
   
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีทางสถิติเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  แบงผลการวิเคราะห
ออกเปน 2 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
สวนที ่2    ปจจัยที่มีผลตอคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี   โดยแยกผลการวิเคราะห

ออกเปนอีก 2 สวน ไดแก 
(1) การวิเคราะหสหสัมพันธ 
(2) การวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ  

 

4.1   ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
ขอมูลของกลุมตัวอยางจํานวน 525 ขอมลู (จากตารางที่ 3.2) ไดถูกนํามาประมวลผล 

และวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อใหทราบถึงขอมูลเบื้องตนของตัวแปรตางๆ ที่ใชใน
การศึกษา ประกอบดวย คาเฉลี่ยของขอมูลทั้งหมด (Mean) คามัธยฐานของขอมูล (Median) 
คาสูงสุดของขอมูล (Maximum) คาต่ําสุดของขอมูล (Minimum) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของ
ขอมูล (Standard Deviation)   แสดงในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1   สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรในการศึกษา 

  

 FEE SIZE COMPLEX LEV NOAUDIT  AUDITOR lnFEE 

 คาเฉลี่ย (Mean)  2,070,000   7,897.40  4.71  1.49  0.34  0.58 14.14 

 คามัธยฐาน (Median)  1,220,000   2,430.10  2.00  0.81  0.00  1.00 14.01 

 คาสูงสุด (Maximum)  30,000,000 283,700.00      62.00    268.06  1.00  1.00 17.12 

 คาต่ําสุด (Minimum)    230,000        60.98  0.00        0.00  0.00  0.00 12.34 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  2,760,000  23,681.00  8.37 11.69  0.47  0.49   0.80 

หมายเหตุ     ขอมูลประกอบดวย 525 ขอมูล 
โดยที ่        FEE             :  จํานวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (หนวย: บาท) 

SIZE :  จํานวนรายไดรวม (หนวย: ลานบาท) 
COMPLEX :  จํานวนบริษทัยอย (หนวย: แหง)  
LEV :  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (หนวย: เทา) 
NOAUDIT :  การใชบริการดานอื่น ๆ  จากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน (แทนคา 0/1)  
AUDITOR :  ประเภทของสํานักงานสอบบัญชี (แทนคา 0/1)   
lnFEE          :  ลอการิทึ่มฐาน e ของคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 
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จากตารางที่ 4.1 เมื่อพิจารณาคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (FEE) ของบริษัทที่
เปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 525 ขอมูล พบวาคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีมีการกระจายมากโดยมี
มูลคาสูงสุดเทากับ 30,000,000 บาท และมีมูลคาต่าํสุดเทากับ 230,000 บาท มีคาเฉลี่ยเทากับ 
2,070,000 บาท และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 2,760,000 บาท ซ่ึงหมายถึงคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีของขอมูลชุดนี้มีการเบีย่งเบนไปจากคาเฉล่ียเทากับ 2,760,000 บาท 

จํานวนรายไดรวม (SIZE)  พบวามูลคาของรายไดรวมของบริษัทที่เปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
มีมูลคาสูงสุดเทากับ 283,700 ลานบาท และมีมูลคาต่ําสุดเทากับ 60.98 ลานบาท โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 7,897.40 ลานบาท  

จํานวนบริษัทยอย (COMPLEX) ของบริษัทที่เปนกลุมตัวอยางทั้งหมดพบวามีขอมูล
คอนขางกวาง โดยมีจํานวนบริษัทยอยสูงสุด 62 แหง และมีบริษัทที่ไมมีบริษัทยอยนั่นคือมีคาต่ําสุด 
เทากับ 0 แหง   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 แหง  

อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (LEV)  พบวามีขอมูลคอนขางกวางเชนกัน โดยมี
อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนสูงสุดเทากับ 268.06 เทา และมีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
ต่ําสุดเทากับ 0 เทา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.49 เทา 

