
รอยละ 26.1 และพบวา จาก 23 ประเภทอุตสาหกรรม มีวธิ ีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน จํานวน 97 บริษทั คิดเปนรอยละ 36.6 และมีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตาม
ราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก จํานวน 168 บริษัท คิดเปนรอยละ 63.4
ในการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
การศึกษาเปรียบเทียบแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลาย ซึ่งจะใชตวั อยางจาก 15 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก มาทําการศึกษาเปรียบเทียบกันไดแก บริษัท
ตัวอยางทั้งหมด 110 บริษทั แบงเปนวิธเี ขากอน-ออกกอน จํานวน 55 บริษัท และวิธีราคาทุนถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน 55 บริษัท ประกอบดวยธุรกิจการเกษตร 3 บริษัท คิดเปนรอยละ 5.5 อาหาร
และเครื่องดื่ม 8 บริษัท คิดเปนรอยละ 14.5 เคมีภัณฑและพลาสติก 2 บริษัท คิดเปนรอยละ 3.6 บรรจุ
ภัณฑ 5 บริษัท คิดเปนรอยละ 9.1 ยานพาหนะและอุปกรณ 3 บริษัท คิดเปนรอยละ 5.5 วัสดุกอสราง
และเครื่องตกแตง 6 บริษัท คิดเปนรอยละ 10.9 พัฒนาอสังหาริมทรัพย 4 บริษัท คิดเปนรอยละ 7.3
พลังงาน 3 บริษัท คิดเปนรอยละ 5.5 พาณิชย 1 บริษทั คิดเปนรอยละ 1.8 บันเทิง การพิมพและ
สิ่งพิมพ 7 บริษัท คิดเปนรอยละ 12.7 การแพทย 4 บริษัท คิดเปนรอยละ 7.2 โรงแรมและบริการ
ทองเที่ยว 3 บริษัท คิดเปนรอยละ 5.5 สื่อสาร 2 บริษัท คิดเปนรอยละ 3.6 เครื่องใชไฟฟาและ
คอมพิวเตอร 3 บริษัท คิดเปนรอยละ 5.5 และชิ้นสวนอิเลคทรอนิคส 1 บริษัท คิดเปนรอยละ 1.8
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5.1.2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน (First-in, First-out อักษรยอ FIFO) และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก (Weighted
Average อักษรยอ Average) โดยสถิติ t-test for Independent-Samples of Means สําหรับทดสอบ
สมมติฐาน โดยกําหนดคา α = .05 ผลการวิจัยพบวา
(1) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609)
ผลกระทบที่มีตอ (1.1) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอสินทรัพยรวม (1.2) ปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไร
สะสมตอสินทรัพยรวม (1.3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (1.4) ปจจัยเกีย่ วกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ คือ
สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม (1.5) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถ
ในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม และ (1.6) คา
ดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Altman ในการศึกษาและเปรียบเทียบแบงเปน
4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549 จะสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1(1), 1(2), 1(3), 1(4), 1(5) และ 1(6) ตามลําดับ เมื่อ μ1 ≠ μ2
หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และไม
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 1(1), 1(2), 1(3), 1(4), 1(5) และ 1(6) ตามลําดับ เมื่อ μ1 = μ2 หรือ
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ป พ.ศ. 2547 (1.1) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม (1.2) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสม
ตอสินทรัพยรวม (1.3) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม (1.4) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคา
ตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม (1.5) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการใช
ประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม และ (1.6) คาดัชนีวัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Altman ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1(1), 1(2),
1(3), 1(4), 1(5) และ 1(6) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ป พ.ศ. 2548 (1.3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1(3) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง
FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average
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(1.1) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
(1.2) ปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพย
รวม (1.4) ปจจัยเกีย่ วกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม (1.5) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการใชประโยชนจาก
สินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม และ (1.6) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลาย
ของธุรกิจ (Overall index) ของ Altman ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 ไมสนับสนุนสมมติฐาน
การวิจยั ที่ 1(1), 1(2), 1(4), 1(5) และ 1(6) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ
Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ป พ.ศ. 2549 (1.1) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม (1.2) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสม
ตอสินทรัพยรวม (1.3) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม (1.4) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคา
ตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม (1.5) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการใช
ประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม และ (1.6) คาดัชนีวัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Altman ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1(1), 1(2),
1(3), 1(4), 1(5) และ 1(6) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549 (1.1) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ
คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (1.5) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใช
ประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม และ (1.6) คาดัชนีวัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Altman สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 1(1), 1(5) และ
1(6) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average
(1.2) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม (1.3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม และ (1.4) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ คือ สัดสวน
มูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 1(2),
1(3) และ 1(4) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05
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(2) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77)
ผลกระทบที่มีตอ (2.1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (2.2) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน (2.3) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลอง
ของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (2.4) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ
อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสินทรัพยรวม (2.5) ปจจัยเกีย่ วกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของ
ธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (2.6) คาดัชนีวัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Castagna and Matolcsy ในการศึกษาและเปรียบเทียบ
แบงเปน 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง
ป พ.ศ. 2549 จะสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5) และ 2(6) ตามลําดับ เมื่อ
μ1 ≠ μ2 หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 และไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5) และ 2(6) ตามลําดับ เมื่อ
μ1 = μ2 หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05
ป พ.ศ. 2547 (2.1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (2.2) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน (2.3) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลอง
ของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (2.4) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ
อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสินทรัพยรวม (2.5) ปจจัยเกีย่ วกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของ
ธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (2.6) คาดัชนีวัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Castagna and Matolcsy ไมสนับสนุนสมมติฐานการ
วิจัยที่ 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5) และ 2(6) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ
Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ป พ.ศ. 2548 (2.1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 2(1) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง
FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average
(2.2) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คืออัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 (2.3) ปจจัยเกีย่ วกับ
สภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 (2.4) ปจจัย
เกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สนิ รวมตอสินทรัพยรวม ไมแตกตางกันที่ระดับ
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นัยสําคัญ .05 (2.5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคา
ตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 และ (2.6)
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Castagna and Matolcsy ไมสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2(2), 2(3), 2(4), 2(5) และ 2(6) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง
FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ป พ.ศ. 2549 (2.1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (2.2) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน (2.3) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลอง
ของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (2.4) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ
อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสินทรัพยรวม (2.5) ปจจัยเกีย่ วกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของ
ธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (2.6) คาดัชนีวัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Castagna and Matolcsy ไมสนับสนุนสมมติฐานการ
วิจัยที่ 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5) และ 2(6) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ
Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549 (2.4) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของ
ธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 2(4) หรือ คาผลตาง
ของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ย
นอยกวา Average
(2.1) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม (2.2) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คืออัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน
ตอสินทรัพยทใี่ ชในการดําเนินงาน (2.3) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน (2.5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาด
ของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (2.6) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ
(Overall index) ของ Castagna and Matolcsy ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 2(1), 2(2), 2(3), 2(5)
และ 2(6) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05
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(3) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21)
ผลกระทบที่มีตอ (3.1) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไร
สุทธิ (3.2) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม (3.3) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม (3.4) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ
อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม (3.5) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวน
เงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (3.6) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน (3.7) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
(3.8) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
และ (3.9) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ในการศึกษาและเปรียบเทียบแบงเปน 4 ชวงเวลา คือ (1) ป
พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 จะสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 3(1), 3(2), 3(3), 3(4), 3(5), 3(6), 3(7), 3(8) และ 3(9) ตามลําดับ เมื่อ μ1 ≠ μ2
หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และไม
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 3(1), 3(2), 3(3), 3(4), 3(5), 3(6), 3(7), 3(8) และ 3(9) ตามลําดับ เมื่อ
μ1 = μ2 หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05
ป พ.ศ. 2547 (3.1) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไรสุทธิ
(3.2) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
(3.3) ปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพย
รวม (3.4) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวน
กระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม (3.5) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (3.6) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(3.7) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย (3.8) ปจจัย
เกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม และ (3.9) คา
ดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 3(1), 3(2), 3(3), 3(4), 3(5), 3(6), 3(7),
3(8) และ 3(9) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05
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ป พ.ศ. 2548 (3.2) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 3(2) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง
FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average และ
(3.9) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร
และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 3(9) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง
FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยนอยกวา Average
(3.1) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไรสุทธิ (3.3) ปจจัย
เกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ
คือ
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
(3.4) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนกระแส
เงินสดตอสินทรัพยรวม (3.5) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม (3.6) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (3.7) ปจจัย
เกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย และ (3.8) ปจจัยเกี่ยวกับ
โครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม ไมสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 3(1), 3(3), 3(4), 3(5), 3(6), 3(7) และ 3(8) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ย
ระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ป พ.ศ. 2549 (3.7) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
ยอดขาย สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 3(7) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average และ (3.9) คาดัชนีวัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 3(9) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ
Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยนอยกวา Average
(3.1) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไรสุทธิ (3.2) ปจจัย
เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (3.3) ปจจัย
เกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ
คือ
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
(3.4) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนกระแส
เงินสดตอสินทรัพยรวม (3.5) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม (3.6) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และ
(3.8) ปจจัยเกีย่ วกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม ไม
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 3(1), 3(2), 3(3), 3(4), 3(5), 3(6) และ 3(8) ตามลําดับ หรือ คาผลตาง
ของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549 (3.5) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ
คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 3(5) หรือ คาผลตาง
ของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ย
มากกวา Average และ (3.7) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
ยอดขาย สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 3(7) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average
(3.1) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไรสุทธิ (3.2) ปจจัย
เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (3.3) ปจจัย
เกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ
คือ
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม
(3.4) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนกระแส
เงินสดตอสินทรัพยรวม (3.6) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(3.8) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
และ (3.9) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 3(1), 3(2), 3(3), 3(4),
3(6), 3(8) และ 3(9) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
5.1.3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยกราฟแทง ของผลกระทบจากวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน (First-in, First-out อักษรยอ FIFO) และวิธถี ัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average อักษรยอ Average) ผลการวิจับพบวา
(1) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบแนวโนม โดยกราฟแทง ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ.
2549 ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(1.1) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609)
ผลการศึกษามีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกําไร
สะสมตอสินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
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ผลการศึกษามีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2548 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป
พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม และคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall
index)
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
ผลการศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตัง้ แตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก – ไมมี –
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
ผลการศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตัง้ แตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2548 และมีแนวโนมลดลงจากป
พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก – ไมมี –
(1.2) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981: 55-77)
ผลการศึกษามีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก – ไมมี –
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และคาดัชนีวัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
ผลการศึกษามีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2548 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป
พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และคาดัชนีวดั ภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสินทรัพยรวม และสัดสวนมูลคา
ตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
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ผลการศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตัง้ แตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก – ไมมี –
ผลการศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตัง้ แตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2548 และมีแนวโนมลดลงจากป
พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนหนี้สนิ รวมตอ
สินทรัพยรวม
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก – ไมมี –
(1.3) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 1221)
ผลการศึกษามีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุนรวม
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
ผลการศึกษามีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2548 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป
พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย และคาดัชนีวัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
ผลการศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตัง้ แตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก – ไมมี วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ (Overall index)
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ผลการศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตัง้ แตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2548 และมีแนวโนมลดลงจากป
พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม และ
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม และอัตราสวน
หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
(2) ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยกราฟแทง ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(2.1) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609)
ป พ.ศ. 2547
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม สัดสวน
มูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก – ไมมี ป พ.ศ. 2548
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม สัดสวน
มูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก – ไมมี ป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม สัดสวน
มูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก – ไมมี -

