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บทคัดยอ 
 

ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสีย่งจากภาวะ
ลมละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวางวิธีเขากอน-
ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 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 ซ่ึงพบวามี 15 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มี
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน  วิธีเขากอน-ออกกอน และวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั คิดเปนรอย
ละ 65.2 และใชบริษัทตัวอยางทั้งหมด  110  บริษัท  ไดแก วิธีเขากอน-ออกกอน  จํานวน  55  บริษัท  
และวิธีราคาทนุถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั จํานวน  55  บริษัท มาทําการศึกษาเปรียบเทียบกัน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจยัเปนแบบการวิเคราะหประกอบดวย ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลายของบริษัทโดย
แบงเปน  7  กลุม ไดแก (1) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ (2) ปจจัยเกีย่วกับสภาพคลองของ
ธุรกิจ (3) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ (4) ปจจยัเกีย่วกับเงินทุนสะสมจากแหลง
ภายในของธุรกิจ (5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงนิของธุรกิจ (6) ปจจัยเกีย่วกับการ
ใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ และ (7) คาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ   

การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 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 และการเปรียบเทยีบโดยกราฟแทง ซ่ึง
มีผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
 (1) ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยใชสถิติ t – tests for Independent – Samples of Means 
พบวาวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน  ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน  กับ  วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั มีผลกระทบตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลายของบริษัท ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับ
โครงสรางเงินทุนของธุรกิจ  ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ  ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการทํา
กําไรของธุรกิจ ปจจัยเกีย่วกบัการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ และ  คาดัชนีวัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจ (Overall Index) โดยเฉลี่ยแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 (2) ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยกราฟแทง พบวาวธีิการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มคีาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก ปจจยัเกีย่วกับสภาพคลองของ
ธุรกิจ ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการทาํกําไรของธุรกิจ ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายใน
ของธุรกิจ ปจจัยเกี่ยวกับสดัสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ ปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชน
จากสินทรัพยของธุรกิจ และ คาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 
โดยกราฟแทง พบวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลีย่นอย
กวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก ปจจยัเกีย่วกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ 
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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 first-
in, 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 structure-
related 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 liquidity-
related 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 utilization-
related 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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 ฌ 
  สารบัญตาราง  

ตารางที่  หนา 
2.1 เงื่อนไขการเพกิถอนหุนดานผลขาดทุน  และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

มีตัวตนสุทธ ิ
 

21 
2.2 การตีราคาสินคาคงเหลือ  วธีิเขากอน-ออกกอน  (FIFO) 25 
2.3 การตีราคาสินคาคงเหลือ  วธีิเขาหลัง-ออกกอน  (LIFO) 27 
2.4 การตีราคาสินคาคงเหลือ  วธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั (Average) 29 
2.5 การเปรียบเทยีบตนทุนขายและสินคาคงเหลือจากการใชวิธีการตีราคา

สินคาที่แตกตางกัน 
 

30 
4.1 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 

 
 
 

71 
4.2 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน 

โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 
2547 

 
 
 
 

72 
4.3 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548 

 
 
 

79 
4.4 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน 

โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 
2548 

 
 
 
 

80 
4.5 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549 

 
 
 

87 

 



 ญ 
  สารบัญตาราง (ตอ)  

ตารางที่  หนา 
4.6 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน 

โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 
2549 

 
 
 
 

88 
4.7 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 ถึง ป 
พ.ศ. 2549 

 
 
 
 

95 
4.8 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน 

โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 
2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 

 
 
 
 

96 
4.9 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป 
พ.ศ. 2547 

 
 
 
 

105 
4.10 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน 

โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and 
Matolcsy ป พ.ศ. 2547 

 
 
 
 

106 
4.11 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป 
พ.ศ. 2548 

 
 
 
 

113 



 ฎ 
  สารบัญตาราง (ตอ)  

ตารางที่  หนา 
4.12 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน 

โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and 
Matolcsy ป พ.ศ. 2548 

 
 
 
 

114 
4.13 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป 
พ.ศ. 2549 

 
 
 
 

121 
4.14 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน 

โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and 
Matolcsy ป พ.ศ. 2549 

 
 
 
 

122 
4.15 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป 
พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 

 
 
 
 

129 
4.16 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน 

โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and 
Matolcsy ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 

 
 
 
 

130 
4.17 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547 

 
 
 
 

139 



 ฏ 
  สารบัญตาราง (ตอ)  

ตารางที่  หนา 
4.18 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน 

โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน   
สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกลุ ป พ.ศ. 2547 

 
 
 
 

140 
4.19 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2548 

 
 
 
 

151 
4.20 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน 

โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน   
สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกลุ ป พ.ศ. 2548 

 
 
 
 

152 
4.21 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2549 

 
 
 
 

163 
4.22 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน 

โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน   
สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกลุ ป พ.ศ. 2549 

 
 
 
 

164 
4.23 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทาง
การเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547  ถึง ป พ.ศ. 2549 

 
 
 
 

175 



 ฐ 
  สารบัญตาราง (ตอ)  

ตารางที่  หนา 
4.24 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน 

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

ภาพที ่  หนา 
2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ 36 
4.1 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตาม

ราคาทุนโดยวธีิเขากอน-ออกกอน ที่มตีอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงที่ไดจาก
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 
2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 

 
 
 

188 
4.2 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตาม

ราคาทุนโดยวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มตีอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงที่ไดจาก
ขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 
2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 

 
 
 

189 
4.3 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตาม

ราคาทุนโดยวธีิเขากอน-ออกกอน ที่มตีอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงที่ไดจาก
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and 
Matolcsy  ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 

 
 
 

190 
4.4 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตาม

ราคาทุนโดยวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มตีอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงที่ไดจาก
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and 
Matolcsy  ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 

 
 
 

191 
4.5 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตาม

ราคาทุนโดยวธีิเขากอน-ออกกอน ที่มตีอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงที่ไดจาก
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน   
สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 

 
 
 

192 
4.6 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตาม

ราคาทุนโดยวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มตีอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงที่ไดจาก
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน   
สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 

 
 
 

193 
4.7 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมลูทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 

 
 
 

194 

 



 ฒ 
  สารบัญภาพ (ตอ)  

ภาพที ่  หนา 
4.8 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมลูทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548 

 
 
 

195 
4.9 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมลูทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549 

 
 
 

196 
4.10 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมลูทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 - 2549 

 
 
 

197 
4.11 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมลูทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Castagna and Matolcsy  ป พ.ศ. 2547 

 
 
 

198 
4.12 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมลูทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Castagna and Matolcsy  ป พ.ศ. 2548 

 
 
 

199 
4.13 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมลูทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Castagna and Matolcsy  ป พ.ศ. 2549 

 
 
 

200 
4.14 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมลูทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Castagna and Matolcsy  ป พ.ศ. 2547 - 2549 

 
 
 

201 

 



 ณ 
  สารบัญภาพ (ตอ)  

ภาพที ่  หนา 
4.15 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมลูทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2547 

 
 
 

202 
4.16 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมลูทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2548 

 
 
 

203 
4.17 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมลูทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2549 

 
 
 

204 
4.18 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมลูทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2547 - 2549 

 
 
 

205 
4.19 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman 
ป พ.ศ. 2547 

 
 
 

206 
4.20 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman 
ป พ.ศ. 2548 

 
 
 

207 
4.21 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman 
ป พ.ศ. 2549 

 
 
 

208 

 



 ด 
  สารบัญภาพ (ตอ)  

ภาพที ่  หนา 
4.22 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman 
ป พ.ศ. 2547 - 2549 

 
 
 

209 
4.23 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 

 
 
 

210 
4.24 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548 

 
 
 

211 
4.25 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549 

 
 
 

212 
4.26 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 - 2549 

 
 
 

213 
4.27 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน   
สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2547 

 
 
 

214 
4.28 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน   
สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2548 

 
 
 

215 

 



 ต 
  สารบัญภาพ (ตอ)  

ภาพที ่  หนา 
4.29 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน   
สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2549 

 
 
 

216 
4.30 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา

ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจ
การตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน   
สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2547 - 2549 

 
 
 

217 
4.31 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคา
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย 
 การจดบันทกึรายการซึ่งเปนพื้นฐานของการบัญชีไดเกิดกอนคริสตศักราช 3600  ระบบบัญชี
ที่สมบูรณไดเกิดขึ้นเมื่อปคริสตศักราช  1340  ในเมือง  Genoa  ซ่ึงเปนประเทศอิตาลีในปจจบุัน  
ระบบของ  Genoa  ไดมีการตีพิมพเปนทางการในปคริสตศักราช  1494  เปนหนังสือช่ือ  Summa de 
Arithmetica  , Geometria Proportioni et Proportionalita แตงโดย  Luca Pacioli  ผูซ่ึงเปนชาวเวนีส  
(Arpan and Radcbaugh, 1985 : 1 อางอิงในการศึกษาวจิัยของ Noravesh et al., 2007 : 1)  ตอมาการ
บัญชีไดแพรหลายในประเทศตาง ๆ และวิชาชีพบัญชีไดพัฒนาตอเนือ่งจนเปนวิชาชีพที่สังคมยอมรับ
วามีประโยชนมากและมีฐานะทางสังคมที่ดมีาเปนเวลานาน  ในประเทศไทยนกับัญชีไดพัฒนาวิชาชีพ
บัญชีใหกาวหนาอยางไมหยดุยั้ง  ซ่ึงสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  ได
บัญญัติคําวา  การบัญชีวาเปน  “ศิลปะของการเก็บรวบรวม  บันทึก   จําแนกและทําสรุปขอมูลอัน
เกี่ยวกับเหตุการณทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงนิ  ผลงานขั้นสุดทายของการบัญชี  คือการใหขอมูลทาง
การเงิน  ซ่ึงเปนประโยชนแกบุคคลหลายฝาย  และผูที่สนใจกจิกรรมของกิจการ”  (สมาคมนกับัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2540 : 1)   
 หลักการบัญชถืีอวาสินคาคงเหลือเปนสินทรัพยสําคัญสวนหนึ่งของกจิการ  เพราะสินคา
คงเหลือเปนสินทรัพยที่มีไวเพื่อหารายไดใหแกธุรกจิการคาโดยตรง  เปรียบเสมือนกับเสนเลือดหลอ
เล้ียงธุรกิจ  และมีความเปนธรรมตอความเปนตายของธรุกิจนั้น ๆ  ทัง้นี้สินคาคงเหลือมักเปนรายการ
ที่มีมูลคาสูง  และมีความเสี่ยงสูงกวาสินทรัพยหมุนเวยีนอื่น  เสี่ยงเรื่องความไมแนนอนของราคา 
เสื่อมคุณภาพ ของลาสมัย และตองเสียคาเก็บรักษา  นอกจากนี้ยังเสี่ยงตอการจําหนายไมไดอีกดวย  
(เพชรี  ขุมทรพัย, 2548 : 222-223) ดังนั้นในภาวะวกิฤตเศรษฐกิจทําใหกิจการพยายามลดตนทุน และ
คาใชจายทกุชนิด โดยมจีุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหกจิการดาํรงอยูตอไป 
 การสื่อสารขอมูลทางการบัญชีเสนอใหผูใชมีความเขาใจ  และ  นําขอมูลทางการบัญชีที่มี
ประโยชนไปใชในการตัดสนิใจ  จากหลักการสื่อสารทางการบัญชี  (Accounting Communication)  นี้  
ไดมีการพัฒนามากขึ้นตามลาํดับ  เชน  การนําขอมูลทางการบัญชีมาจัดทําเปนรูปภาพ  Bar-Chart และ  
Pie-Chart  เปนตน  (ประวติร  นิลสุวรรณากุล, 2540 : 330)  และในภาวะวกิฤตเศรษฐกิจการกําหนด
ยอดกําไรที่เหมาะสมโดยใชวิธีคิดตนทุนใหสอดคลองกับรายได  และมูลคาของสินคาคงเหลือที่
เหมาะสมจะมคีวามสําคัญตองบดุลและงบกําไรขาดทุน จึงเปนการเหมาะสมที่จะสือ่สารทางการบัญชี
ตอผูบริหารในการตัดสินใจ  เลือกใชหลักการบัญชี  โดยกจิการสองกิจการที่ประสบกับเหตกุารณที่
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เหมือนกนัโดยตลอด  แตใชหลักการบัญชีในเรื่องการตีราคาสินคาคงเหลือที่แตกตางกัน  ในการ
บันทึกบัญชีเหลานั้นจะทําใหมูลคาที่แสดงในงบการเงินแตกตางกัน  ในการวัดมูลคาของสินคา
คงเหลือตามราคาทุน สามารถวัดมูลคาไดหลายวิธีที่สําคญั ไดแก วิธีเขากอน-ออกกอน  และวิธีถัว
เฉล่ียถวงน้ําหนัก ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน  
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน  และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ทําใหผูบริหารในฐานะเปนผูตัดสินใจหลักการบัญชี รูผลกระทบที่มีตอตัวเลขทางการ
บัญชีของหลักการบัญชีแตละหลักการก็สามารถเลือกใชหลักการบัญช ีที่จะใหตวัเลขตามที่ตองการได  
(กอบแกว  รัตนอุบล, 2541 : 28) 
 
1.2 ปญหาการวิจัย (Problem Statement) 
 บริษัท  ไทยฟลมอินดัสตรี  จํากัด  (มหาชน)  (อักษรยอที่ใชในตลาดหลักทรัพยคือ  TFI)  เปน
บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ  ไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีเกี่ยวกับ  การตรีาคา
สินคาคงเหลือ  จากวิธีเขากอน-ออกกอน  เปน  วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั  เมื่อวันที่  1  มกราคม  2540  
(ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย , 5 มิถุนายน  พ.ศ. 2541)  มีผลกระทบทําให 
 1)  อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีนเปลี่ยนจาก  1.14  เทาในไตรมาสที่  1  ป  พ.ศ.  2539  (ใชวิธี
เขากอน-ออกกอน)  เปน  1.11  เทา  ในไตรมาสที่  1  ป  พ.ศ.  2540  (ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก)   
 2)  อัตราสวนฉับพลัน  เปลีย่นจาก  0.96  เทาในไตรมาสที่  1  ป  พ.ศ.  2539  (ใชวธีิเขากอน-
ออกกอน)  เปน  0.91  เทา  ในไตรมาสที่  1  ป  พ.ศ.  2540  (ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั)   
 3)  อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ  เปลี่ยนจาก  4.82  คร้ัง  ในไตรมาสที่  1  ป  
พ.ศ.  2539  (ใชวิธีเขากอน-ออกกอน)  เปน  4.02  คร้ัง  ในไตรมาสที่  1  ป  พ.ศ.  2540  (ใชวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั)   
 4)  อัตราผลตอบแทนขั้นตนเปลี่ยนจาก  24.58%  ในไตรมาสที่  1  ป  พ.ศ.  2539  (ใชวิธีเขา
กอน-ออกกอน)   เปน  19.86%  ในไตรมาสที่  1  ป  พ.ศ.  2540  (ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก)   
 5)  อัตราผลตอบแทนจากกาํไรสุทธิเปลี่ยนจาก  5.74%  ในไตรมาสที่  1  ป  พ.ศ.  2539  (ใช
วิธีเขากอน-ออกกอน)  เปน  -6.10%  ในไตรมาสที่  1  ป  พ.ศ.  2540  (ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั)   
 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  (ใชวีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั)  และเปน  -854.38%  ในไตรมาสที่  1  ป  พ.ศ.  2541  (ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก)   
 จากการศึกษาบริษัท  ไทยฟลมอินดัสตรี  จํากดั  (มหาชน)  พบวาที่มาของปญหาเกิดขึ้น
เนื่องจากในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  (Generally Accepted Accounting Principles)  มี
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ทางเลือกไดหลายทาง สําหรับรายการบัญชีหนึ่ง ๆ เชน  ในเรื่องการตีราคาสินคาคงเหลือซ่ึงมีทั้งวิธีเขา
กอน-ออกกอน  (First-in , First-out Method)  วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั  (Weighted Average Method)  
และอีกหลายๆ วิธี (ตัวอยางเชน วิธีเขาหลัง-ออกกอน และวิธีราคาเจาะจง เปนตน)  เมื่อกิจการเลอืกที่
จะใชหลักการบัญชีของกิจการนั้น  ๆ  นโยบายการบัญชีของแตละกิจการแตกตางกนัไปและเปนการ
ยากที่จะบอกวานโยบายการบัญชีใดดีกวากัน  (สุชาดา  สถาวรวงศ, 2541 : 112)  ผลกระทบจากการตี
ราคาสินคาคงเหลือที่แตกตางกัน  จะมีความสําคัญตอการคิดตนทุนซึ่งตนทุนเปนตวักําหนดยอดกําไร
และมูลคาของสินคาคงเหลือที่เหมาะสม  โดยมีความสําคัญตองบดุลในดานสภาพคลอง  งบกําไร
ขาดทุนในดานกําไรสุทธิและกระแสเงนิสด  (เพชรี  ขุมทรัพย, 2548 : 24)  ซ่ึงทางการบัญชียอมรับวา
มนุษยอยูในโลกที่มีความอดุมสมบูรณและทรัพยากรจํากัด มนุษยยอมพยายามสงวนและรกัษา
ทรัพยากรเหลานั้นหรือพยายามใชทรัพยากรนั้นใหเปนประโยชน และมีคุณภาพที่สุด  การเนนในเรื่อง
สมรรถภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้นาํไปสูการหาทางวัดผลกําไร  ซ่ึงใชเปนตัวช้ีความสําเร็จ   
(เกษร ี  ณรงคเดช, 2539 : 12) และระดับของปญหาที่เกิดขึ้นอยูในระดับสูงที่สุดจงึสงผลทําใหบริษัท 
ไทยฟลมอินดสัตรี จํากัด  (มหาชน) ประสบภาวะลมละลายปดบรษิัทออกจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในที่สุด 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยทีจ่ดัทําขึ้นในประเทศไทยที่ผานมาพบวา การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบ
ของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงจากภาวะลมละลายของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวางวธีิเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนักยงัไมมีงานวจิัยอยางชัดเจนเกีย่วกับเรื่องนี ้ ดังนั้นปญหาการวิจยัคร้ังนี้เปน
การศึกษาวาวธีิการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนวิธีใด ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอนและวธีิถัว
เฉล่ียถวงน้ําหนัก ที่สามารถบงบอกปจจัยบงชี้ความเสี่ยง และระดับของภาวะลมละลายของธุรกิจ
แตกตางกันหรือไม และอยางไร  
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.3.1 เพื่อศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน  โดยวิธีเขากอน-ออก
กอนกับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน
ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1.3.2 เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน  โดยวิธีเขา
กอน-ออกกอนกับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจยับงชี้ความเสีย่งภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูล
ทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของบริษทัจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 
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1.4 แนวเหตุผลและสมมุติฐานการวิจัย  
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะ

ลมละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการศกึษานีจ้ะใชตัวแบบ
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

ตัวแปรหลายตวั  โดยคดัเลือกกิจการผลิต  33  กิจการทีถู่กฟองลมละลายภายใต  Chapter 10 (ตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา)  ในชวงป  1945-1965  และคัดเลือกกิจการจํานวน  33  กิจการที่ไม
ลมละลายที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน  และ  มีขนาดของสินทรัพยใกลเคียงกัน  (กิจการ  66  กจิการนี้
จัดเปน  Initial Sample)  จากนั้นทาํการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนคิการวิเคราะหแบบการวเิคราะห
จําแนกประเภทหลายตัวแปร  (Multiple Discriminate Analysis หรือ MDA)  โดยคํานวณอตัรา
สวนรวม 22 อัตราสวนใน  5  กลุม  ไดแก  อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลอง (Liquidity Ratios) 
อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทาํกําไร (Profitability Ratios) อัตราสวนวิเคราะห
ความสามารถในการกอหนีห้รือวิเคราะหความเสี่ยง (Leverage Ratios) อัตราสวนวิเคราะห
ความสามารถในการชําระหนี้ (Solvency Ratios) และ อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการใช
สินทรัพย (Activity Ratios)  จากนั้นจึงสราง Discriminate Function เพื่อใหไดตัวแปรที่เหมาะสมทีสุ่ด  
5  ตัวแปร  โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปรในตวัแบบตามสมการ   
 Z1 = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5

 โดยที่  Z คือ คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index)   
 X1 คือ อัตราสวนความคลองตัว = เงินทุนหมุนเวียน/สินทรัพยรวม (Working Capital/Total 
Assets) (%) 
 X2 คือ เงินทุนสะสมจากแหลงภายใน = กาํไรสะสม/สินทรัพยรวม (Retained Earnings/Total 
Assets) (%) 
 X3 คือ ความสามารถในการทํากําไร = กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพยรวม (EBIT / 
Total Assets) (%) 
 X4 คือ สัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงนิ = 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  ของตัวอยางทกุตัวเพื่อหาจุดแบง  (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  เรียกวาอยูใน  Grey Area อาจจะลมละลายหรอืไมลมละลายก็ได  ซ่ึงในการ
พิจารณาตองวเิคราะหบริษัทนั้นเพิ่มเตมิ  ทัง้นี้จากการเรียงลําดับคา  Z1  ที่อยูใน  Grey Area เพื่อหาคา  
Z1  ที่ใชจัดกลุมบริษัทแลวมีความผิดพลาดต่ําสุดซึ่งไดคา  Z1  เทากับ  2.675  การทดสอบ
ความสามารถในการพยากรณของตัวแบบ  พบวาจากการทดสอบขอมูล  1  ปกอนการลมละลาย  
สามารถจัดกลุมบริษัทที่ลมละลายหรือไมลมละลายไดถูกตองเฉลี่ยรอยละ  95  ทั้งนี้จากการทดสอบ
ขอมูล  2-5  ปกอนการลมละลาย  พบวาเมื่อระยะเวลานานขึ้นความสามารถในการพยากรณจะลดลง  
ซ่ึงเปนเชนเดยีวกับผลการศึกษาโดยใช  Univariate Studies เชนเดยีวกบังานวิจยัของ  Beaver (1966 : 
71-111) จากการอภิปรายดังกลาวขางตนชี้นําผูวิจยัของการศึกษานีไ้ปสูการสนับสนุนสมมุติฐานการ
วิจัย คือ 

 
(1) ปจจยัเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ  

 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  1(1) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวมจาก
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Altman โดยมคีาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 

(2) ปจจยัเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ   
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  1(2) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวมจากปจจยับงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman 
โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 

(3) ปจจยัเกี่ยวกับความสามารถในการทํากาํไรของธุรกิจ  
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  1(3) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมจากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman 
โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
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(4) ปจจยัเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพนัทางการเงินของธุรกิจ  
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  1(4) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก มีผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชี
ของหนี้สินรวมจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายทีไ่ดจากขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 

(5) ปจจยัเกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ  
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  1(5) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวมจากปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Altman โดยมคีาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 

(6) คาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของ Altman   
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  1(6) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก มีผลกระทบตอคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจจากปจจยับงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman 
โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 

 
1.4.2 Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ไดเสนอตัวแบบทีใ่ชในการพยากรณภาวะ

ลมละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยออสเตรเลีย  (The Australian Associated Stock 
Exchanges = AASE) ไดใชอัตราสวนทางการเงินเปนขอมูล  แลวใชวิธีการวิเคราะหสถิติแบบการ
วิเคราะหจําแนกประเภทหลายตัวแปร (Multiple Discriminant Analysis) ไดตัวแบบดังนี ้

 

 Z2 = -6.2453 – 10.695V1 + 10.466V2 – 9.8824V3 – 0.825V4 + 9.622V5 + 1.6145(V1
2) – 

3.2968V1V2 + 0.5363V1V3 – 0.0015V1V4 – 0.2256V1V5 + 1.6473(V2
2) – 0.2316V2V3 – 0.0177V2V4 

+ 0.0552V2V5 – 0.9133(V3
2) + 0.0594V3V4 + 3.8704V3V5 – 0.0105(V4

2) + 0.0488V4V5 + 0.79(V5
2) 

 

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) ซ่ึงใชเปนเกณฑตัดสินการอยูในภาวะเสีย่งของการ
ลมเหลว (Risk of Failure)  ทั้งนี้ตัวแบบนี้สามารถใชไดกับบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย
ออสเตรเลีย  (The Australian Associated Stock Exchanges = AASE) ที่อยูในหมวดธุรกิจประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตเทานั้น  ไมสามารถใชไดกับบรษิัทที่จัดอยูในหมวดธุรกจิประเภทการเงิน  การ
ธนาคาร  หรือ  เหมืองแรได  เนื่องจากในหมวดธุรกิจดังกลาวยังมีปจจัยสําคัญอื่นที่มีผลกระทบ
มากกวา  เชน  นโยบายของรฐับาล  เปนตน 
 การทดสอบความสามารถในการพยากรณ  จะใชขอมูลบริษัทที่จดทะเบียนซ่ึงประสบความ
ลมเหลวในระหวางป  ค.ศ. 1963 – 1977 พบวาจากการทดสอบขอมูล 1 ปกอนลมละเหลว สามารถจัด
กลุมที่ลมเหลวหรืออยูรอดไดถูกตองโดยเฉลี่ยรอยละ 85.84 ทั้งนี้รอยละของความถูกตองจะลดลงเมื่อ
ทดสอบกับขอมูล 2-5 ปกอนการลมเหลว จากการอภิปรายดังกลาวขางตนชี้นําผูวิจยัของการศึกษานี้
ไปสูการสนับสนุนสมมุติฐานการวจิัย คือ 
 

(1) ปจจยัเกี่ยวกับความสามารถในการทํากาํไรของธุรกิจ  
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  2(1) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมจากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna 
and Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  2(2) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรจากการดําเนนิงานตอสินทรัพยที่ใช
ในการดําเนินงาน จากปจจยับงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 

(2) ปจจยัเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ  
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  2(3) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ภาวะลมละลายที่ไดจากขอมลูทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and 
Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
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(3) ปจจยัเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ  
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  2(4) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมจากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna 
and Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 

(4) ปจจยัเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพนัทางการเงินของธุรกิจ  
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  2(5) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก มีผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชี
ของหนี้สินรวมจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายทีไ่ดจากขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 

(5) คาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของ Castagna and Matolcsy  
 สมมุติฐานการวจัิยท่ี  2(6) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก มีผลกระทบตอคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจจากปจจยับงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna 
and Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 

1.4.3 สัญญาณเตือนทางการเงินลวงหนาสําหรับบริษัทที่อาจจะถูกเพิกถอนจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  สุพจน  สุนทรนิคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  
(2541 : 12-21) ศึกษาการใชตัวแบบพยากรณ (Predictive Model) ชวยการพยากรณถึงบริษัทที่อาจจะ
ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย (Potential Delisted Company)  โดยใชขอมูลทางการเงินในรูป
อัตราสวนทางการเงิน  ซ่ึงสามารถแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท  ในการวิเคราะหเพื่อเปน
สัญญาณเตือนลวงหนา  โดยคัดเลือกบรษิัทที่อยูในขายอาจจะถูกเพกิถอนจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน  ซ่ึงเปนการพิจารณาฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน  จากงบ
การเงินประจําปส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2538  และงบการเงินประจําปยอนหลังจากปดังกลาว  โดย
มีบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายจํานวน  16  บริษัท  และเลือกบริษทัที่ไมอยูในขายอาจถูกเพกิถอน
หลักทรัพย  ซ่ึงอยูในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและมขีนาดสินทรัพยใกลเคยีงกับบริษัทจดทะเบียนที่
อยูในขายอาจถูกเพิกถอนทั้ง  16  บริษัท  ผลการคัดเลือกโดยใชวิธีการ  Match Paired  จะไดบริษทัใน
กลุมเขาขายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพยจํานวน  12  บริษัท  และบริษทัในกลุมไมเขาขายอาจจะถูกเพิก
ถอนหลักทรัพยจํานวน  12  บริษัท  อัตราสวนทางการเงนิที่นํามาใชเปนตัวแปรอิสระ  คือ  อัตราสวน
ทางการเงินเฉลี่ยของอัตราสวนทางการเงนิ  3  ปยอนหลัง  คือ  พ.ศ.2535-2537  และ  1  ปลวงหนา
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ของปที่พยากรณคือ  ป  พ.ศ.2538  จากนัน้นําการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหแบบการ
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 เพือ่ใหไดตัวแปรที่เหมาะสมทีสุ่ด 8 ตัวแปร โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปรในตัวแบบตามสมการ ดังนี ้
 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 บริษัทดังกลาวอยูในภาวะความเสีย่งตอการเปน
บริษัทที่อาจจะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย 

ถา  Z3 > 0.1388 สามารถพยากรณไดวา บริษัทดังกลาวไมอยูในภาวะความเสีย่งตอการเปน
บริษัทที่อาจจะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย 

จากการอภิปรายดังกลาวขางตนชี้นําผูวิจยัของการศึกษานี้ ไปสูการสนับสนุนสมมุติฐานการ
วิจัย คือ 

 
(1) ปจจยัเกี่ยวกับความสามารถในการทํากาํไรของธุรกิจ  

 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(1) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั มีผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิจากปจจยับงชี้ความเสี่ยงภาวะ
ลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ       
อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
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 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(2) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม จากปจจยับงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ              
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 

(2) ปจจยัเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ  
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(3) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวมจากปจจยับงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ              
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน  
 

(3) ปจจยัเกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ  
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(4) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนกระแสเงนิสดตอสินทรัพยรวมจากปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ              
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 

(4) ปจจยัเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ  
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(5) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวมจาก
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(6) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ภาวะลมละลายที่ไดจากขอมลูทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรนิคะ 
อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(7) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอยอดขายจากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ              
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน  
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(5) ปจจยัเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ  
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(8) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวมจาก
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน  
 

(6) คาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของ สุพจน  สุนทรินคะ  อารี         
สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  
 สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(9) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออก
กอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก มีผลกระทบตอคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจจากปจจยับงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ              
สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย  
         1.5.1  ขอบเขตของระยะเวลาที่ศึกษา 

จะทําการศกึษาจากการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปพุทธศักราช 2547 ถึง 2549 ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีการเปดเผยตอสาธารณชนผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือฐานขอมูลตลาดหลักทรัพยฉบับออนไลนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย นั่นคือ www.setsmart.com

 
1.5.2 ขอบเขตของเนื้อหา  
ตัวแปรอิสระ นั่นคือ วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับวิธี

ถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนักวิธีเขากอน-ออกกอน และ ตัวแปรตาม นั่นคือ ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดมาจากตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของธุรกิจ ไดแก (2.1) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman 
(1968 : 589-609) คือ คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกจิ ประกอบดวย (2.1.1) ปจจยัเกีย่วกับสภาพ
คลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม(2.1.2) ปจจยัเกีย่วกับเงนิทุนสะสม
จากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม (2.1.3) ปจจยัเกี่ยวกับ
ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (2.1.4) ปจจยัเกีย่วกับ
สัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม และ (2.1.5) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของ
ธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม (2.2) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) คือ คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ ประกอบดวย (2.2.1) 

http://www.setsmart.com/
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ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และ
อัตราสวนกําไรจากการดําเนนิงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน (2.2.2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพ
คลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (2.2.3) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ 
อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสินทรัพยรวม และ (2.2.4) ปจจัยเกีย่วกับสัดสวนแหงภาระผกูพันทางการเงิน
ของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (2.3) ตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร  และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล  
(2541 : 12-21) คือ คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ ประกอบดวย (2.3.1) ปจจยัเกีย่วกับ
ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
(2.3.2) ปจจัยเกี่ยวกับเงนิทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพย
รวม (2.3.3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวน
กระแสเงนิสดตอสินทรัพยรวม (2.3.4) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงนิทุน
หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีน และอัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนตอยอดขาย 
และ (2.3.5) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
รวม  
 นอกจากนี้การศึกษานี้มีขอเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงงานจัดซื้อจัดหาสินคา เพราะใน
บรรดาพื้นที่ความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัท ถือกันวางานจัดซื้อจัดหาสินคา เปนพืน้ที่ที่มีความสาํคัญ
มากที่สุดและสงผลกระทบตอบริษัทใหมกีารเสียหายมากที่สุดพื้นทีห่นึ่ง ซ่ึงการบริหารความเสี่ยง
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ผูบริหารที่รับผิดชอบจําเปนที่จะตองศกึษาทําความเขาใจ
ถึงลักษณะความเสี่ยงที่สําคัญไดแก ความเสี่ยงเรื่องนโยบาย คณุภาพ คุณลักษณะ ราคา ผูขาย และการ
ทุจริต (เจริญ เจษฎาวัลย, 2546 : 115-116) โดยใชการดําเนินกจิกรรมตามวงจรความเสี่ยง นั่นคือ การ
ทําความเขาใจวัตถุประสงคหลักของธุรกิจ การสํารวจความเสี่ยง การคนหาและบงชี้ความเสี่ยง การ
ประเมินและการจัดลําดับความเสี่ยง การบริหารความเสีย่ง และการตรวจสอบความเสี่ยง (เจริญ เจษฎา
วัลย, 2546 : 68) ซ่ึงการศึกษาวิจยัคร้ังนี้จะชวยใหผูบริหารดําเนินกจิกรรมตามวงจรความเสี่ยงไดอยาง
มีหลักการ และมีการตัดสินใจไดดยีิ่งขึ้น 

 
1.5.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.5.3.1 ประชากร  ไดแก  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ที่มี

คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน  ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เร่ืองหลักเกณฑ  
เงื่อนไขและวธีิเกี่ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบยีนไดกาํหนดในประเด็นตาง ๆ ไดแก  
ลักษณะธุรกิจ  ทุนชําระแลวขั้นต่ํา  การกระจายการถือหุนรายยอย  ผลการดําเนินงาน  ฐานะการเงิน
และสภาพคลอง  ผูบริหาร  ความขัดแยงทางผลประโยชน  งบการเงินและผูสอบบัญชี  การจายเงินปน
ผล  เปนตน  ซ่ึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยูภายใตการกํากับดแูลของ
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คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยกําหนดคุณสมบัติของบริษัทใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยซึ่งจะนํามาเปนประชากร  คือ  เปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  ที่เปดดําเนินกจิการระหวางป  พ.ศ. 2547  ถึง ป  พ.ศ. 2549  มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
คือ  วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน  โดยวิธีเขากอน-ออกกอน  หรือ  วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
และวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตองไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ทําการศกึษา  จากการ
พิจารณารายละเอียดในงบดลุ  งบกําไรขาดทุน  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ที่เปดเผยตอสาธารณชนผานตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  ผูวจิัยได
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีคณุสมบัติสอดคลองกับที่กําหนดไวและมีรายงาน
การเงินครบถวน มีประชากรรวม  265 บริษัท (จากการสํารวจขอมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ภายใตสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ  จากรายงานการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชนผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วนัที่ 1 กุมภาพันธ  2551) 

 
1.5.3.2 การเลือกบริษัทตัวอยาง  จะใชประชากรทั้งหมด  265  บริษัท  แบงเปนวิธีเขากอน-

ออกกอน  จํานวน  97  บริษัท  และวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัจํานวน  168  บริษัท  (สํารวจ  ณ  
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551)  จากรายงานการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชนผานตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย มาทําการคัดเลือกตัวอยาง  จะทําการแยกกลุมตัวอยางตามประเภทอุตสาหกรรม  โดย
ทําการศึกษาเปรียบเทียบดังนี้  1)  ในกรณีมีจํานวนบรษิัทเทากัน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน  และ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในแตละประเภทอุตสาหกรรม ใชทุกบริษัทที่ผานการคัดเลือกกลุมประชากรที่
ศึกษามาทําการเปรียบเทียบกัน)  2)  ในกรณีมีจํานวนบริษัทไมเทากนั  ระหวางวธีิเขากอน-ออกกอน  
และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนักในแตละประเภทอุตสาหกรรม  วิธีการคัดเลือกเปนแบบ  t-test for Paired-
Samples  โดยการคัดเลือกบริษัทจะใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือที่มีจาํนวนบรษิัทนอยกวาเปนเกณฑ
มาทําการ  t-test for Paired-Samples  กับบริษัทที่มีจํานวนมากกวา  ซ่ึงอยูในประเภทอุตสาหกรรม
เดียวกัน  และมีขนาดสินทรัพยรวมใกลเคยีงกันมากที่สุด  มาทําการศึกษาเปรียบเทียบ  และ  3)  ใน
กรณีทุกบริษัทในประเภทอุตสาหกรรมมีวธีิการตีราคาสินคาคงเหลือเพียงวิธีเดียว ไมสามารถ
ทําการศึกษาเปรียบเทียบกนัไดใหตัดประเภทอุตสาหกรรมดังกลาวออกไป 

 
  1.5.4 ตัวแปรที่ศึกษามีดังตอไปนี ้

1.5.4.1 ตัวแปรอิสระ จากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนเปนขอมูลในรายงาน
ประจําปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงปรากฏในนโยบายการบัญชีที่
สําคัญของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดวย 
 1) วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
 2) วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
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1.5.4.2 ตัวแปรตาม จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ซ่ึงประกอบดวย 
 1) ปจจยัเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ 
  (X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 
 2) ปจจยัเกีย่วกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ 
  (X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
 3) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการทํากาํไรของธุรกิจ 
  (X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
 4) ปจจยัเกีย่วกับสัดสวนแหงภาระผูกพนัทางการเงินของธุรกิจ 
  (X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม 
 5) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ 
  (X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม 
 6) คาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของ Altman  
  Z1 = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5

 
1.5.4.3 ตัวแปรตาม จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) ซ่ึงประกอบดวย 
 1) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการทํากาํไรของธุรกิจ 
  (V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
  (V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนนิงาน 
 2) ปจจยัเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ 
  (V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
 3) ปจจยัเกีย่วกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ 
  (V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 
 4) ปจจยัเกีย่วกับสัดสวนแหงภาระผูกพนัทางการเงินของธุรกิจ 
  (V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม 
 5) คาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของ Castagna and Matolcsy  
  Z2 = -6.2453 – 10.695V1 + 10.466V2 – 9.8824V3 – 0.825V4 + 9.622V5 + 

1.6145(V1
2) – 3.2968V1V2 + 0.5363V1V3 – 0.0015V1V4 – 0.2256V1V5 + 

1.6473(V2
2) – 0.2316V2V3 – 0.0177V2V4 + 0.0552V2V5 – 0.9133(V3

2) + 
0.0594V3V4 + 3.8704V3V5 – 0.0105(V4

2) + 0.0488V4V5 + 0.79(V5
2) 
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1.5.4.4 ตัวแปรตาม จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-
21) ซ่ึงประกอบดวย 