เมื่อพิจารณาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรจากตารางที่ 4.1 พบวาตัวแปรสวนใหญ 
ยกเวนตัวแปรประเภทสํานักงานสอบบัญช ี (AUDITOR) จะมีคาเฉลี่ยมากกวาคามัธยฐาน โดยเฉพาะ 
ตัวแปร FEE แสดงใหเห็นวาขอมูลมีการแจกแจงแบบไมปกติโดยมีลักษณะเบขวา ซ่ึงไมสอดคลอง
กับเงื่อนไขของการวิเคราะหสมการถดถอยที่วาคาคลาดเคลื่อนตองมีการแจกแจงแบบปกติ โดยการ
แจกแจงขอมูลของตัวแปรตามสามารถใชตรวจสอบการแจกแจงของคาคลาดเคลื่อนได ดังนัน้        
ผูศึกษาจึงไดทาํการแปลงสมการดวยวิธี Semilog โดยเปลี่ยนรูปแบบ (Transform) ของตัวแปรตาม 
ใชลอการิทึ่มฐาน e ของตวัแปรตาม (lnFEE)  อางถึง Gujarati (2003) ในตวัแบบจําลอง Log-lin Model  
ความชันของเสนสัมประสิทธิ์เปนตัววัดคาการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกันใน Y ที่ไดทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทีแ่ทจริงในคาของตัวอธิบายนัน้ ถาคูณการเปลี่ยนแปลงทีสั่มพันธกันในตัวแปรY ดวย 
100 จะไดเปอรเซ็นการเปลี่ยนแปลงหรืออัตราการเติบโตใน Y เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แทจริงใน t  
เพราะฉะนั้นผูศึกษาจึงไดทําการเปลี่ยนรูปแบบของตัวแปรตามเพื่อใหการแจกแจงมีลักษณะใกลเคียง 
กับปกติ ผลหลังจากการเปลีย่นรูปแบบตวัแปรตาม (lnFEE) ปรากฏวาตัวแปรตามดังกลาวมีคาเฉลี่ย
เทากับ 14.14 ซ่ึงใกลเคียงกับคามัธยฐานที่มีคาเทากับ 14.01 แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนรูปแบบ     
ตัวแปรตามทําใหการแจกแจงของขอมูลมีความเบลดนอยลง   

สวนการตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะหความถดถอยขออ่ืนๆ ดูไดในภาคผนวก 
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ขอมูลตัวแปรที่แทนคาดวยตัวแปรหุน ไดแก การใชบริการดานอืน่ ๆ จากสํานักงาน  
สอบบัญชี (NOAUDIT) และประเภทของสํานักงานสอบบัญชี (AUDITOR) วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา   
โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequencies) เพื่อทราบจํานวนความถี่ของขอมูลกลุมตัวอยางในแตละ
ทางเลือก   ดังปรากฏในตารางที่ 4.2 และ 4.3 

 
ตารางที่ 4.2   การแจกแจงความถี่ของการใชบริการดานอื่น ๆ จากสํานกังานสอบบัญชี 

 
 ความถี่ รอยละ 

ไมมีการใชบริการดานอื่น ๆ 
 มีการใชบริการดานอื่น ๆ 1 

345 
180 

65.7 
34.3 

                     รวม 525         100.0 
 

หมายเหตุ 
1 การใชบริการดานอื่นๆ หมายถึง การใชบริการอืน่ทีไ่มใชการสอบบญัชีประจําป เชน 

บริการดานกฎหมายและภาษ ี บริการสอบทานคาลิขสทิธิ์ การสอบทานแกไขปรับปรุงงบการเงิน
ยอนหลัง การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ การสังเกตการณการทาํลายสินคาและตรวจสอบตาม
เงื่อนไข BOI   เปนตน 

 
จากตารางที่ 4.2 พบวาบรษิัทกลุมตัวอยางสวนใหญไมมีการใชบริการดานอื่นๆ จาก

สํานักงานสอบบญัชีซ่ึงเปนผูสอบบัญชีประจําปของกิจการเปนจํานวน 345 บริษัท คิดเปนรอยละ 65.7 
และมีการใชบริการดานอื่นๆ จากสํานักงานสอบบัญชีซ่ึงเปนผูสอบบัญชีประจําปของกิจการเปน
จํานวน 180 บริษัท คิดเปนรอยละ 34.3     

 