237

รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม สัดสวน
มูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก – ไมมี –
(2.2) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77)
ป พ.ศ. 2547
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และคาดัชนีวัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอ
สินทรัพยรวม
ป พ.ศ. 2548
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และคาดัชนีวัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอ
สินทรัพยรวม
ป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และคาดัชนีวัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอ
สินทรัพยรวม
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รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และคาดัชนีวัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอ
สินทรัพยรวม
(2.3) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 1221)
ป พ.ศ. 2547
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม
อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย และคาดัชนีวัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวนกําไร
สะสมตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
ป พ.ศ. 2548
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวนกําไร
สะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพย
รวม และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนกระแสเงินสดตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน รวม และคาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
ป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวนกําไร
สะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพย
รวม อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
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วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนกระแสเงินสดตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวนกําไร
สะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพย
รวม และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนกระแสเงินสดตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน รวม และคาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
(3) ผลการเปรียบเทียบคาอํานาจการตัดสินใจ (R Square) โดยกราฟแทง ของผลกระทบจาก
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(3.1) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609)
ป พ.ศ. 2547
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวน
ยอดขายสุทธิตอ สินทรัพยรวม และ
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก คาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม และสัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของ
หนี้สินรวม
ป พ.ศ. 2548
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก คาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
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วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และ
อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
ป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และอัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก คาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และอัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน
มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
(3.2) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77)
ป พ.ศ. 2547
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน และสัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก –ไมมี–
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม และ
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
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ป พ.ศ. 2548
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และสัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอ
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก –ไมมี–
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
ป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม และสัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก –ไมมี–
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก สัดสวน
มูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก –ไมมี–
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสินทรัพยรวม และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ (Overall index)
(3.3) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 1221)
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ป พ.ศ. 2547
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
กําไรสุทธิ อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราสวน
เงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก คาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
ป พ.ศ. 2548
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคา อํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
กําไรสุทธิ และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนหนี้สนิ รวม
ตอสวนของผูถือหุนรวม
ป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคา อํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
กําไรสุทธิ
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
รวม และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
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รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคา อํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
กําไรสุทธิ และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index)
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน รวม
(4) ผลการเปรียบเทียบจํานวนบริษัทที่อยูใ นเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใชคา
ดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) โดยกราฟแทง ของผลกระทบจากวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(4.1) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Altman (1968 : 589-609)
การพยากรณโดยใชคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) เปนปจจัยบงชี้ความ
เสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยั กอนหนานี้ นั่นคือ Altman (1968 : 589-609)
ซึ่งถาคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา 2.99 พยากรณวาธุรกิจจะไมลมละลาย ซึ่งการศึกษา
ครั้งนี้จะไดนําคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน โดยคาดวาคาดัชนีวัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจนี้ยงิ่ สูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
ป พ.ศ. 2547
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
นอยกวา วิธีถวั เฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ป พ.ศ. 2548
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
นอยกวา วิธีถวั เฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
นอยกวา วิธีถวั เฉลี่ยถวงน้ําหนัก
รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
นอยกวา วิธีถวั เฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(4.2) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77)
การพยากรณโดยใชคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) เปนปจจัยบงชี้ความ
เสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยั กอนหนานี้ นัน่ คือ Castagna and Matolcsy
(1981: 55-77) ซึ่งถาคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา -5.7334 พยากรณวาธุรกิจจะไมอยูใ น
ความเสี่ยงที่จะประสบภาวะความยุงยากทางการเงิน
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะไดนําคาดัชนีวดั ภาวะ
ลมละลายของธุรกิจขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน โดยคาดวาคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจนีย้ ิ่ง
สูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
ป พ.ศ. 2547
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna
and Matolcsy นอยกวา วิธีถวั เฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ป พ.ศ. 2548
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna
and Matolcsy นอยกวา วิธีถวั เฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna
and Matolcsy นอยกวา วิธีถวั เฉลี่ยถวงน้ําหนัก
รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna
and Matolcsy นอยกวา วิธีถวั เฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(4.3) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21)
การพยากรณโดยใชคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) เปนปจจัยบงชี้ความ
เสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยั กอนหนานี้ นัน่ คือ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ซึ่งถาคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ
สูงกวา 0.1388 สามารถพยากรณไดวา บริษัทดังกลาวไมอยูใ นภาวะความเสี่ยงตอการเปนบริษทั ที่
อาจจะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะไดนําคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของ
ธุรกิจขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน โดยคาดวาคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจนี้ยิ่งสูงโอกาสที่
กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
ป พ.ศ. 2547
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน
สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล เทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ป พ.ศ. 2548
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน
สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ป พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน
สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
วิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนบริษัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน
สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(5) ผลการเปรียบเทียบจํานวนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลาย โดยกราฟแทง ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(5.1) จํานวนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Altman (1968 : 589-609)
จํานวนปจจัยบงชี้ความเสี่ยง ไดแก (1.1) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวน
เงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (1.2) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม (1.3) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (1.4) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ
คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม (1.5) ปจจัยเกี่ยวกับ
ความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม
และ (1.6) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Altman
ป พ.ศ. 2547
คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Altmanโดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ป พ.ศ. 2548
คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Altmanโดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ป พ.ศ. 2549
คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Altmanโดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Altmanโดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(5.2) จํานวนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77)
จํานวนปจจัยบงชี้ความเสี่ยง ไดแก (2.1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (2.2) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน (2.3) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลอง
ของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (2.4) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ
อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสินทรัพยรวม (2.5) ปจจัยเกีย่ วกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของ
ธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (2.6) คาดัชนีวัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Castagna and Matolcsy
ป พ.ศ. 2547
คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Castagna and Matolcsy โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ป พ.ศ. 2548
คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Castagna and Matolcsy โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ป พ.ศ. 2549
คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Castagna and Matolcsy โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Castagna and Matolcsy โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(5.3) จํานวนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21)
จํานวนปจจัยบงชี้ความเสี่ยง ไดแก (3.1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
คือ อัตรากําไรสุทธิ (3.2) ปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพยรวม (3.3) ปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไร
สะสมตอสินทรัพยรวม (3.4) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ
คือ อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม (3.5) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวน
เงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (3.6) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน (3.7) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย
(3.8) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
และ (3.9) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
ป พ.ศ. 2547
คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มี
จํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ป พ.ศ. 2548
คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มี
จํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ป พ.ศ. 2549
คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มี
จํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มี
จํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
5.2 อภิปรายผล
การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
:
เปรียบเทียบระหวางวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
เปนการศึกษาเพื่อสือ่ สาร
ทางการบัญชี ถึงผลกระทบจากการตัดสินใจเลือกนโยบายการบัญชี ในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปหลายหลักการสําหรับรายการบัญชีหนึ่งๆ โดยผูบริหารในฐานะผูก ําหนดนโยบายการ
บัญชีนั้นๆ แตเปนการยากที่จะทราบวานโยบายการบัญชีใดดีกวากัน ผลกระทบจากวิธกี ารตีราคา
สินคาคงเหลือสงผลตอกําไรสุทธิ และ สินทรัพยหมุนเวียนของกิจการ เครื่องมือในการวัด
ความสําเร็จของกิจการคือ อัตราสวนทางการเงิน ซึ่งจะใชเปนประโยชนในการประเมินฐานะการเงิน
ประสิทธิภาพ และความสามารถในการทํากําไรของกิจการ จากผลงานการวิจัยในอดีตสามารถยืนยัน
วา อัตราสวนทางการเงินสามารถคาดคะเนความสําเร็จ หรือไมมีปญหาความยุงยากทางการเงิน หรือ
ไมประสบภาวะลมละลายตามเกณฑของ พระราชบัญญัติลมละลาย ปพุทธศักราช 2541 ซึ่งเปน
กฎหมายดานการบริหารธุรกิจของเอกชน เมื่อเกิดความลมเหลวและไมสามารถชําระหนี้ได เกีย่ วพัน
กับธุรกิจโดยทั่วไป
5.2.1 อภิปรายผลการศึกษาประชากรและกลุมตัวอยาง ระหวาง ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
ทั้งหมด 265 บริษัท จาก 23 ประเภทอุตสาหกรรม พบวามีคุณสมบัติครบที่จะเปนตัวอยางในการศึกษา
และเปรียบเทียบมี 15 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คิดเปนรอยละ 65.2 มี 2 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มวี ิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธเี ขากอน-ออกกอนวิธีเดียว คิดเปนรอยละ 8.7 และ มี 6
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักวิธีเดียว
คิดเปนรอยละ 26.1 และพบวา จาก 23 ประเภทอุตสาหกรรม มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จํานวน 97 บริษัท คิดเปนรอยละ 36.6 และมีวธิ ีการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก จํานวน 168 บริษัท คิดเปนรอยละ 63.4 ซึ่งบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสวนใหญใชวธิ ีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก นาจะเปนเพราะราคาสินคาไมไดเปลี่ยนแปลงมากนักและเปนวิธีที่สะดวก นอกจากนี้บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสวนใหญใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-
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ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เพื่อเปนประโยชนในการกําหนดยอดกําไรที่เหมาะสม และเปน
การเสริมสรางความเขาใจ ระหวางมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting
Standard หรือ IAS) กับ มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และ เพื่อพัฒนาโดยการลดความแตกตาง
(Harmonization) ของมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย นอกจากนีย้ ังสอดคลองกับมาตรฐานในการ
วัดคาสินคาคงเหลือของ Accounting Standard Board (UK) ที่อนุญาตใหใชวิธีการตีราคาราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก แตไมอนุญาตใหใชวธิ ีเขา
หลัง-ออกกอน (LIFO) (Radebaugh and Gray, 1997 : 458)
แตอยางไรก็ตามไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ Bowen, DuCharme, and Shores (1995 :
255-295) ดังนี้