 
 1) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการทํากาํไรของธุรกิจ 
  (T1) อัตรากําไรสุทธิ 
  (T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
 2) ปจจยัเกีย่วกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ 
  (T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
 3) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ 
  (T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม 
 4) ปจจยัเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ 
  (T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 
  (T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
  (T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย 
 5) ปจจยัเกีย่วกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ 
  (T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม 
 6) คาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (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 นิยามศพัทเชิงปฏิบัตกิาร 
 (1) สินคาคงเหลือสําหรับกิจการซื้อมา – ขายไป หมายถึง สินคาสําเร็จรูปเพื่อขาย แตสําหรับ
กิจการผลิต หมายถึง วัตถุดบิ งานระหวางทํา และสินคาสําเร็จรูป ซ่ึงมีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตาม
ราคาทุน หมายถึง วิธีการตีราคาสินทรัพยซ่ึงมีไวเพือ่ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยปกติ 
(สินคาสําเร็จรูป) หรืออยูในระหวางกระบวนการผลิต เพือ่ใหเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อขาย (งานระหวาง
ทํา) หรือมีไวเพื่อใชในการผลิตสินคาหรือใหบริการ (วัตถุดิบ) ไดแก 
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 1.1 วิธีเขากอน-ออกกอน (First-in, First-out Method หรือ FIFO) 
 วิธีนี้ถือเกณฑสมมุติวา สินคาที่ซ้ือหรือผลิตไดกอนยอมจะถูกขายออกไปกอน และสินคาที่
เหลืออยู ณ วนัสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีจะเปนสนิคาที่ซ้ือหรือผลิตไดมาครั้งหลังสุดตามลําดับ 
วิธีนี้นยิมถือปฏิบัติเพราะสามารถคิดราคาทุนของสินคาคงเหลือไดใกลเคียงความจรงิ ไมวาราคาของ
สินคาจะขึ้นหรือลง เพราะสินคาคงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีจะใกลเคยีงกับราคา
ตลาดในขณะนั้นมากที่สุด โดยวิธีนีจ้ะใหตนทุนขายต่ํากวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักและวิธีเขาหลัง-ออก
กอน แตสินคาคงเหลือจะสูงกวา  
 
 1.2 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั(Weighted Average Method หรือ Average) 
 วิธีนี้ถือราคาทุนของสินคาที่มีไวขายตอหนวย เทากับ ราคาทุนทั้งหมดของสินคาที่ซ้ือมาหาร
ดวยจํานวนหนวยของสินคานั้น ถามีสินคาคงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีเปนกีห่นวย 
ก็เอาจํานวนหนวยนั้นคณูดวยราคาถัวเฉลี่ยตอหนวยที่หาได จะไดราคาสินคาคงเหลือในวนัสุดทาย
ของรอบระยะเวลาบัญชี การคํานวณราคาทุนของสินคาคงเหลือตามวธีินี้ จะเหน็วาสินคาที่ซ้ือมาไมวา
ในตอนตนรอบระยะเวลาบญัชีหรือปลายรอบระยะเวลาบัญชีก็ตาม ราคาทุนโดยถัวเฉลี่ยจะเทากัน 
 
 (2) ปจจยับงชีค้วามเสี่ยงที่ไดมาจากตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของธุรกจิ ไดแก  

(2.1) ตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) คือ คาดัชนีวัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ ประกอบดวย (2.1.1) ปจจัยเกี่ยวกบัสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงนิทุน
หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม(2.1.2) ปจจัยเกีย่วกับเงนิทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ 
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม (2.1.3) ปจจัยเกีย่วกับความสามารถในการทาํกําไรของธุรกิจ 
คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (2.1.4) ปจจยัเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผกูพนัทางการเงินของ
ธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (2.1.5) ปจจัย
เกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสทุธิตอ
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) ตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ  อารี สิริพงศาธร และ            
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) คือ คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ประกอบดวย (2.3.1) 
ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม (2.3.2) ปจจัยเกีย่วกับเงนิทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกาํไร
สะสมตอสินทรัพยรวม (2.3.3) ปจจยัเกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของ
ธุรกิจ คือ อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม (2.3.4) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีน และอัตราสวนเงนิทุน
หมุนเวียนตอยอดขาย และ (2.3.5) ปจจยัเกีย่วกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สินรวม
ตอสวนของผูถือหุนรวม 
 

1.6.2 นิยามศพัทของสัญลักษณตางๆ 
สัญลักษณ ความหมาย 

Z1 คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของ Altman (1968 : 589-
609) 

X1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม 
X2 อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
X3 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
X4 สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม 
X5 อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม 
Z2 คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของ Castagna and 

Matolcsy (1981: 55-77) 
V1 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
V2 อัตราสวนกําไรจากการดําเนนิงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 
V3 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน 
V4 อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสินทรัพยรวม 
V5 สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม 
Z3 คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของสุพจน   สุนทรินคะ  

อารี  สิริพงศาธร  และศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) 
T1 อัตรากําไรสุทธิ 
T3 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
T2 อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
T4 อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม 
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T5 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม 
T6 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน 
T8 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอยอดขาย 
T7 อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสวนของผูถือหุนรวม 

 
1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ไดสามารถใชเปนฐานขอมูลสําหรับผูบริหาร  ผูที่สนใจ  และหนวยงานที่
เกี่ยวของ  ในการกําหนดวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ  ไดแก  วิธีเขากอน-ออกกอน  และวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั  ของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบริษทัอื่น ๆ ที่ใชเปน
ประโยชนในการกําหนดยอดกําไร  ที่เหมาะสมโดยใชวิธีคิดตนทุนใหสอดคลองกับรายได  ในการ
วางแผนและควบคุมกําไรของกิจการ  ในการเพิ่มประสิทธิภาพของผูบริหาร  และในการเพิ่ม
ประสิทธิผลใหแกกิจการ  ดงันี้ 
 1.7.1 ผูบริหารและหนวยงานที่เกีย่วของกับการกําหนดวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ  ได
ตระหนกัถึงผลกรทบจากการตีราคาสินคาคงเหลือ  โดยวิธีเขากอน-ออกกอน  และวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั  ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงจากภาวะลมละลาย ไดแก (1) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุน
ของธุรกิจ (2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ (3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของ
ธุรกิจ (4) ปจจัยเกีย่วกับเงนิทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ (5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระ
ผูกพันทางการเงินของธุรกิจ (6) ปจจยัเกีย่วกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ และ (7) คา
ดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
 1.7.2 เปนฐานขอมูลในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ  ใหเหมาะสม
กับกิจการ  อันจะทําใหกิจการประสบความสําเร็จ  คือ  ประกอบกิจการแลวมีกําไร  ผูลงทุนไดรับเงิน
ปนผล  และ/หรือ  ราคาหุนเพิ่มขึ้น  กิจการสามารถจายชําระหนี้  ชําระคาภาษ ี  จายคาจางแรงงาน  มี
เงินเพยีงพอทีจ่ะขยายกจิการ  และไมอยูในเกณฑการเพิกถอนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
 1.7.3 เปนฐานขอมูลสําหรับผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ในการกําหนดวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือสําหรับกิจการที่จัดตั้งใหม  อันจะทําใหกิจการใหมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จใน
การประกอบกจิการมากขึ้น หรือลดปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลายใหนอยลง 
 

 
 



 
บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจยัผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยง
จากภาวะลมละลายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวาง
วิธีเขากอน-ออกกอนและวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั เปนการศึกษาเพื่อส่ือสารทางการบัญชีถึงผลกระทบ
จากการตัดสนิใจเลือกนโยบายการบัญชี  ในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหลายหลกัการ
สําหรับรายการบัญชีหนึ่ง ๆ  โดยผูบริหารในฐานะผูกําหนดนโยบายการบัญชีนั้น ๆ แตเปนการยากที่
จะทราบวานโยบายการบัญชีใดดกีวากัน  ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือสงผลตอกําไร
สุทธิ  และ  สินทรัพยหมนุเวียนของกิจการ  เครื่องมือในการวดัความสําเร็จของกิจการคือ  อัตราสวน
ทางการเงิน ซ่ึงจะใชเปนประโยชนในการประเมินฐานะการเงิน  ประสิทธิภาพ  และความสามารถใน
การทํากําไรของกิจการ  จากผลงานการวจิัยในอดีตสามารถยืนยันวา  อัตราสวนทางการเงินสามารถ
คาดคะเนความสําเร็จ  หรือไมมีปญหาความยุงยากทางการเงิน  หรือ  ไมประสบภาวะลมละลายของ
กิจการได ซ่ึงปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายของกิจการมาจากตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
ไดแก ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609), Castagna and Matolcsy (1981 : 
55-77) และสุพจน  สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศริิลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) ซ่ึง
จะไดนําเสนอเปนลําดับดังนี้   
 
 2.1 นโยบายของตลาดหลักทรัพยเกีย่วกับรายงานทางการเงิน   
 2.2 เกณฑการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนอันเนื่องจากเกณฑผลการดําเนินงาน หรือฐานะ
การเงิน   

2.3 หลักความดํารงอยูของกิจการ หลักราคาทุน หลักการจับคูคาใชจายกับรายได หลัก
โดยประมาณและหลักความสม่ําเสมอ 

2.4 การบัญชีเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ 
2.5 สภาพแวดลอมของการบัญชี 
2.6 ผลงานวิจยัที่เกีย่วของ และ 
2.7 กรอบแนวคิดในงานวิจยั  
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2.1 นโยบายของตลาดหลักทรัพยเก่ียวกับรายงานทางการเงิน  (สิงห  ตงัทัตสวัสดิ์ , 2540 : 107)    

ตลาดหลักทรพัยใหความสําคัญแกรายงานทางการเงิน  เริ่มตั้งแตในระบบการคัดเลือกบริษัท
เขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย  และในระหวางทีจ่ดทะเบยีนกับตลาดหลักทรพัยดังจะเห็นไดวา 
 1)  เมื่อบริษัทใดประสงคจะเขาตลาดหลักทรัพย  ในขอกําหนดวาดวยการรบัหลักทรัพย  
ตลาดหลักทรพัยไดกําหนดใหบริษัทผูยืน่คําขอใหรับหลักทรัพย  รวมถึงกลุมบริษัทผูยื่นคําขอตองมี
ระบบการควบคุมภายในที่มปีระสิทธิภาพ  มีระบบบัญชีที่ดี  เพราะเล็งเหน็วาเมื่อเขาเปนบริษัทจด
ทะเบียนแลว บริษัทมีหนาที่ตองรายงานขอมูลทางการเงินใหผูลงทุนทราบภายในเวลาที่รวดเรว็ขึ้น  
กลาวคือ  ตองรายงานงบการเงินรายไตรมาสภายใน  45  วัน  นับแตวันสิ้นไตรมาสโดยผานการสอบ
ทานจากผูสอบบัญชี  และรายงานงบการเงินประจําปภายใน  3  เดือนนบัแตวนัสิ้นงวดป  
กระบวนการรายงานทางการเงินก็มีความซับซอนขึ้น  โดยในทุกไตรมาสบริษัทตองจัดทําทั้งงบ
การเงินของบริษัท  และตองจัดหางบการเงินในกรณีทีม่ีบริษัทยอย  รวมทั้งตองบันทึกเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย  นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยยังกําหนดใหผูสอบบัญชีของ
ผูยื่นคําขอใหความเหน็เกีย่วกับความมีประสิทธิภาพ  และความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในและระบบบัญชีที่ถือปฏิบัติ  และเปนที่มั่นใจไดวาผูยื่นคําขอจะสามารถรักษาระบบตาง ๆ ใหดี
อยูเสมอ 
 2)  เมื่อบริษัทเขาจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพยแลว  เพื่อใหเปนที่มัน่ใจของผูลงทุนทั่วไป
ในดานคุณภาพของรายงานทางการเงิน  เมื่อป  2537  ตลาดหลักทรัพยไดเรียนเชญิผูทรงคุณวุฒใิน
ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทํา  และนาํเสนอรายงานทางการเงินเขารวมเปนอนกุรรมการพิจารณา
การจัดทําและเปดเผยขอมูลในงบการเงินอนัประกอบดวยผูสอบบัญชี  นักวิชาการ  ผูใชงบการเงิน
หรือนักวิเคราะหหลักทรัพยและจากหนวยงานที่เกีย่วของ  เพื่อใหขอคิดเห็นเกีย่วกับการจัดทําและการ
เปดเผยรายงานทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนวาไดปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปหรือไมอยางไร  โดยเทียบกับมาตรฐานการบัญชีที่กาํหนด  โดยสมาคมนักบัญชแีละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  หรือในกรณีทีม่าตรฐานการบัญชีไทยครอบคลุมไปไมถึง  ก็
ใหใชมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  (International Accounting Standards หรือ IAS) หรือ
มาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา (Financial Accounting Standards หรือ FAS) และเพื่อสงเสริม
การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี ในกรณทีี่ตลาดหลักทรัพยพิจารณาเห็นวาบรษิัทจดทะเบยีนใดมกีาร
ปฏิบัติทางบัญชีไมเหมาะสม ตลาดหลักทรัพยจะสั่งใหบริษัทจดทะเบียนนัน้ดําเนนิการแกไขภายใน
เวลาที่กําหนด และกําชบัใหผูสอบบัญชีดูแลใหบริษัทจดทะเบียนมีการปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม
ตอไป ในกรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ตลาดหลักทรัพยก็จะพิจารณา
ดําเนินการตามที่เห็นสมควรในแตละกรณีไป 
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2.2 เกณฑการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนอันเนื่องจากเกณฑผลการดําเนินงาน หรือฐานะการเงิน    
 เกณฑการเพกิถอนบริษัทจดทะเบียน  เนื่องจากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1)   สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานไดลดลงหรือกําลังจะลดลงในจํานวนที่มีนยัสําคัญอัน
เนื่องจากการขาย  การจําหนาย  การใหเชา  การแยกสวนออกไป  การหยุดผลิต  การละทิ้ง  การทําลาย  
การเสื่อมสภาพ  การถูกยึด  การถูกเวนคนื  หรือกรณอ่ืีนใดที่ทําใหเกิดผลในลักษณะเดียวกนั  หรือ
บริษัทจดทะเบียนหยุดประกอบกิจการทั้งหมด  หรือเกือบทั้งหมดไมวาดวยเหตใุดกต็าม 
 2)    ผูสอบบัญชีรายงานวาไมแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตองเปนเวลา  3  ป  ติดตอกัน 
 3)  มีผลขาดทุนสุทธิและมมีูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ  ในงบการเงินฉบับ
ลาสุดที่ผานมาตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว  ตามเงื่อนไขตอไปนี ้
 
ตารางที่  2.1  เงื่อนไขการเพิกถอนหุนดานผลขาดทนุ  และมูลคาตามบญัชีของสินทรพัยมีตัวตนสุทธิ 

ผลขาดทนุสุทธิ มูลคาตามบัญชีของสนิทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ 
 บริษัทจดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนภูมิภาค 
1)  กรณีมีผลขาดทุนสุทธิ
ติดตอกัน 

  

-  ใน  3  ปสุดทาย < 60  ลานบาท <  40  ลานบาท 
-  ใน  4  ปสุดทาย <  12  ลานบาท <  80  ลานบาท 
-  ติดตอกนั  5  ป ไมคํานึงถึงมูลคาสินทรัพย ไมคํานึงถึงมูลคาสินทรัพย 
2)  ไมคํานึงถึงผลขาดทุน <  50%  ของทุนชําระแลว <  50%  ของทุนชําระแลว 
ที่มา :  จิรัตน สังขแกว, 2540: 79-80 
 
2.3 หลักความดํารงอยูของกิจการ หลักราคาทุน หลักการจับคูคาใชจายกับรายได หลักโดยประมาณ 
และหลักความสม่ําเสมอ (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2540 : 3-4) 

(1) หลักความดํารงอยูของกิจการ 
กิจการที่จดัตั้งขึ้นมายอมวัตถุประสงคที่จะดํารงอยูโดยไมมีกําหนด  กลาวคือ  หากไมมีเหตุช้ี

เปนอยางอื่นแลว  กิจการที่ตั้งขึ้นมายอมดําเนินงานตอเนื่องกันไปอยางนอยก็นานพอที่จะดําเนินงาน
ตามแผน  และขอผูกพันที่ไดทําไวจนสําเร็จ  นกับัญชีจึงมีขอสมมติขั้นมูลฐานวากจิการไมตั้งใจที่จะ
เลิกดําเนนิงาน  หรือไมจําเปนตองเลิกดําเนินงาน  หรือตองลดปริมาณการดําเนินงานลงอยางมาก  
หากมีเหตุอ่ืนใดชี้ใหเห็นวาเหตุการณในภายหนาจะไมเปนไปตามขอสมมติดังกลาวก็ตองใชมาตรฐาน
การบัญชีที่กําหนดไวสําหรับเหตุการณนัน้ ๆ โดยเฉพาะแทน 
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(2) หลักราคาทุน 
หลักราคาทุนเกี่ยวโยงกับหลักความดํารงอยูของกิจการตามหลักราคาทุน  การบันทึก

สินทรัพยและหนี้สินถือเกณฑทุนเดิม  ซ่ึงหมายถึงราคาอันเกิดจากการแลกเปลี่ยน  ราคาทุนเปนราคา
ที่เหมาะสมกวาราคาอื่นๆ เพราะราคาทุนเปนราคาที่แนนอนและสามารถคํานวณไดอยาง
ตรงไปตรงมา  ไมขึ้นอยูกบัความเหน็ของแตละคนซึ่งอาจแตกตางกนัไป  อยางไรก็ตามการใชราคา
ทุนเปนเกณฑก็มีขอเสียหายปลายประการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณทีี่ระดับราคาสินคาเปลี่ยนแปลง
ไปอยางมาก  ในกรณีที่มีการใชราคาอื่นที่มิใชราคาทุนควรเปดเผยใหทราบดวย 

 
(3) หลักการจับคูคาใชจายกบัรายได 
หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของการบัญชีคือการจับคูผลสําเร็จ  (ตามทีว่ัดดวยรายได)  กับความ

พยายาม  (ตามที่วัดดวยคาใชจาย)  หลักการจับคูคาใชจายกับรายไดเปนแนวทางสําหรับตัดสินวา  
รายการใดบางที่จะเปนคาใชจายในงวดนั้นๆ วิธีการคือ  จะมีการบนัทกึรายไดตามหลักการเกิดขึน้ของ
รายไดกอน  ถัดจากนัน้จึงเอาคาใชจายไปจับคูกับรายได  เมื่อพจิารณาหลักการเกดิขึ้นของรายไดคูกัน
ไปกับหลักการจับคูคาใชจายกับรายได  เราจะไดหลักทีน่ิยมเรียกกนัทัว่ๆ วา  หลักเงนิคาง 

 
(4) หลักโดยประมาณ 
การคํานวณกําไรและขาดทุนตองอาศัยการปนสวนรายไดและคาใชจายเขารอบบัญชีตางๆ เขา

กิจกรรมตางๆ ที่สลับซับซอนและปนสวนเขากิจกรรมทีม่ีลักษณะรวมกัน  การคํานวณจึงจําเปนตอง
ทําโดยวิธีประมาณการ  การที่จะดําเนินงานของกิจการมลัีกษณะตอเนือ่งกัน  มีความสลับซับซอน  ไม
แนนอน  และมีลักษณะสัมพันธกันทําใหนักบัญชีไมอาจคํานวณกําไรและขาดทุนไดถูกตองแนนอน  
จึงตองใชวิธีประมาณการและใชดุลพินิจประกอบอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 
(5) หลักความสม่ําเสมอ 
การใชงบการเงินสําหรับระยะเวลาหนึ่งบางครั้งอาจเพียงพอในการชวยตัดสินใจ  แตงบ

การเงินสําหรบัระยะเวลาหลาย ๆ ชวงติดตอกันไปยอมมีความหมาย และใหประโยชนแกผูใชไดดีกวา  
การเปรียบเทยีบงบการเงินสาํหรับระยะเวลาที่แตกตางกนัยอมเกดิผล และมปีระโยชนตอเมื่องบ
การเงินนั้นๆ ไดจดัทําขึ้นโดยอาศัยมาตรฐานการบัญชีเดียวกัน  ฉะนั้นการปฏิบัติบัญชีของกิจการ
หนึ่งๆ จะตองยึดหลักความสม่ําเสมอ  กลาวคือ  เมื่อเลิกใชการปฏิบัติบัญชีวิธีใดแลวตองใชวิธีนั้นโดย
ตลอด  แตทั้งนี้มิไดหมายความวาจะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติบัญชีไมไดเลย  เพราะเหตกุารณและ
ส่ิงแวดลอมในธุรกิจยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
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2.4 การบัญชีเก่ียวกับสินคาคงเหลือ (เพชรี  ขุมทรัพย, 2548 : 23-29)    
 สินคาคงเหลือของธุรกิจแตละประเภทแตกตางกัน  ถาเปนธุรกิจประเภทซื้อมาขายอยางเดยีว  
เชน  กิจการคาสง  กิจการคาปลีก  สินคาคงเหลือของธุรกิจลักษณะนีม้ีเพียงประเภทเดียว  คือ  สินคา
สําเร็จรูป  แตถาเปนผูผลิตแลว  สินคาคงเหลือจะประกอบดวย  วัตถุดิบ  งานระหวางทํา  และสินคา
สําเร็จรูป 
 ส่ิงที่ถือเปนสินคาคงเหลือตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  1)  ของนั้นมีไวเพือ่จําหนาย
ตามปกติของการประกอบธรุกิจ  (สินคา)  2)  ของอยูระหวางกระบวนการผลิตเพื่อเปนสินคาสําเร็จรูป
เพื่อจําหนาย  (งานระหวางทํา)  3)  ของมีไวเพื่อนํามาใชผลิตในรูปของสินคาหรือบริการเพื่อจาํหนาย  
(วัตถุดิบ)   
 เมื่อจะนํามาวิเคราะหรายการสินคาคงเหลือ  ส่ิงที่ควรตองทราบถึงขอมูลสําคัญตางๆ 
บางอยาง  ซ่ึงขอมูลเหลานี้ถาสังเกตใหดีอาจปรากฏในงบการเงินแลว  โดยวิธีอธิบายไวในวงเล็บ  
หรือ  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  หรือ  จากรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี  ขอมูลสําคัญๆ 
ที่ควรทราบไดแก (1)  สินคาคงเหลือประเภทหลักๆ      (2)  วิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือ  ไดแก  ตี
ราคาตามวิธีเขากอน-ออกกอน  (First – in , First – out Method หรือ FIFO)  ตีราคาตามวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั (Weighted Average Method หรือ Average)    ตีราคาตามวิธีเขาหลัง-ออกกอน  (Last – in , 
First – out Method หรือ LIFO)  และ ตีราคาตามวิธีอ่ืนๆ (3)  สินคาคงเหลือไดนําไปเปนหลักประกนั
เงินกูหรือไมและสวนไหนบาง  และ  (4)  ราคาตลาดของสินคาคงเหลือ 
 มูลคาของสินคาคงเหลือที่ปรากฏในงบดุล  ปกตแิลวใชราคาทุนในกรณีที่ราคาตลาดต่ํากวา
ราคาทุนจึงใชราคาตลาด  ขณะเดยีวกนัราคาที่สูงกวาจะปรากฏในวงเล็บหรือหมายเหตเุพื่อใหผูใช
ประโยชนจากงบไดทราบมลูคาสินคาคงเหลือ  นอกจากจะตีราคาสินคาคงเหลือที่มีอยูแลว  ยังรวมถึง
สินคาหรือวัตถุดิบที่อยูระหวางทาง  ซ่ึงกรรมสิทธิ์สินคาไดตกลงโอนใหแกผูซ้ือแลว  นอกจากนี้ยัง
รวมทั้งสินคาที่ฝากผูอ่ืนใหชวยจําหนาย  ในทางตรงขาม  มูลคาของสินคาคงเหลือจะไมรวมสินคาที่
ผูอ่ืนฝากขาย  เงินจายลวงหนา  คาสินคาหรือวัตถุดิบที่ผูขายยังไมไดสงมอบ  เปนตน 
 จุดมุงหมายสําคัญในการตีราคาสินคาคงเหลือ  คือ  การกําหนดยอดกําไรที่เหมาะสมโดยใช
วิธีคิดตนทุนใหสอดคลองกับรายได  มูลคาสินคาคงเหลือที่เหมาะสมจะมีความสําคญัตองบดุลและงบ
กําไรขาดทุน  ถาสินคาคงเหลือปลายงวดมีมูลคาสูงกวาที่ควรจะเปน  ผลคือตนทุนสินคาจะต่ําและ
กําไรสุทธิจะสูง  สวนดานงบดุล  สินคาคงเหลือที่ปรากฏในงบดุลจะสูง  ดวยเหตุทีสิ่นคาคงเหลือเปน
รายการในสินทรัพยหมุนเวยีน  ดังนั้น  สินทรัพยหมนุเวียน  และสินทรัพยหมุนเวยีนสุทธิจะสูงกวาที่
ควรจะเปน  ผลเนื่องจากการที่ธุรกิจมีกําไรสูงสงผลไปถึงกระแสเงนิสด  กลาวคือ  นอกจากจะตองจาย
ภาษีเงนิไดในจํานวนที่สูงกวาที่ควรจะเปนแลว  เงินปนผลที่จายอาจสูงตามไปดวย  ในทางตรงขาม  
ถาตีราคาสินคาคงเหลือต่ํากวาที่ควรจะเปน  ผลที่ตามมาจะสวนทางกบักรณีตีราคาสินคาสูงกวาทีค่วร
จะเปนตามที่ไดกลาวมาแลว  ดังจะเห็นไดจากตัวอยางตอไปนี ้
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 (1) วิธีเขากอน-ออกกอน  (First – in , First – out Method ) 
 การตีราคาสินคาคงเหลือตามวิธีนี้ยดึหลักที่วาของเขามากอนตองออกกอน  เมื่อมีการจําหนาย
สินคาออกไป  ตนทุนสินคาที่ขายเปนตนทุนสินคาของเดิมที่มีอยูแลว  หรือเปนตนทุนสินคาที่เขามา
เมื่อคร้ังแรก ๆ สวนสินคาคงเหลือปลายงวดนัน้เปนสนิคาที่เขามาชวงหลัง ๆ ตามวิธีนี้  ตนทุนราคา
สินคาที่ขายจะเปนราคาเดิม  ทําใหกําไรสงู  เสียภาษีมาก  และอาจเปนเหตใุหเงนิปนผลที่สูงตามไป
ดวย  ขณะเดยีวกันมูลคาสินคาที่ปรากฏในงบดุลใกลเคยีงกับราคาตลาดซึ่งจะสูง  ทําใหเงนิลงทุนใน
สินทรัพยหมนุเวยีนสูงกวาที่ควรจะเปน  สงผลไปยังมูลคาของทรัพยสินรวมสูงกวาที่ควรจะเปนดวย 
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ตารางที่  2.2  การตีราคาสนิคาคงเหลือ  วิธีเขากอน-ออกกอน  (FIFO) 

ไดรับ จําหนาย คงเหลือ รายการ 

หนวย ตนทุนตอ
หนวย (บาท) 

ตนทุนรวม
(บาท) 

หนวย ตนทุนตอ
หนวย (บาท) 

ตนทุนรวม
(บาท) 

หนวย ตนทุนรวม(บาท) 

มกราคม      1  ยอดยกมา 5,000 1.00 5,000 - - - 5,000 5,000 
                  25  ซื้อ 2,000 1.10 2,200 - - - 7,000 7,200 
                  31  ขาย - - - 2,000 1.00 2,000 5,000 5,200 
กุมภาพนัธ  1  ซื้อ 7,000 1.20 8,400 - - - 12,000 13,600 
                  28  ขาย - - - 2,200 1.00 2,200 9,800 11,400 
มีนาคม      31  ขาย - - - 800 1.00 800 9,000 10,600 
 - - - 1,300 1.10 1,430 7,700 9,170 
เมษายน     30  ขาย - - - 700 1.10 770 7,000 8,400 
 - - - 1,600 1.20 1,920 5,400 6,480 
พฤษภาคม   1  ซื้อ 5,000 1.40 7,000 - - - 10,400 13,480 
                   31  ขาย - - - 2,200 1.20 2,640 8,200 10,840 
มิถุนายน    30  ขาย - - - 2,100 1.20 2,520 6,100 8,320 

รวม 19,000  22,600 12,900  14,280   

 
 



 26

จากตารางที่  2.2  พบวาตนทุนขายมีคาเทากับ  14,280  บาท  สินคาคงเหลือปลายงวดมีคา
เทากับ  8,320  บาท  และมลูคารวมของสินคามีคาเทากบั  22,600  บาท  ซ่ึงเปนตัวอยางการบันทึก
รายการเกีย่วกบัสินคา  โดยบันทึกบัญชีแบบ  Perpetual Inventory (คํานวณตนทุนขายทุกครั่งที่มกีาร
ขายเพื่อทราบกําไรขั้นตน)  และยึดหลักเขากอน-ออกกอน  ตามตัวอยางของสินคาที่ไดรับนั้นม ี         
4  รายการ  คอื  ยอดยกมา  5,000  หนวย  ตนทุนขายหนวยละ  1  บาท   และไดเขามาใหมอีก  1  คร้ัง  
ซ่ึงมีตนทุนตอหนวยที่แตกตางกัน  กลาวคอื  ครั้งที่หนึ่ง  2,000  หนวย  ตนทนุหนวยละ  1.10  บาท  
คร้ังที่สอง  1,000  หนวย  ตนทุนหนวยละ  1.20  บาท  และครั้งสุดทาย  5,000  หนวย  ตนทุนหนวยละ  
1.40  บาท  รวมเปนจํานวนหนวยของสินคาที่มีอยูทั้งส้ิน  19,000  หนวย  ตนทุนรวม  22,600  บาท  
ไดมีการจําหนายออกไปทั้งส้ิน  12,900  บาท  คิดตนทุนตอหนวยแบบเขากอนออกกอนรวมเปน
ตนทุนทั้งส้ิน  14,280  บาท  ดังนั้น  ยอดคงเหลือวันที ่ 30  มิถุนายน  2528  มีสินคาอยู  6,100  หนวย   
ตนทุนรวม  8,320  บาท  ซ่ึงประกอบดวยตนทุนหนวยละ  1.40  บาท  จํานวน  5,000  หนวย  และ
ตนทุนหนวยละ  1.20  บาท  อีก  1,100  หนวย  ยอดสินคาคงเหลือ  8,320  บาท  จะปรากฏในงบดลุ  
สวนตนทุนสนิคาที่ขาย  14,280  บาท  จะปรากฏในงบกาํไรขาดทุน   

 
 (2) วิธีเขาหลังออกกอน  (LIFO) 
 การตีราคาสินคาหรือของคงเหลือตามวิธีนีย้ึดหลักทีว่าของเขามาหลังตองออกกอน  เมื่อมีการ
จําหนายสินคาออกไป  ตนทุนสินคาที่ขายจะเปนตนทนุสินคาที่เขามาใหม  สวนสนิคาคงเหลือปลาย
งวดจะเปนตนทุนเดิม  ดวยเหตุที่ตนทุนสินคาที่ขายเปนตนทุนที่ซ้ือมาใหมจึงใกลเคียงกับราคาตลาด  
ทําใหกําไรต่ํากวาที่ควรจะเปน  เสียภาษนีอย  อาจเปนเหตใุหการจายปนผลซึ่งหากถือเกณฑจายตาม
กําไรแลวจะต่าํไปดวย  ถามองดานผลกระทบตองบดุล  สินคาคงเหลือซ่ึงใชราคาเดิมจะต่ํากวาทีค่วร
จะเปน  ทําใหสินทรัพยหมนุเวยีนต่ําพรอมทั้งสงผลไปยังสินทรัพยหมุนเวยีนสุทธิต่ําไปดวย  เมือ่มอง
ภาพรวมเงินลงทุนของธุรกิจนั้นก็จะต่ําเชนเดียวกัน 
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ตารางที่  2.3  การตีราคาสนิคาคงเหลือ  วิธีเขาหลัง-ออกกอน  (LIFO) 

ไดรับ จําหนาย คงเหลือ รายการ 

หนวย ตนทุนตอหนวย 
(บาท) 

ตนทุนรวม
(บาท) 

หนวย ตนทุนตอหนวย 
(บาท) 

ตนทุนรวม
(บาท) 

หนวย ตนทุนรวม
(บาท) 

มกราคม      1  ยอดยกมา 5,000 1.00 5,000 - - - 5,000 5,000 
                  25  ซื้อ 2,000 1.10 2,200 - - - 7,000 7,200 
                  31  ขาย - - - 2,000 1.10 2,200 5,000 5,200 
กุมภาพนัธ  1  ซื้อ 7,000 1.20 8,400 - - - 12,000 13,400 
                  28  ขาย - - - 2,200 1.20 2,640 9,800 10,760 
มีนาคม      31  ขาย - - - 2,100 1.20 2,520 7,700 8,240 
เมษายน     30  ขาย - - - 2,300 1.20 2,760 5,400 5,480 
พฤษภาคม   1  ซื้อ 5,000 1.40 7,000 - - - 10,400 12,480 
                   31  ขาย - - - 2,200 1.40 3,080 8,200 9,400 
มิถุนายน    30  ขาย - - - 2,100 1.40 2,940 6,100 6,460 

รวม 19,000  22,600 12,900  16,140   
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จากตารางที่  2.3  พบวาตนทุนขายมีคาเทากับ  16,140  บาท  สินคาคงเหลือปลายงวดมีคาเทากับ  
6,460  บาท  และมูลคารวมของสินคามีคาเทากับ  22,600  บาท ซ่ึงเปนตัวอยางการบันทึกรายการ
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  แตตนทนุรวมสินคาทีจ่ําหนายจะได  161,400  บาท  และตนทุนรวมสินคาคงเหลือจะได  6,460  
บาท 
 
 (3) วิธีราคาตามราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
 ตามวิธีนี้มีการคํานวณตนทุนตอหนวยถัวเฉลี่ยทุกครั้งที่มีการซื้อสินคาเขามาใหม  โดยเอา
ตนทุนสินคารวมของเดิมบวกดวยตนทนุรวมสินคาที่เขามาใหม  จะเปนตนทุนรวมสินคาทั้งส้ินเสร็จ
แลวหารดวยจาํนวนหนวยรวมทั้งของเกาและของใหม  ตนทุนถัวเฉลีย่ตอหนวยที่ไดอาจสูงกวา  หรือ
ต่ํากวาตนทุนตอหนวยที่เปนอยูในขณะนัน้ก็ได 
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ตารางที่  2.4  การตีราคาสนิคาคงเหลือ  วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Average) 

ไดรับ จําหนาย คงเหลือ รายการ 

หนวย ตนทุนตอหนวย 
(บาท) 

ตนทุนรวม
(บาท) 

หนวย ตนทุนตอหนวย 
(บาท) 

ตนทุนรวม
(บาท) 

หนวย ตนทุนรวม
(บาท) 

มกราคม      1  ยอดยกมา 5,000 1.00 5,000 - - - 5,000 5,000 
                  25  ซื้อ 2,000 1.10 2,200 - - - 7,000 7,200 
                  31  ขาย - - - 2,000 1.0286 2,057 5,000 5,143 
กุมภาพนัธ  1  ซื้อ 7,000 1.20 8,400 - - - 12,000 13,543 
                  28  ขาย - - - 2,200 1.1286 2,483 9,800 11,060 
มีนาคม      31  ขาย - - - 2,100 1.1286 2,370 7,700 8,690 
เมษายน     30  ขาย - - - 2,300 1.1286 2,596 5,400 6,094 
พฤษภาคม   1  ซื้อ 5,000 1.40 7,000 - - - 10,400 13,094 
                   31  ขาย - - - 2,200 1.2590 2,770 8,200 10,324 
มิถุนายน    30  ขาย - - - 2,100 1.2590 2,644 6,100 7,680 

รวม 19,000  22,600 12,900  14,920   
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 จากตารางที่  2.4  พบวาตนทุนขายมีคาเทากับ  14,920  บาท  สินคาคงเหลือปลายงวดมีคา
เทากับ  7,680  บาท  และมูลคารวมของสินคามีคาเทากบั  22,600  บาท  ซ่ึงวันที่  31  มกราคม  ขาย
สินคา  2,000  หนวย  ตนทนุตอหนวยคํานวณโดยเอาตนทุนรวมในชองคงเหลือจํานวน  7,200  บาท  
หารดวย  7,000  หนวย  ตนทุนตอหนวย  1.0286  บาท  ในทํานองเดียวกัน  ยอดขายเมื่อวนัที่  31  
มีนาคม  2,100  หนวย  ตนทุนหนวยละ  1.1286  บาท  คํานวณไดจากชองคงเหลือ  ตนทุนรวม  
13,543  บาท  หารดวย  12,000  หนวย 
 
ตารางที่ 2.5 การเปรียบเทียบตนทุนขายและสินคาคงเหลือจากการใชวิธีการตีราคาสนิคาท่ีแตกตางกัน 
 

 วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ  (บาท) 

 FIFO LIFO Average 
ตนทุนขาย 14,280 16,140 14,920 
สินคาคงเหลือปลายงวด 8,320 6,460 7,680
มูลคารวมของสินคา 22,600 22,600 22,600 
 

จากตารางที่  2.5  แสดงใหเห็นถึงการเปรยีบเทียบผลการใชวิธีการตีราคาสินคาที่แตกตางกัน
ที่มีตอตนทุนขาย  และสินคาคงเหลือปลายงวด  จากตวัอยางเหน็วา  ถาใชวิธี  FIFO ตนทุนขายจะต่ํา 
แตสินคาคงเหลือจะสูง แตถาใชวิธี LIFO ตนทุนขายจะสูงแตสินคาคงเหลือปลายงวดจะต่ํา สวนวธีิถัว
เฉล่ียถวงน้ําหนัก (Average) อยูระหวางคาที่ไดจากทั้งสองวิธีดังกลาว  
 