ตารางที่ 4.3   การแจกแจงความถี่ประเภทสํานักงานสอบบัญชี 

 

 ความถี่ รอยละ 
ใชบริการตรวจสอบบัญชีจากกลุม Non-BIG 4 
ใชบริการตรวจสอบบัญชีจากกลุม BIG 4 

222 
303 

42.3 
57.7 

                     รวม 525         100.0 
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จากตารางที่ 4.3 พบวากลุมตัวอยางมีการใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี 
ในกลุม BIG 4 จํานวน 303 บริษัท คิดเปนรอยละ 57.7 และใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบ
บัญชีที่ไมอยูในกลุม BIG 4 (Non-BIG 4) จํานวน 222 บริษัท คิดเปนรอยละ 42.3  ซ่ึงอาจมีสาเหตุ
จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีการระดมทนุผานทางตลาดเงินตลาดทุน ดังนั้นเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นแกนักลงทุน บริษัทจึงเลือกใชบริการสอบบญัชีจากสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญที่มี
ช่ือเสียงเปนทีย่อมรับในระดบันานาชาต ิ

ในสวนตอไป ผูศึกษาไดวเิคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธระหวางคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีกับขนาดกจิการ ความซับซอนของกิจการ ความเสี่ยงในการดําเนนิงาน   การใชบริการ
ดานอื่น ๆ และประเภทของสํานักงานสอบบญัชี โดยใชวิธีทางสถิติเชงิอนุมาน (Inference Statistics)  

 
4.2   ปจจัยท่ีมีผลตอคาธรรมเนยีมการตรวจสอบบัญชี 

เปนการวเิคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพนัธระหวางตัวแปรตางๆ ดวยการวเิคราะห
สหสัมพันธและการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคณู   ซ่ึงแสดงไดดังนี ้

4.2.1   การวิเคราะหสหสัมพันธ 
เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเพื่อตรวจสอบระดับและทิศทาง

ของความสัมพนัธระหวางตวัแปรตางๆ ดวยสหสัมพนัธแบบเพยีรสันและสหสัมพนัธแบบสเปยรแมน 
โดยผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 4.4 

 
ตาราง 4.4   ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตวัแปร1 

 
 lnFEE SIZE COMPLEX LEV NOAUDIT AUDITOR 

lnFEE 1 
 

.324 
(.000) 

.704 
(.000) 

.145 
(.004) 

.108 
(.013) 

.442 
(.000) 

SIZE .372 
(.000) 

1 
 

.137 
(.002) 

.075 
(.087) 

.206 
(.000) 

.114 
(.009) 

 COMPLEX .758 
(.000) 

.387 
(.000) 

1 
 

.096 
(.027) 

-.004 
(.920) 

.242 
(.000) 

LEV .213 
(.000) 

.382 
(.000) 

.169 
(.000) 

1 
 

.064 
(.141) 

.041 
(.351) 
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ตาราง 4.4   (ตอ) 
 

 lnFEE SIZE COMPLEX LEV NOAUDIT AUDITOR 

NOAUDIT .111 
(.011) 

.172 
(.000) 

.065 
(.135) 

.023 
(.596) 

1 
 

-.072 
(.099) 

AUDITOR .432 
(.000) 

.215 
(.000) 

.268 
(.000) 

.040 
(.357) 

-.072 
(.099) 

1 
 

 
หมายเหตุ     ขอมูลประกอบดวย 525 ขอมูล 

1 สหสัมพันธแบบเพียรสันแสดงไวดานบนขวาของตารางและสหสัมพันธแบบสเปยรแมน 
แสดงไวดานลางขวาของตาราง โดยคาระดบันัยสําคัญแสดงในวงเล็บดานลางของคาสหสัมพันธ 
โดยที ่        FEE             :  จํานวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (หนวย: บาท) 

SIZE :  จํานวนรายไดรวม (หนวย: ลานบาท) 
COMPLEX :  จํานวนบริษทัยอย (หนวย: แหง)  
LEV :  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (หนวย: เทา) 
NOAUDIT :  การใชบริการดานอื่น ๆ  จากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน (แทนคา 0/1)  
AUDITOR :  ประเภทของสํานักงานสอบบัญชี (แทนคา 0/1)   
lnFEE          :  ลอการิทึ่มฐาน e ของคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 
 