Year

Number

1981
1,342
1984
1,945
1987
2,484
1990
2,908
1993
2,565
Overall Average

Summary of accounting method choices
Percentage of sample observations classified as :
Income
Intermediate
Income
Not classified
increasing
decreasing
FIFO
Average
LIFO
Other or
missing
46.4 %
12.1%
24.4%
17.1%
44.1
10.9
26.4
18.6
47.9
9.9
22.1
20.1
52.0
10.9
17.2
19.9
57.0
10.4
11.0
21.6
49.5%
10.8%
20.2%
19.5%

แหลงที่มาของขอมูล : อางถึงใน Bowen , DuCharme , and Shores. (1995). Stakeholders’ implicit
claims and accounting method choice. Journal of Accounting and Economics, 20, 255-295.
จากผลการวิจยั ขางตนพบวา แนวโนมของบริษัทที่ใช FIFO มีเปอรเซ็นตเพิ่มขึ้นจากป ค.ศ.
1981เทากับ 46.4 % เปน 57.0 % ในป ค.ศ. 1993 หรือโดยเฉลี่ย 49.5 % นับตั้งแตป ค.ศ. 1981 ถึง 1993
ซึ่งมากกวา Average มีเปอรเซ็นตลดลงจากป ค.ศ. 1981 เทากับ 12.1 % เปน 10.4 % ในป ค.ศ. 1993
หรือโดยเฉลี่ย 10.8 % นับตั้งแตป ค.ศ. 1981 ถึง 1993 โดยพวกเขาทั้งหลายใหเหตุผลวาบริษัทสวน
ใหญนยิ มใชวธิ ีเขากอน-ออกกอนมากที่สุด เพราะเปนวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนที่จะทํา
ใหกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น (Income increasing) เนื่องจากวิธีนี้ถือเกณฑสมมติวา สินคาที่ซื้อหรือผลิตได
กอนยอมจะถูกขายออกไปกอน และสินคาที่เหลืออยู ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีจะเปน
สินคาที่ซื้อหรือผลิตไดมาครั้งหลังสุดตามลําดับ วิธีนี้นยิ มถือปฏิบัติก็เพราะสามารถคิดราคาทุนของ
สินคาคงเหลือไดใกลเคียงความจริง
ไมวาราคาของสินคาจะขึ้นหรือลงเพราะสินคาคงเหลือในวัน
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สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีจะใกลเคียงกับราคาตลาดในขณะนั้นมากที่สุด การที่บริษัทนิยมใช
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ไดแก วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก นอยที่สุด เพราะเปนวิธกี ารตี
ราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่จะทําใหกําไรสุทธิปานกลาง (Income intermediate) เนื่องจากวิธีนี้
ถือราคาทุนของสินคาที่มีไวขายตอหนวย เทากับ ราคาทุนทั้งหมดของสินคาที่ซื้อมาหารดวยจํานวน
หนวยของสินคานั้น ถามีสินคาคงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีเปนกีห่ นวย ก็เอาจํานวน
หนวยนัน้ คูณดวยราคาถัวเฉลี่ยตอหนวยทีห่ าได ก็จะไดราคาของสินคาคงเหลือในวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี การคํานวณราคาทุนของสินคาคงเหลือตามวิธีนี้ จะเห็นวาสินคาที่ซื้อมาไมวาใน
ตอนตนงวดหรือปลายงวดก็ตาม ราคาทุนโดยเฉลี่ยจะเทากัน ซึ่งแสดงวาในการเลือกใชวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุนของ Bowen, DuCharme, and Shores (1995 : 255-295) วิธีใดนั้นนาจะ
คํานึงถึงผลกระทบที่มีตอกําไรสุทธิของกิจการเทานั้น
5.2.2 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลาย ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย : เปรียบเทียบระหวางวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก
การอภิปรายผลของการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จะไดใชปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลายของ
บริษัทโดยแบงเปน 7 กลุม ซึ่งยอมรับมาจาก Altman (1968 : 589-609 อางถึงในการศึกษาของ Chi
and Tang, 2006 : 18), Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77 อางถึงในการศึกษาของ Zeitun et al.,
2007 : 150) และ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21)
ไดแก (1) ปจจัยเกีย่ วกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ (2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ (3) ปจจัย
เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ (4) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของ
ธุรกิจ (5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ (6) ปจจัยเกีย่ วกับการใช
ประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ และ (7) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index)
ดังตอไปนี้
(1) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ที่มีตอปจจัยเกี่ยวกับโครงสราง
เงินทุนของธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจยั ที่ 2(4) คือ อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสินทรัพยรวม ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและ
เปรียบเทียบจาก 3 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 และ (3) ป พ.ศ. 2549 ไม
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 2(4) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสมมติฐานการวิจัยที่ 3(8) คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สวนของผูถือหุนรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร
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และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป
พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 3(8) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เนื่องจากในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted
Accounting Principles) หลายหลายหลักการ สําหรับรายการบัญชีหนึ่งๆ เมื่อกิจการเลือกทีจ่ ะใช
หลักการและวิธีการบัญชีใด ก็ถือวาเปนนโยบายการบัญชี (Accounting policy) ของกิจการนั้นๆ
นโยบายการบัญชีของแตละกิจการอาจแตกตางกันไป และเปนการยากที่จะบอกวานโยบายการบัญชี
ใดดีกวากัน (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 : 112) เพราะในการตัดสินใจเลือกนโยบายการบัญชีใดนั้น ผู
ตัดสินใจยอมตองพิจารณาถึงปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เกี่ยวของกันดวย ดังนั้น
ความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลว
พอๆ กัน (Radebaugh, Gray, and Black, 2006 : 14-15)
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ที่มีตอปจจัยเกี่ยวกับโครงสราง
เงินทุนของธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจยั ที่ 2(4) คือ อัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสินทรัพยรวม ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและ
เปรียบเทียบจากชวงเวลา (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 2(4) หรือ
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มี
คาเฉลี่ยนอยกวา Average ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนัน้ กิจการที่ใช
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ
จากหนี้สินนอยกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โครงสรางเงินทุนโดยทั่วไป การที่ธุรกิจมีหนี้สนิ ใน
โครงสรางเงินทุนมีผลใหผูถือหุนตองรับภาระความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งความเสี่ยงในกรณีนี้เปนผลจาก
ความไมแนนอนในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ และอาจรวมถึงความ เสี่ยงตอการลมละลายหรือ
ลมเหลวในการดําเนินงาน (Default risk) อันเนื่องจากภาวะธุรกิจโดยสวนรวม หรือ วัฎจักรของ
อุตสาหกรรมนั้นไมเอื้ออํานวยตอการประกอบการ ในกรณีที่ธุรกิจกอหนี้เปนสัดสวนที่สูงมาก จะมี
ผลกระทบทําใหธุรกิจตองมีความสามารถทํากําไรมากขึน้ ใหพอทีจ่ ะมาจายดอกเบี้ยแกเจาหนี้ ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก นอกจากนี้การกอหนี้เปนจํานวนสูงดังกลาว จะเปนสาเหตุใหธุรกิจตองมีตนทุนใน
การจัดหาเงินทุนสูงขึ้นเปนลําดับ (ตัวอยางเชน คาใชจายดานนิตกิ รรมสัญญา และตนทุนในการ
จัดหาเงิน เปนตน) และทําใหธุรกิจตองเสี่ยงตอการลมละลายสูงขึ้นดวย ดังนัน้ การตัดสินใจลงทุน
ตองคํานึงถึงความไมแนนอน หรือความเสี่ยงอันเกิดจากความลมเหลวทางธุรกิจนัน้ ดวย ซึ่ง Castagna
and Matolcsy (1981 : 55-77) คํานวณไดจากอัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม และ สุพจน
สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) คํานวณไดจากอัตราสวน
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หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม
ลมเหลวยิ่งมากขึ้นเพียงนั้น

โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความ

(2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของ
ธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยที่ 1(1) คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 3 ชวงเวลา
คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 และ (3) ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1(1)
หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
สมมติฐานการวิจัยที่ 2(3) คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ.
2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2(3) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสมมติฐานการวิจัยที่ 3(5) คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพย
รวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 3 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2)
ป พ.ศ. 2548 และ (3) ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 3(5) หรือ คาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สมมติฐานการวิจยั ที่
3(6) คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4
ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 3(6) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสมมติฐานการวิจัยที่ 3(7) คือ อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนตอยอดขาย ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 2 ชวงเวลา คือ (1) ป
พ.ศ. 2547 และ (2) ป พ.ศ. 2548 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 3(7) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ย
ระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เนื่องจากในบางครั้งมีหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles) หลายหลายหลักการ สําหรับ
รายการบัญชีหนึ่งๆ เมื่อกิจการเลือกที่จะใชหลักการและวิธีการบัญชีใด ก็ถือวาเปนนโยบายการบัญชี
(Accounting policy) ของกิจการนั้นๆ นโยบายการบัญชีของแตละกิจการอาจแตกตางกันไป และเปน
การยากทีจ่ ะบอกวานโยบายการบัญชีใดดีกวากัน (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 : 112) เพราะในการ
ตัดสินใจเลือกนโยบายการบัญชีใดนั้น ผูตัดสินใจยอมตองพิจารณาถึงปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และ
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การเมือง ที่เกี่ยวของกันดวย ดังนั้นความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตาม
ราคาทุน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวพอๆ กัน (Radebaugh, Gray, and Black, 2006 : 14-15)
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของ
ธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยที่ 1(1) คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจากชวงเวลา คือ
(4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1(1) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ย
ระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา
Average สมมติฐานการวิจยั ที่ 3(5) คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจากชวงเวลา คือ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 3(5) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average และสมมติฐานการวิจัยที่ 3(7)
คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ
อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก
2 ชวงเวลา คือ (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่
3(7) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้น
กิจการที่ใชวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีสภาพคลองสูงกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ซึ่งสภาพคลอง หมายถึง ความสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดในระยะเวลาอัน
สั้นซึ่งแสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
สภาพคลองนี้สามารถพิจารณาไดจาก
อัตราสวนทุนหมุนเวียน
โดยอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
เปนอัตราสวนที่ชี้ใหเห็นวาธุรกิจมี
ความสามารถชําระหนี้ระยะสั้นไดดีเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการทําวิจัยเกีย่ วกับการพยากรณ
ภาวะลมละลายของธุรกิจ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเปนอัตราสวนระหวางสินทรัพยหมุนเวียน
ตอหนี้สินหมุนเวียน เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวา หนี้สินจํานวนเทาใดทีจ่ ะสามารถชําระไดดว ยสินทรัพย
สภาพคลองของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจยิ่งมีกระแสของสินทรัพยสภาพคลองจากการดําเนินงานสุทธิ นั่นคือ
กระแสเงินสดมากเพียงใด โอกาสที่ธุรกิจจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนัน้
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจยั ที่นําอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
มาใชในการศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบตอสภาพคลองของธุรกิจ ที่มีตอความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น และภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ ไดแก Altman (1968 , 1974 : 186-187), Beaver (1966 : 71-111 อางถึงใน
การศึกษาของ Zeitun et al., 2007 : 148), Beaver et al. (1970 : 654-682), Bramble (1990 : 126-133),
Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77), Elgers (1980 : 389-408), Eskew (1979 : 107-118) และ
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สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) เปนตน โดยคาด
วาอัตราสวนนีย้ ิ่งสูง ความคลองตัวยิ่งมาก โอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิง่ นอยลงเพียงนั้น
(3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่ วกับความสามารถใน
การทํากําไรของธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยที่ 1(3) คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 3
ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1(3) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สมมติฐานการวิจัยที่ 2(1) คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก
3 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2(1) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สมมติฐานการวิจัยที่ 2(2) คือ อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย
ที่ใชในการดําเนินงาน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77)
ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549
และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 2(2) หรือ คาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สมมติฐานการวิจยั ที่
3(1) คือ อัตรากําไรสุทธิ ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป
พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 3(1) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสมมติฐานการวิจัยที่ 3(2) คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลกั ษณ บวรอเนก
สกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 3 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (3) ป พ.ศ.
2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 3(2) หรือ คาผลตาง
ของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 เนื่องจากใน
บางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles) หลายหลาย
หลักการ สําหรับรายการบัญชีหนึ่งๆ เมือ่ กิจการเลือกที่จะใชหลักการและวิธีการบัญชีใด ก็ถือวาเปน
นโยบายการบัญชี (Accounting policy) ของกิจการนั้นๆ นโยบายการบัญชีของแตละกิจการอาจ
แตกตางกันไป และเปนการยากที่จะบอกวานโยบายการบัญชีใดดีกวากัน (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 :
112) เพราะในการตัดสินใจเลือกนโยบายการบัญชีใดนั้น ผูตัดสินใจยอมตองพิจารณาถึงปจจัยทาง
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สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เกี่ยวของกันดวย ดังนัน้ ความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวพอๆ กัน (Radebaugh, Gray, and Black,
2006 : 14-15)
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่ วกับความสามารถใน
การทํากําไรของธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยที่ 1(3) คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก
ชวงเวลา คือ (2) ป พ.ศ. 2548 สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1(3) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง
FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average
สมมติฐานการวิจัยที่ 2(1) คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจากชวงเวลา คือ (2) ป พ.ศ.
2548 สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 2(1) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average และสมมติฐานการวิจัย
ที่ 3(2) คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน
สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษาและ
เปรียบเทียบจากชวงเวลา คือ (2) ป พ.ศ. 2548 สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 3(2) หรือ คาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ย
มากกวา Average ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกิจการที่ใชวิธีการตี
ราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
สูงกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ซึ่งสินคาคงเหลือเปนสินทรัพยที่มไี วเพื่อหารายไดใหแกธุรกิจการคา
โดยตรง เปรียบเสมือนเสนเลือดหลอเลี้ยงธุรกิจ และมีความสําคัญตอความเปนความตายของธุรกิจ
นั้นๆ ทั้งนี้สินคาคงเหลือมักเปนรายการที่มมี ูลคาสูงและมีความเสี่ยงสูงกวาบรรดาสินทรัพยหมุนเวียน
ประเภทอื่น เสี่ยงเรื่องความไมแนนอนของราคา เสื่อมคุณภาพลาสมัยและตองเสียคาเก็บรักษา
นอกจากนี้ยังตองเสี่ยงตอการจําหนายไมไดอีกดวย
รายการสินคาคงเหลือประกอบดวยสินทรัพย
อะไรบางยอมขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ ถาเปนธุรกิจประกอบการคาธรรมดา ซื้อมาขายไปจะมี
สินคาเพียงรายการเดียว แตถาเปนประเภทอุตสาหกรรมผลิตสินคา สินคาคงเหลือประกอบดวย
วัตถุดิบ งานระหวางทํา และสินคาสําเร็จรูป ซึ่งความคลองตัวของสวนประกอบทัง้ 3 นี้ แตกตาง
กัน ถามองแงความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสด สินคาสําเร็จรูปจะมีความคลองตัวสูงกวา
สวนประกอบอื่น การลงทุนในสินคาคงเหลือธุรกิจตองเผชิญกับปญหา 2 ดานคือ กรณีมีสนิ คา
คงเหลือนอยเกินไป อาจทําใหเสียโอกาสในการหารายได ในทางตรงกันขามถามีสินคาคงเหลือมาก
เกินไป คาใชจายในการเก็บรักษาจะสูง สําหรับการวัดในแงคณ
ุ ภาพ เพราะการที่สนิ คาคงเหลือมาก
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เกินไปอาจเปนผลทําใหมีการขายลดราคา หรือเกิดการสูญเสียระหวางเก็บรักษา ผลกระทบที่เกิดขึน้ ก็
คือ กําไร
เนื่องจากกําไรของธุรกิจแสดงใหเห็นสมรรถภาพของผูบริหารในการจัดการ
และบริหาร
สินทรัพยของธุรกิจที่มีอยู
ในขณะเดียวกันกําไรก็เปรียบเสมือนเกราะคุมครองผูลงทุนเพราะเปน
ตัวกําหนดความสามารถในการจายดอกเบี้ยและเงินตนแกเจาหนีเ้ งินกู ตลอดจนจายเปนเงินปนผล
และเหลือเก็บเปนเงินกําไรสะสมไวในธุรกิจตอไป ดวยเหตุนี้ปจ จัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายที่เปนตัวแทนความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ ในการวัดความเสี่ยงของ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย ที่จะนํามาศึกษาครั้งนี้จึงจะใชของ Altman (1968 : 589-609)
คํานวณไดจากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) คํานวณได
จากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชใน
การดําเนินงาน สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21)
คํานวณไดจากอัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูง
โอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิง่ นอยลงเพียงนั้น
(4) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสม
จากแหลงภายในของธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยที่ 1(2) คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพย
รวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบ
จาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป
พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1(2) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ
Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสมมติฐานการวิจัยที่ 3(3) คือ อัตราสวน
กําไรสะสมตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริ
พงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา
คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ไม
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 3(3) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เนือ่ งจากในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally
Accepted Accounting Principles) หลายหลายหลักการ สําหรับรายการบัญชีหนึ่งๆ เมื่อกิจการเลือกที่
จะใชหลักการและวิธีการบัญชีใด ก็ถือวาเปนนโยบายการบัญชี (Accounting policy) ของกิจการนั้นๆ
นโยบายการบัญชีของแตละกิจการอาจแตกตางกันไป และเปนการยากที่จะบอกวานโยบายการบัญชี
ใดดีกวากัน (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 : 112) เพราะในการตัดสินใจเลือกนโยบายการบัญชีใดนั้น ผู
ตัดสินใจยอมตองพิจารณาถึงปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เกี่ยวของกันดวย ดังนั้น
ความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน
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และวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลว
พอๆ กัน (Radebaugh, Gray, and Black, 2006 : 14-15)
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสม
จากแหลงภายในของธุรกิจ ไมสอดคลองกับการที่ใชเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ เปน
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงประเภทหนึ่งในผลงานวิจยั กอนหนานี้ นัน่ คือ Altman (1968 : 589-609) และ
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) คํานวณไดจาก
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความ
ลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
(5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหง
ภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยที่ 1(4) คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ.
2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 1(4) หรือ คาผลตาง
ของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสมมติฐานการ
วิจัยที่ 2(5) คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก
4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 2(5) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เนื่องจากในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
(Generally Accepted Accounting Principles) หลายหลายหลักการ สําหรับรายการบัญชีหนึ่งๆ เมื่อ
กิจการเลือกทีจ่ ะใชหลักการและวิธีการบัญชีใด ก็ถือวาเปนนโยบายการบัญชี (Accounting policy)
ของกิจการนั้นๆ นโยบายการบัญชีของแตละกิจการอาจแตกตางกันไป และเปนการยากที่จะบอกวา
นโยบายการบัญชีใดดีกวากัน (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 : 112) เพราะในการตัดสินใจเลือกนโยบาย
การบัญชีใดนัน้ ผูตัดสินใจยอมตองพิจารณาถึงปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เกี่ยวของกัน
ดวย ดังนั้นความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ระหวางวิธีเขา
กอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ หรือโอกาสที่จะประสบ
ความลมเหลวพอๆ กัน (Radebaugh, Gray, and Black, 2006 : 14-15)
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหง
ภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ ไมสอดคลองกับการที่ใชสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของ
ธุรกิจ เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยั กอนหนานี้ นัน่ คือ
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Altman (1968 : 589-609) และ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) คํานวณไดจากสัดสวนมูลคา
ตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะ
ประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
(6) ปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่ วกับการใชประโยชน
จากสินทรัพยของธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยที่ 1(5) คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพย
รวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบ
จาก 3 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 และ (3) ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐาน
การวิจยั ที่ 1(5) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 และสมมติฐานการวิจัยที่ 3(4) คือ อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548
(3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 3(4) หรือ
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เนื่องจาก
ในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles) หลายหลาย
หลักการ สําหรับรายการบัญชีหนึ่งๆ เมือ่ กิจการเลือกที่จะใชหลักการและวิธีการบัญชีใด ก็ถือวาเปน
นโยบายการบัญชี (Accounting policy) ของกิจการนั้นๆ นโยบายการบัญชีของแตละกิจการอาจ
แตกตางกันไป และเปนการยากที่จะบอกวานโยบายการบัญชีใดดีกวากัน (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 :
112) เพราะในการตัดสินใจเลือกนโยบายการบัญชีใดนั้น ผูตัดสินใจยอมตองพิจารณาถึงปจจัยทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เกี่ยวของกันดวย ดังนัน้ ความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวพอๆ กัน (Radebaugh, Gray, and Black,
2006 : 14-15)
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่ วกับการใชประโยชน
จากสินทรัพยของธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยที่ 1(5) คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพย
รวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบ
จากชวงเวลา คือ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1(5) หรือ คาผลตาง
ของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ย
มากกวา Average ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกิจการที่ใชวิธีการตี
ราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีการใชประโยชนจากสินทรัพยของ
ธุรกิจสูงกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ซึ่งการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ เปนปจจัยบงชีค้ วาม
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เสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยั กอนหนานี้ นั่นคือ Altman (1968 : 589-609)
คํานวณไดจากอัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม และ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) คํานวณไดจากอัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย
รวม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะไดนําอัตราสวนดังกลาวขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน
โดยคาดวา
อัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
(7) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index)
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยที่ 1(6) คือ คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 3 ชวงเวลา คือ (1) ป
พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 และ (3) ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 1(6) หรือ คา
ผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 สมมติฐาน
การวิจัยที่ 2(6) คือ คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ.
2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2(6) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสมมติฐานการวิจัยที่ 3(9) คือ คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 2 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 และ (4) ป พ.ศ. 2547
ถึง ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 3(9) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ
Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เนื่องจากในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles) หลายหลายหลักการ สําหรับรายการบัญชีหนึ่งๆ
เมื่อกิจการเลือกที่จะใชหลักการและวิธีการบัญชีใด ก็ถือวาเปนนโยบายการบัญชี (Accounting policy)
ของกิจการนั้นๆ นโยบายการบัญชีของแตละกิจการอาจแตกตางกันไป และเปนการยากที่จะบอกวา
นโยบายการบัญชีใดดีกวากัน (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 : 112) เพราะในการตัดสินใจเลือกนโยบาย
การบัญชีใดนัน้ ผูตัดสินใจยอมตองพิจารณาถึงปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เกี่ยวของกัน
ดวย ดังนั้นความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ระหวางวิธีเขา
กอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ หรือโอกาสที่จะประสบ
ความลมเหลวพอๆ กัน (Radebaugh, Gray, and Black, 2006 : 14-15)
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยที่ 1(6) คือ คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจากชวงเวลา คือ (4) ป
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พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 1(6) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง
FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average
ดังนั้นกิจการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีคาดัชนีวัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ซึ่งคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ เปน
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยั กอนหนานี้ นั่นคือ Altman
(1968 : 589-609) ซึ่งถาคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา 2.99 พยากรณวาธุรกิจจะไม
ลมละลาย
โดยคาดวาคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจนี้ยงิ่ สูงโอกาสที่กิจการจะประสบความ
ลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น และ
สมมติฐานการวิจัยที่ 3(9) คือ คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21)
ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 2 ชวงเวลา คือ (2) ป พ.ศ. 2548 และ (3) ป พ.ศ. 2549 สนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 3(9) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยนอยกวา Average ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bernstein
(1989 : 138-159) ดังนั้นกิจการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
จะมีคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจต่ํากวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ซึ่งคาดัชนีวัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจ เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจัยกอนหนานี้ นั่น
คือ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ซึ่งถาคาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา 0.1388 สามารถพยากรณไดวา บริษัทดังกลาวไมอยูในภาวะความ
เสี่ยงตอการเปนบริษัทที่อาจจะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย โดยคาดวาคาดัชนีวดั ภาวะลมละลาย
ของธุรกิจนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
5.2.3 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลาย ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย : เปรียบเทียบระหวางวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก โดยกราฟแทง
การอภิปรายผลของการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จะไดใชปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลายของ
บริษัทโดยแบงเปน 7 กลุม ซึ่งยอมรับมาจาก Altman (1968 : 589-609 อางถึงในการศึกษาของ Chi
and Tang, 2006 : 18), Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77 อางถึงในการศึกษาของ Zeitun et al.,
2007 : 150) และ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21)
ไดแก (1) ปจจัยเกีย่ วกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ (2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ (3) ปจจัย
เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ (4) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของ
ธุรกิจ (5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ (6) ปจจัยเกีย่ วกับการใช
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ประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ และ (7) คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index)
ดังตอไปนี้
(1) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
ที่มีตอปจจัยเกี่ยวกับโครงสราง
เงินทุนของธุรกิจ ไดแก อัตราสวนหนี้สนิ รวมตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป
พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มี
คาเฉลี่ยนอยกวา Average และสมมติฐานการวิจัยที่ 3(8) คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุนรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 3 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2)
ป พ.ศ. 2548 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยนอยกวา Average ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกิจการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีโครงสรางเงินทุนของธุรกิจจากหนี้สินนอยกวาวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก โครงสรางเงินทุนโดยทัว่ ไป การที่ธุรกิจมีหนี้สินในโครงสรางเงินทุนมีผลใหผูถือหุนตอง
รับภาระความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งความเสี่ยงในกรณีนเี้ ปนผลจากความไมแนนอนในการจัดหาเงินทุน
ของธุรกิจ และอาจรวมถึงความ เสี่ยงตอการลมละลายหรือลมเหลวในการดําเนินงาน (Default risk)
อันเนื่องจากภาวะธุรกิจโดยสวนรวม
หรือ
วัฎจักรของอุตสาหกรรมนั้นไมเอื้ออํานวยตอการ
ประกอบการ
ในกรณีที่ธุรกิจกอหนีเ้ ปนสัดสวนทีส่ ูงมาก
จะมีผลกระทบทําใหธุรกิจตองมี
ความสามารถทํากําไรมากขึน้ ใหพอทีจ่ ะมาจายดอกเบี้ยแกเจาหนี้ ซึ่งเปนบุคคลภายนอก นอกจากนี้
การกอหนีเ้ ปนจํานวนสูงดังกลาว จะเปนสาเหตุใหธุรกิจตองมีตนทุนในการจัดหาเงินทุนสูงขึ้นเปน
ลําดับ (ตัวอยางเชน คาใชจายดานนิติกรรมสัญญา และตนทุนในการจัดหาเงิน เปนตน) และทําให
ธุรกิจตองเสี่ยงตอการลมละลายสูงขึ้นดวย ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนตองคํานึงถึงความไมแนนอน
หรือความเสี่ยงอันเกิดจากความลมเหลวทางธุรกิจนั้นดวย ซึ่ง Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77)
คํานวณไดจากอัตราสวนหนีส้ ินรวมตอสินทรัพยรวม และ สุพจน
สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) คํานวณไดจากอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุนรวม โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิง่ มากขึ้นเพียงนั้น
(2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของ
ธุรกิจ ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป
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พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา
Average อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy
(1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548
(3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน
สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษาและ
เปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ.
2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจากชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ย
มากกวา Averageและอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษา
และเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป
พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average โดยสอดคลองกับแนวคิดของ
Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกิจการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน จะมีสภาพคลองสูงกวาวิธถี ัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ซึ่งสภาพคลอง หมายถึง ความสามารถ
เปลี่ยนเปนเงินสดไดในระยะเวลาอันสั้นซึ่งแสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น สภาพ
คลองนี้สามารถพิจารณาไดจากอัตราสวนทุนหมุนเวียน โดยอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เปน
อัตราสวนที่ชี้ใหเห็นวาธุรกิจมีความสามารถชําระหนี้ระยะสั้นไดดีเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ทําวิจยั เกีย่ วกับการพยากรณภาวะลมละลายของธุรกิจ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเปนอัตราสวน
ระหวางสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวา
หนี้สินจํานวนเทาใดที่จะ
สามารถชําระไดดว ยสินทรัพยสภาพคลองของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจยิ่งมีกระแสของสินทรัพยสภาพคลอง
จากการดําเนินงานสุทธิ นั่นคือ กระแสเงินสดมากเพียงใด โอกาสทีธ่ ุรกิจจะประสบความลมเหลวยิ่ง
นอยลงเพียงนัน้
(3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการทํา
กําไรของธุรกิจ ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป
พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา
Average อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and
Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป
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พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา
Average อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4
ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average อัตรากําไรสุทธิ ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุ
พจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษาและ
เปรียบเทียบจาก 3 ชวงเวลา คือ (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล
(2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548
(3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average โดย
สอดคลองกับแนวคิดของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกิจการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจสูงกวาวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก
ซึ่งสินคาคงเหลือเปนสินทรัพยที่มีไวเพื่อหารายไดใหแกธุรกิจการคาโดยตรง
เปรียบเสมือนเสนเลือดหลอเลี้ยงธุรกิจ และมีความสําคัญตอความเปนความตายของธุรกิจนั้นๆ ทั้งนี้
สินคาคงเหลือมักเปนรายการที่มีมูลคาสูง และมีความเสี่ยงสูงกวาบรรดาสินทรัพยหมุนเวียนประเภท
อื่น เสี่ยงเรื่องความไมแนนอนของราคา เสื่อมคุณภาพลาสมัยและตองเสียคาเก็บรักษา นอกจากนี้ยัง
ตองเสี่ยงตอการจําหนายไมไดอีกดวย
รายการสินคาคงเหลือประกอบดวยสินทรัพยอะไรบาง
ยอมขึ้นอยูก ับประเภทของธุรกิจ ถาเปนธุรกิจประกอบการคาธรรมดา ซื้อมาขายไปจะมีสินคาเพียง
รายการเดียว แตถาเปนประเภทอุตสาหกรรมผลิตสินคา สินคาคงเหลือประกอบดวย วัตถุดิบ งาน
ระหวางทํา และสินคาสําเร็จรูป ซึ่งความคลองตัวของสวนประกอบทัง้ 3 นี้ แตกตางกัน ถามองแง
ความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสด สินคาสําเร็จรูปจะมีความคลองตัวสูงกวาสวนประกอบอื่น
การลงทุนในสินคาคงเหลือธุรกิจตองเผชิญกับปญหา 2 ดานคือ กรณีมีสินคาคงเหลือนอยเกินไป
อาจทําใหเสียโอกาสในการหารายได ในทางตรงกันขามถามีสินคาคงเหลือมากเกินไป คาใชจายใน
การเก็บรักษาจะสูง สําหรับการวัดในแงคุณภาพ เพราะการที่สินคาคงเหลือมากเกินไปอาจเปนผลทํา
ใหมีการขายลดราคา หรือเกิดการสูญเสียระหวางเก็บรักษา ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือ กําไร
เนื่องจากกําไรของธุรกิจแสดงใหเห็นสมรรถภาพของผูบริหารในการจัดการ
และบริหาร
สินทรัพยของธุรกิจที่มีอยู
ในขณะเดียวกันกําไรก็เปรียบเสมือนเกราะคุมครองผูลงทุนเพราะเปน
ตัวกําหนดความสามารถในการจายดอกเบี้ยและเงินตนแกเจาหนีเ้ งินกู ตลอดจนจายเปนเงินปนผล
และเหลือเก็บเปนเงินกําไรสะสมไวในธุรกิจตอไป ดวยเหตุนี้ปจ จัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายที่เปนตัวแทนความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ ในการวัดความเสี่ยงของ
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความ
ลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
(4) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่ วกับเงินทุนสะสม