2.5 สภาพแวดลอมของการบญัชี  (เกษรี  ณรงคเดช , 2539 : 12-13) 
 การบัญชีมีลักษณะเชนเดียวกับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ซ่ึงผลงานสวนใหญจะเปนไป
ตามสภาวะแวดลอม 
 สภาพแวดลอมของการบัญชีคือ  ส่ิงที่เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง  และกฎหมายที่มี
ขอกําหนด  มีอิทธิพล  และเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา  ซ่ึงผลกระทบยอมมีตอการบัญชี  ทําให
วัตถุประสงคและการปฏิบัติทางการบัญชีเปลี่ยนแปลงไปจากที่เปนมาแตเดิม   
 ส่ิงที่มีอิทธิพลตอการบัญชีที่ควรแกการพิจารณาคือ 
 1)  การบัญชียอมรับวามนษุยอยูในโลกที่มีความอุดมสมบูรณ  และทรัพยากรจํากัด  มนุษย
ยอมพยายามสงวนและรักษาทรัพยากรเหลานั้น  หรือพยายามทีจ่ะใชทรัพยากรเหลานั้นใหเปน
ประโยชนและมีคุณภาพมากที่สุด  การเนนเรื่องสมรรถภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนีน้ําไปสูการ
หาทางวดัผลกําไร  ซ่ึงใชเปนตัวช้ีความสําเร็จ 
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 2)  การบัญชียอมรับในหลักกฎหมายของสังคมและจรรยาบรรณวาดวยสิทธิและความเปน
เจาของในทรพัยสิน  โดยถือเปนมาตรฐานการพิจารณาสิทธิสวนไดเสียของบุคคลฝายตาง ๆ ของ
กิจการ  ในการนี้ยอมตองคํานึงถึงส่ิงแวดลอมตางๆ เพื่อยึดเปนมาตรฐานในการพจิารณาเกีย่วกบัวา
ทรัพยสินใดทีสั่งคมใหความคุมครองสิทธิ  อะไรที่สังคมยอมรับวามีมูลคา  และอะไรที่สังคมยอมรับ
วาเปนความยตุิธรรมและเหมาะสม 
 3)  การบัญชียอมรับวาในระบบเศรษฐกิจที่พัฒนากวางขวางมีความซบัซอน  เจาของและผู
ลงทุนไดมอบการดูแลควบคมุทรัพยสินของตนใหกับผูอ่ืน  (ผูจัดการ)  บุคคลที่ไดรับความไววางใจ
ดังกลาวตองประพฤติชอบภายในกรอบของความสุจริตและเที่ยงธรรม  นั้นคือการบัญชียอมรับใน
สภาพอันเกีย่วกับการประพฤติชอบ  และความสุจริตในการประกอบกจิการ 
 นอกจากอิทธพิลของสภาพแวดลอมสําคญัทั้ง  3  ประการที่กลาวมานี้จะมีความสําคัญตอ
พัฒนาการทางบัญชีแลวกย็ังมีส่ิงอ่ืนอีก  คือ 
 กลุมบุคคลผูใชประโยชนจากการบัญชีกลุมตางๆ ที่มีวตัถุประสงคไมเหมือนกนั  เพื่อให
ขอมูลที่เปนประโยชนและเที่ยงธรรมที่สุด  นักบญัชีตองรูถึงความตองการของผูใชแนวทางการ
ตัดสินใจของผูใชประโยชน  และขอมูลที่ดีที่สุดที่ควรจะใหเพื่อสนองความตองการของผูใช
ประโยชน 
 ลักษณะขององคการที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอนัเกี่ยวกับการผลติ  การกระจายรายได  
การแลกเปลี่ยน  การบริโภค  การประหยัด  และการลงทุน  ถาอยูภายใตสภาพเศรษฐกิจที่พัฒนามากก็
จะเกิดความเกีย่วพนักันอยางซับซอน  และเนื่องจากการประกอบกิจกรรมตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ การวดั
ความสําเร็จตองแบงออกเปนชวงเวลาหนึง่ๆ (เปนตนวาหนึ่งป)  ซ่ึงจะกระทําไดเมื่อ  ตั้งขอสมมติฐาน
ตามหลักการบญัชีเพื่อการปนสวน  การคํานวณวัดผลงานที่จะใหถูกตองเที่ยงตรงนั้นเปนไปไมได
เนื่องจากเปนเกณฑที่ตั้งขึน้หรือสมมติขึ้น 
 ลักษณะของกจิกรรมภายในองคการธรุกิจ ซ่ึงประกอบดวยทรัพยากรทางเศรษฐกจิ 
(สินทรัพย)  พนัธะผูกพันทางเศรษฐกิจ  (หนี้สิน)  และสวนไดเสยีคงเหลือ  (สวนของเจาของ)  ปจจัย
ตางๆ เหลานีจ้ะเพิ่มขึน้หรือลดลงเนื่องจากกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ  ทรัพยากร  
พันธะผูกพนั  และสวนไดเสยีคงเหลือ  (รายการในงบดุล)  จะเปนหลักและฐานของผลการดําเนินงาน  
รายได  คาใชจาย  และกําไรสุทธิ  (รายการในงบกําไรขาดทุน)  และรายการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
อยางอื่น  ซ่ึงการบัญชีการเงินมีความเกี่ยวของอยูดวย  
 วิธีการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสภาวะที่มีความซับซอนตอเนื่อง  และเกีย่วโยงกันยอมมี
ปญหายุงยาก  การบัญชีมีสวนชวยใหเกิดการเปรยีบเทียบและประเมินผล  โดยการวดัมูลคาของ
ทรัพยากรและพันธะผูกพนั  และการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยการใชหนวยเงนิตราเปน
ส่ือกลางซึ่งทําใหสามารถวัดคาไดทั้งคุณภาพและปริมาณ 
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 การบัญชีมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในวงจรเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย  และกอเกิด
การตัดสินใจและการกระทํา  การบัญชีคือระบบการปอนขอมูลใหกบับุคคลและองคการ  เพื่อใหเขา
เหลานั้นนําไปใช  และจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมขึ้นมาใหมอีก  ซ่ึงจะมีอิทธิพล
ยอนกลับมาสูการบัญชี  กอใหเกิดววิัฒนาการบัญชีตอไป 
 
2.6 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
จากภาวะลมละลายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวาง
วิธีเขากอน-ออกกอนและวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั  เปนการศึกษาเพื่อส่ือสารทางการบัญชี  ถึง
ผลกระทบจากการตัดสินใจเลือกนโยบายการบัญชี  ในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหลาย
หลักการสําหรบัรายการบัญชีหนึ่งๆ  โดยผูบริหารในฐานะผูกําหนดนโยบายการบัญชีนั้นๆ แตเปน
การยากทีจ่ะทราบวานโยบายการบัญชีใดดกีวากัน  ผลกระทบจากวธีิการตีราคาสินคาคงเหลือสงผล
ตอกําไรสุทธิ  และ  สินทรัพยหมุนเวยีนของกิจการ  เครื่องมือในการวัดความสําเรจ็ของกิจการคอื  
อัตราสวนทางการเงิน  ซ่ึงจะใชเปนประโยชนในการประเมินฐานะการเงิน  ประสิทธิภาพ  และ
ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ  จากผลงานการวิจัยในอดีตสามารถยืนยันวา  อัตราสวนทาง
การเงินสามารถคาดคะเนความสําเร็จ  หรือไมมีปญหาความยุงยากทางการเงิน  หรือ  ไมประสบภาวะ
ลมละลายตามเกณฑของ พ.ร.บ. ลมละลาย ปพุทธศักราช 2541 ซ่ึงเปนกฎหมายดานการบริหารธุรกิจ
ของเอกชน เมื่อเกิดความลมเหลวและไมสามารถชําระหนี้ได เกี่ยวพันกับธุรกิจโดยทัว่ไป การ
ศึกษาวจิัยครั้งนี้จะไดใชปจจยับงชี้ความเสีย่งจากภาวะลมละลายของบริษัทโดยแบงเปน  7  กลุม ซ่ึง
ยอมรับแนวคดิมาจาก 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) ปจจยัเกีย่วกับ
โครงสรางเงินทุนของธุรกิจ (2) ปจจยัเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ (3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถ
ในการทํากําไรของธุรกิจ (4) ปจจัยเกีย่วกบัเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ (5) ปจจยัเกีย่วกับ
สัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ (6) ปจจัยเกีย่วกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของ
ธุรกิจ และ (7) คาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) สําหรับหลักเกณฑการคัดเลือก
ขอมูลในรายงานประจําปทีใ่ชเปนตัวแทนของปจจัยในแตละกลุม  คือ   เปนขอมูลที่นิยมใชใน
การศึกษาและไดรับการเสนอแนะจากผลงานวิจยักอนหนานี้  ซ่ึงเปนตวัแทนของปจจัยดังตอไปนี ้

 
(1) ปจจัยเก่ียวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ 
โครงสรางเงินทุนโดยทัว่ไป การที่ธุรกิจมีหนี้สินในโครงสรางเงินทุนมีผลใหผูถือหุนตอง

รับภาระความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  ซ่ึงความเสี่ยงในกรณีนีเ้ปนผลจากความไมแนนอนในการจัดหาเงินทุน
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ของธุรกิจและอาจรวมถึงความเสี่ยงตอการลมละลายหรือลมเหลวในการดําเนินงาน  (Default risk) 
อันเนื่องจากภาวะธุรกิจโดยสวนรวม หรือ วัฎจักรของอุตสาหกรรมนั้นไมเอื้ออํานวยตอการ
ประกอบการ  ในกรณทีี่ธุรกิจกอหนีเ้ปนสัดสวนทีสู่งมาก  จะมีผลกระทบทําใหธุรกิจตองมี
ความสามารถทํากําไรมากขึน้ใหพอทีจ่ะมาจายดอกเบี้ยแกเจาหนี้ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก  นอกจากนี้
การกอหนีเ้ปนจํานวนสูงดังกลาว จะเปนสาเหตุใหธุรกิจตองมีตนทนุในการจัดหาเงินทุนสูงขึ้นเปน
ลําดับ  (ตวัอยางเชน   คาใชจายดานนิติกรรมสัญญา และตนทุนในการจัดหาเงนิ  เปนตน)  และทําให
ธุรกิจตองเสี่ยงตอการลมละลายสูงขึ้นดวย  ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนตองคํานึงถึงความไมแนนอน
หรือความเสี่ยงอันเกิดจากความลมเหลวทางธุรกิจนั้นดวย  ซ่ึง Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) 
และ สุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) คํานวณได
จากอัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะไดนําอัตราสวนดงักลาวขางตนมา
ทําการศึกษาเชนกัน  โดยคาดวาอัตราสวนนีย้ิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งมากขึ้น
เพียงนัน้     

 
(2) ปจจัยเก่ียวกับสภาพคลองของธุรกิจ 
สภาพคลอง  หมายถึง  ความสามารถเปลี่ยนเปนเงนิสดไดในระยะเวลาอันสั้นซึ่งแสดงถึง

ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น  สภาพคลองนี้สามารถพิจารณาไดจากอัตราสวนทุนหมนุเวียน 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน เปนอัตราสวนที่ช้ีใหเหน็วาธุรกิจมีความสามารถชําระหนี้ระยะสั้นไดดี
เพียงใดโดยเฉพาะอยางยิ่งในการทําวจิัยเกีย่วกับการพยากรณภาวะลมละลายของธุรกิจ  อัตราสวน
เงินทุนหมนุเวยีนซ่ึงเปนอัตราสวนระหวางสินทรัพยหมนุเวยีนตอหนีสิ้นหมุนเวียน เปนสิ่งที่ช้ีใหเห็น
วา  หนี้สินจํานวนเทาใดที่จะสามารถชําระไดดวยสินทรัพยสภาพคลองของธุรกิจ  ซ่ึงธุรกิจยิ่งมี
กระแสของสินทรัพยสภาพคลองจากการดําเนินงานสุทธิ นั่นคือ กระแสเงินสดมากเพียงใด  โอกาสที่
ธุรกิจจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพยีงนั้น   
 งานวิจยัที่นําอัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีน  มาใชในการศึกษาเกีย่วกับผลกระทบตอสภาพ
คลองของธุรกิจ  ที่มีตอความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ัน  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 : 55-
77), Eskew (1979 : 107-118), Elgers (1980 : 389-408), และ สุพจน  สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร  
และ  ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21)  เปนตน  ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะไดนาํอัตราสวนเงนิทุน
หมุนเวียนนี้มาทําการศึกษาเชนกัน  โดยคาดวาอัตราสวนนีย้ิ่งสูง  ความคลองตัวยิ่งมาก  โอกาสที่
กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น 
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(3) ปจจัยเก่ียวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ 
 สินคาคงเหลือเปนสินทรัพยที่มีไวเพื่อหารายไดใหแกธุรกิจการคาโดยตรง  เปรียบเสมือนเสน
เลือดหลอเล้ียงธุรกิจ  และมีความสําคัญตอความเปนความตายของธุรกิจนั้น ๆ ทั้งนี้สินคาคงเหลอืมัก
เปนรายการทีม่ีมูลคาสูงและมีความเสี่ยงสูงกวาบรรดาสนิทรัพยหมนุเวียนประเภทอืน่  เสี่ยงเรื่องความ
ไมแนนอนของราคา  เสื่อมคุณภาพลาสมัยและตองเสียคาเก็บรักษา  นอกจากนีย้ังตองเสี่ยงตอการ
จําหนายไมไดอีกดวย  รายการสินคาคงเหลือประกอบดวยสินทรัพยอะไรบางยอมขึ้นอยูกับประเภท
ของธุรกิจ    ถาเปนธุรกิจประกอบการคาธรรมดา  ซ้ือมาขายไปจะมีสินคาเพียงรายการเดียว  แตถาเปน
ประเภทอุตสาหกรรมผลิตสินคา  สินคาคงเหลือประกอบดวย  วัตถุดบิ  งานระหวางทํา  และสินคา
สําเร็จรูป  ซ่ึงความคลองตัวของสวนประกอบทั้ง  3  นี้  แตกตางกัน  ถามองแงความสามารถในการ
เปลี่ยนเปนเงินสด  สินคาสําเร็จรูปจะมีความคลองตัวสูงกวาสวนประกอบอื่น  การลงทุนในสินคา
คงเหลือธุรกิจตองเผชิญกับปญหา  2  ดานคือ  กรณีมีสินคาคงเหลือนอยเกินไป  อาจทําใหเสยีโอกาส
ในการหารายได  ในทางตรงกันขามถามีสินคาคงเหลือมากเกินไป  คาใชจายในการเก็บรักษาจะสูง   
สําหรับการวัดในแงคณุภาพ  เพราะการที่สินคาคงเหลือมากเกินไปอาจเปนผลทําใหมกีารขายลดราคา  
หรือเกิดการสูญเสียระหวางเก็บรักษา ผลกระทบที่เกิดขึน้ก็คือ  กําไร 

เนื่องจากกําไรของธุรกิจแสดงใหเห็นสมรรถภาพของผูบริหารในการจดัการ และบริหาร
สินทรัพยของธุรกิจที่มีอยู  ในขณะเดยีวกันกําไรก็เปรียบเสมอืนเกราะคุมครองผูลงทุนเพราะเปน
ตัวกําหนดความสามารถในการจายดอกเบี้ยและเงินตนแกเจาหนีเ้งินกู  ตลอดจนจายเปนเงนิปนผล
และเหลือเก็บเปนเงินกําไรสะสมไวในธุรกจิตอไป  ดวยเหตุนี้ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายที่เปนตัวแทนความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ ในการวดัความเสี่ยงของ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย ที่จะนํามาศกึษาครั้งนี้จึงจะใชของ Altman (1968 : 589-609) 
คํานวณไดจากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) คํานวณได
จากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนกําไรจากการดาํเนินงานตอสินทรัพยที่ใชใน
การดําเนนิงาน สุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกลุ  (2541 : 12-21) 
คํานวณไดจากอัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะไดนํา
อัตราสวนดังกลาวขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน  โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะ
ประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น 
 

(4) ปจจัยเก่ียวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ 
การที่ใชเงินทนุสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ เปนปจจยับงชี้ความเสี่ยงประเภทหนึ่งใน

การศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยักอนหนานี้ นั่นคือ Altman (1968 : 589-609) และ สุพจน สุนทรินคะ  
อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) คํานวณไดจากอตัราสวนกําไรสะสม
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ตอสินทรัพยรวม ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะไดนําอัตราสวนดังกลาวขางตนมาทําการศึกษาเชนกนั  โดย
คาดวาอัตราสวนนีย้ิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น 
 

(5) ปจจัยเก่ียวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ 
การที่ใชสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงนิของธุรกิจ เปนปจจยับงชีค้วามเสี่ยงประเภทหนึ่ง

ในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยักอนหนานี้ นั่นคือ Altman (1968 : 589-609) และ Castagna and 
Matolcsy (1981 : 55-77)  คํานวณไดจากสัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของ
หนี้สินรวม ซ่ึงการศึกษาครัง้นี้จะไดนําอัตราสวนดังกลาวขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน  โดยคาดวา
อัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพยีงนั้น 

 
(6) ปจจัยเก่ียวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ 
การใชประโยชนจากสินทรพัยของธุรกิจ เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษา

คร้ังนี้มาจากผลงานวิจยักอนหนานี้ นั่นคือ Altman (1968 : 589-609) คํานวณไดจากอตัราสวนยอดขาย
สุทธิตอสินทรัพยรวม และ สุพจน สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ    บวรอเนกสกุล  
(2541 : 12-21)  คํานวณไดจากอัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะไดนํา
อัตราสวนดังกลาวขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน  โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะ
ประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น 

 
(7) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
การที่ใชคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกจิ เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงประเภทหนึ่งใน

การศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยักอนหนานี้ นั่นคือ Altman (1968 : 589-609) ซ่ึงถาคาดัชนีวดัภาวะ
ลมละลายของธุรกิจสูงกวา  2.99  พยากรณวาธุรกิจจะไมลมละลาย Castagna and Matolcsy (1981: 55-
77) ซ่ึงถาคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา -5.7334 พยากรณวาธุรกิจจะไมอยูในความเสี่ยงที่
จะประสบภาวะความยุงยากทางการเงิน และ สุพจน สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  
บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21)  ซ่ึงถาคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา 0.1388 สามารถ
พยากรณไดวา บริษัทดังกลาวไมอยูในภาวะความเสีย่งตอการเปนบริษทัที่อาจจะถูกเพิกถอนจากตลาด
หลักทรัพย ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะไดนําคาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจขางตนมาทําการศึกษา
เชนกัน  โดยคาดวาคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความ
ลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น 
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2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 

 
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจาก 

ภาวะลมละลาย 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  ตัวแบบที่ใชในการพยากรณ
ภาวะลมละลายของ 

 Castagna and Matolcsy   
(1981: 55-77) 

3)  ตัวแบบที่ใชในการพยากรณ
ภาวะลมละลายของ 
สุพจน   สุนทรินคะ   
อารี  สิริพงศาธร  และ 

ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  
(2541 : 12-21) 

1)  ตัวแบบที่ใชในการ
พยากรณภาวะลมละลายของ 

Altman (1968 : 589-609) 

 

วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตาม
ราคาทุน  (Inventory Valuation 

Method at cost) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  วิธีการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุนโดย 
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(Weighted Average Method) 

1)  วิธีการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน (First – in, 

First – out Method) 

ตัวแปรอิสระ 

 
ภาพที่  2.1  กรอบแนวคดิในการศึกษาครั้งนี้ 
 
 
 

 



 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีการวิจัยจะนําเสนอเรียงตามลําดับโดยแบงเปน 4 สวน ไดแก (1) ประชากรและ
กลุมตัวอยาง (2) เครื่องมือสําหรับการวิจยั (3) การเก็บรวบรวมขอมูล (4) วิธีการวเิคราะหขอมูลและ
สถิติที่ใชในการวิจัย และ (5) วิธีดําเนินการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบ 
  

(1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1  ประชากร    
       ประชากร  ไดแก  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ที่มีคุณสมบัติ

ของบริษัทจดทะเบียน  ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เร่ืองหลักเกณฑ  เงื่อนไขและ
วิธีเกี่ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนไดกําหนดในประเด็นตาง ๆ ไดแก  ลักษณะ
ธุรกิจ  ทุนชําระแลวขัน้ต่ํา  การกระจายการถือหุนรายยอย  ผลการดําเนนิงาน  ฐานะการเงินและสภาพ
คลอง  ผูบริหาร  ความขัดแยงทางผลประโยชน  งบการเงินและผูสอบบัญชี  การจายเงินปนผล  เปน
ตน  ซ่ึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยูภายใตการกํากับดแูลของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยกําหนดคุณสมบัติของบริษัทใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยซึ่งจะนํามาเปนประชากร  คือ  เปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  ที่เปดดําเนินกจิการระหวางป  พ.ศ. 2547  ถึง ป  พ.ศ. 2549  มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
คือ  วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน  โดยวิธีเขากอน-ออกกอน  หรือ  วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
และวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตองไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ทําการศกึษา  จากการ
พิจารณารายละเอียดในงบดลุ  งบกําไรขาดทุน  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ที่เปดเผยตอสาธารณชนผานตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  ผูวจิัยได
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีคุณสมบตัิสอดคลองกับที่กําหนดไว และมีรายงาน
การเงินครบถวน มีประชากรรวม  265 บริษัท แบงเปนวธีิเขากอน-ออกกอน  จํานวน  97  บริษัท  และ
วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน  168  บริษัท (จากการสํารวจขอมูลจากหมายเหตุประกอบงบ
การเงินภายใตสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ  จากรายงานการเงนิทีเ่ปดเผยตอสาธารณชนผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ  2551) มีผลการคัดเลือกแตละประเภทอุตสาหกรรม
ดังตอไปนี ้
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วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน รายช่ือบริษัทในอุตสาหกรรม อักษรยอ 
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

A. ธุรกิจการเกษตร 

1. หองเย็นเอเซี่ยน ซีฟูด ASIAN  X 
2. ซีเฟรซอินดัสตรี (ไทยแลนด) CFRESH  X 
3. หองเย็นโชติวัฒนฯ CHOTI X  
4. เชียงใหมโฟรเซนฟูดส CM  X 
5. เจริญโภคภัณฑอาหารสัตว CPF  X 
6. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม CPI  X 
7.พันธสุกรไทย-เดนมารค D-MARK  X 
8.จีเอฟพีที GFPT  X 
9.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ LEE  X 
10. แพ็คฟูด PPC  X 
11.ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี PRG  X 
12.ซีฮอรส SH  X 
13.สุรพลฟูดส SSF  X 
14.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี STA  X 
15.ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส T-LUXE X  
16.ไทย อกริ ฟูดส TAF  X 
17.ตรังผลิตภัณฑอาหารทะเล TRS  X 
18. ไทยรับเบอรลาเท็คคอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) TRUBB X  
19.สหอุตาหกรรมน้ํามันปาลม UPOIC  X 
20.ยูนิวานิชน้ํามันปาลม UVAN  X 
รวม  3 17 

B.อาหารและเครื่องดื่ม 

1. อกริเพียว โฮลดิ้งส APURE  X 
2.ฟูดแอนดดริ้งส F&D  X 
3. หาดทิพย HTC X  
4. ล่ําสูง (ประเทศไทย) LST  X 
5. มาลีสามพราน MALEE  X 
6. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป MFG  X 
7. โออิชิ กรุป OISHI X  
8.เพรซิเดนท เบเกอรี่ PB  X 
9. ผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล POMPUI X  
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วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน รายช่ือบริษัทในอุตสาหกรรม อักษรยอ 
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

B.อาหารและเครื่องดื่ม (ตอ) 

10. เพรซิเดนทไรซโปรดักส PR X  
11. เอส แอนด พี ซินดิเคท S&P X  
12.ไทยเทพรสผลิตภัณฑอาหาร SAUCE X  
13.อาหารสยาม SFP  X 
14.อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน SORKON  X 
15.เสริมสุข SSC  X 
16.ทรอปคอลแคนนิ่งฯ TC  X 
17.ไทยเพรซิเดนทฟูดส TF  X 
18.ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) TIPCO  X 
19.ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส TUF X  
20.น้ํามันพืชไทย TVO X  
21.ไทยวาฟูดโปรดักส TWFP  X 
22.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล UFM  X 
รวม  8 14 

C.ของใชในครัวเรือน 

1. ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส DTCI  X 
2. แฟนซีวูด อินดัสตรีส FANCY  X 
3. โมเดอรนฟอรมกรุป MODERN  X 
4. โอเชียนกลาส OGC  X 
5. รอกเวิธ ROCK  X 
6. ศรีไทยซุปเปอรแวร SITHAI  X 
7. ซันวูดอินดัสทรีส SUN  X 
รวม  - 7 

D.อัญมณีและเครื่องประดับ 

3. แพรนดา จวิเวลร่ี PRANDA  X 

4. สวางเอ็กซปอรต SAWANG  X 

รวม  - 2 
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วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน รายช่ือบริษัทในอุตสาหกรรม อักษรยอ 
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

E.เวชภณัฑและเครื่องสําอาง 
1. แจกเจียอุตสาหกรรมฯ JCT  X 

2.โฮ ซี ซี OCC  X 

2. เอส แอนด เจฯ S&J  X 

รวม  - 3 

F.ส่ิงทอ เครื่องนุงหม และรองเทา 
1. รองเทาบาจาฯ BATA X  
2. บางกอกไนลอน BNC X  
3. บูติคนิวซิต้ี BTNC X  
4. คาสเซอรพีค การเมนท CPH X  
5.ซี.พี.แอล. กรุพ CPL X  
6. วาไทยอุตสาหกรรม HT X  
7. ลักกี้เท็กซ LTX X  

8.นิวพลัสนิตติ้ง NPK X  

9.แพนเอเชยีฟตุแวร PAF X  

10.ประชาอาภรณ PG X  

11.สหยูเนยีน SUC X  

12.ธนูลักษณ TNL X  

13.เท็กซไทลเพรสทีจ TPCORP X  

14.ไทยเรยอน TR X  

15.โรงงานผาไทย TTI X  

16.ที ที แอลฯ TTL X  

17.ไทยโทเรเท็กซไทลมิลส TTTM X  

18.ยูเนยีนฟุตแวร UF X  

19.ยูเนยีนไพโอเนียร UPF X  

20.ยูเนยีนอุตสาหกรรมสิ่งทอ UT X  

21.ไทยวาโก WACOAL X  

รวม  21 - 
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วิธีการตีราคาสินคาคงเหลอืตามราคาทุน รายชื่อบริษัทในอุตสาหกรรม อักษรยอ 
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

G.เคมีภัณฑและพลาสติก 
1.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) ATC  X 
2. ปโตรเคมี NPC  X 
3. พาโตอุตสาหกรรม PATO  X 
4. ไทยคารบอนแบล็ค TCB  X 
5.ไทยเซ็นทรัลเคมี TCCC  X 
6.ไทยโอเลฟนส TOC  X 
7. ไทยโพลีอะครลิิค TPA  X 
8. ไทยพลาสติก TPC  X 
9. ยูเนี่ยนพลาสติก UP  X 
10. ยูนิเวนเจอร UV X  
11.วีนิไทย VNT  X 
12.ไวทกรุป WG  X 
13.ยงไทยเคมีภัณฑ YCI X  
รวม  2 11 
H.เครื่องมือและเครื่องจักร 
1. พัฒนกล PATKOL  X 
2. ไทยลิฟทอินดัสตรีส TLI  X 
รวม  - 2 
I.บรรจุภัณฑ 
1.เอ. เจ. พลาสท AJ  X 
2. อลูคอนอุตสาหกรรม ALUCON X  
3. แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองแพ็ค APSP  X 
4.ฝาจีบ CSC  X 
5. เอ็นอีพี NEP X  
6. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) NIPPON  X 
7. โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) PTL  X 
8. เอส. แพ็ค. แอนด พร้ินท SPACK X  
9. อุตสาหกรรมผาเคลือบพลาสติก TCOAT X  
10. ทานตะวันอุตสาหกรรม THIP  X 
11.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย TMD X  
12.ไทย โอ พี พี TOPP X  
13.ไทยบรรจุภัณฑ TPP X  
14.วโรปกรณ VARO X  
รวม  8 6 
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วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน รายช่ือบริษัทในอุตสาหกรรม อักษรยอ 
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

J.เยี่อกระดาษและกระดาษ 
1. แอ็ดวานซ อะโกร AA  X 

รวม  - 1 

K.ยานพาหนะและอุปกรณ 
1. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ BAT-3K X  
2. กูดเยียรฯ GYT X  
3. อิโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) IRC  X 
4. เอส พี ซูซูกิ SPSU X  
5. ไทยสแตนเลยฯ STANLY  X 
6. ไทยรุงยูเนียนคาร TRU  X 
รวม  3 3 

L.วัสดุกอสรางและเครื่องตกแตง 

1. เอเชีย เมทัล AMC  X 
2. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี CCP  X 
3. ไดนาสตี้เซรามิค DCC  X 
4.ดีคอนโปรดักส DCON X  
5. อิสเทิรนไวร EWC  X 
6. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง GEN X  
7. แปซิฟกไพพ PAP  X 
8. ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส Q-CON X  
9.โรแยลซีรามิค RCI  X 
10.สามชัย สตีล อินดัสทรี SAM  X 
11.ปูนซิเมนตไทย SCC  X 
12.ปูนซิเมนตนครหลวง SCCC  X 
13.ทักษิณคอนกรีต SCP X  
14.เอสทีพี แอนด ไอ STPI  X 
15.ทิปโกเอสฟลท TASCO X  
16.อุตสาหกรรมพรมไทย TCMC  X 
17.ไทย-เยอรมัน เซรามิค TGCI  X 
18.ไทยแลนดไอออนเวิคส TIW  X 
19.ไทยคูนเวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) TYCN X  
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วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน รายชื่อบรษิัทในอตุสาหกรรม อักษรยอ 
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

L.วัสดุกอสรางและเครื่องตกแตง (ตอ) 
20.สหโมเสคอุตสาหกรรม UMI  X 
21.วนชัย กรุป VNG  X 
รวม  6 15 
M.พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
1.อมตะ คอรปอเรชั่น AMATA  X 
2.เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท AP  X 
3.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท CI  X 
4.ช. การชาง CK  X 
5.เซ็นทรัลพัฒนา CPN  X 
6.อีเอ็มซี EMC  X 
7.อีสเทอรน สตาร เรียล เอสเตท ESTAR  X 
8.แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท GOLD  X 
9.เหมราชพัฒนาที่ดิน HEMRAJ  X 
10.อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท ITD  X 
11.กฤษดามหานคร KMC  X 
12.ลลิล พร็อพเพอรตี ้ LALIN  X 
13.แลนดแอนดเฮาส LH X  
14.แอล. พี. เอน็. ดีเวลลอปเมนท LPN  X 
15.เอ็ม บี เค ดีเวลลอปเมนท MBK  X 
16.มัน่คงเคหะการ MK X  
17.เอน็. ซี. เฮาสซ่ิง NCH X  
18.นวนคร NNCL  X 
19.พร็อพเพอรตี ้เพอรเฟค PF  X 
20.เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง PLE  X 
21.ควอลิตี้เฮาส QH  X 
22.ไรมอนแลนด RAIMON  X 
23.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ROJANA  X 
24.สัมมากร SAMCO  X 
25.เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น SC  X 
26.ซีฟโก SEAFCO  X 
27.สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท SF  X 
28.สยาม ซินเท็คคอนสตรัคชั่น SYNTEC  X 
29.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม TFD X  

รวม  4 25 
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วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน รายช่ือบริษัทในอุตสาหกรรม อักษรยอ 
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

N.พลังงาน 
1.เอเชียน อินซูเลเตอร AI  X 
2. บานปู BANPU  X 
3. บางจากปโตรเลียม BCP  X 
4.ผลิตไฟฟา EGCO  X 
5. ลานนาลิกไนต LANNA  X 
6.ปคนิค คอรปอเรชั่น PICNI  X 
7.ปตท. PTT  X 
8. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม PTTEP  X 
9.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง RATCH  X 
10.ระยองเพียวริฟายเออร RPC X  
11.สหโคเจน (ชลบุรี) SCG  X 
12. สยามสหบริการ SUSCO X  
13. ไทยออยส TOP X  
รวม  3 10 

O.เหมืองแร 
1.ผาแดงอินดัสทรี PDI X  
รวม  1 - 

P.พาณิชย 
1. บิ๊กซี-ซูเปอรเซ็นเตอร BIGC X  
2. เบอรลี่ยุคเกอร BJC X  
3. ซี. พี. เซเวนอีเลฟเวน CP7-11 X  
4. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร HMPRO  X 
5. อินเตอรฯ คอสเมติกส ICC  X 
6.ล็อกเลย LOXLEY X  
7. สยามแม็คโคร MAKRO X  
8. ไมเนอร คอรปอเรชั่น MINOR X  
9. นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) NC X  
10. สหพัฒนพิบูล SPC X  
11.สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง SPI X  
รวม  9 2 
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วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน รายช่ือบริษัทในอุตสาหกรรมของใชในครัวเรือน อักษรยอ 
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวง

น้ําหนัก 
Q&T.บันเทิง การพิมพและสิ่งพิมพ 
Q.บันเทิง 
1.บีอีซีเวิลด BEC X  
2.เทพธานีกรีฑา CSR X  
3.ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท CVD X  
4.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย GMMM X  
5.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ GRAMMY X  
6.อสมท. MCOT X  
7.มีเดีย ออฟ มีเดียส MEDIAS X  
8.แมงปอง PONG X  
9.อาร. เอส. โปรโมชั่น RS  X 
10.ซาฟารีเวิลด SAFARI  X 
11.ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส TRAF  X 
12.ยูไนเต็ดบอรดคาสดิ้ง คอรปอรเรช่ัน UBC  X 
13.เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท WORK X  
T.การพิมพและสิ่งพิมพ 
1. อมรินทรพริ้นติ้งกรุป APRINT  X 
2. มติชน MATI X  
3. เนชั่นมัลติมิเดีย กรุป NMG  X 
4. โพสต พับลิชช่ิง POST  X 
5. ซีเอ็ดยูเคชั่น SE-ED X  
6. สยามสปอรต ซินดิเคท SPORT  X 
7. ไทยบริติช ซีเคตวรริต้ี พริ้นติ้ง TBSP X  
8. ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่น TONHUA X  
รวม  13 8 
R.การแพทย 
1. โรงพยาบาลเอกชล AHC  X 
2. กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH  X 
3.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร BH  X 
4. โรงพยาบาลกรุงธน KDH  X 
5.บางกอก เชน ฮอสปทอล KH  X 
6. เชียงใหมธุรกิจการแพทย LNH X  
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วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน รายชื่อบรษิัทในอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ อักษรยอ 

วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
R.การแพทย (ตอ) 
7. โรงพยาบาลมหาชัย M-CHAI X  
8. วัฒนาการแพทย NEW X  
9. โรงพยาบาลนนทเวช NTV  X 
10. โรงพยาบาลรามคําแหง RAM X  
11.ศิครินทร SKR  X 
12.สมิติเวช SVH  X 
13.โรงพยาบาลวภิาวด ี VIBHA  X 
รวม  4 9 
S.โรงแรมและบรกิารทองเที่ยว 
1. โรงแรมเซ็นทรลั CENTEL X  
2. ดุสิตธาน ี DTC  X 
3.แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท GRAND  X 
4. ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล LRH X  
5. แมนดารนิโฮเตล็ MANRIN X  
6. โรงแรมโอเรียนเต็ลฯ OHTL X  
7. โรงแรมราชดําริ RHC  X 
8.โรงแรมรอยัลออคิดฯ ROH X  
9.แซงกร-ีลา โฮเตล็ SHANG X  
รวม  6 3 
U.บริการเฉพาะกจิ 
1. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม GENCO  X 
รวม  - 1 
V.ส่ือสาร 
1.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ADVANC X  
2.บลิส-เทล BLISS  X 
3. ซีเอส ลอ็กอินโฟร CSL  X 
4.อนิเทอรเน็ตประเทสไทย INET X  
5.เอ็ม เอฟ อี ซี MFEC  X 
6.เอ็ม ลิ้งค เอเชีย คอรปอเรชัน่ MLINK  X 
7. สามารถคอรปอเรชั่น SAMART  X 
8. สามารถเทเลคอม SAMTEL  X 
9.ชินแซทเทลไลท SATTEL  X 
10. ชิน คอรปอเรชั่น SHIN  X 
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วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน รายชื่อบรษิัทในอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ อักษรยอ 
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

V.ส่ือสาร (ตอ) 
11.สามารถ ไอ-โมบาย SIM  X 
12.ทรู คอรปอเรชัน่ TRUE  X 
13.ทีทแีอนดท ี TT&T  X 
14.ยูไนเต็ดคอมมนูิเคชั่น อนิดัสทร ี UCOM  X 
รวม  2 12 
W.เครื่องใชไฟฟาและคอมพิวเตอร 
1. คอมพาสส อิสด อนิดัสตรี้ (ประเทศไทย) CEI  X 
2. จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล CTW  X 
3.ดี. อี. แคปปตอล DE  X 
4. ไดสตาร อิเลคทริก DISTAR  X 
5. ฟูรูกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด) FMT  X 
6.ไอท ีซิตี้ IT X  
7.กุลธรเคอรบี ้ KKC X  
8. กนัยงอีเลคทริก KYE  X 
9. เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชัน่ MSC  X 
10.เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) SIS  X 
11.เอส. เอ็น. ซี. ฟอรเมอร SNC  X 
12.เอสวีโอเอ SVOA  X 
13.ที. เค. เอส. เทคโนโลยี TKS X  
รวม  3 10 
X.ชิ้นสวนอิเลคโทรนิคส 
1.แคล-คอมพ อิเลค็ทรอนิคส (ประเทศไทย) CCET  X 
2. เซอรคิทอีเลคโทรนิคสอินดัสตรีส CIRKIT  X 
3. อุตสาหกรรม อเิล็คทรอนิคส EIC X  
4. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส HANA  X 
5. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส KCE  X 
6. เค อาร พรีซิชั่น KRP  X 
7.เอสวีโอ SVI  X 
8.ทีมพรีซชั่น TEAM  X 
รวม  1 7 

รวมทั้งหมดทุกอตุสาหกรรม  97 168 

ที่มา : จากการสํารวจขอมูล หมายเหตปุระกอบงบการเงินภายใตสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญของ
รายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (สํารวจเมื่อวันที่ 1
กุมภาพนัธ 2551) 
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1.2  กลุมตัวอยาง  
การเลือกบริษทัตัวอยาง  จะใชประชากรทัง้หมด  265  บริษัทที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ

ตามราคาทุน แบงเปนวิธีเขากอน-ออกกอน  จํานวน  97  บริษัท  และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน  
168  บริษัท  (สํารวจ  ณ  วนัที่ 1 กุมภาพนัธ 2551)  จากรายงานการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชนผาน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย มาทําการคัดเลือกตัวอยาง  จะทําการแยกกลุมตัวอยางตามประเภท
อุตสาหกรรม  โดยทําการศกึษาเปรียบเทียบดังนี้  1)  ในกรณีมจีํานวนบริษัทเทากนั ระหวางวิธีเขา
กอน-ออกกอน  และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนักในแตละประเภทอุตสาหกรรม ใชทุกบริษัทที่ผานการ
คัดเลือกกลุมประชากรที่ศึกษามาทําการเปรียบเทียบกัน)  2)  ในกรณีมจีํานวนบริษัทไมเทากัน  
ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน  และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในแตละประเภทอตุสาหกรรม  วิธีการ
คัดเลือกเปนแบบ  t-test for Paired-Samples  โดยการคดัเลือกบริษัทจะใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ที่มีจํานวนบรษิัทนอยกวาเปนเกณฑมาทําการ  t-test for Paired-Samples  กับบริษัทที่มีจํานวนมากกวา  
ซ่ึงอยูในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน  และมีขนาดสินทรัพยรวมใกลเคียงกันมากที่สุด  มา
ทําการศึกษาเปรียบเทียบ  และ  3)  ในกรณีทุกบริษัทในประเภทอุตสาหกรรมมีวธีิการตีราคาสินคา
คงเหลือเพียงวธีิเดียวไมสามารถทําการศึกษาเปรียบเทยีบกันได  ใหตัดประเภทอุตสาหกรรมดังกลาว
ออกไป 

ในกรณีมีจํานวนบริษัทไมเทากันระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัใน
แตละประเภทอุตสาหกรรม  วิธีการคัดเลือกเปนแบบ  t – test for Paired-Samples  โดยการคัดเลอืก
บริษัทจะใชวธีิการตีราคาสินคาคงเหลือที่มีจํานวนบริษทันอยกวาเปนเกณฑมาทําการ t-test for 
Paired-Samples  โดยกําหนดระดับนยัสําคัญ  หรือคา  α  เทากับ .05  และสมมุติฐานทางสถิติมีดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยขนาดของบริษัทที่วดัจากมูลคาของหลักทรัพยตามราคาตลาด (ลานบาท)
ระหวางป พ.ศ. 2547  ถึง ป  พ.ศ. 2549ที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน  และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  ไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยขนาดของบริษัทที่วดัจากมูลคาของหลักทรัพยตามราคาตลาด (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 ทีก่ําหนดคือ .05 จะ
ตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรบั สมมุติฐาน H1 ที่วาขนาดของสินทรัพยรวมของบริษัทที่มี
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก   
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แตกตางกัน และเลือกบริษัทที่มีคาเฉลี่ยที่แตกตางกัน  (Paired Differences Mean) นอยที่สุด  หรือ 
ใกลเคียงกันมากที่สุดเปนบริษัทตัวอยางใชเปรียบเทียบกัน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในแตละประเภทอุตสาหกรรม จะไดบริษัทตัวอยางทัง้หมด  110  บริษัท  แบงเปนวธีิ
เขากอน-ออกกอน  จํานวน  55  บริษัท  และวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนักจํานวน  55  บริษัทโดยมี
ผลการคัดเลือกตัวอยางในแตละประเภทอุตสาหกรรม  ดงัตอไปนี ้