ตารางที่ 4.4 เปนการพิจารณาความสัมพนัธระหวางตัวแปร พบวาตัวแปรอิสระทุกตัวมี

ความสัมพันธในทิศทางเดยีวกับตวัแปรตาม กลาวคือถา SIZE  COMPLEX  LEV  NOAUDIT  และ 
AUDITOR เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลใหคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน ซ่ึงหมายความวากจิการที่มีขนาดใหญขึ้น หรือมีความซับซอนเพิ่มขึ้น หรือมีความเสี่ยงใน
การดําเนนิงานสูงขึ้น หรือมีการใชบริการดานอื่นๆ หรือมีใชบริการตรวจสอบบัญชีจากสํานักงาน 
สอบบัญชีในกลุม BIG 4 จะมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่สูงขึ้น โดยตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามในระดับสูงสุดสามอันดับแรก ไดแก  COMPLEX  AUDITOR และ SIZE 
โดยมีคาสหสัมพันธแบบเพยีรสันเทากับ 0.704, 0.442 และ 0.324  ตามลําดับ  

ตัวแปร NOAUDIT มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับตัวแปร AUDITOR ซ่ึง
หมายความวาสํานักงานสอบบัญชีในกลุม BIG 4 จะไมมีการใหบริการดานอื่นๆ ซ่ึงตนเปนผูสอบ
บัญชีประจําป อาจมีสาเหตเุนื่องมาจากการใหบริการในดานอื่นๆ อาจสงผลตอความเปนอิสระใน
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การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีทําใหคุณภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีลดนอยลง ดังนั้น
สํานักงานสอบบัญชีในกลุม BIG 4 จึงมีแนวโนมที่จะไมใหบริการในดานอื่นๆ แกกจิการลูกคาที่ตน
เปนผูสอบบัญชีประจําป   เพือ่เปนการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของสํานักงานสอบบัญชี 

นอกจากนั้นยงัพบวาตวัแปรอิสระทุกตัวเปนอิสระกัน ไมมีคูใดที่มีความสัมพันธกันใน
ระดับสูงเกิน 0.5 นั่นคือไมกอใหเกิดปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) โดยหาก      
ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองอาจทําใหตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับตัวแปรตามทั้งๆ ที่
ความเปนจริงแลวตัวแปรอิสระนั้นไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตามทําใหผลการวิเคราะหความถดถอย 
ผิดพลาดได   

4.2.2  การวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหคุูณ (Multiple Regression Analysis) 
การศึกษาครั้งนี้ใชการประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด 

(Ordinary Least Squares) โดยประมวลผลขอมูลโดยใชตัวแบบจําลองตามสมการที่ 3.2 ผลที่ไดจาก
การวิเคราะหสมการถดถอยแสดงดังตารางที่ 4.5  

 
ตารางที่ 4.5   ผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคณู 
  

AUDITORNOAUDITLEVCOMPLEXSIZEFEEln 543210 β+β+β+β+β+β= 1 

 
ตัวแปร CONSTANT SIZE COMPLEX LEV NOAUDIT AUDITOR 
coefficient     13.5040 0.00000634     0.058221 0.003800 0.150832   0.451746 
t                  394.7063 4.2133 11.9485 8.7410 3.3655 10.4796 
Prob.       0.0000 0.0000             0.0000        0.0000         0.0008           0.0000       
Durbin-Watson           2.14 F-statistic                                      175.0747 
R-squared                                 0.627 Prob. (F-statistic)                           0.000000 
Adjusted R-squared                 0.624  

 
หมายเหตุ    ขอมูลประกอบดวย 525 ขอมูล 

คาสถิติทีและคาProb.ของทีแกปญหาดวย Heteroskedasticity-Corrected Standard Errors 
1 ตัวแบบจําลองใชการแปลงคาขอมูลตัวแปรตาม (FEE) ดวยลอการิทึ่มฐาน e (InFee) 