จากแหลงภายในของธุรกิจ ไดแก อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 3 ชวงเวลา คือ (2) ป พ.ศ.
2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average
และ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทริน
คะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก
3 ชวงเวลา คือ (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มี
คาเฉลี่ยมากกวา Average โดยสอดคลองกับแนวคิดของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกิจการที่ใช
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีความสามารถเกี่ยวกับเงินทุน
สะสมจากแหลงภายในของธุรกิจสูงกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และเงินทุนสะสมจากแหลงภายใน
ของธุรกิจ เกีย่ วของกับปจจัยบงชี้ความเสีย่ งประเภทหนึง่ ในผลงานวิจยั กอนหนานี้ นั่นคือ Altman
(1968 : 589-609) และ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 :
12-21) โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนัน้
(5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหง
ภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ ไดแก สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของ
หนี้สินรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและ
เปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ.
2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average และ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอ
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy
(1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548
(3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average โดย
สอดคลองกับแนวคิดของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกิจการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีความสามารถเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงิน
ของธุรกิจสูงกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจเกีย่ วของ
กับปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนีม้ าจากผลงานวิจัยกอนหนานี้ นั่นคือ Altman
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(1968 : 589-609) และ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่
กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
(6) ปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่ วกับการใชประโยชน
จากสินทรัพยของธุรกิจ ไดแก อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ.
2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ย
มากกวา Average และ อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษา
และเปรียบเทียบจากชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average โดยสอดคลอง
กับแนวคิดของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกิจการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีความสามารถเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจสูงกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจเกี่ยวของกับปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ประเภทหนึ่งจากผลงานวิจยั กอนหนานี้ นัน่ คือ Altman (1968 : 589-609) และ สุพจน สุนทรินคะ อารี
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่
กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
(7) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index)
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ ไดแก คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman
(1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548
(3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average คาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 :
55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 4 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 (2) ป พ.ศ. 2548 (3) ป
พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average และคาดัชนีวัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจากชวงเวลา คือ (1) ป
พ.ศ. 2547 ซึ่ง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average โดยสอดคลองกับแนวคิดของ Bernstein (1989 : 138159) ดังนั้นกิจการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีคาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายสูงกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และ
การใชคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายเกีย่ วของกับปจจัยบงชี้
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ความเสี่ยงประเภทหนึ่งจากผลงานวิจัยกอนหนานี้ นั่นคือ Altman (1968 : 589-609) ซึ่งถาคาดัชนีวัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา 2.99 พยากรณวาธุรกิจจะไมลมละลาย Castagna and Matolcsy
(1981: 55-77) ซึ่งถาคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา -5.7334 พยากรณวาธุรกิจจะไมอยูใ น
ความเสี่ยงที่จะประสบภาวะความยุงยากทางการเงิน และ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิ
ริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) ซึ่งถาคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา 0.1388
สามารถพยากรณไดวา บริษัทดังกลาวไมอยูในภาวะความเสี่ยงตอการเปนบริษัทที่อาจจะถูกเพิกถอน
จากตลาดหลักทรัพย โดยคาดวาคาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจนี้ยงิ่ สูงโอกาสที่กิจการจะประสบ
ความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น
5.3 ขอจํากัดของการวิจัย
เนื่องจากการวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจยั ทางดานวิชาการบัญชี ซึ่งมีผูทําการวิจัยทางดานนี้ไมมาก
ในประเทศไทย ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้มีจดุ มุงหมายเพื่อเปนการศึกษานํารอง (Pilot Study) โดยจะ
ชวยลดการตัดสินใจชนิดอาศัยเพียงลางสังหรณ การเดา และการใชสัญชาติญาณ การวิจัยครั้งนีไ้ มได
บั่นทอนการใชดุลยพินิจแตกลับชวยเสริมสรางใหการตัดสินใจเปนไปอยางมีระบบ
และมีเหตุผล
สําหรับผูสนใจในการศึกษางานวิจยั ทางดานวิชาการบัญชีเปนกรณีเฉพาะ (Case Study) ตอไป จึงมี
ขอจํากัดหลายประการดังนี้
(1) ขอจํากัดในเรื่องการอางอิงวิธีการวิจยั ในอดีต
เนื่องจากการวิจัยทางดานวิชาการบัญชีทํานองนี้
ยังไมเคยปรากฏมากอนในประเทศไทย
ดังนั้นจึงไมสามารถกลาวอางอิงถึงวิธีการวิจัยในอดีตได จึงอาจทําใหเกิดการโตแยงไดวาวิธีการวิจัยนี้
เหมาะสมเพียงพอหรือไมและอาจสงผลถึงการยอมรับหรือเชื่อถือได เพียงใด
(2) ขอจํากัดของงบการเงิน
งบการเงินของธุรกิจที่ใชในการวิจัยนี้ เปนงบการเงินทีจ่ ดั ทําขึ้นสําหรับงวดระยะเวลาหนึ่ง
โดยจะใชงวดเวลาเปนรายป ดวยเหตุนี้กําไรหรือขาดทุนที่ไดจึงเปนกําไรหรือขาดทุนสําหรับปเทานั้น
Fitzgerald (1956 : 23) ไดใหแงคิดไวในหนังสือ Analysis and Interpretation of Financial and
Operating Statements วากําไรหรือขาดทุนที่แทจริงของธุรกิจควรที่จะเปนกําไรหรือขาดทุนที่ไดรับ
ตลอดอายุของกิจการนัน้ เมื่อเปนเชนนีแ้ สดงวาจะหากําไรที่แทจริงได ก็ตอเมื่ออายุของกิจการนั้น
สิ้นสุดลง คือขายหรือเลิกกิจการ งบการเงินที่ใชกนั อยูในปจจุบันนี้เปนงบการเงินของธุรกิจที่ยงั คง
ดําเนินงานอยู (Going Concern) นั่นหมายความวา กําไรหรือขาดทุนที่ไดในแตละงวดมิใชกําไรหรือ
ขาดทุนที่เปนจริงของธุรกิจนั้น เปนเพียงกําไรหรือขาดทุนที่ประมาณขึ้น ในทํานองเดียวกันกับงบดุล
ที่ได ณ เวลาใดเวลาหนึ่งก็มิใชงบแสดงฐานะการเงินจริง ณ เวลานัน้ ทั้งนี้เนื่องจากรายการตางๆ ที่
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ปรากฏในงบดุลบางรายการไมถูกตองตรงกับขอเท็จจริงในเวลานัน้
ซึ่งเปนผลจากความพยายาม
แบงแยกผลการดําเนินงานและแสดงฐานะการเงินเปนชวงๆ ทําใหเกิดปญหาหลายประการ และ
ปญหาเหลานีก้ ลายเปนขอจํากัดของงบการเงิน ไดแก การจัดสรรรายได คาใชจายสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีหนึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของผูม ีอํานาจตัดสินใจ จํานวนเงินที่ปรากฏในงบดุลไมถกู ตอง
ตรงตามขอเท็จจริง งบดุลและงบกําไรขาดทุนที่จัดทําขึน้ ตางวาระกันถึงแมตัวเงินทีป่ รากฏในรายการ
นั้นจะเทากันแตคาของเงินยอมตางกันและขอมูลจากงบการเงินเปนเพียงขอมูลเชิงปริมาณ แตมีขอมูล
บางอยางซึ่งกระทบตอภาวะการเงินและผลการดําเนินงานของธุรกิจ แตขอมูลเหลานี้ไมปรากฏใน
งบการเงิน ทั้งนี้เปนเพราะขอมูลเหลานี้ไมสามารถกําหนดเปนตัวเงินได คือ ชื่อเสียงของธุรกิจที่มีตอ
สาธารณชน ความเชื่อถือจากเจาหนี้ ประสิทธิภาพการบริหารงานของฝายบริหาร ลักษณะของ
ผูบริหาร ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง สัญญาผูกมัดเกี่ยวกับการซื้อขายวัตถุดิบ สินคา วัสดุ
และสินทรัพย ที่อาจเกิดเปนหนี้สินขึ้นในอนาคต เปนตน
3. ขอจํากัดในเรื่องขอบเขตและขนาดของกลุมตัวอยาง
เนื่องจากการวิจัยฉบับนี้จาํ เปนตองจํากัดขอบเขตของกลุมตัวอยางเฉพาะบริษัท
ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําใหขนาดของกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาและเปรียบเทียบมีขนาดเล็ก
กวา 30 (n<30) ในบางอุตสาหกรรม เพือ่ ใหสามารถเปรียบเทียบกันไดจึงตองใชสถิติ t – tests for
samples ในการเปรียบเทียบ การจํากัดขอบเขตนี้อาจทําใหไมเปนตัวแทนที่ดีของบริษัททุกบริษัทใน
ประเทศไทย
4. ขอจํากัดในเรื่องขอบเขตและเวลาที่ศึกษา
เนื่องจากการวิจัยฉบับนี้ไดทาํ การศึกษาเปรียบเทียบ ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549
การจํากัดขอบเขตของเวลานี้ อาจทําใหไมสามารถนําไปใชในการพยากรณของชวงเวลาในอนาคตได
อยางชัดเจน เนื่องจากสภาพแวดลอมทางการบัญชีเปลี่ยนแปลงไป หรือปจจัยอื่นๆ ที่สําคัญได
เปลี่ยนแปลงไปไมอยูคงที่
5. ขอจํากัดในเรื่องการเปรียบเทียบระหวางบริษัท
เนื่องจากขอมูลที่ไดจากบริษัทควรตองอยูใ นลักษณะเปรียบเทียบกันได หากนําบริษัทแตละ
แหงมาทําการศึกษาพบวา กิจการเหลานั้นตางก็มีขอ แตกตางเกี่ยวกับการดําเนินงานอยูบาง เชน
แตกตางเรื่องทองที่ที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีผลตอระดับราคาและตนทุนการดําเนินงาน แตกตางในความ
เปนเจาของในสินทรัพยที่ใชดําเนินงาน เปนสินทรัพยทบี่ ริษัทเชาหรือเปนเจาของเองหรือทั้งสองอยาง
แตกตางในปริมาณเงินลงทุนในสินทรัพยทมี่ ิไดใชในการดําเนินงาน แตกตางในประเภทสินคาที่ผลิต
ผลิตเพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภท แตกตางในกําลังการผลิตที่ใช ใชไดเต็มทีห่ รือไม แตกตาง
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ในนโยบายตาง ๆ คือ นโยบายการจัดซื้อ นโยบายการจําหนาย นโยบายการใหสินเชื่อ นโยบายการ
จายเงินปนผล แตกตางในวิธีการบัญชี เชน วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ และการคิดคาเสื่อมราคา
เปนตน
6. ขอจํากัดในเรื่องการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับทีต่ ่ํากวา
สินคาคงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี หากเปรียบเทียบกับราคาทุนกับราคา
มูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตรายการใดจะต่าํ กวา
อาจจะเลือกเปรียบเทียบแตละรายการ
หรือ
เปรียบเทียบราคาทุนรวมกับมูลคาสุทธิที่จะไดรับรวมทีต่ ่ํากวา โดยทั่วไปบริษัทมีสิทธิเลือกวิธีการตี
ราคาสินคาคงเหลือจากการเปรียบเทียบแตละรายการหรือจากยอดรวมก็ได
แตถาเลือกวิธีใดแลว
จะตองถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอตลอดไป
การบันทึกการตีราคาสินคาคงเหลือไปสูมูลคาสุทธิที่จะไดรับแสดงไดดังนี้
เดบิต ผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง
XX
เครดิต สินคาคงเหลือหรือคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
XX
ซึ่งงานวิจยั ฉบับนี้ใชการศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลทางการบัญชีจากงบการเงิน ซึง่ เปดเผย
เฉพาะวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเทานั้น
5.4 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
การวิจยั ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยง
จากภาวะลมละลายของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวาง
วิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักครั้งนี้
มีขอเสนอแนะใหนาํ วิธีดําเนินการศึกษา
เปรียบเทียบ และผลการวิจัยทีไ่ ด ใชเปนฐานขอมูลสําหรับผูบริหาร ผูที่สนใจ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในการกําหนดวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ไดแก วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธี
ถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบริษทั อื่นๆ ไดใชเปน
ประโยชนในการกําหนดยอดกําไรที่เหมาะสมโดยใชวิธคี ิดตนทุนใหสอดคลองกับรายได
ในการ
วางแผนและควบคุมกําไรของกิจการ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของผูบริหาร
และในการเพิ่ม
ประสิทธิผลใหแกกิจการ ดังนี้
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(1) ดานการนําผลการวิจัยไปสนับสนุนการเลือกใชนโยบายบัญชี ในการตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน
การเลือกใชนโยบายบัญชีในการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนที่แตกตางกัน จะมีผลตอ
ตนทุนขายในงบกําไรขาดทุน และสินคาคงเหลือในงบดุล ซึ่งถาราคาสินคาที่ซื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
เชนเดียวกับชวง ป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 ผลการวิจยั ของงานวิจยั ฉบับนี้สนับสนุนใหใชการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน เพราะผลการวิจยั พบวาผลกระทบจากวิธกี ารตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ (1) Altman (1968 : 589-609), (2) Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) และ (3)
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปจจัย
เกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ ปจจัย
เกี่ยวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ และ คาดัชนีวดั ภาวะลมละลายของธุรกิจจากตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman นอกจากนีย้ ังพบวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ ปจจัย
เกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลายทั้ง 5 กลุมนี้สามารถ
คาดการณไดวา บริษัทจดทะเบียนที่มวี ิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอนออกกอน มีโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา บริษัทจดทะเบียนที่มวี ิธีการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(2) ดานการนําผลการวิจัยไปใช (Implementation) เพื่อเปนแนวทางแกผูใชงานวิจัย จึงเสนอ
แนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบริษัทที่ผูใชงานวิจยั สนใจศึกษา ตามแนวคิด
ของ Bemstein (1989 : 158-159) และจุดมุงหมายสําคัญในการตีราคาสินคาคงเหลือ คือ การกําหนด
ยอดกําไรที่เหมาะสมโดยใชวิธีคิดตนทุนใหสอดคลองกับรายได มูลคาสินคาคงเหลือที่เหมาะสมจะมี
ความสําคัญ ตองบดุล และงบกําไรขาดทุน ถาสินคาคงเหลือปลายงวดมีมูลคาสูงกวาที่ควรจะเปน ผล
คือตนทุนสินคาจะต่ําและกําไรสุทธิจะสูง สวนทางดานงบดุลสินคาคงเหลือที่ปรากฏในงบดุลจะสูง
ดวยเหตุที่สินคาคงเหลือเปนรายการในสินทรัพยหมุนเวียน ดังนั้นสินทรัพยหมุนเวียน และ สินทรัพย
หมุนเวียนสุทธิจะสูงกวาที่ควรจะเปน ผลอันเนื่องมาจากการที่ธุรกิจมีกําไรสูงจะสงผลถึงกระแสเงิน
สด กลาวคือ นอกจากจะตองจายภาษีเงินไดในจํานวนสูงกวาที่ควรจะเปนแลว เงินปนผลที่จายอาจสูง
ตามไปดวย ในทางตรงกันขาม ถาตีราคาสินคาคงเหลือต่าํ กวาที่ควรจะเปน ผลที่ตามมาจะสวนทางกับ
กรณีตีราคาสินคาสูงกวาที่ควรจะเปนตามที่ไดกลาวมาแลว ดังจะเห็นไดจากตัวอยางตอไปนี้
ขอมูลเพิ่มเติม :-
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- ไมมีสินคาคงเหลือตนงวด
- คาใชจายในการขายและบริหาร 500,000 บาท รวมดอกเบี้ยจาย 50,000 บาท ไวแลว
- สินคาคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม มีจาํ นวน 80,000 หนวย
- สินทรัพยทั้งหมดตนงวดไมรวมสินคาคงเหลือ 9,000,000 บาท
- สินทรัพยทั้งหมดปลายงวดไมรวมสินคาคงเหลือ 7,500,000 บาท ในจํานวนนี้เปน
สินทรัพยหมุนเวียน 5,000,000 บาท
- หนี้สินหมุนเวียน 2,500,000 บาท
- หนี้สินระยะยาว 1,000,000 บาท
- ราคาขายสินคา 25 บาทตอหนวย
- บริษัทฯ คาดวามูลคาสุทธิที่จะไดรับจากสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม เทากับ 1,200,000 บาท
- มีการซื้อสินคาระหวางงวดดังนี้
เดือน
มกราคม
มีนาคม
มิถุนายน
ตุลาคม
ธันวาคม
รวม