(1) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร 
วิธีเขากอน-ออกกอน 

ความนาจะเปน  (P-Value 2-tail Sig) วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
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 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

3. หองเย็นโชติวัฒนฯ CHOTI 11.ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี PRG 
15.ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส T-LUXE 4. เชียงใหมโฟรเซนฟูดส CM 
18. ไทยรับเบอรลาเท็ค 
       คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

TRUBB 19.สหอุตาหกรรมน้ํามันปาลม UPOIC 
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(2) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
วิธีเขากอน-ออกกอน 

ความนาจะเปน  (P-Value 2-tail Sig) วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
HTC OISHI POMPUI PR S&P SAUCE TUF TVO 

APURE .158 .279 .145 .161 .183 .231 .818 - 
F&D .066 .071 .903 - - - - - 
LST .032 .140 .021 .026 .132 .566 .143 .372 

MALEE .789 - - - - - - - 
MFG .267 .760 - - - - - - 
PB .564 .106 .234 .180 .165 .487 .100 .098 
SFP .377 .109 .214 .254 .923 - - - 

SORKON .069 .066 .269 .261 .115 .368 .104 .102 
SSC .250 .498 .221 .201 .274 .070 .081 .453 
TC .141 .087 .234 .574 - - - - 
TF .371 .315 .317 .306 .466 .148 .076 .269 

TIPCO .085 .255 .055 .047 .081 .615 - - 
TWFP - - - - - - - .101 
UFM - - - - - - - .096 

ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่ม 
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

3. หาดทิพย HTC 5. มาลีสามพราน MALEE 
7. โออิชิ กรุป OISHI 6. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป MFG 
9. ผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล POMPUI 2.ฟูดแอนดดริ้งส F&D 
10. เพรซิเดนทไรซโปรดักส PR 16.ทรอปคอลแคนนิ่งฯ TC 
11. เอส แอนด พี ซินดิเคท S&P 13.อาหารสยาม SFP 
12.ไทยเทพรสผลิตภัณฑอาหาร SAUCE 18.ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) TIPCO 
19.ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส TUF 1. อกริเพียว โฮลดิ้งส APURE 
20.น้ํามันพืชไทย TVO 15.เสริมสุข SSC 
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(3) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑและพลาสติก 
วิธีเขากอน-ออกกอน 

ความนาจะเปน  (P-Value 2-tail Sig) วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
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 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

10. ยูนิเวนเจอร UV 4. ไทยคารบอนแบล็ค TCB 
13.ยงไทยเคมีภัณฑ YCI 3. พาโตอุตสาหกรรม PATO 

 
(4) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 

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

วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั 

ALUCON NEP SPACK TCOAT TMD TOPP TPP VARO 
AJ .304 .223 .721 .133 .153 .139 .135 .182 

APSP - - - - - - - - 
CSC .604 .758 - .271 .359 .284 - .380 

NIPPON .355 - - .262 .113 .976 - .339 
PTL .226 - - .179 .220 - - .195 
THIP - - - .345 .149 - - .375 
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ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 
 

วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
8. เอส. แพ็ค. แอนด พริ้นท SPACK 1.เอ. เจ. พลาสท AJ 
5. เอ็นอีพี NEP 4.ฝาจีบ CSC 
12.ไทย โอ พี พี TOPP 6. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) NIPPON 
2. อลูคอนอุตสาหกรรม ALUCON 7. โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) PTL 
14.วโรปกรณ VARO 10. ทานตะวันอุตสาหกรรม THIP 

 
(5) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมยานพาหนะและอุปกรณ 
 

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

BAT-3K GYT SPSU 
IRC .897 - - 

STANLY .166 .073 .190 
TRU .085 .135 - 

 
ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมยานพาหนะและอุปกรณ 

 
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

1. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ BAT-3K 3. อิโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) IRC 
2. กูดเยียรฯ GYT 6. ไทยรุงยูเนียนคาร TRU 
4. เอส พี ซูซูกิ SPSU 5. ไทยสแตนเลยฯ STANLY 
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(6) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตง 
 

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

DCON GEN Q-CON SCP TASCO TYCN 
AMC .570 .296 .127 .543 .014 .292 
CCP .302 .610 .790 .542 .599 .933 
DCC .077 .818 - - - - 
EWC .239 .306 .285 .250 .261 .331 
PAP .180 .422 .254 .991 - - 
RCI .964 - - - - - 
SAM .296 .340 .103 .707 .080 .295 
SCC .131 .146 .131 .135 .133 .129 

SCCC .258 .367 .267 .286 .278 .256 
STPI .375 .263 .835 .625 .920 - 

TCMC .877 .197 .297 .168 .168 .378 
TGCI .277 .373 .946 - - - 
TIW .225 .217 .158 .253 .032 .286 
UMI .073 .371 .558 .857 .620 .519 
VNG .067 .678 .048 .191 .094 .037 

 
ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตง 

 
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

4.ดีคอนโปรดักส DCON 9.โรแยลซีรามิค RCI 
6. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง GEN 3. ไดนาสตี้เซรามิค DCC 
8. ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส Q-CON 17.ไทย-เยอรมัน เซรามิค TGCI 
13.ทักษิณคอนกรีต SCP 7. แปซิฟกไพพ PAP 
15.ทิปโกเอสฟลท TASCO 14.เอสทีพี แอนด ไอ STPI 
19.ไทยคูนเวิลดไวด กรุป  
      (ประเทศไทย) 

TYCN 2. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี CCP 
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(7) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

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

LH MK NCH TFD 
AMATA .133 .048 .088 .227 

AP .085 .098 .148 .640 
CI .073 .047 .193 .390 
CK .123 .008 .000 .079 

CPN .070 .199 .202 .484 
EMC .130 .194 .227 .224 

ESTAR .080 .834 .653 .496 
GOLD .069 .820 .797 .790 

HEMRAJ .118 .078 .148 .378 
ITD .924 - - - 

KMC .099 .961 .308 .973 
LALIN .068 .083 .915 - 

LPN .103 .071 .194 .655 
MBK .056 .741 .697 .929 
NNCL .081 .654 .820 .620 

PF .071 .863 .902 .663 
PLE .197 .138 .166 .151 
QH .077 .228 .250 .883 

RAIMON .083 .808 .911 .659 
ROJANA .080 .263 .451 .873 
SAMCO .072 .064 .080 .361 

SC .147 .406 .448 .607 
SEAFCO .085 .974 - - 

SF .072 .382 .541 .554 
SYNTEC .095 .274 .487 .975 
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ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
13.แลนดแอนดเฮาส LH 10.อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท ITD 
16.มัน่คงเคหะการ MK 26.ซีฟโก SEAFCO 
17.เอน็. ซี. เฮาสซ่ิง NCH 12.ลลิล พร็อพเพอรตี ้ LALIN 
29.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม TFD 28.สยาม ซินเท็คคอนสตรัคชั่น SYNTEC 

 
(8) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมพลังงาน 
 

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

RPC SUSCO TOP 
AI .110 .138 .053 

BANPU .007 .006 .084 
BCP .157 .178 .055 

EGCO .080 .083 .093 
LANNA .158 .061 .051 
PICNI .217 .210 - 
PTT .058 .059 .226 

PTTEP .044 .045 .993 
RATCH .206 .207 .115 

SCG .484 - - 

 
ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมพลังงาน 

 
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

10.ระยองเพียวริฟายเออร RPC 11.สหโคเจน (ชลบุรี) SCG 

12. สยามสหบริการ SUSCO 6.ปคนิค คอรปอเรชั่น PICNI 

13. ไทยออยส TOP 8. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม PTTEP 

 
 
 



 56

(9) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมพาณิชย 
 

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

วิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั 

BIGC BJC CP7-11 LOXLEY MAKRO MINOR NC SPC SPI 
HMPRO .731 .886 .149 .089 .575 .011 - .078 .443 

ICC - - - - - - - - - 
 

ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมพาณิชย 
 

วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
2. เบอรลี่ยุคเกอร BJC 4. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร HMPRO 

 
(10) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมบันเทิง การพิมพและส่ิงพิมพ 
 

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

วิธีถัว
เฉลี่ย
ถวง

น้ําหนัก 
BEC CSR CVD GMMM GRAMMY MCOT MEDIAS PONG WORK MATI SE-ED TBSP TONHUA 

RS .217 .346 .363 .697 .841 .029 .520 .801 .819 .496 .445 .361 .291 
SAFARI - - - - - - - - - - - - - 
TRAF .274 - .259 .605 - .132 .408 - .651 .301 .353 .276 .195 
UBC .168 - .269 .238 - .481 .250 - - .262 .258 .242 .249 

APRINT .147 - .793 .264 - - .093 - - .821 .686 .318 .363 
NMG .147 - .786 .262 - - .064 - - - .724 .320 .363 
POST .157 - - .644 - - .425 - - - .427 .185 .224 

SPORT .164 - - - - - .580 - - - .629 .518 .010 
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ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมบันเทิง การพมิพและส่ิงพิมพ 
 

วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
5.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ GRAMMY 9.อาร. เอส. โปรโมชั่น RS 
13.เวิรคพอยท เอน็เทอรเทนเมนท WORK 11.ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส TRAF 
6.อสมท. MCOT 12.ยูไนเต็ดบอรดคาสดิ้ง คอรปอรเรชั่น UBC 
2. มติชน MATI 1. อมรินทรพร้ินติ้งกรุป APRINT 
3.ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท CVD 3. เนชัน่มัลติมิเดีย กรุป NMG 
4.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย GMMM 4. โพสต พับลิชชิง่ POST 
5. ซีเอ็ดยูเคชั่น SE-ED 6. สยามสปอรต ซินดิเคท SPORT 

 
(11) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมการแพทย 
 

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

LNH M-CHAI NEW RAM 
AHC .241 .174 .275 - 
BGH .177 .176 .178 .153 
BH .035 .034 .036 .026 

KDH .165 .158 .255 .451 
KH .071 .076 .067 .222 

NTV .392 .362 - - 
SKR .024 .040 .025 .808 
SVH .431 - - - 

VIBHA .143 .132 .156 .944 
 

ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมการแพทย 
 

วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
6. เชียงใหมธุรกิจการแพทย LNH 12.สมิติเวช SVH 
7. โรงพยาบาลมหาชัย M-CHAI 9. โรงพยาบาลนนทเวช NTV 
8. วัฒนาการแพทย NEW 1. โรงพยาบาลเอกชล AHC 
10. โรงพยาบาลรามคําแหง RAM 13.โรงพยาบาลวภิาวด ี VIBHA 
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(12) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการทองเที่ยว 
 

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

CENTEL LRH MANRIN OHTL ROH SHANG 
DTC .375 .982 .320 .692 .133 .318 

GRAND .946 - .250 .956 .662 .861 
RHC .057 - .391 - .576 .467 

 
ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมโรงแรมและบรกิารทองเที่ยว 

วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
4. ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล LRH 2. ดุสิตธาน ี DTC 
6. โรงแรมโอเรียนเต็ลฯ OHTL 3.แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท GRAND 
8.โรงแรมรอยัลออคิดฯ ROH 7. โรงแรมราชดําริ RHC 

 
(13) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมสื่อสาร 
 

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

ADVANC INET 
BLISS .160 .297 
CSL .157 .013 

MFEC .152 .103 
MLINK .162 .212 

SAMART .182 .081 
SAMTEL .160 .127 
SATTEL .212 .116 

SHIN .450 - 
SIM .162 .037 

TRUE .345 .128 
TT&T .208 .046 
UCOM .179 .168 
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ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมสื่อสาร 
 

วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
1.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ADVANC 10. ชิน คอรปอเรชั่น SHIN 
4.อนิเทอรเน็ตประเทสไทย INET 2.บลิส-เทล BLISS 

 
(14) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและคอมพิวเตอร 
 

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

IT KKC TKS 
CEI .208 .389 .116 

CTW .717 .897 .743 
DE .381 .965 - 

DISTAR .857 - - 
FMT .709 .347 .477 
KYE .232 .424 .342 
MSC .003 .394 .232 
SIS .005 .418 .202 

SNC .847 .793 .193 
SVOA .324 .806 .738 

 
ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและคอมพิวเตอร 

 
วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

6.ไอท ีซิตี้ IT 4. ไดสตาร อิเลคทริก DISTAR 
7.กุลธรเคอรบี ้ KKC 3.ดี. อี. แคปปตอล DE 
13.ที. เค. เอส. เทคโนโลยี TKS 2. จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล CTW 
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(15) ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเลคโทรนิคส 
 

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

EIC 
CCET .094 
HANA .025 
KCE .178 
SVI .175 

TEAM .878 
 

ผลการคัดเลือกตัวอยางของอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเลคโทรนิคส 
 

วิธีเขากอน-ออกกอน วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
3. อุตสาหกรรม อเิล็คทรอนิคส EIC 8.ทีมพรีซชั่น TEAM 

 
สรุปจํานวนประชากรและจาํนวนตวัอยางแบงตามอุตสาหกรรม และวิธีการตีราคาสินคา

คงเหลือตามราคาทุนที่ศึกษา 
ประชากร ตัวอยาง 

เขากอน-ออกกอน ถัวเฉลี่ย รวม 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
FIFO Average 

ธุรกิจการเกษตร 3 1.1 17 6.4 20 7.5 3 3 
อาหารและเครื่องดื่ม 8 3.0 14 5.3 22 8.3 8 8 
ของใชในครัวเรือน - - 7 2.6 7 2.6 - - 
อัญมณีและเครื่องประดับ - - 2 0.8 2 0.8 - - 
เวชภัณฑและเครื่องสําอาง - - 3 1.1 3 1.1 - - 
สิ่งทอ เครื่องนุงหม และ
รองเทา 

21 7.9 - - 21 7.9 - - 

เคมีภัณฑและพลาสติก 2 0.8 11 4.1 13 4.9 2 2 
เครื่องมือและเครื่องจักร - - 2 0.8 2 0.8 - - 
บรรจุภัณฑ 8 3.0 6 2.3 14 5.3 5 5 
เยื่อกระดาษและกระดาษ - - 1 0.4 1 0.4 - - 
ยานพาหนะและอุปกรณ 3 1.1 3 1.1 6 2.2 3 3 
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ประชากร ตัวอยาง 
เขากอน-ออกกอน ถัวเฉลี่ย รวม 

 
ประเภทอุตสาหกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
FIFO Average 

วัสดุกอสรางและเครื่อง
ตกแตง 

6 2.3 15 5.6 21 7.9 6 6 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 4 1.5 25 9.4 29 10.9 4 4 
พลังงาน 3 1.1 10 3.8 13 4.9 3 3 
เหมืองแร 1 0.4 - - 1 0.4 - - 
พาณิชย 9 3.4 2 0.8 11 4.2 1 1 
บันเทิง การพิมพและ
สิ่งพิมพ 

13 4.9 8 3.0 21 7.9 7 7 

การแพทย 4 1.5 9 3.4 13 4.9 4 4 
โรงแรมและบริการ
ทองเที่ยว 

6 2.3 3 1.1 9 3.4 3 3 

บริการเฉพาะกิจ - - 1 0.4 1 0.4 - - 
สื่อสาร 2 0.8 12 4.5 14 5.3 2 2 
เครื่องใชไฟฟาและ
คอมพิวเตอร 

3 1.1 10 3.8 13 4.9 3 3 

ช้ินสวนอิเลคทรอนิคส 1 0.4 7 2.6 8 3.0 1 1 
รวม 97 36.6 168 63.4 265 100.0 55 55 

แหลงที่มาของขอมูล : ขอมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพยจาก Fact Book (2004 – 2006) ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 (2) เคร่ืองมือสําหรับการวิจัย 
2.1 ตัวแปรอิสระ ใชแบบวิเคราะหจากขอมูลในรายงานประจําปของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ซ่ึงปรากฏในนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญของหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน นัน่คอื ถาบริษัทตัวอยางใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
จะใหคาเทากบั 1 และถาบริษัทตัวอยางใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวธีิถัวเฉลีย่ถวง
น้ําหนกั จะใหคาเทากับ 2 

 
2.2 ตัวแปรตาม ใชแบบวเิคราะหจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตวั

แบบพยากรณภาวะลมละลายของ (1) Altman (1968 : 589-609), (2) Castagna and Matolcsy (1981: 
55-77) และ (3)   สุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-
21) ดังนี ้
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แบบวิเคราะหปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากขอมูลในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
ตัว

แปรที่ 
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากขอมูลใน 

ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย 

อักษรยอ วิธีการวัดคาตัวแปร คาตัวแปร 

1 คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ 
(Overall Index) ของ Altman (1968 : 589-

609) 

Z1 Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 
+ 0.999X5 

 

1.1 ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ    

1.1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม 

X1 เงินทุนหมุนเวียน / สินทรัพย
รวม (Working Capital / Total 

Assets) (%) 

 

1.2 ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลง
ภายในของธุรกิจ 

   

1.2.1 อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม X2 กําไรสะสม / สินทรัพยรวม 
(Retained Earnings / Total Assets) 
(%) 

 

1.3 ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํา
กําไรของธุรกิจ 

   

1.3.1 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม X3 กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี /
สินทรัพยรวม (EBIT / Total 

Assets) (%) 

 

1.4 ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพัน
ทางการเงินของธุรกิจ 

   

1.4.1 สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอ
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม 

X4 มูลคาตลาดของหุนสามัญ /
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม 
(Market Value Equity / Book 

Value to Total Liabilities) (%) 

 

1.5 ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใช
ประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ 

   

1.5.1 อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพย
รวม 

X5 ขาย / สินทรัพยรวม (Sales / 

Total Assets) (Times) 

 

 
 
 
 
 



 63

 
ตัว

แปรท่ี 
ปจจัยบงช้ีความเสี่ยงจากขอมูลใน 
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย 

อักษรยอ วิธีการวัดคาตัวแปร คาตัวแปร 

2 คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ 
(Overall Index) ของ Castagna and 
Matolcsy (1981: 55-77) 

Z2 Z = -6.2453 – 10.695V1 + 
10.466V2 – 9.8824V3 – 0.825V4 
+ 9.622V5 + 1.6145(V1

2) – 
3.2968V1V2 + 0.5363V1V3 – 
0.0015V1V4 – 0.2256V1V5 + 
1.6473(V2

2) – 0.2316V2V3 – 
0.0177V2V4 + 0.0552V2V5 – 
0.9133(V3

2) + 0.0594V3V4 + 
3.8704V3V5 – 0.0105(V4

2) + 
0.0488V4V5 + 0.79(V5

2) 

 

2.1 ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไร
ของธุรกิจ 

   

2.1.1 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม V1 กําไรกอนดอกเบีย้และภาษ ี/ 
สินทรัพยรวม (EBIT / Total 
Assets) (%) 

 

2.1.2 อัตราสวนกาํไรจากการดําเนนิงานตอ
สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 

V2 กําไรจากการดําเนินงาน / 
สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 
(Operating Income / Operating 
Assets) (%) 

 

2.2 ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ    
2.2.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน V3 อัตราสวนสินทรพัยหมุนเวียนไม

รวมเงินลงทุนชัว่คราว / หนี้สิน
หมุนเวียนไมรวมเงินเบิกเกิน
บัญชี (Current Assets – Stock) / 
(Current Liabilities – Bank 
Overdraft) (Times) 

 

2.3 ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ    
2.3.1 อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม V4 หนี้สินรวม / สินทรัพยรวม Total 

Debts / Total Assets (%) 
 

2.4 ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผกูพันทาง
การเงินของธุรกิจ 

   

2.4.1 สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคา
ตามบัญชีของหนี้สินรวม 

V5 มูลคาตลาดของหุนสามัญ /  
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม 
(Market Capitalization  / Total 
Debts) (%) 
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ตัว

แปรท่ี 
ปจจัยบงช้ีความเสี่ยงจากขอมูลใน 
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย 

อักษรยอ วิธีการวัดคาตัวแปร คาตัวแปร 

3 คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ 
(Overall Index) ของสุพจน   สุนทรินคะ  
อารี  สิริพงศาธร  และศิริลักษณ  บวรอเนก
สกุล  (2541 : 12-21) 

Z3 Z = -0.5686192 + 0.0492550T1 
+ 2.3193008T2 – 12.5261309T3 
+ 3.4446259T4 – 2.4589963T5 + 
0.367801T6 – 0.0680345T7 + 
0.7354233T8 

 

3.1 ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไร
ของธุรกิจ 

   

3.1.1 อัตรากําไรสุทธ ิ T1 กําไรสุทธิ / ยอดขาย  
(Net Income to Sales) 

 

3.1.2 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม T3 กําไรกอนดอกเบีย้และภาษ ี / 
สินทรัพยรวม (EBIT to Total 
Assets) 

 

3.2 ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลง
ภายในของธุรกิจ 

   

3.2.1 อัตราสวนกาํไรสะสมตอสินทรพัยรวม T2 กําไรสะสม / สินทรัพยรวม 
 (Retained Earnings to Total 
Assets) 

 

3.3 ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใช
ประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ 

   

3.3.1 อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรพัยรวม T4 กระแสเงินสด / สินทรัพยรวม 
(Cash Flow to Total Assets) 

 

3.4 ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ    
3.4.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพย

รวม 
T5 เงินทุนหมุนเวียน / สินทรัพยรวม 

(Working Capital to Total 
Assets๗ 

 

     
3.4.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน T6 หนี้สินหมุนเวียน / สินทรัพย

หมุนเวียน (Current Assets to 
Current Liabilities) 

 

3.4.3 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย T8 เงินทุนหมุนเวียน / ยอดขาย 
(Working Capital to Sales) 

 

3.5 ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ    
3.5.1 อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน

รวม 
T7 หนี้สินรวม / สวนของผูถอืหุน

รวม (Total Liabilities to Total 
Equities) 
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(3) การเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาเปรยีบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน  โดยวิธีเขา

กอน-ออกกอน  และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนักของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  เปนการศึกษาวิธีวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) มีวิธีดําเนนิการศึกษาคนควาและมีวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานทางการเงิน  ระหวาง ป  พ.ศ. 2547  ถึง  ป พ.ศ. 2549  จากหองสมุด
และฐานขอมลูของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  แหลงขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary data)  จาก
การศึกษาคนควารวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ  เอกสารที่มีสถาบันหรือผูวิจยัอ่ืนไดศึกษาไวกอน
หนานี้  โดยมุงเนนการศกึษาขอมูลที่มาของหลักวิชาการ  บทความ  แนวคดิ  การแสดงทัศนะ  และ
การวิจยัตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิเคราะหเชงิปริมาณที่เปดเผยตอสาธารณชน    หนังสือ  ตําราเรียนท่ี
เกี่ยวของ  บทความที่ตีพิมพในหนังสือพมิพที่มีแหลงขอมูลที่แนนอนเชื่อถือได หรือฐานขอมูลตลาด
หลักทรัพยฉบบัออนไลนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นัน่คือ 0www.setsmart.com 

 
(4) วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย   
ใชวิธีการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window version 11.0 สําหรับ

ทดสอบสมมุติฐานโดยกําหนดคาความเชื่อมั่น  95% หรือ  กําหนดคา α = .05 โดยใชสถิติในการวจิัย
ดังนี ้

 
4.1 เพื่อศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ  ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน  กับ  

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั  ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  จะใช Descriptive Statistics 
เพื่อศึกษาคาเฉลี่ย (Mean) คามัธยฐาน (Median) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาต่ําสุด 
(Minimum) และคาสูงสุด (Maximum) โดยจะทําการศกึษาเปรียบเทียบแบงเปน 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 เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ  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 : σ1

2 = σ2
2 

 H1 : ความแปรปรวนระหวาง  2  กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2  
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 ขั้นที่   2  t-test for Equality of Mean 
 Ho : คาเฉลี่ยระหวาง  2  กลุมตัวอยางไมแตกตางกัน  หรือ Ho : μ 1 = μ2 
 H1 : คาเฉลี่ยระหวาง  2  กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : μ1 ≠ μ2 

กําหนดให  1  แทนวิธีเขากอน-ออกกอน  2  แทนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
 จากวิธีที่  1 ถาคา P-value ที่ไดมากกวา .05 จะยอมรับ Ho: σ1

2 = σ2
2 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 แตถาคาไดไดมีคานอยกวา .05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมุติฐาน Ho และยอมรับวาสมมุติฐาน 
H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 
หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
 ในทางตรงขาม  จากขั้นที่  1  ถาคา P-value ที่ไดนอยกวา .05 จะปฏิเสธ Ho โดยยอมรับ     
H1 : σ1

2 ≠ σ2
2  ใหไปอานคาจาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal variances not assumed อานคา 

2-Tail Sig ถาคาที่ไดมีคามากกวา .05 จึงตดัสินใจยอมรับ H0 : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวางกลุมไมแตกตางที่ระดับ .05 แตถาคาไดไดมีคานอยกวา .05 จงึตัดสินใจปฏิเสธ
สมมุติฐาน Ho และยอมรับวาสมมุติฐาน H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   
 โดยทําการเปรยีบเทียบแบงเปน  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) วิธีดําเนนิการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบ 
วิธีดําเนนิการศึกษาและเปรยีบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ตามราคาทุน

โดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของบริษัทในตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย ใน
การศึกษาครั้งนี้ เปนไปตามแนวคดิของ Bemstein (1989 : 158-159) ดังตอไปนี ้
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เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และ วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 
โดยใชสถิติ คือ t-tests for Independent Samples of Means 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ คา  α = .05 
โดยใชกราฟแทงเปรียบเทียบตามแนวคิดของ  

Bemstein (1989 : 158-159) 
 -  ระหวางปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจจากวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

-  ระหวางปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจจากวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
-  ระหวางปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจจากวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
-  ระหวางปจจยัเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจจากวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
-  ระหวางปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจจากวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
-  ระหวางปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจจากวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 

บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทที่ตีราคาสินคาคงเหลือโดยวิธเีขากอน-ออกกอน บริษัทที่ตีราคาสินคาคงเหลือโดยวิธีถวัเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน โดยใช Descriptive Statistics ของ
อัตราสวน ดังนี้ 

- ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธรุกิจ 
- ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ 
- ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ 
- ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ 
- ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธรุกิจ 
- ปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ 

เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก โดยใช Descriptive Statistics ของ
อัตราสวน ดังนี้ 

- ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธรุกิจ 
- ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ 
- ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ 
- ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ 
- ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธรุกิจ 
- ปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ 

สอดคลองกับสมมตุิฐานการวิจัย 
คา P-value ของ 2-Tauk Sig มีคานอยกวา .05 แสดงวาคา μ ของวิธี
เขากอน-ออกกอน ≠ μ ของ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ดังนั้นสรุปไดวา 
ความสําเร็จหรือความลมเหลว ของกจิการที่ตีราคาสินคาคงเหลือโดย
วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 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 ของกจิการที่ตีราคาสินคาคงเหลือโดย
วิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 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 
 
 การวิจยัผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยง
จากภาวะลมละลายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวาง
วิธีเขากอน-ออกกอนและวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัครั้งนี ้ ผูวิจัยไดจดัทําแบบวิเคราะหปจจัยบงชีค้วาม
เสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ (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 ที่มีวธีิการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน  โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั คิดเปนรอยละ 65.2 มี      
2 ประเภทอุตสาหกรรม  ที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอนวิธี
เดียว คิดเปนรอยละ 8.7  และ มี 6 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนักวธีิเดียว คิดเปนรอยละ 26.1 และพบวา จาก 23 ประเภทอุตสาหกรรม มี
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน  โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จาํนวน 97 บริษัท คิดเปนรอยละ 
36.6 และมีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน  โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั จาํนวน 168 บริษัท 
คิดเปนรอยละ 63.4  
 ในการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
การศึกษาเปรยีบเทียบแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลาย ซ่ึงจะใชตวัอยางจาก 15 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก มาทําการศึกษาเปรียบเทยีบกันไดแก บริษัท
ตัวอยางทั้งหมด  110  บริษทั  แบงเปนวิธีเขากอน-ออกกอน  จํานวน  55  บริษัท  และวิธีราคาทุนถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน  55  บริษัท 
 
 ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ตอน ตามลําดับดังนี ้
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 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 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยโดยกราฟแทง ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอปจจัยบงชีค้วาม
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 โดยจะทําการศึกษาเปรยีบเทียบแบงเปน 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) เพื่อศกึษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธี
ถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะใช Descriptive 
Statistics เพือ่ศึกษาคาเฉลี่ย (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) เพื่อเปรยีบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จะใชการทดสอบคาเฉลี่ย
สําหรับสองกลุมตัวอยางที่อิสระตอกัน โดยใชสถิติ t-test for Independent Samples of Means 
กําหนดคาความเชื่อมั่น 95% หรือ กําหนดคา α = .05 และกําหนดสมมุติฐานทีใ่ชในการทดสอบ
ดังนี้คือ 
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 ขั้นที่ 1 Levene’s Test for Equality of Variances 
 Ho : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 

จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig ถาคาที่ไดมีคามากกวา 0.05 จึงตัดสินใจ
ยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกนัที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 แตถาคาที่ไดมีคานอยกวา 0.05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho  และยอมรับ
สมมติฐาน H1 : μ1 ≠ μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

ในทางตรงกนัขามจากขั้นที่ 1 ถาคา P-value ที่ไดนอยกวา 0.05 จะปฏิเสธ Ho โดยยอมรับ H1 : 
σ1

2 ≠ σ2
2  ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 2-Tail Sig ถา

คาที่ไดมีคามากกวา 0.05 จงึตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญ 0.05 แตถาคาที่ไดมีคานอยกวา 0.05 จึงตัดสนิใจ
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  

 
ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ป พ.ศ. 2547 มีผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.1 ถึง ตารางที่ 4.2 ดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.1 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจยับงชีค้วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 
 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

คาเฉลีย่ 
 (Mean) 

คามัธยฐาน 
 (Median) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Standard Deviation) 

คาต่ําสุด  
(Minimum) 

คาสูงสุด 
(Maximum) 

วิธีเขากอน-ออกกอน .211 .160 .298 -.790 .740 (X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .133 .120 .247 -.450 .670 

วิธีเขากอน-ออกกอน .155 .160 .292 -1.320 .780 (X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .186 .130 .577 -1.050 3.720 

วิธีเขากอน-ออกกอน .096 .120 .212 -1.350 .300 (X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .092 .090 .122 -.550 .310 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.417 2.350 5.436 .140 26.720 (X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.678 1.800 4.974 .001 31.170 

วิธีเขากอน-ออกกอน 1.351 1.050 1.199 .100 7.710 (X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 1.069 .940 .765 .130 5.260 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.788 4.280 4.089 -4.940 19.000 ( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.999 3.360 3.541 -1.160 20.700 
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ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 
 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

Mean SD Levene’s Test for Equality 
of Variance (P-value) 

t - value df P-Value  
2-Tail Sig 

วิธีเขากอน-ออกกอน .211 .298 (X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .133 .247 

.255 1.493 108 .138 

วิธีเขากอน-ออกกอน .155 .292 (X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .186 .577 

.117 -.354 108 .724 

วิธีเขากอน-ออกกอน .096 .212 (X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .092 .122 

.704 .116 108 .908 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.417 5.436 (X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.678 4.974 
.591 .744 108 .459 

วิธีเขากอน-ออกกอน 1.352 1.199 (X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 1.069 .765 

.083 1.476 108 .143 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.788 4.089 ( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.999 3.541 

.625 1.081 108 .282 
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 จากตารางที่ 4.1 และ 4.2 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน กับ วธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูล
ทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 ดังนี ้
 

(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .740 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .670 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.790 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.450 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .211 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .138 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(1) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .780 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 3.720 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.320 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -1.050  
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .155 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .724 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกนั 
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(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .300 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .310 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.350 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ -.550 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .096 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .908 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(3) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกนั 
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(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนีส้ินรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 26.720 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 31.170 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .140 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .001 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.417 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .459 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(4) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตอสัดสวนมลูคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไม
แตกตางกัน 
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(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 7.710 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 5.260 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .100 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .130 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.351 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .143 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราสวนยอดขายสทุธิตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกนั 

 
( Z1) คาดชันวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
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 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 19.000 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 20.700 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -4.940 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -1.160 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.788 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .282 คาที่ไดมีคามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตอคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของ
ธุรกิจในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ป พ.ศ. 2548 มีผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.3 ถึง ตารางที่ 4.4 ดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.3 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจยับงชีค้วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548 
 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

คาเฉลีย่ 
 (Mean) 

คามัธยฐาน 
 (Median) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Standard Deviation) 

คาต่ําสุด  
(Minimum) 

คาสูงสุด 
(Maximum) 

วิธีเขากอน-ออกกอน .166 .150 .333 -1.480 .680 (X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .110 .120 .235 -.550 .610 

วิธีเขากอน-ออกกอน .160 .180 .321 -1.520 .780 (X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .111 .130 .324 -1.100 .630 

วิธีเขากอน-ออกกอน .107 .100 .071 -.020 .350 (X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .067 .070 .120 -.440 .290 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.059 1.870 5.670 .060 26.670 (X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.714 1.460 3.766 .100 23.570 

วิธีเขากอน-ออกกอน 1.225 .980 .893 .240 4.950 (X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 1.087 .930 .731 .140 4.560 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.438 3.860 3.827 -2.670 17.620 ( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.222 2.500 2.747 -1.190 15.450 
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ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548 
 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

Mean SD Levene’s Test for Equality 
of Variance (P-value) 

t - value df P-Value  
2-Tail Sig 

วิธีเขากอน-ออกกอน .166 .333 (X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .110 .235 

.215 1.019 108 .310 

วิธีเขากอน-ออกกอน .160 .321 (X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .111 .324 

.405 .803 108 .423 

วิธีเขากอน-ออกกอน .107 .071 (X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .067 .120 

.049 2.169 87.715 .033* 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.059 5.670 (X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.714 3.766 
.065 1.466 108 .146 

วิธีเขากอน-ออกกอน 1.225 .893 (X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 1.087 .731 

.375 .886 108 .378 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.438 3.827 ( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.222 2.747 

.130 1.915 108 .058 
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 จากตารางที่ 4.3 และ 4.4 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน กับ วธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูล
ทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548 ดังนี ้
 

(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .680 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .610 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.480 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.550 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .166 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .310 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(1) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .780 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .630 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.520 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -1.100  
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .160 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .423 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกนั 
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(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .350 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .290 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.020 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.440 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .107 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1
2 ≠ σ2

2 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 แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่
ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ทีม่ีคาเฉลี่ยมากกวา มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่
จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยัที่ 1(3) 
แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยแตกตางกัน 
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(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนีส้ินรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 26.670 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 23.570 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .060 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .100 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.059 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .146 คาที่ไดมีคามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(4) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตอสัดสวนมลูคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไม
แตกตางกัน 
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(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.950 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 4.560 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .240 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ .140 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.225 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .378 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกนั 
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( Z1) คาดชันวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 17.620 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 15.450 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.670 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -1.190 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.438 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .058 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตอคาดัชนวีัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ป พ.ศ. 2549 มีผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.5 ถึง ตารางที่ 4.6 ดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.5 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจยับงชีค้วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549 
 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

คาเฉลีย่ 
 (Mean) 

คามัธยฐาน 
 (Median) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Standard Deviation) 

คาต่ําสุด  
(Minimum) 

คาสูงสุด 
(Maximum) 

วิธีเขากอน-ออกกอน .166 .120 .325 -1.340 .850 (X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .075 .050 .256 -.650 .640 

วิธีเขากอน-ออกกอน .150 .200 .474 -2.910 .790 (X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .073 .140 .578 -3.500 .680 

วิธีเขากอน-ออกกอน .099 .090 .075 -.080 .330 (X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .058 .080 .172 -.870 .320 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.384 1.870 6.677 .080 36.800 (X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.086 1.450 4.507 .130 21.440 

วิธีเขากอน-ออกกอน 1.291 .990 1.048 .240 5.860 (X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 1.094 .950 .801 .170 5.550 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.657 3.120 4.429 -4.220 23.450 ( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.325 2.370 3.482 -5.870 14.900 
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ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549 
 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

Mean SD Levene’s Test for Equality 
of Variance (P-value) 

t - value df P-Value  
2-Tail Sig 

วิธีเขากอน-ออกกอน .166 .325 (X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .075 .256 

.503 1.630 108 .106 

วิธีเขากอน-ออกกอน .150 .474 (X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .073 .578 

.331 .768 108 .444 

วิธีเขากอน-ออกกอน .099 .075 (X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .058 .172 

.043 1.636 73.601 .106 
 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.384 6.677 (X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.086 4.507 
.103 1.195 108 .235 

วิธีเขากอน-ออกกอน 1.291 1.048 (X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 1.094 .801 

.117 1.108 108 .270 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.657 4.429 ( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.325 3.482 

.226 1.753 108 .082 
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 จากตารางที่ 4.5 และ 4.6 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน กับ วธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูล
ทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549 ดังนี ้
 

(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .850 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .640 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.340 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.650 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .166 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .106 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(1) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .790 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .680 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.910 มากกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ -3.500 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .150 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .444 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกนั 
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(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .330 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .320 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.080 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.870 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .099 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ

สมมติฐาน  H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 
2-Tail Sig = .106 คาที่ไดมีคามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที ่ 1(3) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบ
ตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไม
แตกตางกัน 
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(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนีส้ินรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 36.800 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 21.440 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .080 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .130 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.384 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .235 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(4) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอสัดสวนมลูคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไม
แตกตางกัน 
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(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 5.860 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 5.550 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .240 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ .170 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.291 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .270 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกนั 
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( Z1) คาดชันวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 23.450 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 14.900 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -4.220 มากกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ซ่ึงมีคาเทากับ -5.870 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.657 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .082 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอคาดัชนวีัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มผีล
การศึกษาและเปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.7 ถึง ตารางที่ 4.8 ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.7 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจยับงชีค้วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

คาเฉลีย่ 
 (Mean) 

คามัธยฐาน 
 (Median) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Standard Deviation) 

คาต่ําสุด  
(Minimum) 

คาสูงสุด 
(Maximum) 

วิธีเขากอน-ออกกอน .181 .140 .318 -1.480 .850 (X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .106 .090 .246 -.650 .670 

วิธีเขากอน-ออกกอน .155 .170 .369 -2.910 .790 (X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .123 .130 .507 -3.500 3.720 

วิธีเขากอน-ออกกอน .101 .100 .136 -1.350 .350 (X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .072 .080 .140 -.870 .320 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.287 1.940 5.918 .060 36.800 (X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.159 1.570 4.434 .001 31.170 

วิธีเขากอน-ออกกอน 1.289 1.010 1.049 .100 7.710 (X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 1.083 .940 .761 .130 5.550 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.628 3.780 4.100 -4.940 23.450 ( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.515 2.700 3.275 -5.870 20.700 
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ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

Mean SD Levene’s Test for Equality 
of Variance (P-value) 

t - value df P-Value  
2-Tail Sig 

วิธีเขากอน-ออกกอน .181 .318 (X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .106 .246 

.096 2.397 328 .017* 

วิธีเขากอน-ออกกอน .155 .369 (X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .123 .507 