เพื่อใหขอมูลเปนไปตามเงื่อนไขของการแจกแจงปกติ 
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ตารางที่ 4.5   (ตอ) 
 
โดยที ่         

FEE             :  จํานวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (หนวย: บาท) 
SIZE :  จํานวนรายไดรวม (หนวย: ลานบาท) 
COMPLEX :  จํานวนบริษทัยอย (หนวย: แหง)  
LEV :  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (หนวย: เทา) 
NOAUDIT :  การใชบริการดานอื่น ๆ  จากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน (แทนคา 0/1)  
AUDITOR :  ประเภทของสํานักงานสอบบัญชี (แทนคา 0/1)   
lnFEE          :  ลอการิทึ่มฐาน e ของคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 
 
 จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณพบวาคาสัมประสิทธิ์การ

ตัดสินใจพหุคูณ (R-Squared) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณที่ปรับแลว (Adjusted R-Squared) 
ของขอมูลทั้งหมดมีคาเทากบั 0.627 และ 0.624 ตามลําดับ หมายความวาตัวแปรอสิระตางๆ คือ 
SIZE COMPLEX LEV NOAUDIT และ AUDITOR มีผลทําใหตัวแปรตามคาธรรมเนยีมการ
ตรวจสอบบัญชี (lnFEE) เปลีย่นแปลงได 62 %   

ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05  พบวาตวัแปรขนาดกจิการลูกคา (SIZE) ความซับซอน
ของกิจการ (COMPLEX) ความเสี่ยงในการดําเนินงาน (LEV) การใชบริการดานอื่นๆ จาก
สํานักงานสอบบัญชี (NOAUDIT) และประเภทของสํานักงานสอบบญัชี (AUDITOR) มีนัยสําคญั
ทางสถิต ิ นัน่หมายความวาการเปลีย่นแปลงของตวัแปรดังกลาวเปนปจจยัที่สงผลตอการเปลีย่นแปลง 
ของคาธรรมเนยีมการตรวจสอบบัญชี (lnFEE) อยางมนียัสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % 

ซ่ึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากการศึกษาในแตละขอไดดังนี ้
ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 
สมมติฐานที่ไดตั้งไววาขนาดกิจการมีความสัมพันธทางบวกกับจาํนวนคาธรรมเนียม

การตรวจสอบบัญชี ผลการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด (Prob. < 0.05) และ
เครื่องหมายคาสัมประสิทธิ์ซ่ึงแสดงทิศทางความสัมพันธมีคาเปนบวก จึงสรุปผลการศึกษาไดวา
ขนาดกิจการมคีวามสัมพันธทางบวกกบัจํานวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญ 
ณ ระดับนยัสําคัญที่ 0.05 ผลการทดสอบนี้แสดงนยัไดวากจิการที่มีขนาดใหญยอมจะมีปริมาณ
รายการคาจาํนวนมากซึ่งอาจสงผลตอปริมาณงานของผูสอบบัญชีและระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน 
ทําใหมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีเปนจํานวนเงนิที่เพิ่มขึ้น  
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ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 
สมมติฐานที่ไดตั้งไววา ความซับซอนของกิจการมีความสัมพันธทางบวกกับจํานวน

คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี  ผลการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด (Prob. < 0.05) 
และเครื่องหมายคาสัมประสิทธิ์ซ่ึงแสดงทิศทางความสัมพันธมีคาเปนบวก สรุปผลการศึกษาไดวา
ความซับซอนของกิจการมีความสัมพันธทางบวกกับจํานวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีอยางมี
นัยสําคัญ ณ ระดับนยัสําคญัที่ 0.05  ผลการทดสอบนีแ้สดงนยัไดวากิจการที่มบีริษัทยอยจํานวนมาก
จะมีขั้นตอนการปฏิบัติทางบญัชีที่ซับซอนมากขึน้ เชน การตัดรายการระหวางกนั การจัดทํางบการเงนิ
รวม ซ่ึงอาจสงผลใหการปฏิบัติงานสอบบัญชีตองใชผูสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษที่มี
อัตราคาจางที่สูง  ทําใหมีการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 
สมมติฐานที่ไดตั้งไววา ความเสี่ยงในการดําเนินงานมีความสัมพันธทางบวกกับจํานวน

คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ผลการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด (Prob. < 0.05) 
และเครือ่งหมายคาสัมประสิทธิ์ซ่ึงแสดงทิศทางความสัมพนัธมีคาเปนบวก สรุปผลการศึกษาไดวา 
ความเสี่ยงในการดําเนินงานมคีวามสัมพันธทางบวกกบัจํานวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีอยางมี 
นัยสําคัญ ณ ระดับนยัสําคัญที่ 0.05 ผลการทดสอบแสดงนัยไดวากิจการที่มีโครงสรางเงินลงทุน
สวนใหญมาจากเจาหนี้มักจะมีความเสีย่งสูงตอการจายชําระคืนเงินตนและดอกเบีย้ และโอกาสที่
ขอมูลซ่ึงแสดงในงบการเงนิจะเกิดขอผิดพลาดสูง ผูสอบบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง
และใชระยะเวลาในการปฏิบตัิงานสอบบัญชีมากขึน้ จงึทําใหมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่
เพิ่มขึ้น 

 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 
สมมติฐานที่ไดตั้งไววาการใชบริการดานอืน่ๆ จากสํานักงานสอบบญัชีมีความสัมพันธ

ทางลบกับจํานวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ผลการศึกษาพบวาเครื่องหมายคาสัมประสิทธิ์
ซ่ึงแสดงทิศทางความสัมพันธมีคาเปนบวก แสดงวากิจการที่มีการใชบริการดานอื่นๆ จากสํานักงาน
สอบบัญชีที่เปนผูสอบบัญชีประจําปจะมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีเปนจํานวนเงินที่สูง ดังนั้น     
ผลการศึกษาดงักลาวจึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด  

ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 
สมมติฐานที่ไดตั้งไววาการใชบริการตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีในกลุม 

BIG 4 มีความสัมพันธทางบวกกับจํานวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ผลการศึกษาพบวา
เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด (Prob. < 0.05) และเครื่องหมายคาสัมประสิทธิ์ซ่ึงแสดงทิศทาง
ความสัมพนัธมีคาเปนบวก สรุปผลการศึกษาไดวาการใชบริการตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานสอบ
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บัญชีในกลุม BIG 4  มีความสัมพนัธทางบวกกบัจาํนวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีอยางมี
นัยสําคัญ ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05  ผลการทดสอบแสดงนัยไดวาสํานกังานสอบบัญชีในกลุม BIG 4 
มักจะมีตนทุนในการดําเนินงานสูงซึ่งอาจเนื่องมาจากการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช หรือการจาง
ผูสอบบัญชีทีม่ีความเชีย่วชาญดวยอัตราคาจางที่สูงโดยสงผลตอตนทุนที่ใชในการปฏิบัติงาน จึงทําให 
มีการเรยีกเก็บเงินคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีเปนจาํนวนที่มากขึน้ 

นอกจากนั้น ผูศึกษายังไดทาํการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณเพิ่มเติมโดยแยก
วิเคราะหขอมูลรายป (Year by Year) ซ่ึงผลที่ไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยแสดงในตาราง    
ที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6   ผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคณูโดยแยกวเิคราะหขอมูลรายป  
 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ตัวแปร 

B t Prob. B t Prob. B t Prob. 

CONSTANT 13.41811 227.4752 0.0000 13.52022 194.3719 0.0000 13.51198 199.0783 0.0000 
SIZE 0.0000061     3.133381 0.0020 0.00000682     2.356915 0.0192 0.00000549     2.137622 0.0340 
COMPLEX 0.054464 5.872590 0.0000 0.058086 8.070493 0.0000 0.060392 7.453816 0.0000 
LEV 0.004109 6.369023 0.0000 0.001285 0.034200 0.9291 0.080934 2.193621 0.0296 
NOAUDIT 0.192711 2.375567 0.0186 0.090221 1.216524 0.2255 0.192238 2.528481 0.0124 
AUDITOR 0.456485 6.005043 0.0000 0.404038 5.478820 0.0000 0.485470 6.735470 0.0000 
Adjusted R2  0.583090 0.632385 0.665894 
Durbin-Watson 2.094439 2.326635 2.237973 
F- statistic 49.67131 60.86426 71.20710 
Prob. (F- statistic) 0.000000 0.000000 0.000000 
N 175 175 175 