จํานวนหนวย
10,000
30,000
60,000
30,000
50,000
180,000

ราคาตอหนวย (บาท)
10
11
12
14
15

จํานวนเงิน (บาท)
100,000
330,000
720,000
420,000
750,000
2,320,000

วิธีการคํานวณทําไดดังนี้ :ขั้นที่ 1 คํานวณหาราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม จํานวน 80,000 หนวย
1.1 การคํานวณสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน
วิธีนี้มีขอสมมติฐานวาสินคารายการที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นกอนจะขายออกไปกอน จึงเปนผล
ใหรายการสินคาคงเหลือปลายงวดเปนสินคาที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นในครั้งหลัง ดังนั้นสินคาคงเหลือตาม
ราคาทุน คํานวณไดดังนี้
สินคาคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม จํานวน
เปนของเดือนตุลาคม จํานวน 30,000 หนวย @ 14 บาท
เปนของเดือนธันวาคม จํานวน 50,000 หนวย @ 15 บาท
รวมมูลคาสินคาคงเหลือปลายงวด

80,000 หนวย
= 420,000 บาท
= 750,000 บาท
= 1,170,000 บาท
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1.2 การคํานวณสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วิธีนี้พิจารณาดวยการถัวเฉลี่ยตนทุนสินคาที่เหมือนกัน ณ วันตนงวดกับตนทุนทีซ่ ื้อมาหรือ
ผลิตขึ้นในระหวางงวด วิธกี ารคํานวณถัวเฉลี่ยอาจคํานวณเปนระยะๆไป หรือคํานวณทุกครั้งที่ไดรับ
สินคา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพของกิจการ ดังนัน้ สินคาคงเหลือตามราคาทุน คํานวณไดดังนี้
สินคาคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม จํานวน
ราคาสินคารวมทั้งหมด
จํานวนสินคาที่ซื้อทั้งหมด
มูลคาสินคาเฉลี่ยตอหนวย
รวมมูลคาสินคาคงเหลือปลายงวด

80,000 หนวย
= 2,320,000 บาท
= 180,000 หนวย
= 2,320,000 / 180,000
= 12.89 บาทตอหนวย
= 12.89 X 80,000
= 1,031,200 บาท

ขั้นที่ 2 เปรียบเทียบราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน กับมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
(หนวย : บาท)
วิธีการตีราคาสินคา
ราคาทุน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ ราคาสินคาคงเหลือที่
คงเหลือตามราคาทุน
ใชคํานวณราคาทุน
FIFO
1,170,000
1,200,000
1,170,000
Average
1,031,200
1,200,000
1,031,200
ขั้นที่ 3 วิธีการคํานวณกําไรสุทธิ เปรียบเทียบระหวาง วิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO) และวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก (Average)
งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย : บาท)
รายการ
FIFO
Average
รายไดจากการขาย (100,000@25)
2,500,000
2,500,000
หัก ตนทุนขาย :
สินคาคงเหลือตนงวด
-0-0บวก ซื้อระหวางงวด
2,320,000
2,320,000
ตนทุนสินคาทีม่ ีไวเพื่อขาย
2,320,000
2,320,000
หัก สินคาคงเหลือปลายงวด
(1,170,000)
(1,031,200)
รวม ตนทุนขาย
1,150,000
1,288,800
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กําไรขั้นตน
หัก คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)
หัก ภาษีเงินได (30%)
กําไรสุทธิ

1,350,000
500,000
850,000
255,000
595,000

1,211,200
500,000
711,200
213,360
497,840

ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน
ตัวอยางอัตราสวนทางการเงินที่เปนปจจัยที่บงชี้ความเสี่ยงถึงความสําเร็จ หรือลมเหลวของ
ธุรกิจ ตามแนวคิดของ Bemstein (1989 : 158-159) เชน ปจจัยเกีย่ วกับสภาพคลองของธุรกิจ และ
ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ เปนตน ซึ่งอัตราสวนทางการเงินที่ใชสอดคลอง
กับงานวิจัยในอดีตที่เกีย่ วของ ดังนี้
ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ
อัตราสวนที่สามารถเปนตัวแทนใชวัดสภาพคลองไดชัดเจนและเปนทีน่ ิยม คือ อัตราสวน
เงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม ตัวอยางเชน Altman (1968 : 589-609), Beaver (1966 : 71-111),
Beaver et al. (1970 : 654-682), Bramble (1990 : 126-133), Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77)
และ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21)
ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
อัตราสวนที่สามารถเปนตัวแทนใชวัดสภาพคลองไดชัดเจนและเปนทีน่ ิยม คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ตัวอยางเชน Altman (1968 : 589-609), Beaver (1966 : 71-111), Beaver
et al. (1970 : 654-682), Bramble (1990 : 126-133), Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77), Logue
and Merville (1972 : 37-44) และ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ
บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21)
ปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ
อัตราสวนที่สามารถเปนตัวแทนใชวัดสภาพคลองไดชัดเจนและเปนทีน่ ิยม คือ อัตราสวน
ยอดขายสุทธิตอ สินทรัพยรวม ตัวอยางเชน Altman (1968 : 589-609), Beaver (1966 : 71-111),
Beaver et al. (1970 : 654-682), Bramble (1990 : 126-133) และ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21)
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ซึ่งอัตราสวนทางการเงินดังกลาวมีวิธีการวัดคาดังนี้
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม

วิธีการวัดคา
สินทรัพยหมุนเวียน – หนี้สนิ หมุนเวียน (เทา)
สินทรัพยรวม
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี X 100 (%)
สินทรัพยรวม
รายไดจากการขายสุทธิ X 100 (%)
สินทรัพยรวม

จากวิธีการวัดคาอัตราสวนทางการเงินสามารถหาคาของอัตราสวนทางการเงินทางทฤษฎี จาก
โจทยตัวอยางตามแนวคิดของ Bemstein (1989 : 158-159) ไดดังนี้
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม

FIFO
0.288 เทา
9.80%
28.8%

Average
0.293 เทา
8.34%
29.3%

จากตัวอยางอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวนทางเงินนอย
กวา Average อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวนทางเงินมากกวา Average ซึ่งมี
ขอกําหนดที่ FIFO และ Average และอัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวน
ทางเงินนอยกวา Average มีตัวเลขของปริมาณขาย ราคาขาย จํานวนสินคาคงเหลือปลายงวด คาใชจาย
ในการขายและบริหาร เทากันทั้ง 2 วิธี โดยกําหนดใหปจ จัยอื่น ๆ ที่เกีย่ วของคงที่ ไมไดคํานึงถึงปจจัย
เชิงคุณภาพ และไมไดคํานึงถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก จากการเลือกใชหลักการบัญชีที่
แตกตางกัน จะใหตัวเลขในงบการเงินที่ตา งกัน กิจการสองกิจการที่ประสบกับเหตุการณที่เหมือนกัน
โดยตลอด แตใชหลักการบัญชีที่แตกตางกันในการบันทึกบัญชีของเหตุการณเหลานั้น จะทําใหมีงบ
การเงินที่มีหนาตาแตกตางกันหรืออีกนัยหนึ่งคือ เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวเลขในงบการเงิน อาจคิดวา
กิจการทั้งสองมีสุขภาพที่แตกตางกันได ดังนั้นผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจ ที่รูผลกระทบ
โดยใชผลจากงานวิจยั นี้ ที่มตี อตัวเลขทางการบัญชีของหลักการบัญชีแตละหลักการไดตามขอเท็จจริง
ก็สามารถที่จะเลือกใชหลักการบัญชีที่จะใชตัวเลขตามทีต่ องการได
จากวิธีการวัดคาอัตราสวนทางการเงินสามารถหาคาของอัตราสวนทางการเงินตามขอเท็จจริง
จากงานวิจยั นี้
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อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม

FIFO
0.181 เทา
10.1%
128.9%

Average
0.106 เทา
7.2%
108.3%

จากงานวิจยั นีอ้ ัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวนทางเงิน
มากกวา Average อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวนทางเงินมากกวา Average
และอัตราสวนยอดขายสุทธิตอ สินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวนทางเงินมากกวา Average ซึ่ง
แตกตางจากตัวอยางทางทฤษฎีที่อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวน
ทางเงินนอยกวา Average อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวนทางเงินมากกวา
Average และอัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวนทางเงินนอยกวา Average
โดยคาดวาอัตราสวนเหลานีย้ ิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบวากิจการที่เลือกวิธีการวัดคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีคา
อัตราสวนทางการเงินเหลานีส้ ูงกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักทุกอัตราสวนดังกลาวขางตน จึงสามารถ
คาดวากิจการที่เลือกวิธีการวัดคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอนจะประสบความ
ลมเหลวนอยกวา กิจการที่เลือกวิธีการวัดคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
ดังนั้นงานวิจยั นี้มีขอเสนอแนะใหผูบริหารในฐานะเปนผูตัดสินใจเลือกหลักการบัญชี และ
วิธีการวัดคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน คือ วิธีคิดตนทุนใหสอดคลองกับ
รายไดและมูลคาของสินคาคงเหลือที่เหมาะสม เพราะถาไมเหมาะสมจะสงผลกระทบทําใหกจิ การ
อาจจะตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งจะมีผลตอ คุณภาพทางการบัญชี (Accounting qualities)
และอาจจะถูกมองจากผูที่เกีย่ วของกับการใชรายงานทางเงิน ตัวอยางเชน ผูลงทุน เจาหนี้ และ
พนักงาน เปนตน วาขาดความนาเชือ่ ถือและไมโปรงใส เมื่อเปนเชนนัน้ จะทําใหตนทุนในการ
ดําเนินงานสูงขึ้น
ความสามารถในการแขงขันทางการคาลดลงก็จะไปกระทบกําไรของกิจการให
ลดลง และถาเลวรายที่สุดอาจจะถึงขั้นตองปดกิจการ
นอกจากนี้การที่ผูบริหารในฐานะเปนผูตัดสินใจเลือกหลักการบัญชี และวิธีการวัดคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะสอดคลองกับผลการวิจยั ของ Bowen, DuCharme,
and Shores (1995 : 255-295) ซึ่งผลการวิจัยของเขาทั้งหลายพบวา แนวโนมของบริษัทที่ใช FIFO มี
เปอรเซ็นตเพิม่ ขึ้นจากป ค.ศ. 1981เทากับ 46.4 % เปน 57.0 % ในป ค.ศ. 1993 หรือโดยเฉลี่ย 49.5 %
นับตั้งแตป ค.ศ. 1981 ถึง 1993 ซึ่งมากกวา Average มีเปอรเซ็นตลดลงจากป ค.ศ. 1981 เทากับ 12.1 %
เปน 10.4 % ในป ค.ศ. 1993 หรือโดยเฉลี่ย 10.8 % นับตัง้ แตป ค.ศ. 1981 ถึง 1993 โดยเขาทั้งหลายให
เหตุผลวาบริษทั สวนใหญนิยมใชวิธีเขากอน-ออกกอนมากที่สุด เพราะเปนวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุนที่จะทําใหกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น (Income increasing) เนื่องจากวิธีนี้ถือเกณฑสมมติวา สินคา
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ที่ซื้อหรือผลิตไดกอนยอมจะถูกขายออกไปกอน และสินคาที่เหลืออยู ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลา
บัญชีจะเปนสินคาที่ซื้อหรือผลิตไดมาครั้งหลังสุดตามลําดับ วิธีนนี้ ยิ มถือปฏิบัติก็เพราะสามารถคิด
ราคาทุนของสินคาคงเหลือไดใกลเคียงความจริง
ไมวาราคาของสินคาจะขึ้นหรือลงเพราะสินคา
คงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีจะใกลเคียงกับราคาตลาดในขณะนั้นมากที่สุด
5.5 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
การวิจยั ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชีค้ วามเสี่ยง
จากภาวะลมละลายของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวาง
วิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักครั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั ตอไป ดังนี้
(1) ควรมีการวิจัยซ้ําในเรื่องนี้ในชวงระยะเวลาอื่น กลุมตัวอยางอื่น หรือในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของธุรกิจอื่น ทั้งนี้เนื่องจากเวลา กลุมตัวอยาง และวิธีการวัดคาตัวแปรเปลี่ยนไป จะ
สงผลทําใหสภาพแวดลอมทางการบัญชีเปลี่ยนแปลงไปดวยและยากแกการควบคุม
ซึ่งจะสงผล
กระทบตอกิจการทั้งในเชิงของโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)
(2) ควรมีการวิจัยซ้ําในเรือ่ งนี้ เมื่อจํานวนตัวอยางทีแ่ บงตามกลุมอุตสาหกรรมเพิม่ จํานวน
มากขึ้นตั้งแต 30 บริษัทขึ้นไปในแตละวิธกี ารตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เพราะจํานวนตัวอยาง
มากกวา 30 บริษัทขึ้นไป จะสามารถใชเปนตัวแทนประชากรในแตละหมวดธุรกิจได ซึ่งผลกระทบ
จากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน จะใหความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นมากกวา 95% หรือสามารถ
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา .05 ได
(3) ควรทําการเปรียบเทียบผลกระทบจากการเลือกใชนโยบายบัญชีดานอื่น โดยเฉพาะวิธีการ
คิดคาเสื่อมราคา ระหวางวิธีการคิดคาเสื่อมราคาวิธีตางๆ เพราะปญหาเกิดขึน้ เนื่องจากในบางครั้ง
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหลายหลักการสําหรับรายการบัญชีหนึ่งๆ
เมื่อกิจการเลือกทีจ่ ะใช
หลักการและวิธีการบัญชีใดก็ถือวาเปนนโยบายการบัญชีของกิจการนั้นๆ นโยบายบัญชีของแตละ
กิจการอาจแตกตางกันไปและเปนการยากที่จะบอกวานโยบายการบัญชีใดดีกวากัน ดังนั้นผูบริหารใน
ฐานะเปนผูตัดสินใจเลือกหลักการบัญชีและวิธีการบัญชี รูผลกระทบที่มีตอตัวเลขทางการบัญชีของ
หลักการบัญชีแตละหลักการ ก็สามารถที่จะเลือกใชหลักการบัญชีที่จะใหตวั เลขตามที่ตองการได คือ
วิธีคิดตนทุนใหสอดคลองกับรายได และมูลคาของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เหมาะสม เพราะถาไม
เหมาะสมจะสงผลกระทบทําใหกจิ การจะตองเปลี่ยนนโยบายการบัญชีซึ่งจะมีผลตอ คุณภาพทางการ
บัญชี (Accounting qualities) และอาจจะถูกมองจากผูทเี่ กี่ยวของกับการใชรายงานการเงิน (เชน ผู
ลงทุน เจาหนี้ และพนักงาน เปนตน) วาขาดความนาเชือ่ ถือและไมโปรงใส เมื่อเปนเชนนัน้ จะทําให
ตนทุนในการดําเนินงานสูงขึ้น
ซึ่งจะมีผลตอความสามารถในการแขงขันทางการคาลดลงก็จะไป
กระทบกําไรของกิจการใหลดลง และถาเลวรายที่สุดอาจจะถึงขั้นตองปดกิจการ
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