.072 .656 328 .512 

วิธีเขากอน-ออกกอน .101 .136 (X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .072 .140 

.131 1.890 328 .060 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.287 5.918 (X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.159 4.434 
.023 1.959 304.018 .051 

วิธีเขากอน-ออกกอน 1.289 1.049 (X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 1.083 .761 

.012 2.041 299.281 .042* 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.628 4.100 ( Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.515 3.275 

.077 2.723 328 .007** 
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 จากตารางที่ 4.7 และ 4.8 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน กับ วธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูล
ทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ดังนี ้
 

(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .850 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .670 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.480 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.650 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .181 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 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 แตกตางกันอยางมนียัสําคัญที่ระดบั .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของกจิการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มีคาเฉลี่ยมากกวา 
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยัที่ 1(1) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ
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ไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวมในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยแตกตางกัน 

 
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .790 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 3.720 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.910 มากกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -3.500  
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .155 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .512 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวน
กําไรสะสมตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกนั 
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(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .350 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .320 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.350 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ -.870 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .101 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .060 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1(3) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน  

 
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนีส้ินรวม  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
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 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 36.800 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 31.170 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .060 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .001 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.287 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1
2 ≠ σ2

2 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 
2-Tail Sig = .051 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรปุผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที ่ 1(4) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 
2549 มีผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 7.710 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 5.550 
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 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .100 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .130 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.289 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1
2 ≠ σ2

2 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 
2-Tail Sig = .042 คาที่ไดมคีานอยกวา .05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน 
H1 : μ1 ≠ μ2  และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่
ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ทีม่ีคาเฉลี่ยมากกวา มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่
จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยัที่ 1(5) 
แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอ
อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ย
แตกตางกัน 

 
( Z1) คาดชันวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 23.450 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 20.700 
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 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -4.940 มากกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -5.870 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.628 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 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 แตกตางกันอยางมนียัสําคัญที่ระดบั .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของกจิการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มีคาเฉลี่ยมากกวา 
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยัที่ 1(6) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ
ไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจในตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยเฉลี่ยแตกตางกนั 
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จากตารางที่ 4.1 ถึง ตารางที่ 4.8 สามารถอธิบายสมมุติฐานโดยสรุปไดดังนี ้
ผลลัพธที่ได  

รายละเอียดของสมมุติฐาน พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 รวมทุก
ชวงเวลา 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  1(1) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดย วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม จาก
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลาย ที่ไดจากขอมูลทางการเงิน 
ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยมีคาเฉลี่ย
แตกตางกัน 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
สนับสนุน 

 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  1(2) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดย วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม จากปจจัย
บงชี้ความเสีย่งภาวะลมละลาย ที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลาย ของ Altman โดยมีคาเฉลีย่แตกตาง
กัน 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  1(3) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม จากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยมีคาเฉลีย่แตกตางกัน 

 
ไม

สนับสนุน

 
สนับสนุน 

 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  1(4) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชี
ของหนี้สินรวม จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลาย ที่ไดจาก
ขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman 
โดยมีคาเฉลีย่แตกตางกัน 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  1(5) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม จากปจจัย
บงชี้ความเสีย่งภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยมีคาเฉลี่ยแตกตาง
กัน 

 
ไม

สนับสนุน

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
สนับสนุน 

 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  1(6) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ จากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman โดยมีคาเฉลีย่แตกตางกัน 
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ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) จากรายงานทางการเงนิที่
เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มผีลการศึกษาและ
เปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.9 ถึง ตารางที่ 4.10 ดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.9 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจยับงชีค้วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 
 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

คาเฉลีย่ 
 (Mean) 

คามัธยฐาน 
 (Median) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Standard Deviation) 

คาต่ําสุด  
(Minimum) 

คาสูงสุด 
(Maximum) 

วิธีเขากอน-ออกกอน .096 .120 .212 -1.350 .300 (V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .092 .090 .122 -.550 .310 

วิธีเขากอน-ออกกอน 1.161 .290 3.603 -2.890 25.140 (V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .665 .160 3.426 -3.550 25.140 

วิธีเขากอน-ออกกอน 2.868 2.200 2.252 .020 9.420 (V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.780 1.760 3.078 .090 19.840 
วิธีเขากอน-ออกกอน .391 .370 .259 .070 1.600 (V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ

สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .454 .460 .228 .050 1.000 
วิธีเขากอน-ออกกอน 4.417 2.350 5.436 .140 26.720 (V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน

สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.678 1.800 4.974 .001 31.170 

วิธีเขากอน-ออกกอน 125.956 18.210 317.343 -149.880 1460.79 (Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 96.393 2.740 334.380 -414.660 1914.53 
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ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 
 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

Mean SD Levene’s Test for Equality 
of Variance (P-value) 

t - value df P-Value  
2-Tail Sig 

วิธีเขากอน-ออกกอน .096 .212 (V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .092 .122 

.704 .116 108 .908 

วิธีเขากอน-ออกกอน 1.161 3.603 (V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .665 3.426 
.374 .740 108 .461 

วิธีเขากอน-ออกกอน 2.868 2.252 (V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.780 3.078 

.667 .170 108 .865 

วิธีเขากอน-ออกกอน .391 .259 (V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .454 .228 

.812 -1.356 108 .178 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.417 5.436 (V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.678 4.974 
.591 .744 108 .459 

วิธีเขากอน-ออกกอน 125.956 317.343 (Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 96.393 334.380 

.652 .476 108 .635 
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 จากตารางที่ 4.9 และ 4.10 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน กับ วธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูล
ทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 ดังนี ้
 

(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .300 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .310 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.350 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.550 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .096 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .908 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(1) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนนิงาน  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 25.140 เทากับคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 25.140 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.890 มากกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -3.550 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.161 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .461 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and 
Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 9.420 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 19.840 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .020 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .090 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 2.868 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .865 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 2(3) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตออัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนในตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
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 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.600 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 1.000 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .070 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .050 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากบั .391 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .178 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(4) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 26.720 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 31.170 
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 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .140 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .001 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.417 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .459 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตอสัดสวนมลูคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and 
Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
(Z2) คาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1460.79 นอยกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 1914.53 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -149.880 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -414.660 
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 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 125.956 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .635 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตอคาดัชนวีัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) จากรายงานทางการเงนิที่
เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มผีลการศึกษาและ
เปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.11 ถึง ตารางที่ 4.12 ดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.11 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจยับงชีค้วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548 
 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

คาเฉลีย่ 
 (Mean) 

คามัธยฐาน 
 (Median) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Standard Deviation) 

คาต่ําสุด  
(Minimum) 

คาสูงสุด 
(Maximum) 

วิธีเขากอน-ออกกอน .107 .100 .071 -.020 .350 (V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .067 .070 .120 -.440 .290 

วิธีเขากอน-ออกกอน .772 .280 2.331 -.180 16.220 (V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .407 .140 2.258 -3.290 16.220 

วิธีเขากอน-ออกกอน 3.448 2.250 3.820 .180 16.460 (V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.441 1.750 2.169 .060 10.860 
วิธีเขากอน-ออกกอน .395 .360 .269 .050 1.790 (V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ

สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .461 .480 .210 .050 .940 
วิธีเขากอน-ออกกอน 4.059 1.870 5.670 .060 26.670 (V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน

สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.714 1.460 3.766 .100 23.570 

วิธีเขากอน-ออกกอน 108.792 1.580 353.050 -265.45 2007.75 (Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 53.704 -.370 215.883 -107.020 1418.75 
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ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548 
 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

Mean SD Levene’s Test for Equality 
of Variance (P-value) 

t - value df P-Value  
2-Tail Sig 

วิธีเขากอน-ออกกอน .107 .071 (V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .067 .120 

.049 2.169 87.715 .033* 

วิธีเขากอน-ออกกอน .772 2.331 (V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .407 2.258 
.640 .833 108 .407 

วิธีเขากอน-ออกกอน 3.448 3.820 (V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.441 2.169 

.008 1.701 85.549 .093 

วิธีเขากอน-ออกกอน .395 .269 (V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .461 .210 

.873 -1.451 108 .150 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.059 5.670 (V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.714 3.766 
.065 1.466 108 .146 

วิธีเขากอน-ออกกอน 108.792 353.050 (Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 53.704 215.883 

.059 .987 108 .326 
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 จากตารางที่ 4.11 และ 4.12 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
 

(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .350 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .290 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.020 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.440 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .107 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1
2 ≠ σ2

2 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 
2-Tail Sig = .033 คาที่ไดมคีานอยกวา .05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน 
H1 : μ1 ≠ μ2  และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่
ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ทีม่ีคาเฉลี่ยมากกวา มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่
จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยัที่ 2(1) 
แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
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ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยแตกตางกัน 

 
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนนิงาน  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 16.220 เทากับคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 16.220 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.180 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -3.290 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .772 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .407 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and 
Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 16.460 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 10.860 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .180 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .060 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3.448 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1
2 ≠ σ2

2 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 
2-Tail Sig = .093 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรปุผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที ่ 2(3) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบ
ตออัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีนในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดย
เฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.790 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .940 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .050 เทากบัคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซึ่งมีคาเทากับ .050 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .395 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .150 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(4) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
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 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 26.670 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 23.570 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .060 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .100 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.059 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .146 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตอสัดสวนมลูคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and 
Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
(Z2) คาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 2007.75 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 1418.75 
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 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -265.45 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -107.020 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 108.792 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .326 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตอคาดัชนวีัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) จากรายงานทางการเงนิที่
เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มผีลการศึกษาและ
เปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.13 ถึง ตารางที่ 4.14 ดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.13 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจยับงชีค้วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549 
 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

คาเฉลีย่ 
 (Mean) 

คามัธยฐาน 
 (Median) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Standard Deviation) 

คาต่ําสุด  
(Minimum) 

คาสูงสุด 
(Maximum) 

วิธีเขากอน-ออกกอน .099 .090 .075 -.080 .330 (V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .058 .080 .172 -.870 .320 

วิธีเขากอน-ออกกอน .351 .190 .578 -.970 3.220 (V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .051 .170 1.152 -5.330 2.490 

วิธีเขากอน-ออกกอน 3.480 1.960 4.075 .210 18.670 (V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.019 1.700 4.521 .080 31.390 
วิธีเขากอน-ออกกอน .392 .360 .263 .040 1.720 (V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ

สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .485 .470 .247 .060 1.240 
วิธีเขากอน-ออกกอน 4.384 1.870 6.677 .080 36.800 (V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน

สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.086 1.450 4.507 .130 21.440 

วิธีเขากอน-ออกกอน 122.119 2.940 488.802 -378.08 3346.37 (Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 33.681 -1.070 242.967 -1107.44 983.46 
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ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549 
 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

Mean SD Levene’s Test for Equality 
of Variance (P-value) 

t - value df P-Value  
2-Tail Sig 

วิธีเขากอน-ออกกอน .099 .075 (V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .058 .172 

.043 1.636 73.601 .106 

วิธีเขากอน-ออกกอน .351 .578 (V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .051 1.152 
.247 1.726 108 .087 

วิธีเขากอน-ออกกอน 3.480 4.075 (V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.019 4.521 

.690 .562 108 .576 

วิธีเขากอน-ออกกอน .392 .263 (V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .485 .247 

.713 -1.906 108 .059 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.384 6.677 (V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.086 4.507 
.103 1.195 108 .235 

วิธีเขากอน-ออกกอน 122.119 488.802 (Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 33.681 242.967 

.132 1.202 108 .232 
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 จากตารางที่ 4.13 และ 4.14 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549 ดังนี้ 
 

(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .330 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .320 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.080 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.870 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .099 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1
2 ≠ σ2

2 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 
2-Tail Sig = .106 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรปุผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที ่ 2(1) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบ
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ตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy 
โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนนิงาน  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3.220 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 2.490 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.970 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -5.330 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .351 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .087 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and 
Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 18.670 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 31.390 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .210 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .080 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3.480 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .576 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 2(3) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนในตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
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 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.720 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 1.240 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .040 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .060 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .392 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .059 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(4) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 36.800 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 21.440 
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 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .080 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .130 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.384 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .235 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอสัดสวนมลูคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and 
Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
(Z2) คาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3346.37 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 983.46 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -378.08 มากกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -1107.44 
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 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 122.119 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .232 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอคาดัชนวีัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี

เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) จากรายงานทางการเงนิที่
เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มผีล
การศึกษาและเปรียบเทียบแสดงตามตารางที่ 4.15 ถึง ตารางที่ 4.16 ดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.15 การศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จากปจจยับงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 
2549 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

คาเฉลีย่ 
 (Mean) 

คามัธยฐาน 
 (Median) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Standard Deviation) 

คาต่ําสุด  
(Minimum) 

คาสูงสุด 
(Maximum) 

วิธีเขากอน-ออกกอน .101 .100 .136 -1.350 .350 (V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .072 .080 .140 -.870 .320 

วิธีเขากอน-ออกกอน .761 .270 2.507 -2.890 25.140 (V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .374 .160 2.458 -5.330 25.140 

วิธีเขากอน-ออกกอน 3.265 2.080 3.467 .020 18.670 (V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.747 1.740 3.385 .060 31.390 
วิธีเขากอน-ออกกอน .393 .360 .262 .040 1.790 (V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ

สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .467 .470 .228 .050 1.240 
วิธีเขากอน-ออกกอน 4.287 1.940 5.918 .060 36.800 (V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน

สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.159 1.570 4.434 .001 31.170 

วิธีเขากอน-ออกกอน 118.955 7.840 391.058 -378.080 3346.37 (Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 61.259 .180 268.863 -1107.44 1914.53 
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ตารางที่ 4.16 การเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 ถึง ป 
พ.ศ. 2549 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

Mean SD Levene’s Test for Equality 
of Variance (P-value) 

t - value df P-Value  
2-Tail Sig 

วิธีเขากอน-ออกกอน .101 .136 (V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .072 .140 

.131 1.890 328 .060 

วิธีเขากอน-ออกกอน .761 2.507 (V2) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .374 2.458 
.333 1.416 328 .158 

วิธีเขากอน-ออกกอน 3.265 3.467 (V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.747 3.385 

.159 1.375 328 .170 

วิธีเขากอน-ออกกอน .393 .262 (V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก .467 .228 

.799 -2.744 328 .006** 

วิธีเขากอน-ออกกอน 4.287 5.918 (V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม 

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.159 4.434 
.023 1.959 304.018 .051 

วิธีเขากอน-ออกกอน 118.955 391.058 (Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 61.259 268.862 

.029 1.562 290.727 .119 
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 จากตารางที่ 4.15 และ 4.16 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 ถึง ป 
พ.ศ. 2549 ดังนี้ 
 

(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .350 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .320 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.350 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.870 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .101 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .060 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(1) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตรา
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ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดย
เฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนนิงาน  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 25.140 เทากับคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 25.140 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.890 มากกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -5.330 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .761 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .158 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวน
กําไรจากการดาํเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 18.670 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 31.390 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .020 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ .060 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3.265 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .170 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 2(3) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลีย่ไมแตกตางกนั 

 
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
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 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.790 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 1.240 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .040 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .050 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .393 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 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 แตกตางกันอยางมนียัสําคัญที่ระดบั .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของกจิการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มีคาเฉลี่ยนอยกวา 
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยัที่ 2(4) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ
ไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมในตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยแตกตางกัน 

 
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 36.800 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 31.170 
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 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .060 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .001 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.287 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1
2 ≠ σ2

2 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 
2-Tail Sig = .051 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรปุผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที ่ 2(5) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 
2549 มีผลกระทบตอสัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวมในตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
(Z2) คาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3346.37 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 1914.53 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -378.080 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -1107.44 
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 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 118.955 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1
2 ≠ σ2

2 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 
2-Tail Sig = .119 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรปุผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที ่ 2(6) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 
2549 มีผลกระทบตอคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Castagna and Matolcsy โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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จากตารางที่ 4.9 ถึง ตารางที่ 4.16 สามารถอธิบายสมมุติฐานโดยสรุปไดดังนี ้
ผลลัพธที่ได  

รายละเอียดของสมมุติฐาน พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 รวมทุก
ชวงเวลา 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  2(1) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม จากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยมี
คาเฉลีย่แตกตางกัน 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
สนับสนุน 

 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  2(2) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย ที่ใช
ในการดําเนินงาน จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ได
จากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Castagna and Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  2(3) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยมีคาเฉลีย่
แตกตางกัน 

 
ไม

สนับสนุน

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  2(4) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม จากปจจัย
บงชี้ความเสีย่งภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยมี
คาเฉลีย่แตกตางกัน 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
สนับสนุน 

 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  2(5) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตอ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวมจากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลาย ที่ได
จากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Castagna and Matolcsy โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 

 
ไม

สนับสนุน

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  2(6) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ จากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy โดยมี
คาเฉลีย่แตกตางกัน 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
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ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล  
(2541 : 12-21) จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ป พ.ศ. 2547 มีผลการศึกษาและเปรียบเทยีบแสดงตามตารางที่ 4.17 ถึง ตารางที่ 4.18 ดังตอไปนี ้
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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 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

คาเฉลีย่ 
 (Mean) 

คามัธยฐาน 
 (Median) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Standard Deviation) 

คาต่ําสุด  
(Minimum) 

คาสูงสุด 
(Maximum) 

วิธีเขากอน-ออกกอน .082 .080 .169 -.920 .340 (T1) อัตรากําไรสุทธิ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .087 .070 .149 -.350 .820 
วิธีเขากอน-ออกกอน .155 .160 .292 -1.320 .780 (T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .186 .130 .577 -1.050 3.720 
วิธีเขากอน-ออกกอน .096 .120 .212 -1.350 .300 (T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .092 .090 .122 -.550 .310 
วิธีเขากอน-ออกกอน .010 .001 .076 -.110 .320 (T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย

รวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก -.001 .001 .046 -.120 .230 
วิธีเขากอน-ออกกอน .211 .160 .298 -.790 .740 (T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ

สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .133 .120 .247 -.450 .670 
วิธีเขากอน-ออกกอน 1.493 .570 5.616 .120 42.000 (T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 1.021 .680 1.476 .120 10.890 
วิธีเขากอน-ออกกอน .893 .470 1.229 -2.660 5.400 (T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ

หุนรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 1.354 .850 2.269 .060 16.580 
วิธีเขากอน-ออกกอน .251 .130 .768 -3.260 3.150 (T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .119 .100 .415 -1.900 1.180 
วิธีเขากอน-ออกกอน -1.220 -1.720 3.384 -4.920 15.140 (Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก -1.246 -1.340 1.865 -4.350 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 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

Mean SD Levene’s Test for Equality of 
Variance (P-value) 

t - value df P-Value  
2-Tail Sig 

วิธีเขากอน-ออกกอน .082 .169 (T1) อัตรากําไรสุทธิ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .087 .148 

.894 -.168 108 .867 

วิธีเขากอน-ออกกอน .155 .292 (T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .186 .577 

.117 -.354 108 .724 

วิธีเขากอน-ออกกอน .096 .212 (T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .092 .122 

.704 .116 108 .908 

วิธีเขากอน-ออกกอน .010 .076 (T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก -.001 .046 

.044 .852 88.736 .396 

วิธีเขากอน-ออกกอน .211 .298 (T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .133 .247 

.255 1.493 108 .138 

วิธีเขากอน-ออกกอน 1.493 5.616 (T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 1.021 1.476 

.179 .603 108 .548 

วิธีเขากอน-ออกกอน .893 1.229 (T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุนรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 1.354 2.269 

.293 -1.506 108 .135 

วิธีเขากอน-ออกกอน .251 .768 (T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .119 .415 

.177 1.124 108 .263 

วิธีเขากอน-ออกกอน -1.220 3.384 (Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก -1.246 1.865 

.386 .051 108 .959 
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 จากตารางที่ 4.17 และ 4.18 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ    
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
 

(T1) อัตรากําไรสุทธิ  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .340 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .820 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.920 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.350 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .082 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .867 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม               
ไมแตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 3(1) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิในตัวแบบพยากรณ
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ภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลีย่ไม
แตกตางกัน 

 
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .780 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 3.720 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.320 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -1.050  
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .155 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .724 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(3) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรนิคะ อารี  สิริพงศาธร และ         
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .300 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .310 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.350 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ -.550 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .096 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .908 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(2) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรนิคะ อารี  สิริพงศาธร และ         
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .320 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .230 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.110 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ -.120 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .010 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ -.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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1
2 ≠ σ2

2 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 
2-Tail Sig = .396 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรปุผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที ่ 3(4) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบ
ตออัตราสวนกระแสเงนิสดตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ                          
สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .740 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .670 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.790 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.450 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .211 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .138 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ     
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 
 
 



 146

(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 42.000 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 10.890 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .120 เทากบัคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซึ่งมีคาเทากับ .120 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.493 มากกวาคาเฉล่ียของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .548 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 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
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 16.580 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.660 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .060 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .893 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .135 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(8) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 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
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 1.180 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -3.260 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ -1.900 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .251 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .263 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(7) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2547 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอยอดขายในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ             
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(Z3) คาดชันีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 15.140 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 7.550 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -4.920 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -4.350 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.220 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .959 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(9) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตอคาดัชนวีัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ 
บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล  
(2541 : 12-21) จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ป พ.ศ. 2548 มีผลการศึกษาและเปรียบเทยีบแสดงตามตารางที่ 4.19 ถึง ตารางที่ 4.20 ดังตอไปนี ้
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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 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

คาเฉลีย่ 
 (Mean) 

คามัธยฐาน 
 (Median) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Standard Deviation) 

คาต่ําสุด  
(Minimum) 

คาสูงสุด 
(Maximum) 

วิธีเขากอน-ออกกอน .114 .070 .261 -.140 1.920 (T1) อัตรากําไรสุทธิ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .047 .050 .180 -.810 .680 
วิธีเขากอน-ออกกอน .160 .180 .321 -1.520 .780 (T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .111 .130 .324 -1.100 .630 
วิธีเขากอน-ออกกอน .107 .100 .071 -.020 .350 (T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .067 .070 .120 -.440 .290 
วิธีเขากอน-ออกกอน -.002 .001 .065 -.180 .210 (T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย

รวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .010 .010 .045 -.200 .110 
วิธีเขากอน-ออกกอน .166 .150 .333 -1.480 .680 (T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ

สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .110 .120 .235 -.550 .610 
วิธีเขากอน-ออกกอน .904 .600 1.108 .070 6.060 (T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 1.204 .750 2.307 .090 17.230 
วิธีเขากอน-ออกกอน .793 .550 1.119 -2.270 5.590 (T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ

หุนรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 1.473 .920 2.367 .050 15.800 
วิธีเขากอน-ออกกอน .218 .120 .477 -1.190 1.850 (T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .036 .090 .614 -3.920 .890 
วิธีเขากอน-ออกกอน -1.516 -1.51 1.122 -5.140 1.310 (Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก -1.004 -1.080 1.440 -3.720 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 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

Mean SD Levene’s Test for Equality of 
Variance (P-value) 

t - value df P-Value  
2-Tail Sig 

วิธีเขากอน-ออกกอน .114 .261 (T1) อัตรากําไรสุทธิ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .047 .180 

.949 1.577 108 .118 

วิธีเขากอน-ออกกอน .160 .321 (T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .111 .324 

.405 .803 108 .423 

วิธีเขากอน-ออกกอน .107 .071 (T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .067 .120 

.049 2.169 87.715 .033* 

วิธีเขากอน-ออกกอน -.002 .065 (T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .010 .045 

.176 -1.088 108 .279 

วิธีเขากอน-ออกกอน .166 .333 (T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .110 .235 

.215 1.019 108 .310 

วิธีเขากอน-ออกกอน .904 1.108 (T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 1.204 2.307 

.370 -.868 108 .387 

วิธีเขากอน-ออกกอน .793 1.120 (T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุนรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 1.473 2.367 

.083 -1.925 108 .057 

วิธีเขากอน-ออกกอน .218 .477 (T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .036 .614 

.750 1.732 108 .086 

วิธีเขากอน-ออกกอน -1.516 1.122 (Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก -1.004 1.440 

.261 -2.081 108 .040* 
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 จากตารางที่ 4.19 และ 4.20 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ    
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
 

(T1) อัตรากําไรสุทธิ  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.920 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .680 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.140 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.810 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .114 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .118 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 3(1) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิในตัวแบบพยากรณ
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ภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลีย่ไม
แตกตางกัน 

 
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม  

 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .780 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .630 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.520 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -1.100  
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .160 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .423 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(3) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรนิคะ อารี  สิริพงศาธร และ         
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .350 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .290 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.020 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.440 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .107 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1
2 ≠ σ2

2 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 
2-Tail Sig = .033 คาที่ไดมคีานอยกวา .05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน 
H1 : μ1 ≠ μ2  และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่
ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ทีม่ีคาเฉลี่ยมากกวา มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่
จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยัที่ 3(2) 
แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรนิคะ อารี  สิริพงศาธร และ         
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยแตกตางกัน 
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(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .210 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .110 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.180 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ -.200 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.002 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .279 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(4) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนกระแสเงินสดตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรนิคะ อารี  สิริพงศาธร และ          
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .680 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .610 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.480 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.550 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .166 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .310 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(5) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 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
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 17.230 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .070 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ .090 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .904 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .387 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(6) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 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
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 15.800 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.270 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .050 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .793 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .057 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(8) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 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
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .890 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.190 มากกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ -3.920 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .218 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .086 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(7) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอยอดขายในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ             
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(Z3) คาดชันีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.310 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 4.180 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -5.140 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -3.720 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.516 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 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 แตกตางกันอยางมนียัสําคัญที่ระดบั .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของกจิการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ทีม่ีคาเฉลี่ยมากกวา 
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวาวิธีเขากอน-
ออกกอน  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(9) แสดงวาวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
ป พ.ศ. 2548 มีผลกระทบตอคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยแตกตางกัน 
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ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธี
เขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล  
(2541 : 12-21) จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ป พ.ศ. 2549 มีผลการศึกษาและเปรียบเทยีบแสดงตามตารางที่ 4.21 ถึง ตารางที่ 4.22 ดังตอไปนี ้
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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 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

คาเฉลีย่ 
 (Mean) 

คามัธยฐาน 
 (Median) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Standard Deviation) 

คาต่ําสุด  
(Minimum) 

คาสูงสุด 
(Maximum) 

วิธีเขากอน-ออกกอน .072 .050 .090 -.120 .360 (T1) อัตรากําไรสุทธิ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .033 .060 .205 -1.160 .320 
วิธีเขากอน-ออกกอน .150 .200 .474 -2.910 .790 (T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .073 .140 .578 -3.500 .680 
วิธีเขากอน-ออกกอน .099 .090 .075 -.080 .330 (T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .058 .080 .172 -.870 .320 
วิธีเขากอน-ออกกอน -.014 .001 .061 -.180 .130 (T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย

รวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .005 .001 .049 -.150 .120 
วิธีเขากอน-ออกกอน .166 .120 .325 -1.340 .850 (T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ

สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .075 .050 .256 -.650 .640 
วิธีเขากอน-ออกกอน .823 .650 .865 .060 4.710 (T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 1.207 .900 1.795 .110 13.060 
วิธีเขากอน-ออกกอน .773 .540 1.088 -2.390 5.650 (T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ

หุนรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .343 .810 8.112 -55.760 15.170 
วิธีเขากอน-ออกกอน .252 .120 .563 -.940 2.710 (T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .048 .040 .471 -2.590 1.380 
วิธีเขากอน-ออกกอน -1.485 -1.310 .978 -4.510 .300 (Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก -.825 -.920 1.856 -3.690 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 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

Mean SD Levene’s Test for Equality of 
Variance (P-value) 

t - value df P-Value  
2-Tail Sig 

วิธีเขากอน-ออกกอน .072 .090 (T1) อัตรากําไรสุทธิ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .033 .205 

.072 1.299 108 .197 

วิธีเขากอน-ออกกอน .150 .474 (T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .073 .578 

.331 .768 108 .444 

วิธีเขากอน-ออกกอน .099 .075 (T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .058 .172 

.043 1.636 73.601 .106 

วิธีเขากอน-ออกกอน -.014 .061 (T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .005 .049 

.137 -1.801 108 .075 

วิธีเขากอน-ออกกอน .166 .325 (T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .075 .256 

.503 1.630 108 .106 

วิธีเขากอน-ออกกอน .823 .865 (T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 1.207 1.795 

.220 -1.432 108 .155 

วิธีเขากอน-ออกกอน .773 1.088 (T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุนรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .343 8.112 

.111 .389 108 .698 

วิธีเขากอน-ออกกอน .252 .563 (T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .048 .471 

.295 2.069 108 .041* 

วิธีเขากอน-ออกกอน -1.485 .978 (Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก -.825 1.856 

.023 -2.331 81.867 .022* 
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 จากตารางที่ 4.21 และ 4.22 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ    
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2549 ดังนี้ 
 

(T1) อัตรากําไรสุทธิ  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .360 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .320 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.120 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -1.160 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .072 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .197 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(1) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 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
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .680 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.910 มากกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -3.500  
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .150 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .444 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆ กนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ 3(3) แสดงวา
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรนิคะ อารี  สิริพงศาธร และ         
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .330 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .320 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.080 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.870 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .099 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1
2 ≠ σ2

2 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 
2-Tail Sig = .106 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรปุผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที ่ 3(2) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบ
ตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .130 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .120 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.180 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ -.150 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.014 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .075 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 3(4) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนกระแสเงนิสดตอสินทรัพย
รวมในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ     
บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .850 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .640 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.340 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.650 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .166 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .106 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 3(5) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรนิคะ อารี  สิริพงศาธร และ          
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 4.710 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 13.060 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .060 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ .110 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .823 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .155 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 3(6) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนในตวัแบบ
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
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 15.170 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.390 มากกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -55.760 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .773 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .698 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 3(8) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุนรวมในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ 
บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 2.710 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 1.380 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.940 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -2.590 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .252 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 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 แตกตางกันอยางมนียัสําคัญที่ระดบั .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของกจิการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มีคาเฉลี่ยมากกวา 
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยัที่ 3(7) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ
ไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนตอยอดขายในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยแตกตาง
กัน 
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(Z3) คาดชันีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .300 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 7.560 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -4.510 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -3.690 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.485 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1
2 ≠ σ2

2 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 
2-Tail Sig = .022 คาที่ไดมคีานอยกวา .05 จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน 
H1 : μ1 ≠ μ2  และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่
ระดับ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ที่มีคาเฉลี่ยมากกวา มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาส
ที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีเขากอน-ออกกอน  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที ่ 3(9) 
แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอคาดัชนีวดัภาวะ
ลมละลายของธุรกิจในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อาร ี  สิริพงศาธร และ 
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยแตกตางกัน 
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ผลการศึกษาและเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 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 
ดังตอไปนี ้
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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 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

คาเฉลีย่ 
 (Mean) 

คามัธยฐาน 
 (Median) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(Standard Deviation) 

คาต่ําสุด  
(Minimum) 

คาสูงสุด 
(Maximum) 

วิธีเขากอน-ออกกอน .089 .070 .187 -.920 1.920 (T1) อัตรากําไรสุทธิ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .056 .060 .180 -1.160 .820 
วิธีเขากอน-ออกกอน .155 .170 .369 -2.910 .790 (T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .123 .130 .507 -3.500 3.720 
วิธีเขากอน-ออกกอน .101 .100 .136 -1.350 .350 (T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .072 .080 .140 -.870 .320 
วิธีเขากอน-ออกกอน -.002 .001 .068 -.180 .320 (T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย

รวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .005 .001 .047 -.200 .230 
วิธีเขากอน-ออกกอน .181 .140 .318 -1.480 .850 (T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ

สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .106 .090 .246 -.650 .670 
วิธีเขากอน-ออกกอน 1.073 .640 3.335 .060 42.000 (T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 1.144 .760 1.881 .090 17.230 
วิธีเขากอน-ออกกอน .799 .550 1.140 -2.660 5.650 (T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ

หุนรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 1.056 .880 5.046 -55.760 16.580 
วิธีเขากอน-ออกกอน .240 .130 .611 -3.260 3.150 (T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .067 .080 .505 -3.920 1.380 
วิธีเขากอน-ออกกอน -1.407 -1.510 2.126 -5.140 15.140 (Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก -1.025 -1.120 1.730 -4.350 7.560 
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ตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลกัษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 

สถิติที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(อัตราสวนทางการเงิน) 

วิธีการตีราคา 
สินคาคงเหลือ 
ตามราคาทุน 

Mean SD Levene’s Test for Equality of 
Variance (P-value) 

t - value df P-Value  
2-Tail Sig 

วิธีเขากอน-ออกกอน .089 .187 (T1) อัตรากําไรสุทธิ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .056 .180 

.357 1.679 328 .094 

วิธีเขากอน-ออกกอน .155 .369 (T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .123 .507 

.072 .656 328 .512 

วิธีเขากอน-ออกกอน .101 .136 (T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .072 .140 

.131 1.890 328 .060 

วิธีเขากอน-ออกกอน -.002 .068 (T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพย
รวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .005 .047 

.013 -1.060 290.775 .290 

วิธีเขากอน-ออกกอน .181 .318 (T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .106 .246 

.096 2.397 328 .017* 

วิธีเขากอน-ออกกอน 1.073 3.335 (T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 1.144 1.881 

.705 -.238 328 .812 

วิธีเขากอน-ออกกอน .799 1.140 (T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุนรวม วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 1.056 5.046 

.053 -.640 328 .522 

วิธีเขากอน-ออกกอน .240 .611 (T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก .067 .505 

.103 2.800 328 .005** 

วิธีเขากอน-ออกกอน -1.407 2.126 (Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ 
วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก -1.025 1.730 

.495 -1.789 328 .075 
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 จากตารางที่ 4.23 และ 4.24 พบวา ผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน กับ วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก มีผลกระทบตอแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ    
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ดังนี ้
 

(T1) อัตรากําไรสุทธิ  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.920 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .820 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.920 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -1.160 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .089 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .094 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 3(1) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 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
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 3.720 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.910 มากกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -3.500  
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .155 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .512 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 3(3) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 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
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .320 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.350 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ -.870 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .101 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .060 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 3(2) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรนิคะ อารี  สิริพงศาธร และ         
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .320 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .230 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.180 มากกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ -.200 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -.002 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1
2 ≠ σ2

2 ใหไปอานคาในขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Unequal อานคา 
2-Tail Sig = .290 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรปุผลวา
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไมแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของกิจการที่ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที ่ 3(4) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 
2549 มีผลกระทบตออัตราสวนกระแสเงนิสดตอสินทรัพยรวมในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .850 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ .670 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.480 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -.650 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .181 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 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 แตกตางกันอยางมนียัสําคัญที่ระดบั .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของกจิการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มีคาเฉลี่ยมากกวา 
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยัที่ 3(5) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ
ไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวมในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล 
โดยเฉลี่ยแตกตางกัน 
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(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 42.000 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 17.230 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .060 นอยกวาคาต่ําสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ .090 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 1.073 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .812 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 3(6) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ          
บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 5.650 นอยกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 16.580 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -2.660 มากกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -55.760 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .799 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .522 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 3(8) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวม
ตอสวนของผูถือหุนรวมในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อารี  สิริพงศาธร 
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกลุ โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 3.150 มากกวาคาสูงสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 1.380 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -3.260 มากกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซึ่งมีคาเทากับ -3.920 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ .240 มากกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ซ่ึงมีคาเทากับ .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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 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 แตกตางกันอยางมนียัสําคัญที่ระดบั .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของกจิการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน ที่มีคาเฉลี่ยมากกวา 
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวา หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยัที่ 3(7) แสดงวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ
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) คาดชันีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ  
 จากการศึกษาผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยใช Descriptive 
Statistics  
 คาสูงสุดของวิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ 15.140 มากกวาคาสงูสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ 7.560 
 คาต่ําสุดของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -5.140 นอยกวาคาต่าํสุดของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -4.350 
 คาเฉลี่ยของวธีิเขากอน-ออกกอน มีคาเทากับ -1.407 นอยกวาคาเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั ซ่ึงมีคาเทากับ -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 กลุมตัวอยางไมแตกตางกนั หรือ Ho : σ1

2 = σ2
2 

H1 : ความแปรปรวนระหวาง 2 กลุมตัวอยางแตกตางกัน หรือ H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 
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 : σ1

2 = σ2
2 ใหไปอานคาใน

ขั้นที่ 2 จาก t-test for Equality of Mean ที่ Equal อานคา 2-Tail Sig = .075 คาที่ไดมคีามากกวา .05 จึง
ตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน Ho : μ1 = μ2 และสรุปผลวาคาผลตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ไม
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 หรือสรุปไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวพอๆกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยที่ 3(9) แสดงวาวธีิการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีผลกระทบตอคาดัชนีวดัภาวะ
ลมละลายของธุรกิจในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ อาร ี  สิริพงศาธร และ 
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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จากตารางที่ 4.17 ถึง ตารางที่ 4.24 สามารถอธิบายสมมุติฐานโดยสรุปไดดังนี ้
ผลลัพธที่ได  

รายละเอียดของสมมุติฐาน พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 รวมทุก
ชวงเวลา 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(1) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิ จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะ
ลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของสพุจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ 
บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลีย่แตกตางกัน 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(2) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม จากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สริิพงศาธร 
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
สนับสนุน 

 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(3) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม จากปจจัย
บงชี้ความเสีย่งภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สพุจน สุนทรินคะ อารี   
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลีย่แตกตาง
กัน 

 
ไม

สนับสนุน

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(4) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม จากปจจัย
บงชี้ความเสีย่งภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี   
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลีย่แตกตาง
กัน 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(5) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม จาก
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ใน
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี   
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลีย่แตกตาง
กัน 

 
ไม

สนับสนุน

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
สนับสนุน 
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จากตารางที่ 4.9 ถึง ตารางที่ 4.16 สามารถอธิบายสมมุติฐานโดยสรุปไดดังนี ้
ผลลัพธที่ได  

รายละเอียดของสมมุติฐาน พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 รวมทุก
ชวงเวลา 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(6) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน จากปจจัยบงชี้ความ
เสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สริิพงศาธร 
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(7) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอยอดขาย จากปจจัย
บงชี้ความเสีย่งภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี   
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลีย่แตกตาง
กัน 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
สนับสนุน 

 

 
สนับสนุน 

 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(8) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม จาก
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ใน
ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี   
สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลีย่แตกตาง
กัน 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
ไม

สนับสนุน 
 

สมมุติฐานการวิจัยท่ี  3(9) : วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มี
ผลกระทบตอคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ จากปจจัยบงชี้
ความเสี่ยงภาวะลมละลายที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สริิพงศาธร 
และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน 

 
ไม

สนับสนุน

 
สนับสนุน 

 

 
สนับสนุน 

 

 
ไม

สนับสนุน 
 

 
4.2 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยกราฟแทง ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจยับงชี้ความเสี่ยงของ
ขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ (1) Altman (1968 : 589-609), (2) Castagna 
and Matolcsy (1981: 55-77) และ (3) สุพจน   สุนทรินคะ  อาร ี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ           
บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) จากรายงานทางการเงินที่เปดเผยตอสาธารณชน ผานตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 โดยจะทําการศึกษาเปรยีบเทียบแบงเปน 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  
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ภาพที่ 4.1 ผลการศกึษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547-2549
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 จากภาพที่ 4.1 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน ท่ีมีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงท่ีไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Altman ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มดีังนี้ 
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 

และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถงึ ป พ.ศ. 
2549 

(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 
และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถงึ ป พ.ศ. 
2549 

(X4) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถงึ ป พ.ศ. 2548 
และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 
2549 

(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถงึ ป พ.ศ. 2548 
และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 
2549 

(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Altman 

มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถงึ ป พ.ศ. 2548 
และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 
2549 
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ภาพท่ี 4.2 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547-2549
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 จากภาพที่ 4.2 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนักที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 ถงึ ป พ.ศ. 2549 มีดังนี ้
 

ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(X1) อัตราสวนเงินทนุหมุนเวียนตอสินทรัพย
รวม 

มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 
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
ตามบัญชีของหนี้สินรวม 

มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 
2548 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง 
ป พ.ศ. 2549 

(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมเพิม่ขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 
2549 

(Z1) คาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ 
(Overall Index) ของ Altman 

มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 
2548 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง 
ป พ.ศ. 2549 
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ภาพที่ 4.3 ผลการศกึษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547-2549
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 จากภาพที่ 4.3 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน ท่ีมีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงท่ีไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Castagna and Matolcsy  ป พ.ศ. 2547 ถงึ ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้ 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 

และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถงึ ป พ.ศ. 
2549 

(V2) อัตราสวนกําไรจากการดาํเนินงานตอสินทรัพย
ท่ีใชในการดําเนินงาน 

มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถงึ ป พ.ศ. 2548 
และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 
2549 

(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 
2549 

(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 
และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถงึ ป พ.ศ. 
2549 

(V5) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถงึ ป พ.ศ. 2548 
และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 
2549 

(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Castagna and Matolcsy 

มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถงึ ป พ.ศ. 2548 
และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 
2549 
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ภาพท่ี 4.4 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547-2549
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 จากภาพที่ 4.4 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ท่ีมีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงท่ีไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Castagna and Matolcsy  ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้ 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดาํเนินงานตอสินทรัพย
ท่ีใชในการดําเนินงาน 

มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถงึ ป พ.ศ. 2548 
และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 
2549 

(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถงึ ป พ.ศ. 2548 
และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 
2549 

(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถงึ ป พ.ศ. 2548 
และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 
2549 

(V5) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถงึ ป พ.ศ. 2548 
และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 
2549 

(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Castagna and Matolcsy 

มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
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ภาพที่ 4.5 ผลการศกึษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2547-2549
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จากภาพที่ 4.5 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขา
กอน-ออกกอนที่มีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน   
สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้ 
 

ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(T1) อัตรากําไรสุทธิ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 

และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 

และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 

และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 และ

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ 

มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 และ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549 
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ภาพท่ี 4.6 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรนิคะ และคณะ ป พ.ศ. 2547-2549
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จากภาพที่ 4.6 ผลการศึกษาแนวโนมผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักที่มีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน     
สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้ 
 

ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(T1) อัตรากําไรสุทธิ มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 

และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 

และมีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2548 และ

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึง ป พ.ศ. 2549 
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ 

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
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ภาพท่ี 4.7 ผลการเปรยีบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสนิคาคงเหลอืตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-
ออกกอน 

กับวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ท่ีมีตอปจจัยบงช้ีความเสีย่งของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547
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 จากภาพที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ท่ีมีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงท่ีไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 มีดังนี ้ 
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการเปรียบเทียบพบวา 
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วธิีถัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(X4) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Altman 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

 
 
 
 



 

 

195

ภาพท่ี 4.8 ผลการเปรยีบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสนิคาคงเหลอืตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-
ออกกอน 

กับวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ท่ีมีตอปจจัยบงช้ีความเสีย่งของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548
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 จากภาพที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ท่ีมีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงท่ีไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548 มีดังนี ้ 
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการเปรียบเทียบพบวา 
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(X4) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Altman 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 
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ภาพท่ี 4.9 ผลการเปรยีบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสนิคาคงเหลอืตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-
ออกกอน 

กับวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ท่ีมีตอปจจัยบงช้ีความเสีย่งของขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549
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 จากภาพที่ 4.9 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ท่ีมีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงท่ีไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549 มีดังนี ้ 
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการเปรียบเทียบพบวา 
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(X4) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Altman 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 
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ภาพที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเส่ียงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547-2549
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 จากภาพที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ท่ีมีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงท่ีไดจากขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 - 2549 มีดังนี ้ 
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการเปรียบเทียบพบวา 
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(X4) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Altman 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 
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ภาพที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเส่ียงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547
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 จากภาพที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ท่ีมีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงท่ีไดจากขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy  ป พ.ศ. 2547 มีดังนี้  
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดาํเนินงานตอสินทรัพย
ท่ีใชในการดําเนินงาน 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วธิีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(V5) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Castagna and Matolcsy 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 
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ภาพที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเส่ียงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548
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 จากภาพที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ท่ีมีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงท่ีไดจากขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy  ป พ.ศ. 2548 มีดังนี้  
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดาํเนินงานตอสินทรัพย
ท่ีใชในการดําเนินงาน 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วธิีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(V5) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Castagna and Matolcsy 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 
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ภาพที่ 4.13 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเส่ียงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549
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 จากภาพที่ 4.13 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ท่ีมีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงท่ีไดจากขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy  ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้  
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดาํเนินงานตอสินทรัพย
ท่ีใชในการดําเนินงาน 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วธิีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(V5) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Castagna and Matolcsy 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 
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ภาพที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเส่ียงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547-2549
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 จากภาพที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ท่ีมีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงท่ีไดจากขอมูลทางการเงินในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy  ป พ.ศ. 2547 - 2549 มีดังนี ้ 
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก 
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดาํเนินงานตอสินทรัพย
ท่ีใชในการดําเนินงาน 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วธิีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(V5) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Castagna and Matolcsy 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธถีัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 
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ภาพที่ 4.15 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเส่ียงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2547
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จากภาพที่ 4.15 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-

ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2547 มีดังนี้ 

ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(T1) อัตรากําไรสุทธิ วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสนิทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T7) อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก 
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ภาพที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเส่ียงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2548
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จากภาพที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-

ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2548 มีดังนี้ 

ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(T1) อัตรากําไรสุทธิ วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสนิทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T7) อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก 
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ภาพที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเส่ียงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2549
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จากภาพที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-

ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้ 

ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(T1) อัตรากําไรสุทธิ วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสนิทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T7) อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก 
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ภาพที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเส่ียงของขอมูลทางการเงินในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2547-2549
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จากภาพที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-

ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงช้ีความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2547 - 2549 มีดังนี้ 

ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(T1) อัตรากําไรสุทธิ วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสนิทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T7) อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก 
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ภาพที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกั ที่มีตออํานาจการตดัสินใจ (R Square)ในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547
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 จากภาพที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ท่ีมีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 มีดังนี้  
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการเปรียบเทียบพบวา 
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ

มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   

นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ

มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(X4) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Altman 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
เทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
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ภาพท่ี 4.20 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกั ท่ีมีตออํานาจการตดัสินใจ (R Square)ในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548
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 จากภาพที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ท่ีมีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2548 มีดังนี้  
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการเปรียบเทียบพบวา 
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   

นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   

นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   

นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(X4) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Altman 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
เทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
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ภาพที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกั ที่มีตออํานาจการตดัสินใจ (R Square)ในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549
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 จากภาพที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ท่ีมีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้  
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการเปรียบเทียบพบวา 
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   

นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   

นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   

นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(X4) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Altman 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
เทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
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ภาพที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกั ที่มีตออํานาจการตดัสินใจ (R Square)ในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547-2549

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

x1 x2 x3 x4 x5 z1

fifo
average

 
 
 จากภาพที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ท่ีมีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman ป พ.ศ. 2547 - 2549 มีดังนี ้ 
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการเปรียบเทียบพบวา 
(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   

เทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   

นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   

นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(X4) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Altman 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
เทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
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ภาพที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกั ที่มีตออํานาจการตดัสินใจ (R Square)ในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547
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 จากภาพที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ท่ีมีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 มดีังนี้ 
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   

นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดาํเนินงานตอสินทรัพย
ท่ีใชในการดําเนินงาน 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(V5) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Castagna and Matolcsy 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
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ภาพที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตออํานาจการตดัสินใจ (R Square)ในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548
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 จากภาพที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ท่ีมีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2548 มดีังนี้ 
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ

มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดาํเนินงานตอสินทรัพย
ท่ีใชในการดําเนินงาน 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(V5) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Castagna and Matolcsy 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
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ภาพที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกั ที่มีตออํานาจการตดัสินใจ (R Square)ในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549
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 จากภาพที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ท่ีมีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2549 มดีังนี้ 
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ

มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดาํเนินงานตอสินทรัพย
ท่ีใชในการดําเนินงาน 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(V5) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Castagna and Matolcsy 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
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ภาพที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกั ที่มีตออํานาจการตดัสินใจ (R Square)ในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547-2549
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 จากภาพที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ท่ีมีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 - 2549 มีดังนี ้
 

ปจจัยบงช้ีความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   

นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดาํเนินงานตอสินทรัพย
ท่ีใชในการดําเนินงาน 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(V5) สัดสวนมลูคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ
มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
Index) ของ Castagna and Matolcsy 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจ   
นอยกวา วิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

 
 
 



 

 

214

ภาพที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกั ที่มีตออํานาจการตดัสินใจ (R Square)ในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2547
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จากภาพที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-

ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2547 มีดังนี้ 

ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(T1) อัตรากําไรสุทธิ วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสนิทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T7) อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ   
วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
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ภาพที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกั ที่มีตออํานาจการตดัสินใจ (R Square)ในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2548
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จากภาพที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-

ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2548 มีดังนี้ 

ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(T1) อัตรากําไรสุทธิ วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสนิทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T7) อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ   
วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
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ภาพที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกั ที่มีตออํานาจการตดัสินใจ (R Square)ในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2549
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จากภาพที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-

ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2549 มีดังนี้ 

ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(T1) อัตรากําไรสุทธิ วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสนิทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T7) อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา   
วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
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ภาพที่ 4.30 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกั ที่มีตออํานาจการตดัสินใจ (R Square)ในตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ สุพจน  สุนทรินคะ และคณะ ป พ.ศ. 2547-2549
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จากภาพที่ 4.30 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-

ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตออํานาจการตัดสินใจ (R Square) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ  ป พ.ศ. 2547 - 2549 มีดังนี้ 

ปจจัยบงชี้ความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา 
(T1) อัตรากําไรสุทธิ วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสนิทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T7) อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา   

วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ 

วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ   
วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
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ภาพที่ 4.31 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอจํานวนบริษทัท่ีมีปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงในภาวะลมละลายจาก

ตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman ป 2547-2549
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จากภาพที่ 4.31 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอจํานวนบริษัทที่มีปจจยับงชี้ความเสีย่งใน
ภาวะลมละลายจากตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman  ป พ.ศ. 2547 - 2549 มีดังนี ้

 

ป พ.ศ. 
ผลการเปรียบเทียบจํานวนบริษัท 

ที่มีปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงในภาวะลมละลายพบวา 
2547 วิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนบริษัทที่มีปจจัย

บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย  นอยกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

2548 วิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย  นอยกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

2549 วิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย  นอยกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

ตั้งแต 2547 ถึง 2549 วิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย  นอยกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
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ภาพที่ 4.32 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอจํานวนบริษทัที่มีปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงในภาวะลมละลายจากตวัแบบพยากรณ

ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป 2547-2549
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จากภาพที่ 4.32 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน

โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอจํานวนบริษัทที่มีปจจยับงชี้ความเสีย่งใน
ภาวะลมละลายจากตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy ป พ.ศ. 2547 - 2549 
มีดังนี ้

 

ป พ.ศ. 
ผลการเปรียบเทียบจํานวนบริษัท 

ที่มีปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงในภาวะลมละลายพบวา 
2547 วิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนบริษัทที่มีปจจัย

บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย  นอยกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

2548 วิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย  นอยกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

2549 วิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย  นอยกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

ตั้งแต 2547 ถึง 2549 วิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย  นอยกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
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ภาพที่ 4.33 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือ โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
กับวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนกั ท่ีมีตอจํานวนบริษทัท่ีมีปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงในภาวะลมละลายจาก

ตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ ป 2547-2549
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จากภาพที่ 4.33 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน

โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีตอจํานวนบริษัทที่มีปจจยับงชี้ความเสีย่งใน
ภาวะลมละลายจากตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ และคณะ  ป พ.ศ. 2547 - 
2549 มีดังนี ้

 

ป พ.ศ. 
ผลการเปรียบเทียบจํานวนบริษัท 

ที่มีปจจัยบงชีค้วามเสี่ยงในภาวะลมละลายพบวา 
2547 วิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนบริษัทที่มีปจจัย

บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย       เทากับ  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

2548 วิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย  มากกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

2549 วิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย  มากกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 

ตั้งแต 2547 ถึง 2549 วิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนบริษัทที่มีปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลาย  มากกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
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  จากภาพที่ 7 ถึง ภาพที่ 18 สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ยจากผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายป พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549 โดยกราฟ ดังนี ้ 
 

ผลการเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ยจากผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และ         
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย 

ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน เทากับ 
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลายจาก 

ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย 

2547 2548 2549 2547-
2549 

จํานวน 
รวม 

2547 2548 2549 2547-
2549 

จํานวน 
รวม 

2547 2548 2549 2547-
2549 

จํานวน 
รวม 

ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman                

(X1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม X X X X 4     0     0 
(X2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม  X X X 3 X    1     0 
(X3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม X X X X 4     0     0 
(X4) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

X X X X 4     0     0 

(X5) อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม X X X X 4     0     0 
(Z1) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ของ Altman 

X X X X 4     0     0 

จํานวนรวมปจจัยบงชี้ความเสี่ยง 5 6 6 6 23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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ผลการเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ยจากผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และ         
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย 

ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน เทากับ 
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลายจาก 

ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย 

2547 2548 2549 2547-
2549 

จํานวน 
รวม 

2547 2548 2549 2547-
2549 

จํานวน 
รวม 

2547 2548 2549 2547-
2549 

จํานวน 
รวม 

ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ  
Castagna and Matolcsy 

               

(V1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม X X X X 4     0     0 
(V2) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใช
ในการดําเนินงาน 

X X X X 4     0     0 

(V3) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน X X X X 4     0     0 
(V4) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม     0 X X X X 4     0 
(V5) สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินรวม 

X X X X 4     0     0 

(Z2) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ของ Castagna and Matolcsy 

X X X X 4     0     0 

จํานวนรวมปจจัยบงชี้ความเสี่ยง 5 5 5 5 20 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 
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ผลการเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ยจากผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และ         
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงินในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย 

ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน มากกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน นอยกวา  
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ป พ.ศ. ที่วิธีเขากอน-ออกกอน เทากับ 
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงในภาวะลมละลายจาก 

ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย 

2547 2548 2549 2547-
2549 

จํานวน 
รวม 

2547 2548 2549 2547-
2549 

จํานวน 
รวม 

2547 2548 2549 2547-
2549 

จํานวน 
รวม 

ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
 สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ 

               

(T1) อัตรากําไรสุทธ ิ  X X X 3 X    1     0 
0(T2) อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม  X X X 3 X    1     0 
(T3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม X X X X 4     0     0 
(T4) อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม X    1  X X X 3     0 
(T5) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม X X X X 4     0     0 
(T6) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน X    1  X X X 3     0 
(T7) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม   X  1 X X  X 3     0 
(T8) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดขาย X X X X 4     0     0 
(Z3) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ของ สุพจน   สุนทรินคะ  และ คณะ 

X    1  X X X 3     0 

จํานวนรวมปจจัยบงชี้ความเสี่ยง 6 5 6 5 22 3 4 3 4 14 0 0 0 0 0 

 



 
บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจยัผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยง
จากภาวะลมละลายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวาง
วิธีเขากอน-ออกกอนและวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัครั้งนี้ เปนการวจิัยเชงิสํารวจ (Survey Research) โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 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 โดยจะทําการศึกษาเปรียบเทยีบแบงเปน 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 และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คดิเปนรอยละ 65.2 มี 2 ประเภทอุตสาหกรรม  ที่มี
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอนวธีิเดียว คิดเปนรอยละ 8.7  และ ม ี
6 ประเภทอตุสาหกรรมที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักวิธี
เดียว คิดเปนรอยละ 26.1 และพบวา จาก 23 ประเภทอตุสาหกรรม มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตาม
ราคาทุน  โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จํานวน 97 บริษัท คิดเปนรอยละ 36.6 และมีวธีิการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน  โดยวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั จํานวน 168 บริษัท คิดเปนรอยละ 63.4  

ในการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
การศึกษาเปรยีบเทียบแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลาย ซ่ึงจะใชตวัอยางจาก 15 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก มาทําการศึกษาเปรียบเทยีบกันไดแก บริษัท
ตัวอยางทั้งหมด  110  บริษทั  แบงเปนวิธีเขากอน-ออกกอน  จํานวน  55  บริษัท  และวิธีราคาทุนถัว
เฉล่ียถวงน้ําหนักจํานวน  55  บริษัท เครื่องมือที่ใชในการวจิัยเปนแบบการวเิคราะหประกอบดวย 
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญในการแสดงใหเห็นผลการดําเนินกจิการ และความอยูรอดของกจิการ 
ไดแก (1) ตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) คือ คาดัชนีวดัภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ ประกอบดวย (1.1) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุน



 225

หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (1.2) ปจจยัเกีย่วกับเงินทนุสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวน
กําไรสะสมตอสินทรัพยรวม (1.3) ปจจยัเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (1.4) ปจจยัเกีย่วกับสัดสวนแหงภาระผกูพันทางการเงินของธุรกิจ คือ 
สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (1.5) ปจจยัเกีย่วกับ
ความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม 
(2) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) คือ คาดัชนีวัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ ประกอบดวย (2.1) ปจจัยเกีย่วกบัความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน (2.2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (2.3) ปจจัย
เกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม และ (2.4) ปจจัย
เกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงนิของธุรกิจ 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) ปจจัยเกี่ยวกับเงนิทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ 
คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม (3.3) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจาก
สินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม (3.4) ปจจัยเกีย่วกับสภาพคลองของ
ธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีน และอัตราสวน
เงินทุนหมนุเวยีนตอยอดขาย และ (3.5) ปจจัยเกี่ยวกบัโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวน
หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม  

ทําการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window version 11.0 สําหรับ
ทดสอบสมมุติฐานโดยกําหนดคา α = .05 โดยใชสถิติในการวิจัย ไดแก เพื่อศกึษาผลกระทบจาก
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ  ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน  กับ  วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  ของบริษทัใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  จะใช Descriptive Statistics เพื่อศึกษาคาเฉลี่ย (Mean) คามัธยฐาน 
(Median) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาต่ําสุด (Minimum) และคาสูงสุด (Maximum) 
และเพื่อเปรยีบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ  ระหวางวธีิเขากอน-ออกกอน  กับ  วิธี
ถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก  ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  จะใชการทดสอบคาเฉลี่ย
สําหรับสองกลุมตัวอยางที่อิสระตอกัน  โดยใชสถิติ t - tests for Independent – Samples of Means 

กําหนดคาความเชื่อมั่น  95% หรือ  กําหนดคา α = .05 และเปรียบเทยีบโดยกราฟแทง ซ่ึงมีผลการวิจัย
สรุปไดดังนี ้
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
 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 ในการศึกษาและเปรียบเทยีบแบงเปน 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
เปรียบเทียบม ี 15 ประเภทอุตสาหกรรม ทีม่ีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน  โดยวิธีเขากอน-
ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั คิดเปนรอยละ 65.2 มี 2 ประเภทอุตสาหกรรม  ที่มีวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอนวธีิเดียว คิดเปนรอยละ 8.7  และ มี 6 ประเภท
อุตสาหกรรมที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักวิธีเดียว คิดเปน
รอยละ 26.1 และพบวา จาก 23 ประเภทอุตสาหกรรม มีวธีิการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน  โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน จํานวน 97 บริษทั คิดเปนรอยละ 36.6 และมีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตาม
ราคาทุน  โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั จํานวน 168 บริษัท คิดเปนรอยละ 63.4  
 ในการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
การศึกษาเปรยีบเทียบแตละปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลาย ซ่ึงจะใชตวัอยางจาก 15 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก มาทําการศึกษาเปรียบเทยีบกันไดแก บริษัท
ตัวอยางทั้งหมด  110  บริษทั  แบงเปนวิธีเขากอน-ออกกอน  จํานวน  55  บริษัท  และวิธีราคาทุนถัว
เฉล่ียถวงน้ําหนักจํานวน  55  บริษัท ประกอบดวยธุรกจิการเกษตร 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
ส่ิงพิมพ 7 บริษัท คิดเปนรอยละ 12.7 การแพทย 4 บริษัท คิดเปนรอยละ 7.2 โรงแรมและบริการ
ทองเที่ยว 3 บริษัท คิดเปนรอยละ 5.5 ส่ือสาร 2 บริษัท คิดเปนรอยละ 3.6 เครื่องใชไฟฟาและ
คอมพิวเตอร 3 บริษัท คิดเปนรอยละ 5.5 และช้ินสวนอิเลคทรอนิคส 1 บริษัท คิดเปนรอยละ 1.8 
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 5.1.2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน (First-in, First-out อักษรยอ FIFO) และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก (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) ปจจัยเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทนุหมุนเวียน

ตอสินทรัพยรวม (1.2) ปจจัยเกีย่วกับเงนิทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกาํไร
สะสมตอสินทรัพยรวม (1.3) ปจจยัเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (1.4) ปจจยัเกีย่วกับสัดสวนแหงภาระผกูพันทางการเงินของธุรกิจ คือ 
สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม (1.5) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถ
ในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธรุกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม และ (1.6) คา
ดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Altman ในการศึกษาและเปรยีบเทียบแบงเปน 
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 จะสนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 1(1), 1(2), 1(3), 1(4), 1(5) และ 1(6) ตามลําดบั เมื่อ μ1 ≠ μ2 
หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และไม
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่  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 อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอ
สินทรัพยรวม (1.2) ปจจยัเกี่ยวกับเงนิทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสม
ตอสินทรัพยรวม (1.3) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม (1.4) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงนิของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคา
ตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม (1.5) ปจจัยเกีย่วกับความสามารถในการใช
ประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม และ (1.6) คาดัชนวีัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Altman ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที ่ 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) ปจจยัเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม สนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 1(3) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง 
FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average 
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(1.1) ปจจัยเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม 
(1.2) ปจจยัเกีย่วกับเงินทนุสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพย
รวม (1.4) ปจจัยเกีย่วกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ คือ สัดสวนมลูคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม (1.5) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการใชประโยชนจาก
สินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม และ (1.6) คาดัชนีวดัภาวะลมละลาย
ของธุรกิจ (Overall index) ของ Altman ไมแตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 ไมสนับสนุนสมมติฐาน
การวิจยัที่ 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 อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอ
สินทรัพยรวม (1.2) ปจจยัเกี่ยวกับเงนิทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสม
ตอสินทรัพยรวม (1.3) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม (1.4) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงนิของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคา
ตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม (1.5) ปจจัยเกีย่วกับความสามารถในการใช
ประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม และ (1.6) คาดัชนวีัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Altman ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที ่ 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 อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม (1.5) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใช
ประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม และ (1.6) คาดัชนวีัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Altman สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่ 1(1), 1(5) และ 
1(6) ตามลําดบั หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่
ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average  
 (1.2) ปจจยัเกี่ยวกับเงนิทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม (1.3) ปจจยัเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม และ (1.4) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ คือ สัดสวน
มูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่ 1(2), 
1(3) และ 1(4) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กบั 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
อัตราสวนกําไรจากการดําเนนิงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน (2.3) ปจจัยเกีย่วกับสภาพคลอง
ของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีน (2.4) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ 
อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสินทรัพยรวม (2.5) ปจจัยเกีย่วกับสัดสวนแหงภาระผูกพนัทางการเงินของ
ธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามญัตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (2.6) คาดัชนวีัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Castagna and Matolcsy ในการศึกษาและเปรยีบเทียบ
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 แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่
ระดับ .05 และไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที ่ 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5) และ 2(6) ตามลําดับ เมื่อ 
μ1 = μ2 หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่
ระดับ .05  
  
 ป พ.ศ. 2547 (2.1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (2.2) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ
อัตราสวนกําไรจากการดําเนนิงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน (2.3) ปจจัยเกีย่วกับสภาพคลอง
ของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีน (2.4) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ 
อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสินทรัพยรวม (2.5) ปจจัยเกีย่วกับสัดสวนแหงภาระผูกพนัทางการเงินของ
ธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามญัตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (2.6) คาดัชนวีัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Castagna and Matolcsy ไมสนับสนุนสมมติฐานการ
วิจัยที ่ 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5) และ 2(6) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กบั 
Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 
 ป พ.ศ. 2548 (2.1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม สนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 2(1) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง 
FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average  

(2.2) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คืออัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 (2.3) ปจจยัเกีย่วกับ
สภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีน ไมแตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 (2.4) ปจจัย
เกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม ไมแตกตางกันที่ระดับ
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นัยสําคัญ .05 (2.5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงนิของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคา
ตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม ไมแตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 และ (2.6) 
คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Castagna and Matolcsy ไมสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที ่ 2(2), 2(3), 2(4), 2(5) และ 2(6) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง 
FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมนียัสําคัญที่ระดบั .05 
 
 ป พ.ศ. 2549 (2.1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (2.2) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ
อัตราสวนกําไรจากการดําเนนิงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน (2.3) ปจจัยเกีย่วกับสภาพคลอง
ของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีน (2.4) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ 
อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสินทรัพยรวม (2.5) ปจจัยเกีย่วกับสัดสวนแหงภาระผูกพนัทางการเงินของ
ธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามญัตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (2.6) คาดัชนวีัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Castagna and Matolcsy ไมสนับสนุนสมมติฐานการ
วิจัยที ่ 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5) และ 2(6) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กบั 
Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 
 รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  (2.4) ปจจยัเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของ
ธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม สนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 2(4) หรือ คาผลตาง
ของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กบั Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ย
นอยกวา Average  
 (2.1) ปจจัยเกีย่วกับความสามารถในการทาํกําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม (2.2) ปจจัยเกีย่วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คืออัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน
ตอสินทรัพยทีใ่ชในการดําเนนิงาน (2.3) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน (2.5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพนัทางการเงินของธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาด
ของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (2.6) คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ 
(Overall index) ของ Castagna and Matolcsy ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่ 2(1), 2(2), 2(3), 2(5) 
และ 2(6) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 
 
 
 



 231

(3) ตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ   อารี สิริพงศาธร  และศิริลักษณ 
บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21)  

ผลกระทบที่มีตอ (3.1) ปจจัยเกีย่วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไร
สุทธิ (3.2) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรพัย
รวม (3.3) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม (3.4) ปจจัยเกีย่วกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรพัยของธุรกิจ คือ 
อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม (3.5) ปจจัยเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวน
เงินทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม (3.6) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน (3.7) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนตอยอดขาย    
(3.8) ปจจยัเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสวนของผูถือหุนรวม 
และ (3.9) คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ สุพจน   สุนทรินคะ   อารี          
สิริพงศาธร  และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ในการศึกษาและเปรียบเทยีบแบงเปน 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 จะสนับสนนุ
สมมติฐานการวิจัยที ่3(1), 3(2), 3(3), 3(4), 3(5), 3(6), 3(7), 3(8) และ 3(9) ตามลําดบั เมื่อ μ1 ≠ μ2 
หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และไม
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่  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 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่
ระดับ .05  
  
 ป พ.ศ. 2547 (3.1) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการทาํกําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไรสุทธิ 
(3.2) ปจจยัเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
(3.3) ปจจัยเกีย่วกับเงินทนุสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพย
รวม (3.4) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวน
กระแสเงนิสดตอสินทรัพยรวม (3.5) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (3.6) ปจจัยเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
(3.7) ปจจยัเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอยอดขาย (3.8) ปจจัย
เกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสวนของผูถือหุนรวม และ (3.9) คา
ดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ           
ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล ไมสนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 3(1), 3(2), 3(3), 3(4), 3(5), 3(6), 3(7), 
3(8) และ 3(9) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กบั Average ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 
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 ป พ.ศ. 2548 (3.2) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม สนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 3(2) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง 
FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average และ 
(3.9) คาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ สุพจน สุนทรินคะ   อารี สิริพงศาธร 
และศิริลักษณ บวรอเนกสกลุ สนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 3(9) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง 
FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยนอยกวา Average 
 (3.1) ปจจัยเกีย่วกับความสามารถในการทาํกําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไรสุทธิ (3.3) ปจจัย
เกี่ยวกับเงนิทนุสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม          
(3.4) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนกระแส
เงินสดตอสินทรัพยรวม (3.5) ปจจยัเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอ
สินทรัพยรวม (3.6) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีน (3.7) ปจจัย
เกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอยอดขาย และ (3.8) ปจจัยเกี่ยวกับ
โครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม ไมสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที ่3(1), 3(3), 3(4), 3(5), 3(6), 3(7) และ 3(8) ตามลําดับ หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ย
ระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .05  
 
 ป พ.ศ. 2549 (3.7) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอ
ยอดขาย สนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 3(7) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average และ (3.9) คาดัชนวีัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ สุพจน สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ 
บวรอเนกสกุล สนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 3(9) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ 
Average แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยนอยกวา Average 
 (3.1) ปจจัยเกีย่วกับความสามารถในการทาํกําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไรสุทธิ (3.2) ปจจัย
เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (3.3) ปจจัย
เกี่ยวกับเงนิทนุสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม          
(3.4) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนกระแส
เงินสดตอสินทรัพยรวม (3.5) ปจจยัเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอ
สินทรัพยรวม (3.6) ปจจยัเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และ        
(3.8) ปจจยัเกีย่วกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม ไม
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่ 3(1), 3(2), 3(3), 3(4), 3(5), 3(6) และ 3(8) ตามลําดบั หรือ คาผลตาง
ของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
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 รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  (3.5) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ 
คือ อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่ 3(5) หรือ คาผลตาง
ของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กบั Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ย
มากกวา Average และ (3.7) ปจจัยเกี่ยวกบัสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีนตอ
ยอดขาย สนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 3(7) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average  
 (3.1) ปจจัยเกีย่วกับความสามารถในการทาํกําไรของธุรกิจ คือ อัตรากําไรสุทธิ (3.2) ปจจัย
เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (3.3) ปจจัย
เกี่ยวกับเงนิทนุสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม          
(3.4) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนกระแส
เงินสดตอสินทรัพยรวม (3.6) ปจจยัเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
(3.8) ปจจยัเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสวนของผูถือหุนรวม 
และ (3.9) คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (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
อยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .05 
 
 5.1.3) ผลการศึกษาและเปรยีบเทียบคาเฉลี่ย โดยกราฟแทง ของผลกระทบจากวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน (First-in, First-out อักษรยอ FIFO) และวิธีถัว
เฉล่ียถวงน้ําหนัก (Weighted Average อักษรยอ Average) ผลการวิจับพบวา 
 
 (1) ผลการศึกษาและเปรยีบเทียบแนวโนม โดยกราฟแทง ระหวางป  พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 
2549 ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวธีิเขากอน-ออกกอน  และวธีิถัว
เฉล่ียถวงน้ําหนัก 
 (1.1) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) 
 ผลการศึกษามแีนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549 

วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก  อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม 
 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกําไร
สะสมตอสินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
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 ผลการศึกษามแีนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2548 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 
พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม อัตราสวนยอดขายสทุธิตอสินทรัพยรวม และคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall 
index) 
 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
รวม และคาดชันีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 
 ผลการศึกษามแีนวโนมเพิ่มขึ้นตัง้แตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549 
 วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก – ไมมี – 
 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม 
 ผลการศึกษามแีนวโนมเพิ่มขึ้นตัง้แตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2548 และมีแนวโนมลดลงจากป 
พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม 
 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก – ไมมี – 
 
 (1.2) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981: 55-77)  
 ผลการศึกษามแีนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549 

วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก  – ไมมี – 
 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และคาดัชนีวัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 
 ผลการศึกษามแีนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2548 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 
พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก อัตราสวนกําไรจากการดําเนนิงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และคาดัชนีวดัภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก อัตราสวนกําไรจากการดําเนนิงานตอสินทรัพยที่ใชในการ
ดําเนินงาน อัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีน อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสินทรัพยรวม และสัดสวนมูลคา
ตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม 
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 ผลการศึกษามแีนวโนมเพิ่มขึ้นตัง้แตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549 
 วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน 
 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก – ไมมี – 
 
 ผลการศึกษามแีนวโนมเพิ่มขึ้นตัง้แตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2548 และมีแนวโนมลดลงจากป 
พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรพัยรวม และอัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม 
 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก – ไมมี – 
 
 (1.3) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-
21) 
 ผลการศึกษามแีนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549 

วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก  อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีน และอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุนรวม 
 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม 
 
 ผลการศึกษามแีนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2548 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 
พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีนตอยอดขาย และคาดัชนวีัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอยอดขาย 
 
 ผลการศึกษามแีนวโนมเพิ่มขึ้นตัง้แตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549 
 วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก – ไมมี - 
 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีน และคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ (Overall index) 
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 ผลการศึกษามแีนวโนมเพิ่มขึ้นตัง้แตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2548 และมีแนวโนมลดลงจากป 
พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน ไดแก อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม และ
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  
 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม และอัตราสวน
หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม 
 
 (2) ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยกราฟแทง ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน  และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 
 (2.1) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) 
 ป พ.ศ. 2547 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนกาํไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม สัดสวน
มูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม 
และคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก – ไมมี - 
 
 ป พ.ศ. 2548 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนกาํไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม สัดสวน
มูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม 
และคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก – ไมมี - 
 
 ป พ.ศ. 2549 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนกาํไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม สัดสวน
มูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม 
และคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก – ไมมี - 
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รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนกาํไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม สัดสวน
มูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม 
และคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก – ไมมี – 
 
 (2.2) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) 
 ป พ.ศ. 2547 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และคาดัชนวีัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอ
สินทรัพยรวม 
 
 ป พ.ศ. 2548 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และคาดัชนวีัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอ
สินทรัพยรวม 
 
 ป พ.ศ. 2549 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และคาดัชนวีัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอ
สินทรัพยรวม 
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รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และคาดัชนวีัดภาวะ
ลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอ
สินทรัพยรวม 
 
 (2.3) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร  และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-
21) 
 ป พ.ศ. 2547 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีนตอยอดขาย และคาดัชนวีัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจ (Overall index) 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวนกําไร
สะสมตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสวนของผูถือหุนรวม 
 
 ป พ.ศ. 2548 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวนกําไร
สะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพย
รวม และอัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนตอยอดขาย  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนกระแสเงินสดตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีน อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม และคาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 
 ป พ.ศ. 2549 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวนกําไร
สะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพย
รวม อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอยอดขาย  
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 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนกระแสเงินสดตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน และคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 

รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวนกําไร
สะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพย
รวม และอัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนตอยอดขาย  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนกระแสเงินสดตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีน อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม และคาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 
 (3) ผลการเปรยีบเทียบคาอํานาจการตัดสินใจ (R Square) โดยกราฟแทง ของผลกระทบจาก
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
 
 (3.1) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) 
 ป พ.ศ. 2547 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวน
ยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม และ 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 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 วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก คาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
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 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และ
อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม 
 
 ป พ.ศ. 2549 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และอัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก คาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอ
สินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนตอสินทรพัยรวม 
 

รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และอัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม และคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกจิ (Overall index) 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตราสวนกําไรสะสมตอ
สินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
 
 (3.2) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77)  
 ป พ.ศ. 2547 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก 
อัตราสวนกําไรจากการดําเนนิงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน และสัดสวนมลูคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก –ไมมี– 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีน อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม และ
คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
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 ป พ.ศ. 2548 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีน และสัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอ
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก –ไมมี– 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก 
อัตราสวนกําไรจากการดําเนนิงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม และคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 
 ป พ.ศ. 2549 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม และสัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก –ไมมี– 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก 
อัตราสวนกําไรจากการดําเนนิงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
และคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 

รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก สัดสวน
มูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ไดแก –ไมมี– 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนนิงาน 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสินทรัพยรวม และคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ (Overall index) 
 
 (3.3) อัตราสวนที่เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางการเงิน ในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ สุพจน   สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร  และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-
21) 
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 ป พ.ศ. 2547 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
กําไรสุทธิ อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีน และอัตราสวน
เงินทุนหมนุเวยีนตอยอดขาย  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 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 และอัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอยอดขาย  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตดัสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
กําไรสุทธิ และคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนหนี้สินรวม
ตอสวนของผูถือหุนรวม  
 
 ป พ.ศ. 2549 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก 
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีนตอยอดขาย  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตดัสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
กําไรสุทธิ 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีน อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
รวม และคาดชันีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
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รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกระแสเงนิสดตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
ตอสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีน และอัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนตอยอดขาย  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตดัสินใจเทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก อัตรา
กําไรสุทธิ และคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีคาอํานาจการตัดสินใจนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ไดแก 
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม  
 (4) ผลการเปรยีบเทียบจํานวนบริษัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใชคา
ดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) โดยกราฟแทง ของผลกระทบจากวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
 
 (4.1) คาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Altman (1968 : 589-609)  
 การพยากรณโดยใชคาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) เปนปจจยับงชี้ความ
เสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยักอนหนานี้ นั่นคือ Altman (1968 : 589-609) 
ซ่ึงถาคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา  2.99  พยากรณวาธุรกิจจะไมลมละลาย ซ่ึงการศึกษา
คร้ังนี้จะไดนําคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน  โดยคาดวาคาดัชนวีัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจนี้ยิง่สูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพยีงนั้น 
 
 ป พ.ศ. 2547 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีจํานวนบรษิัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman 
นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 
 ป พ.ศ. 2548 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีจํานวนบรษิัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman 
นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
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 ป พ.ศ. 2549 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีจํานวนบรษิัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman 
นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 

รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีจํานวนบรษิัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman 
นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 
 (4.2) คาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77)  
 การพยากรณโดยใชคาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) เปนปจจยับงชี้ความ
เสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยักอนหนานี้ นัน่คือ Castagna and Matolcsy 
(1981: 55-77) ซ่ึงถาคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา -5.7334 พยากรณวาธุรกิจจะไมอยูใน
ความเสี่ยงที่จะประสบภาวะความยุงยากทางการเงิน ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะไดนําคาดัชนีวดัภาวะ
ลมละลายของธุรกิจขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน โดยคาดวาคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจนีย้ิ่ง
สูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพยีงนั้น 
 