 
หมายเหตุ         คาสถิติทีและคาProb.ของทีแกปญหาดวย Heteroskedasticity-Corrected Standard Errors 
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จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยซึ่งแยกวิเคราะหขอมูลรายป  พบวา   
ผลการวิเคราะหเปนไปในทศิทางเดียวกนั โดยตัวแปรขนาดกิจการลูกคา (SIZE) ความซับซอนของ
กิจการ (COMPLEX) ความเสี่ยงในการดําเนินงาน (LEV) การใชบริการดานอื่นๆจากสํานักงาน 
สอบบัญชี (NOAUDIT) และประเภทของสํานักงานสอบบัญชี (AUDITOR) มีความสัมพนัธ
ทางบวกกบัคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (lnFEE) ซ่ึงหมายความวาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ดังกลาวจะสงผลใหคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (lnFEE) เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน   
โดยผลการวิเคราะหสมการถดถอยจากขอมูลป 2548, 2549 และ 2550 มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับนยัสําคัญที ่ 0.05  ยกเวนผลการวิเคราะหสมการถดถอยขอมูลป 2549 พบวาตัวแปร 
ความเสีย่งในการดําเนนิงาน (LEV) และการใชบริการดานอื่นๆ จากสํานกังานสอบบัญชี (NOAUDIT) 
ไมมีระดับนยัสําคัญทางสถิติโดยมีคา Prob. เทากับ 0.9291 และ 0.2255 ตามลําดับ ซ่ึงมากกวาระดบั
นัยสําคัญที่กําหนด 0.05 

จากผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณเมื่อแยกวิเคราะหขอมูลรายป  สามารถ
แสดงตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทิศทางความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีในแตละปกบัทิศทางความสัมพันธที่กําหนด  ดังตารางที่ 4.7 

 
ตารางที่ 4.7   เปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานแยกวเิคราะหขอมูลรายป 
  

ผลการทดสอบ  
ปจจัย 

ทิศทาง
ความสัมพันธ
ท่ีกําหนด 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 รวมป 
2548-2550 

ขนาดกิจการ + + + + + 
ความซับซอนกิจการ + + + + + 
ความเสี่ยงในการดําเนนิงาน + +  +* + + 
การใชบริการดานอื่น ๆ - +  +* + + 
ประเภทสํานกังานสอบบัญชี + +        + + + 

 
หมายเหตุ     * ไมมีระดับนยัสําคัญตามที่กําหนด (0.05) 

 
จากตารางที่ 4.7  ผลการทดสอบทิศทางความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอคาธรรมเนียม

การตรวจสอบบัญชีโดยแยกวิเคราะหขอมูลรายป พบวาปจจัยตางๆ ไดแก ขนาดกิจการลูกคา (SIZE) 
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ความซับซอนของกิจการ (COMPLEX) ความเสี่ยงในการดําเนินงาน (LEV) การใชบริการดานอื่นๆ
จากสํานักงานสอบบัญชี (NOAUDIT) และประเภทของสํานักงานสอบบัญชี (AUDITOR) มี
ความสัมพันธทางบวกกบัคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานที่กําหนดไว  ยกเวนผลการวเิคราะหขอมูลป 2549 ความเสี่ยงในการดําเนินงาน (LEV) 
และการใชบริการดานอื่นๆจากสํานักงานสอบบัญชี (NOAUDIT) พบวามีความสัมพนัธทางบวกแต
ไมมีระดับนัยสําคัญ ซ่ึงอาจมีสาเหตเุนื่องมาจากขอมูลของตัวแปรดังกลาว อาจไมมคีวามสม่ําเสมอ
ในการแปลผลจึงไมสามารถแสดงความสมัพันธไดชัดเจนและแมนยํา ทําใหผลการวิเคราะหขอมูล
ของป 2549 แตกตางจากผลของการวิเคราะหขอมูลปอ่ืนๆ  

 
 
   