 ป พ.ศ. 2547 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีจํานวนบรษิัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna 
and Matolcsy นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 
 ป พ.ศ. 2548 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีจํานวนบรษิัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna 
and Matolcsy นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
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 ป พ.ศ. 2549 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีจํานวนบรษิัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna 
and Matolcsy นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 

รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีจํานวนบรษิัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna 
and Matolcsy นอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 
 (4.3) คาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ สุพจน   สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล (2541 : 12-21) 
 การพยากรณโดยใชคาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) เปนปจจยับงชี้ความ
เสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยักอนหนานี้ นัน่คือ สุพจน สุนทรินคะ  อารี    
สิริพงศาธร  และศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) ซ่ึงถาคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกจิ
สูงกวา 0.1388 สามารถพยากรณไดวา บริษัทดังกลาวไมอยูในภาวะความเสี่ยงตอการเปนบริษทัที่
อาจจะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะไดนําคาดัชนวีดัภาวะลมละลายของ
ธุรกิจขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน โดยคาดวาคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกจินี้ยิ่งสูงโอกาสที่
กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น 
 
 ป พ.ศ. 2547 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีจํานวนบรษิัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  
สุนทรินคะ  อารี    สิริพงศาธร  และศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล เทากับ วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั  
 
 ป พ.ศ. 2548 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีจํานวนบรษิัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  
สุนทรินคะ  อารี    สิริพงศาธร  และศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
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 ป พ.ศ. 2549 
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีจํานวนบรษิัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  
สุนทรินคะ  อารี    สิริพงศาธร  และศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 

รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  
 วิธีเขากอน-ออกกอน  มีจํานวนบรษิัทที่อยูในเกณฑภาวะลมละลาย จากการพยากรณโดยใช
คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน  
สุนทรินคะ  อารี    สิริพงศาธร  และศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล มากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 
 (5) ผลการเปรียบเทียบจํานวนปจจยับงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงินในตวัแบบพยากรณ
ภาวะลมละลาย โดยกราฟแทง ของผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน  และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 
 (5.1) จํานวนปจจยับงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
ของ Altman (1968 : 589-609) 
 จํานวนปจจยับงชี้ความเสี่ยง ไดแก (1.1) ปจจัยเกี่ยวกบัสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวน
เงินทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม (1.2) ปจจัยเกี่ยวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ 
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม (1.3) ปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการทํากาํไรของธุรกิจ คือ 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (1.4) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ 
คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม (1.5) ปจจยัเกี่ยวกับ
ความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม 
และ (1.6) คาดชันีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Altman 
 
 ป พ.ศ. 2547 
 คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
ของ Altmanโดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั  
 
 ป พ.ศ. 2548 
 คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
ของ Altmanโดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั  
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 ป พ.ศ. 2549 
 คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
ของ Altmanโดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั  
 

รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  
 คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
ของ Altmanโดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีจํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั  
 
 (5.2) จํานวนปจจยับงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77)  

จํานวนปจจยับงชี้ความเสี่ยง ไดแก (2.1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ 
คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (2.2) ปจจัยเกีย่วกับความสามารถในการทํากาํไรของธุรกิจ คือ
อัตราสวนกําไรจากการดําเนนิงานตอสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน (2.3) ปจจัยเกีย่วกับสภาพคลอง
ของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีน (2.4) ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ 
อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสินทรัพยรวม (2.5) ปจจัยเกีย่วกับสัดสวนแหงภาระผูกพนัทางการเงินของ
ธุรกิจ คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามญัตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม และ (2.6) คาดัชนวีัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ Castagna and Matolcsy  

 
ป พ.ศ. 2547 

 คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
ของ Castagna and Matolcsy โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 
 ป พ.ศ. 2548 
 คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
ของ Castagna and Matolcsy โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 
 ป พ.ศ. 2549 
 คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
ของ Castagna and Matolcsy โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
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รวมทุกชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  
 คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
ของ Castagna and Matolcsy โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มจีํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 
 (5.3) จํานวนปจจยับงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงินในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ สุพจน   สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) 
 จํานวนปจจยับงชี้ความเสี่ยง ไดแก (3.1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ 
คือ อัตรากําไรสุทธิ (3.2) ปจจัยเกีย่วกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพยรวม (3.3) ปจจัยเกีย่วกับเงนิทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ คือ อัตราสวนกาํไร
สะสมตอสินทรัพยรวม (3.4) ปจจยัเกี่ยวกบัความสามารถในการใชประโยชนจากสนิทรัพยของธุรกิจ 
คือ อัตราสวนกระแสเงนิสดตอสินทรัพยรวม (3.5) ปจจัยเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวน
เงินทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม (3.6) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน (3.7) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ คือ อัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนตอยอดขาย    
(3.8) ปจจยัเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ คือ อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสวนของผูถือหุนรวม 
และ (3.9) คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall index) ของ สุพจน   สุนทรินคะ   อารี          
สิริพงศาธร และศิริลักษณ บวรอเนกสกุล 
 
 ป พ.ศ. 2547 
 คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
ของ สุพจน   สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มี
จํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 
 ป พ.ศ. 2548 
 คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
ของ สุพจน   สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มี
จํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 
 ป พ.ศ. 2549 
 คาเฉลี่ยของปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากขอมูลทางเงิน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
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 ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย 
ของ สุพจน   สุนทรินคะ อารี สิริพงศาธร และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มี
จํานวนมากกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 
5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาเปรยีบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัย
บงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : 
เปรียบเทียบระหวางวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก  เปนการศึกษาเพื่อส่ือสาร
ทางการบัญชี  ถึงผลกระทบจากการตดัสินใจเลือกนโยบายการบัญชี  ในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปหลายหลักการสําหรับรายการบัญชีหนึ่งๆ  โดยผูบริหารในฐานะผูกําหนดนโยบายการ
บัญชีนั้นๆ แตเปนการยากที่จะทราบวานโยบายการบัญชีใดดกีวากัน  ผลกระทบจากวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือสงผลตอกําไรสุทธิ  และ  สินทรัพยหมุนเวียนของกิจการ  เครื่องมือในการวัด
ความสําเร็จของกิจการคือ  อัตราสวนทางการเงิน  ซ่ึงจะใชเปนประโยชนในการประเมินฐานะการเงิน  
ประสิทธิภาพ  และความสามารถในการทาํกําไรของกิจการ  จากผลงานการวจิัยในอดีตสามารถยืนยัน
วา  อัตราสวนทางการเงินสามารถคาดคะเนความสําเร็จ  หรือไมมีปญหาความยุงยากทางการเงิน  หรือ  
ไมประสบภาวะลมละลายตามเกณฑของ พระราชบัญญัติลมละลาย ปพุทธศักราช 2541 ซ่ึงเปน
กฎหมายดานการบริหารธุรกิจของเอกชน เมื่อเกิดความลมเหลวและไมสามารถชําระหนี้ได เกีย่วพัน
กับธุรกิจโดยทั่วไป 

 
5.2.1 อภิปรายผลการศึกษาประชากรและกลุมตัวอยาง ระหวาง ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 

ทั้งหมด 265 บริษัท จาก 23 ประเภทอุตสาหกรรม พบวามีคุณสมบัติครบที่จะเปนตวัอยางในการศกึษา
และเปรียบเทยีบมี 15 ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน  โดยวธิีเขา
กอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คิดเปนรอยละ 65.2 ม ี2 ประเภทอุตสาหกรรม  ที่มวีิธีการ
ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอนวิธีเดียว คิดเปนรอยละ 8.7  และ มี 6 
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัวธีิเดียว 
คิดเปนรอยละ 26.1 และพบวา จาก 23 ประเภทอุตสาหกรรม มีวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคา
ทุน  โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จํานวน 97 บริษัท คิดเปนรอยละ 36.6 และมีวธีิการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน  โดยวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั จํานวน 168 บริษัท คิดเปนรอยละ 63.4 ซ่ึงบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสวนใหญใชวธีิการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน  โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกั นาจะเปนเพราะราคาสินคาไมไดเปลี่ยนแปลงมากนักและเปนวิธีที่สะดวก นอกจากนี้บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยสวนใหญใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-
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ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั เพื่อเปนประโยชนในการกําหนดยอดกําไรที่เหมาะสม และเปน
การเสริมสรางความเขาใจ ระหวางมาตรฐานการบัญชรีะหวางประเทศ (International Accounting 
Standard หรือ IAS) กับ มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และ เพื่อพัฒนาโดยการลดความแตกตาง 
(Harmonization) ของมาตรฐานการบัญชขีองประเทศไทย นอกจากนีย้ังสอดคลองกับมาตรฐานในการ
วัดคาสินคาคงเหลือของ Accounting Standard Board (UK) ที่อนุญาตใหใชวิธีการตีราคาราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน โดยวธีิเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก แตไมอนุญาตใหใชวธีิเขา
หลัง-ออกกอน (LIFO) (Radebaugh and Gray, 1997 : 458)   

แตอยางไรก็ตามไมสอดคลองกับผลการวจิัยของ Bowen, DuCharme, and Shores (1995 : 
255-295) ดังนี้ 

Summary of accounting method choices  

Percentage of sample observations classified as : 

Income 
increasing 

Intermediate Income 
decreasing 

Not classified 

 
 

Year 

 
 

Number 

FIFO Average LIFO Other or 
missing 

1981 1,342 46.4 % 12.1% 24.4% 17.1% 
1984 1,945 44.1 10.9 26.4 18.6 
1987 2,484 47.9 9.9 22.1 20.1 
1990 2,908 52.0 10.9 17.2 19.9 
1993 2,565 57.0 10.4 11.0 21.6 

Overall Average 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.  
 

จากผลการวิจยัขางตนพบวา แนวโนมของบริษัทที่ใช FIFO มีเปอรเซ็นตเพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 
1981เทากับ 46.4 % เปน 57.0 % ในป ค.ศ. 1993 หรือโดยเฉลี่ย 49.5 % นับตั้งแตป ค.ศ. 1981 ถึง 1993 
ซ่ึงมากกวา 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
ใหญนยิมใชวธีิเขากอน-ออกกอนมากที่สุด เพราะเปนวธีิการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนที่จะทํา
ใหกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น (Income increasing) เนื่องจากวธีินี้ถือเกณฑสมมติวา สินคาที่ซ้ือหรือผลิตได
กอนยอมจะถกูขายออกไปกอน และสินคาที่เหลืออยู ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีจะเปน
สินคาที่ซ้ือหรือผลิตไดมาครั้งหลังสุดตามลําดับ วิธีนี้นยิมถือปฏิบัติก็เพราะสามารถคิดราคาทุนของ
สินคาคงเหลือไดใกลเคยีงความจริง ไมวาราคาของสินคาจะขึ้นหรือลงเพราะสินคาคงเหลือในวัน
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สุดทายของรอบระยะเวลาบญัชีจะใกลเคียงกับราคาตลาดในขณะนั้นมากที่สุด การที่บริษัทนิยมใช
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ไดแก วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก นอยที่สุด เพราะเปนวิธีการตี
ราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่จะทําใหกําไรสุทธิปานกลาง (Income intermediate) เนื่องจากวิธีนี้
ถือราคาทุนของสินคาที่มีไวขายตอหนวย เทากับ ราคาทุนทั้งหมดของสินคาที่ซ้ือมาหารดวยจาํนวน
หนวยของสินคานั้น ถามีสินคาคงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีเปนกีห่นวย ก็เอาจํานวน
หนวยนัน้คูณดวยราคาถัวเฉลี่ยตอหนวยทีห่าได กจ็ะไดราคาของสินคาคงเหลือในวนัสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี การคํานวณราคาทุนของสินคาคงเหลือตามวิธีนี้ จะเห็นวาสินคาที่ซ้ือมาไมวาใน
ตอนตนงวดหรือปลายงวดกต็าม ราคาทุนโดยเฉลี่ยจะเทากัน ซ่ึงแสดงวาในการเลือกใชวิธีการตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุนของ Bowen, DuCharme, and Shores (1995 : 255-295) วิธีใดนั้นนาจะ
คํานึงถึงผลกระทบที่มีตอกําไรสุทธิของกิจการเทานั้น 

 
 5.2.2 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลาย ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย : เปรียบเทียบระหวางวธีิเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก 

การอภิปรายผลของการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ จะไดใชปจจยับงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลายของ
บริษัทโดยแบงเปน  7  กลุม ซ่ึงยอมรับมาจาก 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) ปจจยัเกีย่วกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ (2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ (3) ปจจัย
เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ (4) ปจจัยเกี่ยวกับเงนิทุนสะสมจากแหลงภายในของ
ธุรกิจ (5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ (6) ปจจัยเกีย่วกับการใช
ประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ และ (7) คาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ดังตอไปนี ้
 

(1) ปจจัยเก่ียวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ 
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกี่ยวกับโครงสราง

เงินทุนของธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยท่ี  2(4) คือ อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสินทรัพยรวม 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
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่  2(4) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสมมติฐานการวิจัยท่ี  3(8) คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สวนของผูถือหุนรวม ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  
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และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกลุ  (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรยีบเทียบจาก 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 เมื่อกิจการเลือกทีจ่ะใช
หลักการและวธีิการบัญชีใด ก็ถือวาเปนนโยบายการบัญชี (Accounting policy) ของกิจการนั้นๆ 
นโยบายการบัญชีของแตละกิจการอาจแตกตางกันไป และเปนการยากที่จะบอกวานโยบายการบัญชี
ใดดกีวากัน (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 : 112) เพราะในการตัดสินใจเลือกนโยบายการบัญชีใดนั้น ผู
ตัดสินใจยอมตองพิจารณาถงึปจจัยทางสังคม เศรษฐกจิ และการเมอืง ที่เกี่ยวของกันดวย ดงันั้น
ความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน
และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลว
พอๆ กัน (Radebaugh, Gray, and Black, 2006 : 14-15) 

ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกี่ยวกับโครงสราง
เงินทุนของธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยท่ี  2(4) คือ อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสินทรัพยรวม ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและ
เปรียบเทียบจากชวงเวลา (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที ่2(4) หรือ 
คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มี
คาเฉลี่ยนอยกวา Average ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนัน้กิจการที่ใช
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ
จากหนี้สินนอยกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั โครงสรางเงินทุนโดยทั่วไป การที่ธุรกิจมีหนี้สินใน
โครงสรางเงินทุนมีผลใหผูถือหุนตองรับภาระความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  ซ่ึงความเสี่ยงในกรณีนี้เปนผลจาก
ความไมแนนอนในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ และอาจรวมถึงความ เสี่ยงตอการลมละลายหรือ
ลมเหลวในการดําเนินงาน (Default risk) อันเนื่องจากภาวะธุรกิจโดยสวนรวม หรือ วัฎจกัรของ
อุตสาหกรรมนั้นไมเอื้ออํานวยตอการประกอบการ  ในกรณีที่ธุรกิจกอหนี้เปนสัดสวนที่สูงมาก  จะมี
ผลกระทบทําใหธุรกิจตองมคีวามสามารถทํากําไรมากขึน้ใหพอทีจ่ะมาจายดอกเบี้ยแกเจาหนี้ ซ่ึงเปน
บุคคลภายนอก  นอกจากนี้การกอหนี้เปนจํานวนสูงดงักลาว จะเปนสาเหตุใหธุรกิจตองมีตนทนุใน
การจัดหาเงินทุนสูงขึ้นเปนลําดับ  (ตัวอยางเชน   คาใชจายดานนติกิรรมสัญญา และตนทนุในการ
จัดหาเงนิ  เปนตน)  และทาํใหธุรกิจตองเสี่ยงตอการลมละลายสูงขึ้นดวย  ดังนัน้การตัดสินใจลงทุน
ตองคํานึงถึงความไมแนนอน หรือความเสี่ยงอันเกิดจากความลมเหลวทางธุรกิจนัน้ดวย  ซ่ึง Castagna 
and Matolcsy (1981 : 55-77) คํานวณไดจากอัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม และ สุพจน         
สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) คํานวณไดจากอัตราสวน
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หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความ
ลมเหลวยิ่งมากขึ้นเพยีงนั้น     
 

(2) ปจจัยเก่ียวกับสภาพคลองของธุรกิจ 
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่วกับสภาพคลองของ

ธุรกิจ ไดแก  สมมติฐานการวิจัยท่ี  1(1) คือ อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม ในตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 3  ชวงเวลา 
คือ (1) ป พ.ศ. 2547   (2) ป พ.ศ. 2548  และ (3) ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่  1(1) 
หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 
สมมติฐานการวิจัยท่ี  2(3) คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 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 และสมมติฐานการวิจัยท่ี  3(5) คือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพย
รวม ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  
บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 3 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547   (2) 
ป พ.ศ. 2548  และ (3) ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่  3(5) หรือ คาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  สมมติฐานการวิจัยท่ี  
3(6) คือ อัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน   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 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่  3(6) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .05 และสมมติฐานการวิจัยท่ี  3(7) คือ อัตราสวนเงินทนุ
หมุนเวียนตอยอดขาย ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  
และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกลุ  (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรยีบเทียบจาก 2  ชวงเวลา คือ (1) ป 
พ.ศ. 2547   และ (2) ป พ.ศ. 2548  ไมสนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่  3(7) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ย
ระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .05 เนื่องจากในบางครั้งมีหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles) หลายหลายหลักการ สําหรับ
รายการบัญชีหนึ่งๆ เมื่อกิจการเลือกที่จะใชหลักการและวิธีการบัญชีใด ก็ถือวาเปนนโยบายการบัญช ี
(Accounting policy) ของกจิการนั้นๆ นโยบายการบัญชีของแตละกิจการอาจแตกตางกันไป และเปน
การยากทีจ่ะบอกวานโยบายการบัญชีใดดกีวากนั (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 : 112) เพราะในการ
ตัดสินใจเลือกนโยบายการบัญชีใดนั้น ผูตัดสินใจยอมตองพิจารณาถึงปจจัยทางสังคม เศรษฐกจิ และ
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การเมือง ที่เกี่ยวของกันดวย ดังนั้นความสําเร็จหรือลมเหลวของกจิการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตาม
ราคาทุน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ 
หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวพอๆ กัน (Radebaugh, Gray, and Black, 2006 : 14-15) 

ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่วกับสภาพคลองของ
ธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยท่ี  1(1) คือ อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม ในตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจากชวงเวลา คือ 
(4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 สนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 1(1) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ย
ระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา 
Average สมมติฐานการวิจัยท่ี  3(5) คอื อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของสุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  
(2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรยีบเทียบจากชวงเวลา คือ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่ 3(5) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average และสมมติฐานการวิจัยท่ี  3(7) 
คือ อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีนตอยอดขาย ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน  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 สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่ 
3(7) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 
โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้น
กิจการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมสีภาพคลองสูงกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ซ่ึงสภาพคลอง  หมายถึง  ความสามารถเปลี่ยนเปนเงนิสดไดในระยะเวลาอัน
ส้ันซึ่งแสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ัน  สภาพคลองนี้สามารถพิจารณาไดจาก
อัตราสวนทุนหมุนเวียน โดยอัตราสวนเงินทนุหมุนเวียน เปนอัตราสวนที่ช้ีใหเหน็วาธุรกิจมี
ความสามารถชําระหนี้ระยะสั้นไดดีเพยีงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการทําวจิัยเกีย่วกับการพยากรณ
ภาวะลมละลายของธุรกิจ  อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีนซึ่งเปนอัตราสวนระหวางสนิทรัพยหมนุเวียน
ตอหนี้สินหมนุเวยีน เปนสิ่งที่ช้ีใหเหน็วา  หนี้สินจาํนวนเทาใดทีจ่ะสามารถชําระไดดวยสินทรัพย
สภาพคลองของธุรกิจ  ซ่ึงธุรกิจยิ่งมีกระแสของสินทรัพยสภาพคลองจากการดําเนนิงานสุทธิ นั่นคือ 
กระแสเงนิสดมากเพียงใด  โอกาสที่ธุรกิจจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนัน้ 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจยัที่นําอัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีน  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
วาอัตราสวนนีย้ิ่งสูง  ความคลองตัวยิ่งมาก  โอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิง่นอยลงเพียงนั้น 

 
(3) ปจจัยเก่ียวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ 
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่วกับความสามารถใน

การทํากําไรของธุรกิจ ไดแก  สมมติฐานการวิจัยท่ี  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 สมมติฐานการวิจัยท่ี  2(1) คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 
3  ชวงเวลา คอื (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 สมมติฐานการวิจัยท่ี  2(2) คือ อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพย
ที่ใชในการดําเนินงาน ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) 
ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 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 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่  2(2) หรือ คาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สมมติฐานการวิจัยท่ี  
3(1) คือ อัตรากําไรสุทธิ ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  
และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกลุ  (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรยีบเทียบจาก 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 และสมมติฐานการวิจัยท่ี  3(2) คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนก
สกุล  (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจาก 3  ชวงเวลา คอื (1) ป พ.ศ. 2547 (3) ป พ.ศ. 
2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่  3(2) หรือ คาผลตาง
ของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .05 เนื่องจากใน
บางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles) หลายหลาย
หลักการ สําหรับรายการบญัชีหนึ่งๆ เมือ่กิจการเลือกที่จะใชหลักการและวิธีการบญัชีใด ก็ถือวาเปน
นโยบายการบัญชี (Accounting policy) ของกิจการนั้นๆ นโยบายการบัญชีของแตละกจิการอาจ
แตกตางกันไป และเปนการยากที่จะบอกวานโยบายการบัญชีใดดีกวากนั (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 : 
112) เพราะในการตัดสนิใจเลือกนโยบายการบัญชีใดนั้น ผูตัดสินใจยอมตองพิจารณาถึงปจจัยทาง
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สังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง ที่เกี่ยวของกันดวย ดังนัน้ความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวพอๆ กัน (Radebaugh, Gray, and Black, 
2006 : 14-15) 
 ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่วกับความสามารถใน
การทํากําไรของธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยท่ี  1(3) คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก
ชวงเวลา คือ (2) ป พ.ศ. 2548 สนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 1(3) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง 
FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average 
สมมติฐานการวิจัยท่ี  2(1) คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศกึษาและเปรียบเทยีบจากชวงเวลา คือ (2) ป พ.ศ. 
2548 สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่ 2(1) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average และสมมติฐานการวิจัย
ท่ี 3(2) คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน            
สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) ในการศึกษาและ
เปรียบเทียบจากชวงเวลา คือ (2) ป พ.ศ. 2548 สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที ่3(2) หรือ คาผลตางของ
คาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ย
มากกวา Average ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกจิการที่ใชวิธีการตี
ราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
สูงกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ซ่ึงสินคาคงเหลือเปนสินทรัพยที่มไีวเพื่อหารายไดใหแกธุรกิจการคา
โดยตรง  เปรยีบเสมือนเสนเลือดหลอเล้ียงธุรกิจ  และมคีวามสําคัญตอความเปนความตายของธุรกิจ
นั้นๆ ทั้งนี้สินคาคงเหลือมักเปนรายการที่มมีูลคาสูงและมีความเสี่ยงสูงกวาบรรดาสินทรัพยหมุนเวยีน
ประเภทอื่น  เสี่ยงเรื่องความไมแนนอนของราคา  เสื่อมคุณภาพลาสมัยและตองเสียคาเก็บรักษา  
นอกจากนี้ยังตองเสี่ยงตอการจําหนายไมไดอีกดวย  รายการสินคาคงเหลือประกอบดวยสินทรพัย
อะไรบางยอมขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ    ถาเปนธุรกิจประกอบการคาธรรมดา  ซ้ือมาขายไปจะมี
สินคาเพียงรายการเดยีว  แตถาเปนประเภทอุตสาหกรรมผลิตสินคา  สินคาคงเหลือประกอบดวย  
วัตถุดิบ  งานระหวางทาํ  และสินคาสําเร็จรูป  ซ่ึงความคลองตัวของสวนประกอบทัง้  3  นี้  แตกตาง
กัน  ถามองแงความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสด  สินคาสําเร็จรูปจะมีความคลองตัวสูงกวา
สวนประกอบอื่น  การลงทนุในสินคาคงเหลือธุรกิจตองเผชิญกับปญหา  2  ดานคือ  กรณีมีสินคา
คงเหลือนอยเกินไป  อาจทาํใหเสียโอกาสในการหารายได  ในทางตรงกันขามถามีสินคาคงเหลือมาก
เกินไป  คาใชจายในการเก็บรักษาจะสูง   สําหรับการวัดในแงคณุภาพ  เพราะการที่สินคาคงเหลือมาก
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เกินไปอาจเปนผลทําใหมีการขายลดราคา  หรือเกิดการสูญเสียระหวางเก็บรักษา ผลกระทบที่เกดิขึน้ก็
คือ  กําไร 

เนื่องจากกําไรของธุรกิจแสดงใหเห็นสมรรถภาพของผูบริหารในการจดัการ และบริหาร
สินทรัพยของธุรกิจที่มีอยู  ในขณะเดยีวกันกําไรก็เปรียบเสมอืนเกราะคุมครองผูลงทุนเพราะเปน
ตัวกําหนดความสามารถในการจายดอกเบี้ยและเงินตนแกเจาหนีเ้งินกู  ตลอดจนจายเปนเงนิปนผล
และเหลือเก็บเปนเงินกําไรสะสมไวในธุรกจิตอไป  ดวยเหตุนี้ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายที่เปนตัวแทนความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ ในการวดัความเสี่ยงของ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย ที่จะนํามาศกึษาครั้งนี้จึงจะใชของ Altman (1968 : 589-609) 
คํานวณไดจากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม Castagna and Matolcsy (1981: 55-77) คํานวณได
จากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนกําไรจากการดาํเนินงานตอสินทรัพยที่ใชใน
การดําเนนิงาน สุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) 
คํานวณไดจากอัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูง
โอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิง่นอยลงเพียงนั้น 
 

(4) ปจจัยเก่ียวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ 
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่วกับเงนิทุนสะสม

จากแหลงภายในของธุรกิจ ไดแก  สมมตฐิานการวิจัยท่ี  1(2) คือ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพย
รวม ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบ
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 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่  1(2) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ 
Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสมมติฐานการวิจัยท่ี  3(3) คือ อัตราสวน
กําไรสะสมตอสินทรัพยรวม ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริ
พงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 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
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่  3(3) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เนือ่งจากในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally 
Accepted Accounting Principles) หลายหลายหลักการ สําหรับรายการบัญชีหนึ่งๆ เมื่อกิจการเลือกที่
จะใชหลักการและวิธีการบญัชีใด ก็ถือวาเปนนโยบายการบัญชี (Accounting policy) ของกิจการนั้นๆ 
นโยบายการบัญชีของแตละกิจการอาจแตกตางกันไป และเปนการยากที่จะบอกวานโยบายการบัญชี
ใดดกีวากัน (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 : 112) เพราะในการตัดสินใจเลือกนโยบายการบัญชีใดนั้น ผู
ตัดสินใจยอมตองพิจารณาถงึปจจัยทางสังคม เศรษฐกจิ และการเมอืง ที่เกี่ยวของกันดวย ดงันั้น
ความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอน
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และวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลว
พอๆ กัน (Radebaugh, Gray, and Black, 2006 : 14-15) 

ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่วกับเงนิทุนสะสม
จากแหลงภายในของธุรกิจ ไมสอดคลองกับการที่ใชเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ เปน
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงประเภทหนึ่งในผลงานวิจยักอนหนานี้ นัน่คือ Altman (1968 : 589-609) และ      
สุพจน สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) คํานวณไดจาก
อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความ
ลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น 
 

(5) ปจจัยเก่ียวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ 
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกี่ยวกับสดัสวนแหง

ภาระผูกพนัทางการเงินของธุรกิจ ไดแก  สมมติฐานการวิจัยท่ี  1(4) คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุน
สามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-
609) ในการศกึษาและเปรียบเทียบจาก 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 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่  1(4) หรือ คาผลตาง
ของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กบั Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสมมติฐานการ
วิจัยท่ี  2(5) คือ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม ในตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 
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 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่  2(5) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .05 เนื่องจากในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
(Generally Accepted Accounting Principles) หลายหลายหลักการ สําหรับรายการบัญชีหนึ่งๆ เมื่อ
กิจการเลือกทีจ่ะใชหลักการและวิธีการบญัชีใด ก็ถือวาเปนนโยบายการบัญชี (Accounting policy) 
ของกิจการนั้นๆ นโยบายการบัญชีของแตละกิจการอาจแตกตางกันไป และเปนการยากที่จะบอกวา
นโยบายการบัญชีใดดีกวากนั (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 : 112) เพราะในการตัดสินใจเลือกนโยบาย
การบัญชีใดนัน้ ผูตัดสินใจยอมตองพิจารณาถึงปจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง ที่เกี่ยวของกัน
ดวย ดังนั้นความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ระหวางวธีิเขา
กอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ หรือโอกาสที่จะประสบ
ความลมเหลวพอๆ กัน (Radebaugh, Gray, and Black, 2006 : 14-15) 
 ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกี่ยวกับสดัสวนแหง
ภาระผูกพนัทางการเงินของธุรกิจ ไมสอดคลองกับการที่ใชสัดสวนแหงภาระผูกพนัทางการเงินของ
ธุรกิจ เปนปจจัยบงชี้ความเสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยักอนหนานี้ นัน่คือ 
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Altman (1968 : 589-609) และ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77)  คํานวณไดจากสัดสวนมลูคา
ตลาดของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม  โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะ
ประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น 
 

(6) ปจจัยเก่ียวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ 
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่วกับการใชประโยชน

จากสินทรัพยของธุรกิจ ไดแก  สมมติฐานการวิจัยท่ี  1(5) คือ อัตราสวนยอดขายสทุธิตอสินทรัพย
รวม ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบ
จาก 3 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547   (2) ป พ.ศ. 2548  และ (3) ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐาน
การวิจยัที่  1(5) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั
ที่ระดับ .05 และสมมติฐานการวิจัยท่ี  3(4) คือ อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม ในตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ สุพจน สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ    บวรอเนกสกุล  
(2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 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 สําหรับรายการบญัชีหนึ่งๆ เมือ่กิจการเลือกที่จะใชหลักการและวิธีการบญัชีใด ก็ถือวาเปน
นโยบายการบัญชี (Accounting policy) ของกิจการนั้นๆ นโยบายการบัญชีของแตละกจิการอาจ
แตกตางกันไป และเปนการยากที่จะบอกวานโยบายการบัญชีใดดีกวากนั (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 : 
112) เพราะในการตัดสนิใจเลือกนโยบายการบัญชีใดนั้น ผูตัดสินใจยอมตองพิจารณาถึงปจจัยทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง ที่เกี่ยวของกันดวย ดังนัน้ความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการที่ตีราคา
สินคาคงเหลือตามราคาทุน ระหวางวิธีเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จ หรือโอกาสที่จะประสบความลมเหลวพอๆ กัน (Radebaugh, Gray, and Black, 
2006 : 14-15) 

ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่วกับการใชประโยชน
จากสินทรัพยของธุรกิจ ไดแก  สมมติฐานการวิจัยท่ี  1(5) คือ อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพย
รวม ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบ
จากชวงเวลา คือ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 สนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 1(5) หรือ คาผลตาง
ของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กบั Average แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ย
มากกวา Average ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกจิการที่ใชวิธีการตี
ราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมกีารใชประโยชนจากสินทรัพยของ
ธุรกิจสูงกวาวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ซ่ึงการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ เปนปจจยับงชีค้วาม
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เสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยักอนหนานี้ นั่นคือ Altman (1968 : 589-609) 
คํานวณไดจากอัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม และ สุพจน สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  
และ ศิริลักษณ    บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21)  คํานวณไดจากอัตราสวนกระแสเงนิสดตอสินทรัพย
รวม ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะไดนําอัตราสวนดังกลาวขางตนมาทําการศึกษาเชนกัน  โดยคาดวา
อัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพยีงนั้น 
 

(7) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของ

ธุรกิจ ไดแก  สมมติฐานการวิจัยท่ี  1(6) คือ คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศกึษาและเปรยีบเทียบจาก 3  ชวงเวลา คือ (1) ป 
พ.ศ. 2547   (2) ป พ.ศ. 2548  และ (3) ป พ.ศ. 2549 ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่  1(6) หรือ คา
ผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กับ Average ไมแตกตางกันอยางมนียัสําคัญที่ระดบั .05 สมมติฐาน
การวิจัยท่ี  2(6) คือ คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 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 และสมมติฐานการวิจัยท่ี  3(9) คือ คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัว
แบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  
(2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 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
นโยบายการบัญชีใดดีกวากนั (สุชาดา สถาวรวงศ, 2541 : 112) เพราะในการตัดสินใจเลือกนโยบาย
การบัญชีใดนัน้ ผูตัดสินใจยอมตองพิจารณาถึงปจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง ที่เกี่ยวของกัน
ดวย ดังนั้นความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการที่ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ระหวางวธีิเขา
กอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ หรือโอกาสที่จะประสบ
ความลมเหลวพอๆ กัน (Radebaugh, Gray, and Black, 2006 : 14-15) 

ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของ
ธุรกิจ ไดแก สมมติฐานการวิจัยท่ี  1(6) คือ คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรยีบเทียบจากชวงเวลา คือ (4) ป 
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พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่ 1(6) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง 
FIFO กับ Average แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average 
ดังนั้นกจิการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีคาดชันีวัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ซ่ึงคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ เปน
ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวิจยักอนหนานี ้ นั่นคือ Altman 
(1968 : 589-609) ซ่ึงถาคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา  2.99  พยากรณวาธุรกิจจะไม
ลมละลาย โดยคาดวาคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจนี้ยิง่สูงโอกาสที่กิจการจะประสบความ
ลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น และ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี  3(9) คือ คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของสุพจน  สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกลุ  (2541 : 12-21) 
ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 2 ชวงเวลา คือ (2) ป พ.ศ. 2548  และ (3) ป พ.ศ. 2549 สนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 3(9) หรือ คาผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง FIFO กบั Average แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย FIFO มีคาเฉลี่ยนอยกวา Average ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bernstein 
(1989 : 138-159) ดังนั้นกิจการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวธีิเขากอน-ออกกอน 
จะมีคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจต่ํากวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ซ่ึงคาดัชนีวัดภาวะลมละลาย
ของธุรกิจ เปนปจจยับงชี้ความเสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้มาจากผลงานวจิัยกอนหนานี ้ นั่น
คือ สุพจน สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21)  ซ่ึงถาคาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา 0.1388 สามารถพยากรณไดวา บริษัทดังกลาวไมอยูในภาวะความ
เสี่ยงตอการเปนบริษัทที่อาจจะถูกเพกิถอนจากตลาดหลักทรัพย  โดยคาดวาคาดัชนีวดัภาวะลมละลาย
ของธุรกิจนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพยีงนั้น 

 
 5.2.3 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
ที่มีตอปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลาย ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย : เปรียบเทียบระหวางวธีิเขากอน-ออกกอนและวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก โดยกราฟแทง 

การอภิปรายผลของการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ จะไดใชปจจยับงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลายของ
บริษัทโดยแบงเปน  7  กลุม ซ่ึงยอมรับมาจาก Altman (1968 : 589-609 อางถึงในการศกึษาของ 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) ปจจยัเกีย่วกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ (2) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ (3) ปจจัย
เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ (4) ปจจัยเกี่ยวกับเงนิทุนสะสมจากแหลงภายในของ
ธุรกิจ (5) ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ (6) ปจจัยเกีย่วกับการใช
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ประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ และ (7) คาดัชนวีดัภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ดังตอไปนี ้
 

(1) ปจจัยเก่ียวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ 
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกี่ยวกับโครงสราง

เงินทุนของธุรกิจ ไดแก อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรยีบเทียบจาก 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 ซ่ึง FIFO มี
คาเฉลี่ยนอยกวา Average และสมมติฐานการวิจัยท่ี  3(8) คือ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุนรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  
บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 3 ชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547   (2) 
ป พ.ศ. 2548  และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยนอยกวา Average ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคดิของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกจิการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีโครงสรางเงินทุนของธุรกิจจากหนี้สินนอยกวาวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั โครงสรางเงินทุนโดยทัว่ไป การที่ธุรกิจมีหนี้สินในโครงสรางเงินทุนมีผลใหผูถือหุนตอง
รับภาระความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  ซ่ึงความเสี่ยงในกรณีนีเ้ปนผลจากความไมแนนอนในการจัดหาเงินทุน
ของธุรกิจ และอาจรวมถึงความ เสี่ยงตอการลมละลายหรือลมเหลวในการดําเนินงาน (Default risk) 
อันเนื่องจากภาวะธุรกิจโดยสวนรวม หรือ วัฎจักรของอุตสาหกรรมนั้นไมเอื้ออํานวยตอการ
ประกอบการ  ในกรณทีี่ธุรกิจกอหนีเ้ปนสัดสวนทีสู่งมาก  จะมีผลกระทบทําใหธุรกิจตองมี
ความสามารถทํากําไรมากขึน้ใหพอทีจ่ะมาจายดอกเบี้ยแกเจาหนี้ ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก  นอกจากนี้
การกอหนีเ้ปนจํานวนสูงดังกลาว จะเปนสาเหตุใหธุรกิจตองมีตนทนุในการจัดหาเงินทุนสูงขึ้นเปน
ลําดับ  (ตวัอยางเชน   คาใชจายดานนิติกรรมสัญญา และตนทุนในการจัดหาเงนิ  เปนตน)  และทําให
ธุรกิจตองเสี่ยงตอการลมละลายสูงขึ้นดวย  ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนตองคํานึงถึงความไมแนนอน 
หรือความเสี่ยงอันเกิดจากความลมเหลวทางธุรกิจนั้นดวย  ซ่ึง Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77) 
คํานวณไดจากอัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสินทรัพยรวม และ สุพจน         สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  
และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) คํานวณไดจากอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุนรวม โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิง่มากขึ้นเพียงนั้น 

 
(2) ปจจัยเก่ียวกับสภาพคลองของธุรกิจ 
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่วกับสภาพคลองของ

ธุรกิจ ไดแก  อัตราสวนเงินทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 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 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา 
Average อัตราสวนเงินทนุหมุนเวียน ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy 
(1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 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 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม 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 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีน ในตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของสุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  
(2541 : 12-21) ในการศกึษาและเปรียบเทยีบจากชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ย
มากกวา Averageและอัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนตอยอดขาย ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ
สุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกลุ  (2541 : 12-21) ในการศกึษา
และเปรียบเทยีบจาก 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 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average โดยสอดคลองกับแนวคิดของ 
Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกจิการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวธีิเขา
กอน-ออกกอน จะมีสภาพคลองสูงกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ซ่ึงสภาพคลอง  หมายถึง  ความสามารถ
เปลี่ยนเปนเงินสดไดในระยะเวลาอันสั้นซึ่งแสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น  สภาพ
คลองนี้สามารถพิจารณาไดจากอัตราสวนทนุหมุนเวยีน โดยอัตราสวนเงินทนุหมุนเวียน เปน
อัตราสวนที่ช้ีใหเห็นวาธุรกิจมีความสามารถชําระหนี้ระยะสั้นไดดีเพยีงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ทําวิจยัเกีย่วกบัการพยากรณภาวะลมละลายของธุรกิจ  อัตราสวนเงนิทุนหมนุเวยีนซึ่งเปนอัตราสวน
ระหวางสินทรัพยหมนุเวยีนตอหนี้สินหมนุเวยีน เปนสิ่งที่ช้ีใหเหน็วา  หนี้สินจํานวนเทาใดที่จะ
สามารถชําระไดดวยสินทรพัยสภาพคลองของธุรกิจ  ซ่ึงธุรกิจยิ่งมีกระแสของสินทรัพยสภาพคลอง
จากการดําเนินงานสุทธิ นั่นคือ กระแสเงนิสดมากเพยีงใด  โอกาสทีธุ่รกิจจะประสบความลมเหลวยิ่ง
นอยลงเพียงนัน้ 

 
(3) ปจจัยเก่ียวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ 

ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจยัเกีย่วกับความสามารถในการทํา
กําไรของธุรกิจ ไดแก  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ 
Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 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 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา 
Average อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and 
Matolcsy (1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 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 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา 
Average อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยที่ใชในการดาํเนินงาน 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 ซ่ึง 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 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของสุพจน   สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  
(2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 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 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average โดย
สอดคลองกับแนวคดิของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกจิการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจสูงกวาวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั ซ่ึงสินคาคงเหลือเปนสินทรัพยที่มีไวเพื่อหารายไดใหแกธุรกิจการคาโดยตรง  
เปรียบเสมือนเสนเลือดหลอเล้ียงธุรกิจ  และมีความสําคัญตอความเปนความตายของธุรกิจนั้นๆ ทั้งนี้
สินคาคงเหลือมักเปนรายการที่มีมูลคาสูง และมีความเสี่ยงสูงกวาบรรดาสินทรัพยหมุนเวียนประเภท
อ่ืน  เสี่ยงเรื่องความไมแนนอนของราคา  เส่ือมคุณภาพลาสมัยและตองเสียคาเก็บรักษา  นอกจากนี้ยัง
ตองเสี่ยงตอการจําหนายไมไดอีกดวย  รายการสินคาคงเหลือประกอบดวยสินทรัพยอะไรบาง
ยอมขึ้นอยูกับประเภทของธรุกิจ    ถาเปนธุรกิจประกอบการคาธรรมดา  ซ้ือมาขายไปจะมีสินคาเพียง
รายการเดยีว  แตถาเปนประเภทอุตสาหกรรมผลิตสินคา  สินคาคงเหลือประกอบดวย  วัตถุดิบ  งาน
ระหวางทาํ  และสินคาสําเร็จรูป  ซ่ึงความคลองตัวของสวนประกอบทัง้  3  นี้  แตกตางกัน  ถามองแง
ความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสด  สินคาสําเร็จรูปจะมีความคลองตัวสูงกวาสวนประกอบอื่น  
การลงทุนในสินคาคงเหลือธุรกิจตองเผชิญกับปญหา  2  ดานคือ  กรณีมีสินคาคงเหลือนอยเกนิไป  
อาจทําใหเสยีโอกาสในการหารายได  ในทางตรงกันขามถามีสินคาคงเหลือมากเกนิไป  คาใชจายใน
การเก็บรักษาจะสูง   สําหรบัการวัดในแงคุณภาพ  เพราะการที่สินคาคงเหลือมากเกนิไปอาจเปนผลทํา
ใหมีการขายลดราคา  หรือเกดิการสูญเสียระหวางเก็บรักษา ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือ  กําไร 

เนื่องจากกําไรของธุรกิจแสดงใหเห็นสมรรถภาพของผูบริหารในการจดัการ และบริหาร
สินทรัพยของธุรกิจที่มีอยู  ในขณะเดยีวกันกําไรก็เปรียบเสมอืนเกราะคุมครองผูลงทุนเพราะเปน
ตัวกําหนดความสามารถในการจายดอกเบี้ยและเงินตนแกเจาหนีเ้งินกู  ตลอดจนจายเปนเงนิปนผล
และเหลือเก็บเปนเงินกําไรสะสมไวในธุรกจิตอไป  ดวยเหตุนี้ปจจัยบงชี้ความเสี่ยงที่ไดจากตัวแบบ
พยากรณภาวะลมละลายที่เปนตัวแทนความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ ในการวดัความเสี่ยงของ
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความ
ลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น 
 

(4) ปจจัยเก่ียวกับเงินทุนสะสมจากแหลงภายในของธุรกิจ 
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่วกับเงนิทุนสะสม

จากแหลงภายในของธุรกิจ ไดแก  อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม ในตัวแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 3 ชวงเวลา คือ (2) ป พ.ศ. 
2548  (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average 
และ อัตราสวนกําไรสะสมตอสินทรัพยรวม ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน   สุนทริน
คะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 
3 ชวงเวลา คือ (2) ป พ.ศ. 2548  (3) ป พ.ศ. 2549 และ (4) ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2549 ซ่ึง FIFO มี
คาเฉลี่ยมากกวา Average โดยสอดคลองกับแนวคิดของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกจิการที่ใช
วิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีความสามารถเกี่ยวกับเงนิทุน
สะสมจากแหลงภายในของธุรกิจสูงกวาวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั และเงินทุนสะสมจากแหลงภายใน
ของธุรกิจ เกีย่วของกับปจจยับงชี้ความเสีย่งประเภทหนึง่ในผลงานวจิยักอนหนานี้ นั่นคือ Altman 
(1968 : 589-609) และ สุพจน สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 
12-21) โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนัน้ 
 

(5) ปจจัยเก่ียวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงินของธุรกิจ 
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกี่ยวกับสดัสวนแหง

ภาระผูกพนัทางการเงินของธุรกิจ 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 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average และ สัดสวนมูลคาตลาดของหุนสามัญตอ
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy 
(1981 : 55-77) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 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 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average โดย
สอดคลองกับแนวคดิของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกจิการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีความสามารถเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงิน
ของธุรกิจสูงกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั และสัดสวนแหงภาระผูกพันทางการเงนิของธุรกิจเกีย่วของ
กับปจจยับงชีค้วามเสี่ยงประเภทหนึ่งในการศึกษาครั้งนีม้าจากผลงานวิจัยกอนหนานี้ นั่นคือ Altman 
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(1968 : 589-609) และ Castagna and Matolcsy (1981 : 55-77)  โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่
กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น 
 

(6) ปจจัยเก่ียวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ 
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยเกีย่วกับการใชประโยชน

จากสินทรัพยของธุรกิจ ไดแก  อัตราสวนยอดขายสทุธิตอสินทรัพยรวม ในตวัแบบพยากรณภาวะ
ลมละลายของ Altman (1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรียบเทยีบจาก 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  ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ย
มากกวา Average และ อัตราสวนกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลาย
ของ สุพจน สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) ในการศกึษา
และเปรียบเทยีบจากชวงเวลา คือ (1) ป พ.ศ. 2547 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average โดยสอดคลอง
กับแนวคิดของ Bernstein (1989 : 138-159) ดังนั้นกจิการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอน-ออกกอน จะมีความสามารถเกี่ยวกบัการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจสูงกวา
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั และการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจเกี่ยวของกับปจจัยบงชี้ความเสี่ยง
ประเภทหนึ่งจากผลงานวิจยักอนหนานี้ นัน่คือ Altman (1968 : 589-609) และ สุพจน สุนทรินคะ  อารี  
สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ    บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21)  โดยคาดวาอัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่
กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น 

 
(7) คาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจ (Overall Index) 
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของ

ธุรกิจ ไดแก คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Altman 
(1968 : 589-609) ในการศึกษาและเปรยีบเทียบจาก 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 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average คาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายของ Castagna and Matolcsy (1981 : 
55-77) ในการศึกษาและเปรยีบเทียบจาก 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 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average และคาดัชนวีัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายของสุพจน สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  
และ ศิริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) ในการศึกษาและเปรียบเทียบจากชวงเวลา คือ (1) ป 
พ.ศ. 2547 ซ่ึง FIFO มีคาเฉลี่ยมากกวา Average โดยสอดคลองกับแนวคิดของ Bernstein (1989 : 138-
159) ดังนั้นกิจการที่ใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวธีิเขากอน-ออกกอน จะมีคาดัชนี
วัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตัวแบบพยากรณภาวะลมละลายสูงกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั และ
การใชคาดัชนวีัดภาวะลมละลายของธุรกิจ ในตวัแบบพยากรณภาวะลมละลายเกีย่วของกับปจจัยบงชี้
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ความเสี่ยงประเภทหนึ่งจากผลงานวิจัยกอนหนานี้ นั่นคอื Altman (1968 : 589-609) ซ่ึงถาคาดัชนีวัด
ภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา  2.99  พยากรณวาธุรกิจจะไมลมละลาย Castagna and Matolcsy 
(1981: 55-77) ซ่ึงถาคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา -5.7334 พยากรณวาธุรกิจจะไมอยูใน
ความเสี่ยงที่จะประสบภาวะความยุงยากทางการเงิน และ สุพจน สุนทรินคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิ
ริลักษณ  บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21)  ซ่ึงถาคาดัชนีวัดภาวะลมละลายของธุรกิจสูงกวา 0.1388 
สามารถพยากรณไดวา บริษัทดังกลาวไมอยูในภาวะความเสี่ยงตอการเปนบริษัทที่อาจจะถูกเพิกถอน
จากตลาดหลักทรัพย  โดยคาดวาคาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจนี้ยิง่สูงโอกาสที่กิจการจะประสบ
ความลมเหลวยิ่งนอยลงเพยีงนั้น 
 
5.3 ขอจํากัดของการวิจัย 
 เนื่องจากการวจิัยฉบับนี้เปนงานวิจยัทางดานวิชาการบัญชี ซ่ึงมีผูทําการวิจัยทางดานนี้ไมมาก
ในประเทศไทย ดังนั้นการวจิัยในครั้งนี้มีจดุมุงหมายเพื่อเปนการศึกษานํารอง (Pilot Study) โดยจะ
ชวยลดการตัดสินใจชนดิอาศัยเพยีงลางสังหรณ การเดา และการใชสัญชาติญาณ การวิจัยคร้ังนีไ้มได
บั่นทอนการใชดุลยพินิจแตกลับชวยเสริมสรางใหการตดัสินใจเปนไปอยางมีระบบ และมีเหตุผล
สําหรับผูสนใจในการศึกษางานวิจยัทางดานวิชาการบัญชีเปนกรณเีฉพาะ (Case Study) ตอไป จึงมี
ขอจํากัดหลายประการดังนี ้
 
 (1) ขอจํากดัในเรื่องการอางอิงวิธีการวิจยัในอดีต 
 เนื่องจากการวจิัยทางดานวิชาการบัญชีทํานองนี้ ยงัไมเคยปรากฏมากอนในประเทศไทย 
ดังนั้นจึงไมสามารถกลาวอางอิงถึงวิธีการวิจัยในอดีตได จึงอาจทําใหเกิดการโตแยงไดวาวิธีการวจิัยนี้
เหมาะสมเพยีงพอหรือไมและอาจสงผลถึงการยอมรับหรือเชื่อถือได เพียงใด  
 
 (2) ขอจํากดัของงบการเงิน 
 งบการเงินของธุรกิจที่ใชในการวิจัยนี้ เปนงบการเงินทีจ่ดัทําขึ้นสําหรับงวดระยะเวลาหนึ่ง 
โดยจะใชงวดเวลาเปนรายป ดวยเหตนุี้กําไรหรือขาดทนุที่ไดจึงเปนกาํไรหรือขาดทนุสําหรับปเทานั้น 
Fitzgerald (1956 : 23) ไดใหแงคิดไวในหนังสือ Analysis and Interpretation of Financial  and 
Operating Statements วากําไรหรือขาดทุนที่แทจริงของธุรกิจควรที่จะเปนกําไรหรือขาดทุนที่ไดรับ
ตลอดอายุของกิจการนัน้ เมื่อเปนเชนนีแ้สดงวาจะหากาํไรที่แทจริงได ก็ตอเมื่ออายุของกิจการนั้น
ส้ินสุดลง คือขายหรือเลิกกิจการ งบการเงินที่ใชกนัอยูในปจจุบันนี้เปนงบการเงนิของธุรกิจที่ยงัคง
ดําเนินงานอยู (Going Concern) นั่นหมายความวา กําไรหรือขาดทุนที่ไดในแตละงวดมิใชกําไรหรือ
ขาดทุนที่เปนจริงของธุรกิจนั้น เปนเพียงกําไรหรือขาดทุนที่ประมาณขึ้น ในทํานองเดียวกันกับงบดุล
ที่ได ณ เวลาใดเวลาหนึ่งกม็ิใชงบแสดงฐานะการเงนิจรงิ ณ เวลานัน้ ทั้งนี้เนื่องจากรายการตางๆ ที่
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ปรากฏในงบดลุบางรายการไมถูกตองตรงกับขอเท็จจริงในเวลานัน้ ซ่ึงเปนผลจากความพยายาม
แบงแยกผลการดําเนินงานและแสดงฐานะการเงินเปนชวงๆ ทําใหเกดิปญหาหลายประการ และ
ปญหาเหลานีก้ลายเปนขอจาํกัดของงบการเงิน ไดแก การจัดสรรรายได คาใชจายสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีหนึ่งขึ้นกับดลุยพินิจของผูมีอํานาจตัดสนิใจ จํานวนเงินที่ปรากฏในงบดุลไมถูกตอง
ตรงตามขอเท็จจริง งบดุลและงบกําไรขาดทุนที่จัดทําขึน้ตางวาระกนัถึงแมตัวเงินทีป่รากฏในรายการ
นั้นจะเทากนัแตคาของเงินยอมตางกันและขอมูลจากงบการเงินเปนเพยีงขอมูลเชิงปริมาณ แตมีขอมูล
บางอยางซึ่งกระทบตอภาวะการเงินและผลการดําเนินงานของธุรกิจ แตขอมูลเหลานี้ไมปรากฏใน   
งบการเงิน ทั้งนี้เปนเพราะขอมูลเหลานี้ไมสามารถกําหนดเปนตวัเงินได คือ ช่ือเสียงของธุรกิจที่มีตอ
สาธารณชน ความเชื่อถือจากเจาหนี ้ ประสิทธิภาพการบริหารงานของฝายบริหาร ลักษณะของ
ผูบริหาร ความสัมพันธระหวางนายจางกบัลูกจาง สัญญาผูกมัดเกี่ยวกับการซื้อขายวัตถุดิบ สินคา วัสดุ 
และสินทรัพย ที่อาจเกิดเปนหนี้สินขึ้นในอนาคต เปนตน 
 
 3.  ขอจํากัดในเรื่องขอบเขตและขนาดของกลุมตัวอยาง 
 เนื่องจากการวจิัยฉบับนี้จาํเปนตองจํากดัขอบเขตของกลุมตัวอยางเฉพาะบริษัท ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําใหขนาดของกลุมตัวอยางที่นํามาศกึษาและเปรียบเทียบมีขนาดเล็ก
กวา 30 (n<30) ในบางอุตสาหกรรม เพือ่ใหสามารถเปรียบเทียบกนัไดจึงตองใชสถิติ t – tests for 
samples ในการเปรียบเทียบ การจํากดัขอบเขตนี้อาจทําใหไมเปนตัวแทนที่ดีของบริษัททุกบริษัทใน
ประเทศไทย 
 
 4.  ขอจํากัดในเรื่องขอบเขตและเวลาที่ศึกษา 
 เนื่องจากการวจิัยฉบับนี้ไดทาํการศึกษาเปรยีบเทียบ ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549  
การจํากัดขอบเขตของเวลานี ้ อาจทําใหไมสามารถนําไปใชในการพยากรณของชวงเวลาในอนาคตได
อยางชัดเจน เนื่องจากสภาพแวดลอมทางการบัญชีเปลี่ยนแปลงไป หรือปจจยัอ่ืนๆ ที่สําคัญได
เปลี่ยนแปลงไปไมอยูคงที่  
 
 5.  ขอจํากัดในเรื่องการเปรียบเทียบระหวางบริษัท 
 เนื่องจากขอมลูที่ไดจากบรษิัทควรตองอยูในลักษณะเปรียบเทียบกันได หากนําบรษิัทแตละ
แหงมาทําการศึกษาพบวา กิจการเหลานั้นตางก็มีขอแตกตางเกี่ยวกับการดําเนินงานอยูบาง เชน 
แตกตางเรื่องทองที่ที่ประกอบธุรกิจ ซ่ึงมีผลตอระดับราคาและตนทุนการดําเนนิงาน แตกตางในความ
เปนเจาของในสินทรัพยที่ใชดําเนินงาน เปนสินทรัพยทีบ่ริษัทเชาหรือเปนเจาของเองหรือทั้งสองอยาง 
แตกตางในปรมิาณเงินลงทุนในสินทรัพยทีม่ิไดใชในการดําเนินงาน แตกตางในประเภทสินคาที่ผลิต 
ผลิตเพียงประเภทเดยีวหรือหลายประเภท แตกตางในกําลังการผลิตที่ใช ใชไดเต็มทีห่รือไม แตกตาง
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ในนโยบายตาง ๆ คือ นโยบายการจดัซื้อ นโยบายการจําหนาย นโยบายการใหสินเชื่อ นโยบายการ
จายเงินปนผล แตกตางในวิธีการบัญชี เชน วิธีการตรีาคาสินคาคงเหลือ และการคิดคาเสื่อมราคา     
เปนตน  
 
 6.  ขอจํากัดในเรื่องการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับทีต่่ํากวา  
 สินคาคงเหลือในวนัสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี หากเปรียบเทียบกับราคาทุนกับราคา
มูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตรายการใดจะต่าํกวา อาจจะเลือกเปรียบเทียบแตละรายการ หรือ 
เปรียบเทียบราคาทุนรวมกับมูลคาสุทธิที่จะไดรับรวมทีต่่ํากวา โดยทั่วไปบริษัทมสิีทธิเลือกวิธีการตี
ราคาสินคาคงเหลือจากการเปรียบเทียบแตละรายการหรอืจากยอดรวมก็ได แตถาเลือกวิธีใดแลว
จะตองถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอตลอดไป 
 การบันทึกการตีราคาสินคาคงเหลือไปสูมูลคาสุทธิที่จะไดรับแสดงไดดังนี ้

เดบิต  ผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง XX 
          เครดิต  สินคาคงเหลือหรือคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง XX 
  

 ซ่ึงงานวิจยัฉบับนี้ใชการศึกษาและเปรยีบเทียบขอมูลทางการบัญชีจากงบการเงิน ซ่ึงเปดเผย
เฉพาะวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเทานั้น 
 
5.4 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

การวิจยัผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยง
จากภาวะลมละลายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวาง
วิธีเขากอน-ออกกอนและวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัครั้งนี ้ มีขอเสนอแนะใหนาํวิธีดําเนนิการศึกษา
เปรียบเทียบ และผลการวิจัยทีไ่ด ใชเปนฐานขอมูลสําหรับผูบริหาร ผูที่สนใจ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในการกําหนดวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ไดแก วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธี
ถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบริษทัอื่นๆ ไดใชเปน
ประโยชนในการกําหนดยอดกําไรที่เหมาะสมโดยใชวิธีคิดตนทุนใหสอดคลองกับรายได ในการ
วางแผนและควบคุมกําไรของกิจการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของผูบริหาร และในการเพิ่ม
ประสิทธิผลใหแกกิจการ ดงันี้ 
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(1) ดานการนาํผลการวิจัยไปสนับสนุนการเลือกใชนโยบายบัญชี ในการตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุน 

การเลือกใชนโยบายบัญชีในการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนที่แตกตางกัน จะมีผลตอ
ตนทุนขายในงบกําไรขาดทนุ และสินคาคงเหลือในงบดุล ซ่ึงถาราคาสินคาที่ซ้ือเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
เชนเดยีวกับชวง ป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 ผลการวิจยัของงานวิจยัฉบับนี้สนับสนุนใหใชการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน เพราะผลการวิจยัพบวาผลกระทบจากวิธีการตีราคา
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 มีคาเฉลี่ยมากกวาวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปจจัย
เกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ ปจจัยเกี่ยวกับสัดสวนแหงภาระผกูพนัทางการเงินของธุรกิจ ปจจัย
เกี่ยวกับการใชประโยชนจากสินทรัพยของธุรกิจ และ คาดัชนีวดัภาวะลมละลายของธุรกิจจากตวัแบบ
พยากรณภาวะลมละลายของ Altman นอกจากนีย้ังพบวาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย
วิธีเขากอน-ออกกอน มีคาเฉลี่ยนอยกวา วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ ปจจัย
เกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ จากปจจัยบงชี้ความเสี่ยงจากภาวะลมละลายทั้ง 5 กลุมนี้สามารถ
คาดการณไดวาบริษัทจดทะเบียนที่มวีิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวธีิเขากอน-       
ออกกอน มีโอกาสที่จะประสบความลมเหลวนอยกวา บริษัทจดทะเบยีนที่มวีิธีการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน โดยวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
 

(2) ดานการนาํผลการวิจัยไปใช (Implementation) เพื่อเปนแนวทางแกผูใชงานวิจัย จึงเสนอ
แนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดย           
วิธีเขากอน-ออกกอน และวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบริษัทที่ผูใชงานวิจยัสนใจศึกษา ตามแนวคิด
ของ Bemstein (1989 : 158-159) และจดุมุงหมายสําคญัในการตีราคาสินคาคงเหลือ คือ การกําหนด
ยอดกําไรที่เหมาะสมโดยใชวิธีคิดตนทุนใหสอดคลองกับรายได มูลคาสินคาคงเหลือที่เหมาะสมจะมี
ความสําคัญ ตองบดุล และงบกําไรขาดทุน ถาสินคาคงเหลือปลายงวดมีมูลคาสูงกวาที่ควรจะเปน ผล
คือตนทุนสินคาจะต่ําและกาํไรสุทธิจะสูง สวนทางดานงบดุลสินคาคงเหลือที่ปรากฏในงบดุลจะสูง 
ดวยเหตุที่สินคาคงเหลือเปนรายการในสินทรัพยหมนุเวียน ดังนั้นสนิทรัพยหมนุเวียน และ สินทรัพย
หมุนเวียนสุทธิจะสูงกวาที่ควรจะเปน ผลอันเนื่องมาจากการที่ธุรกิจมีกําไรสูงจะสงผลถึงกระแสเงิน
สด กลาวคือ นอกจากจะตองจายภาษีเงนิไดในจาํนวนสูงกวาที่ควรจะเปนแลว เงนิปนผลที่จายอาจสูง
ตามไปดวย ในทางตรงกันขาม ถาตีราคาสินคาคงเหลือต่าํกวาที่ควรจะเปน ผลที่ตามมาจะสวนทางกับ
กรณีตีราคาสินคาสูงกวาที่ควรจะเปนตามที่ไดกลาวมาแลว ดังจะเหน็ไดจากตวัอยางตอไปนี ้
ขอมูลเพิ่มเติม :-  
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 - ไมมีสินคาคงเหลือตนงวด 
-  คาใชจายในการขายและบริหาร 500,000 บาท รวมดอกเบี้ยจาย 50,000 บาท ไวแลว 
-  สินคาคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม มีจาํนวน 80,000 หนวย 
-  สินทรัพยทั้งหมดตนงวดไมรวมสินคาคงเหลือ 9,000,000 บาท 
-  สินทรัพยทั้งหมดปลายงวดไมรวมสินคาคงเหลือ 7,500,000 บาท ในจาํนวนนี้เปน 
    สินทรัพยหมุนเวยีน 5,000,000 บาท 
-  หนี้สินหมุนเวียน 2,500,000 บาท 
-  หนี้สินระยะยาว 1,000,000 บาท 
-  ราคาขายสินคา 25 บาทตอหนวย 
- บริษัทฯ คาดวามูลคาสุทธิที่จะไดรับจากสินคาคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม เทากับ 1,200,000 บาท 
-  มีการซื้อสินคาระหวางงวดดังนี ้
 

เดือน จํานวนหนวย ราคาตอหนวย (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 
มกราคม 10,000 10 100,000 
มีนาคม 30,000 11 330,000 
มิถุนายน 60,000 12 720,000 
ตุลาคม 30,000 14 420,000 
ธันวาคม 50,000 15 750,000 
รวม 180,000  2,320,000 
 
วิธีการคํานวณทําไดดังนี้ :- 
ขั้นท่ี 1 คํานวณหาราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม จํานวน 80,000 หนวย 
1.1 การคํานวณสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน 
 วิธีนี้มีขอสมมติฐานวาสินคารายการที่ซ้ือมาหรือผลิตขึ้นกอนจะขายออกไปกอน จงึเปนผล
ใหรายการสินคาคงเหลือปลายงวดเปนสินคาที่ซ้ือมาหรือผลิตขึ้นในครั้งหลัง ดังนั้นสินคาคงเหลือตาม
ราคาทุน คํานวณไดดังนี ้
 

สินคาคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม   จํานวน 80,000 หนวย 
เปนของเดือนตุลาคม จํานวน 30,000 หนวย @ 14 บาท = 420,000 บาท 
เปนของเดือนธันวาคม จํานวน 50,000 หนวย @ 15 บาท = 750,000 บาท 
รวมมูลคาสินคาคงเหลือปลายงวด = 1,170,000 บาท 
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1.2 การคํานวณสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
 วิธีนี้พิจารณาดวยการถัวเฉลี่ยตนทุนสินคาที่เหมือนกนั ณ วันตนงวดกับตนทุนทีซ้ื่อมาหรือ
ผลิตขึ้นในระหวางงวด วิธีการคํานวณถัวเฉลี่ยอาจคํานวณเปนระยะๆไป หรือคํานวณทกุครั้งที่ไดรับ
สินคา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพของกิจการ ดังนัน้สินคาคงเหลอืตามราคาทุน คาํนวณไดดังนี้ 
 

สินคาคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม   จํานวน 80,000 หนวย 
ราคาสินคารวมทั้งหมด = 2,320,000 บาท 
จํานวนสินคาที่ซ้ือทั้งหมด =  180,000 หนวย 
มูลคาสินคาเฉลี่ยตอหนวย = 2,320,000 / 180,000 

= 12.89 บาทตอหนวย  
รวมมูลคาสินคาคงเหลือปลายงวด = 12.89 X 80,000 

= 1,031,200 บาท 
 
ขั้นท่ี 2 เปรียบเทียบราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน กับมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

(หนวย : บาท) 
วิธีการตีราคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน 

ราคาทุน มูลคาสุทธิที่จะไดรับ ราคาสินคาคงเหลือที่
ใชคํานวณราคาทุน 

FIFO 1,170,000 1,200,000 1,170,000 
Average 1,031,200 1,200,000 1,031,200 

 
ขั้นท่ี 3 วิธีการคํานวณกําไรสุทธิ เปรียบเทียบระหวาง วิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO) และวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั (Average) 
งบกําไรขาดทนุ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หนวย : บาท) 
รายการ FIFO Average 
รายไดจากการขาย (100,000@25) 2,500,000 2,500,000 
หัก ตนทุนขาย :   
     สินคาคงเหลือตนงวด -0- -0- 
     บวก ซ้ือระหวางงวด 2,320,000 2,320,000
ตนทุนสินคาทีม่ีไวเพื่อขาย 2,320,000 2,320,000 
หัก สินคาคงเหลือปลายงวด (1,170,000) (1,031,200)
รวม ตนทุนขาย 1,150,000 1,288,800



 273

กําไรขั้นตน 1,350,000 1,211,200 
หัก คาใชจายในการขายและบริหาร 500,000 500,000
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 850,000 711,200 
หัก ภาษีเงินได (30%) 255,000 213,360
กําไรสุทธิ 595,000 497,840 
 
ขั้นท่ี 4 เปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน  

ตัวอยางอัตราสวนทางการเงนิที่เปนปจจัยที่บงชี้ความเสี่ยงถึงความสําเร็จ หรือลมเหลวของ
ธุรกิจ ตามแนวคิดของ Bemstein (1989 : 158-159) เชน ปจจยัเกีย่วกับสภาพคลองของธุรกิจ และ
ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ เปนตน ซ่ึงอัตราสวนทางการเงินที่ใชสอดคลอง
กับงานวจิัยในอดีตที่เกีย่วของ ดังนี ้

 
ปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของธุรกิจ 
อัตราสวนที่สามารถเปนตัวแทนใชวัดสภาพคลองไดชัดเจนและเปนทีน่ิยม คือ อัตราสวน

เงินทุนหมนุเวยีนตอสินทรัพยรวม ตวัอยางเชน 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 
อัตราสวนที่สามารถเปนตัวแทนใชวัดสภาพคลองไดชัดเจนและเปนทีน่ิยม 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 สุนทรนิคะ  อารี  สิริพงศาธร  และ ศิริลักษณ                   
บวรอเนกสกุล  (2541 : 12-21) 

 
ปจจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสินทรพัยของธุรกิจ 
อัตราสวนที่สามารถเปนตัวแทนใชวัดสภาพคลองไดชัดเจนและเปนทีน่ิยม คือ อัตราสวน

ยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม 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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ซ่ึงอัตราสวนทางการเงินดังกลาวมีวิธีการวัดคาดังนี ้
 

อัตราสวนทางการเงิน วิธีการวัดคา 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม สินทรัพยหมนุเวยีน – หนี้สินหมุนเวยีน (เทา) 

สินทรัพยรวม 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี X 100 (%) 

สินทรัพยรวม 
อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม รายไดจากการขายสุทธิ X 100 (%) 

สินทรัพยรวม 
 

จากวิธีการวัดคาอัตราสวนทางการเงินสามารถหาคาของอัตราสวนทางการเงินทางทฤษฎี จาก
โจทยตัวอยางตามแนวคิดของ Bemstein (1989 : 158-159) ไดดังนี ้
 

อัตราสวนทางการเงิน FIFO Average 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม 0.288 เทา 0.293 เทา 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 9.80% 8.34% 
อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม 28.8% 29.3% 
 

จากตัวอยางอตัราสวนเงินทนุหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวนทางเงินนอย
กวา Average อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวนทางเงินมากกวา Average ซ่ึงมี
ขอกําหนดที ่ FIFO และ Average และอัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวน
ทางเงินนอยกวา Average มีตัวเลขของปริมาณขาย ราคาขาย จํานวนสินคาคงเหลือปลายงวด คาใชจาย
ในการขายและบริหาร เทากนัทั้ง 2 วิธี โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของคงที่ ไมไดคํานึงถึงปจจัย
เชิงคุณภาพ และไมไดคํานึงถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก จากการเลือกใชหลักการบัญชีที่
แตกตางกัน จะใหตัวเลขในงบการเงินที่ตางกัน กิจการสองกิจการที่ประสบกับเหตกุารณที่เหมือนกัน
โดยตลอด แตใชหลักการบัญชีที่แตกตางกันในการบนัทึกบัญชีของเหตุการณเหลานั้น จะทําใหมีงบ
การเงินที่มีหนาตาแตกตางกนัหรืออีกนยัหนึ่งคือ เมื่อพจิารณาเฉพาะตัวเลขในงบการเงิน อาจคดิวา
กิจการทั้งสองมีสุขภาพที่แตกตางกันได ดงันั้นผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการตัดสนิใจ ที่รูผลกระทบ
โดยใชผลจากงานวิจยันี้ ที่มตีอตัวเลขทางการบัญชีของหลักการบัญชแีตละหลักการไดตามขอเท็จจริง 
ก็สามารถที่จะเลือกใชหลักการบัญชีที่จะใชตัวเลขตามทีต่องการได  

จากวิธีการวัดคาอัตราสวนทางการเงินสามารถหาคาของอัตราสวนทางการเงินตามขอเท็จจริง 
จากงานวิจยันี้  
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อัตราสวนทางการเงิน FIFO Average 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม 0.181 เทา 0.106 เทา 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 10.1% 7.2% 
อัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม 128.9% 108.3% 
 
 จากงานวิจยันีอั้ตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวนทางเงิน
มากกวา Average อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวนทางเงินมากกวา Average
และอัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวนทางเงินมากกวา Average ซ่ึง
แตกตางจากตวัอยางทางทฤษฎีที่อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวน
ทางเงินนอยกวา Average อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวนทางเงนิมากกวา 
Average และอัตราสวนยอดขายสุทธิตอสินทรัพยรวม FIFO มีคาอัตราสวนทางเงินนอยกวา Average 
โดยคาดวาอัตราสวนเหลานีย้ิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะประสบความลมเหลวยิ่งนอยลงเพียงนั้น ซ่ึงจาก
ผลการวิจัยพบวากิจการที่เลือกวิธีการวัดคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน มีคา
อัตราสวนทางการเงินเหลานีสู้งกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักทุกอัตราสวนดังกลาวขางตน จึงสามารถ
คาดวากจิการที่เลือกวิธีการวัดคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอนจะประสบความ
ลมเหลวนอยกวา กิจการที่เลือกวิธีการวดัคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 
 ดังนั้นงานวิจยันี้มีขอเสนอแนะใหผูบริหารในฐานะเปนผูตัดสินใจเลือกหลักการบัญช ี และ
วิธีการวัดคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน คือ วิธีคิดตนทุนใหสอดคลองกับ
รายไดและมูลคาของสินคาคงเหลือที่เหมาะสม เพราะถาไมเหมาะสมจะสงผลกระทบทําใหกจิการ
อาจจะตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซ่ึงจะมีผลตอ คุณภาพทางการบัญชี (Accounting qualities) 
และอาจจะถูกมองจากผูที่เกีย่วของกับการใชรายงานทางเงิน ตัวอยางเชน ผูลงทุน เจาหนี้ และ
พนักงาน เปนตน วาขาดความนาเชือ่ถือและไมโปรงใส เมื่อเปนเชนนัน้จะทําใหตนทนุในการ
ดําเนินงานสูงขึ้น ความสามารถในการแขงขันทางการคาลดลงก็จะไปกระทบกําไรของกิจการให
ลดลง และถาเลวรายที่สุดอาจจะถึงขั้นตองปดกิจการ 

นอกจากนี้การที่ผูบริหารในฐานะเปนผูตัดสินใจเลือกหลักการบัญชี และวิธีการวัดคาสินคา
คงเหลือตามราคาทุน โดยวธีิเขากอน-ออกกอน จะสอดคลองกับผลการวิจยัของ Bowen, DuCharme, 
and Shores (1995 : 255-295) ซ่ึงผลการวิจัยของเขาทั้งหลายพบวา แนวโนมของบริษัทที่ใช FIFO มี
เปอรเซ็นตเพิม่ขึ้นจากป ค.ศ. 1981เทากับ 46.4 % เปน 57.0 % ในป ค.ศ. 1993 หรือโดยเฉลี่ย 49.5 % 
นับตั้งแตป ค.ศ. 1981 ถึง 1993 ซ่ึงมากกวา Average มีเปอรเซ็นตลดลงจากป ค.ศ. 1981 เทากับ 12.1 % 
เปน 10.4 % ในป ค.ศ. 1993 หรือโดยเฉลี่ย 10.8 % นับตัง้แตป ค.ศ. 1981 ถึง 1993 โดยเขาทั้งหลายให
เหตุผลวาบริษทัสวนใหญนิยมใชวิธีเขากอน-ออกกอนมากที่สุด เพราะเปนวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามราคาทุนที่จะทําใหกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น (Income increasing) เนื่องจากวิธีนี้ถือเกณฑสมมติวา สินคา
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ที่ซ้ือหรือผลิตไดกอนยอมจะถูกขายออกไปกอน และสินคาที่เหลืออยู ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลา
บัญชีจะเปนสนิคาที่ซ้ือหรือผลิตไดมาครั้งหลังสุดตามลําดับ วิธีนีน้ยิมถือปฏิบัติก็เพราะสามารถคิด
ราคาทุนของสินคาคงเหลือไดใกลเคียงความจริง ไมวาราคาของสินคาจะขึ้นหรือลงเพราะสินคา
คงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบญัชีจะใกลเคียงกับราคาตลาดในขณะนั้นมากที่สุด  
 
5.5 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

การวิจยัผลกระทบของวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน ที่มีตอปจจัยบงชีค้วามเสี่ยง
จากภาวะลมละลายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : เปรียบเทียบระหวาง
วิธีเขากอน-ออกกอนและวธีิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัครั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัตอไป ดังนี ้

(1) ควรมีการวิจัยซํ้าในเรื่องนี้ในชวงระยะเวลาอื่น กลุมตัวอยางอื่น หรือในตัวแบบพยากรณ
ภาวะลมละลายของธุรกิจอื่น ทั้งนี้เนื่องจากเวลา กลุมตวัอยาง และวธีิการวัดคาตวัแปรเปลี่ยนไป จะ
สงผลทําใหสภาพแวดลอมทางการบัญชีเปลี่ยนแปลงไปดวยและยากแกการควบคุม ซ่ึงจะสงผล
กระทบตอกจิการทั้งในเชิงของโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 

(2)  ควรมีการวิจัยซํ้าในเรือ่งนี้ เมื่อจํานวนตวัอยางทีแ่บงตามกลุมอุตสาหกรรมเพิม่จํานวน
มากขึ้นตั้งแต 30 บริษัทขึ้นไปในแตละวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน เพราะจํานวนตวัอยาง
มากกวา 30 บริษัทขึ้นไป จะสามารถใชเปนตัวแทนประชากรในแตละหมวดธุรกิจได ซ่ึงผลกระทบ
จากวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน จะใหความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นมากกวา 95% หรือสามารถ
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา .05 ได  

(3)  ควรทําการเปรียบเทียบผลกระทบจากการเลือกใชนโยบายบัญชีดานอื่น โดยเฉพาะวิธีการ
คิดคาเสื่อมราคา ระหวางวิธีการคิดคาเสื่อมราคาวิธีตางๆ เพราะปญหาเกิดขึน้เนื่องจากในบางครั้ง
หลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไปหลายหลักการสําหรับรายการบัญชีหนึ่งๆ เมื่อกิจการเลือกทีจ่ะใช
หลักการและวธีิการบัญชีใดก็ถือวาเปนนโยบายการบัญชีของกิจการนั้นๆ นโยบายบัญชีของแตละ
กิจการอาจแตกตางกันไปและเปนการยากที่จะบอกวานโยบายการบัญชีใดดกีวากัน ดังนั้นผูบริหารใน
ฐานะเปนผูตัดสินใจเลือกหลักการบัญชีและวิธีการบัญช ี รูผลกระทบที่มีตอตัวเลขทางการบัญชีของ
หลักการบัญชแีตละหลักการ ก็สามารถที่จะเลือกใชหลักการบัญชีที่จะใหตวัเลขตามที่ตองการได คือ 
วิธีคิดตนทนุใหสอดคลองกับรายได และมูลคาของสินทรัพยไมหมนุเวยีนที่เหมาะสม เพราะถาไม
เหมาะสมจะสงผลกระทบทําใหกจิการจะตองเปลี่ยนนโยบายการบัญชซ่ึีงจะมีผลตอ คุณภาพทางการ
บัญชี (Accounting qualities) และอาจจะถูกมองจากผูทีเ่กี่ยวของกับการใชรายงานการเงิน (เชน ผู
ลงทุน เจาหนี ้ และพนักงาน เปนตน) วาขาดความนาเชือ่ถือและไมโปรงใส เมื่อเปนเชนนัน้จะทาํให
ตนทุนในการดําเนินงานสูงขึ้น ซ่ึงจะมีผลตอความสามารถในการแขงขันทางการคาลดลงก็จะไป
กระทบกําไรของกิจการใหลดลง และถาเลวรายที่สุดอาจจะถึงขั้นตองปดกิจการ  
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