
 
 
                                                                  

 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มผีลตอการกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ 

บัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จดุประสงคในการศึกษาเพื่อศกึษา
ความสัมพันธของปจจัยดานขนาดกจิการ ความซับซอนของกจิการ ความเสี่ยงในการดาํเนนิงาน   การ
ใชบริการดานอื่นๆ จากสํานักงานสอบบัญชี และประเภทของสํานักงานสอบบัญชีตอจํานวนเงิน 
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย       
ผูศึกษาไดจัดเก็บขอมูลเพื่อวดัคาของตัวแปรตางๆ จากงบการเงิน รายงานประจําป และแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ระหวางป พ.ศ. 2548-2550   ซ่ึงกลุมตัวอยางที่ใชมีจํานวน 525 ขอมูล 

ขอมูลทั้งหมดไดนํามาวิเคราะหโดยใชสถิตเิชิงพรรณนา ไดแก การหาคาเฉลี่ย คามัธยฐาน 
คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ และวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน 
ดวยการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามคือ
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีและตัวแปรอิสระ ไดแก ขนาดกจิการ  ความซับซอนของกิจการ 
ความเสี่ยงในการดําเนนิงาน การใชบริการดานอื่นๆ จากสํานักงานสอบบัญชี และประเภทของ
สํานักงานสอบบัญชี โดยทดสอบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญและมีทิศทางตามสมมติฐานที่
กําหนดหรือไม 

 
5.1   สรุปผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษา พบวาปจจยัดานลักษณะของกิจการลูกคา ไดแก  ขนาดกิจการ ความ
ซับซอนของกิจการ ความเสี่ยงในการดําเนินงาน การใชบริการดานอื่นๆจากสํานกังานสอบบัญชี 
และปจจัยดานลักษณะของสํานักงานสอบบัญชีจากประเภทของสํานักงานสอบบัญชีมีความสัมพันธ 
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดบันัยสําคัญที่ 0.05 ซ่ึงชี้ใหเห็นวาปจจยัดังกลาวมีผลตอการ
กําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ดังแสดงในตารางที่ 5.1  

 



 

 

40 

 

ตารางที่ 5.1   สรุปผลการศึกษา  
 

สมมติฐาน ผลการวิจัย ความหมาย 
1.    ขนาดของกิจการมีความสัมพันธทางบวก   

กับคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 
2.     ความซับซอนของกจิการมีความสัมพนัธ

ทางบวกกบัคาธรรมเนียมการตรวจสอบ             
บัญชี 

3.   ความเสี่ยงในการดําเนินงานมีความสัมพันธ
ทางบวกกับคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี         

4.   การใชบริการดานอื่น ๆ จากสํานักงาน           
สอบบัญชีมีความสัมพันธทางลบกับ      
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 

5.   การใชบริการตรวจสอบบัญชีจากสํานกังาน     
สอบบัญชีในกลุม BIG 4  มีความสัมพันธ
ทางบวกกบัคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
บัญชี 

เปนไปตามสมมติฐาน 
 

เปนไปตามสมมติฐาน 
 
 

เปนไปตามสมมติฐาน 
 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน 
 
 

เปนไปตามสมมติฐาน 

-   กิจการที่มีขนาดใหญขึ้นจะมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่
เพิ่มขึ้น   

-   กิจการที่มีความซับซอนมากขึ้นจะมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี
เพิ่มขึ้น   

   
- กิจการที่มีความเสี่ยงในการดําเนินงานเพิม่ขึ้นจะมีคาธรรมเนียมการ  
     ตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น   
- กิจการที่มีการใชบริการดานอื่นๆ จากสํานกังานสอบบัญชีที่เปน

ผูสอบบัญชีประจําป จะมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 
 
-    กิจการที่มีการใชบริการตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีใน

กลุม BIG 4 จะมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น   
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5.2   อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวามีหลายปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี  ซ่ึงอภิปรายผลไดดังนี ้

ขนาดของกิจการมีความสัมพันธทางบวกกบัจํานวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 
ผลการศึกษามีทิศทางเดียวกับสมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับผลการศึกษาของ Lui Ji-hong 
(2007) และผลการศึกษาของ Besacier และ Schatt (2007) กลาวคือกิจการที่มีขนาดใหญยอมจะมี
ปริมาณรายการคาเปนจํานวนมากและอาจมีผลตอการพิจารณากําหนดจํานวนขนาดตัวอยางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเปนจํานวนที่มากขึน้ เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอในการแสดงความเห็น
ตองบการเงนิและเพื่อใหเกดิความเชื่อมัน่วาจาํนวนหนวยตวัอยางที่กําหนดเปนตวัแทนทีด่ีของรายการ 
ทั้งหมดจึงสงผลกระทบตอระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานและทําใหตนทุนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
บัญชีมีจํานวนมากขึ้น นั่นหมายถึงสํานักงานสอบบัญชีอาจมีการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีที่สูงตามไปดวย  ดังนั้นจงึอาจกลาวไดวากิจการที่มีขนาดใหญจะมีคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีเปนจํานวนเงินที่สูง  

ความซับซอนของกจิการมีความสัมพนัธทางบวกกับจํานวนคาธรรมเนยีมการตรวจสอบ 
บัญชีซ่ึงผลการศึกษามีทิศทางเดียวกับสมมตฐิานที่ตั้งไวและสอดคลองกับผลการศึกษาของ Lui Ji-hong 
(2007) ทั้งนี้กิจการที่มีความซับซอนมากอาจมีโอกาสแสดงตัวเลขทางบัญชีที่ผิดพลาดสูง โดยเฉพาะ
จํานวนเงินของรายการที่เกีย่วของกัน การกําหนดราคาโอนที่เหมาะสม รวมถึงการจัดทํางบการเงนิ
รวม ดังนัน้ในการตรวจสอบบัญชีจึงตองใชผูสอบบัญชีที่มีความรู ความสามารถ และความเชีย่วชาญ
เปนพเิศษ ซ่ึงผูสอบบัญชดีังกลาวมีอัตราคาจางที่สูงจึงสงผลใหตนทนุในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชีเพิ่มขึ้น ดังนั้นสํานกังานสอบบัญชีจึงเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่มากขึ้นตาม
ไปดวย จึงอาจกลาวไดวากจิการที่มีความซับซอนมากจะมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่สูงขึ้น  

ความเสี่ยงในการดําเนินงานมีความสัมพันธทางบวกกับจํานวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบ 
บัญชี   ซ่ึงผลการศึกษามีทิศทางเดียวกับสมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับผลการศึกษาของ Jubb et al., 
(1996) และผลการศึกษาของ Besacier และ Schatt (2007) ซ่ึงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานของกิจการมีผลตอการพิจารณารับงานสอบบัญชีในการประเมินความเสี่ยงหรือโอกาสที่
จะเกิดขอผิดพลาดของขอมูลในงบการเงนิ ทําใหผูสอบบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง
และใชเวลาในการตรวจสอบมากขึน้ จงึสงผลใหสํานกังานสอบบัญชีมกีารเรียกเก็บเงนิคาธรรมเนยีม 
การตรวจสอบบัญชีจํานวนมากขึ้น ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวากิจการที่มีความเสี่ยงในการดําเนินงานสูง 
จะมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่สูงตามไปดวย  
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การใชบริการดานอืน่ๆ จากสํานักงานสอบบัญชี ผูศึกษาพบวาตวัแปรดงักลาวไมเปนไป 
ตามสมมตฐิานที่กําหนด กลาวคือการใชบริการดานอื่นๆ จากสํานักงานสอบบัญชีมีความสัมพันธ
ทางบวกกบัจาํนวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญช ี แตผลการศึกษาในครั้งนี้กลับพบวาการใช
บริการดานอื่นๆ จากสํานักงานสอบบัญชีที่เปนผูสอบบัญชปีระจําปจะมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
บัญชีเพิ่มขึน้ สอดคลองกับการศกึษาของ Palmrose (1986b) ซ่ึงกลาวไววาผลประโยชนที่ลูกคาไดรับ
เพิ่มขึ้นจากการใชบริการตรวจสอบบัญชีประจําปและบริการดานอื่นๆ จากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน 
อาจสงผลใหมีการกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีเปนจํานวนเงินที่มากขึน้ โดยไดรับ
ประโยชนเพิม่ขึ้นจากคณุภาพงานที่สูงขึ้น เนื่องจากสามารถใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแก
กิจการเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ในระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในใหมีความ
ถูกตองและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น  

ประเภทของสาํนักงานสอบบัญชีมีความสัมพันธทางบวกกับจาํนวนคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชี  ซ่ึงผลการศึกษามีทิศทางเดียวกับสมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ Palmrose (1986a) และผลการศึกษาของ Francis และWilson (1988) กลาวคือสํานกังาน      
สอบบัญชีขนาดใหญจะมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานทีเ่ปนสากลและเปนที่ยอมรบัในระดับนานาชาติ 
โดยอาจมีการนําเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใชในการปฏิบตัิงาน รวมถึงการจางพนักงานที่มีความรู
ความสามารถความเชี่ยวชาญสูงดวยอัตราคาจางที่สูงซึ่งสงผลตอตนทุนการสอบบัญชี จึงทําให
สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่สูงตามไปดวย   ดังนั้น
จึงอาจกลาวไดวาการเลือกใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีในกลุม BIG 4 จึงมีแนวโนม
ที่จะมีจํานวนเงินคาธรรมเนยีมการตรวจสอบบัญชีที่สูงกวาสํานักงานสอบบัญชีที่ไมอยูในกลุม BIG 4  

กลาวโดยสรุป จะเหน็วาผลการศึกษาในครั้งนี้เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดยกเวน
การใชบริการดานอื่นๆ จากสํานักงานสอบบัญชีที่เปนผูสอบบัญชีประจําปที่พบวามีความสัมพันธ
ในทิศทางเดยีวกันกับคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี นอกจากนั้นยังพบวาผลการศึกษาในครั้งนี ้
สอดคลองกับผลการศึกษาในอดีต โดยพบวาปจจยัที่มผีลตอคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก ขนาดกิจการ ความซบัซอนของกจิการ 
ความเสี่ยงในการดําเนนิงาน   การใชบริการดานอื่นๆ จากสํานักงานสอบบัญชี และประเภทของ
สํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงเปนปจจยัที่อาจมีผลตอปริมาณงาน ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานและ
ความเสี่ยงในการสอบบัญชีสงผลกระทบตอตนทุนในการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น จึงทําใหสํานักงาน 
สอบบัญชีมีการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม การตรวจสอบบัญชีเปนจํานวนที่มากขึน้ตามไปดวย   
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5.3   ขอจํากัดในการศึกษา 
1.   การศกึษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ที่มีการเปดเผยขอมูลจํานวนเงินคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี และมีคุณสมบัตคิรบตามเกณฑ
การคดัเลือกกลุมตัวอยาง จงึมีขอจํากัดเกีย่วกบัขนาดของกลุมตวัอยางทาํใหกลุมตวัอยางมีจํานวนนอย 
หรืออาจทาํใหกลุมตัวอยางไมใชตัวแทนที่ดีของกลุมประชากร และอาจสงผลใหผลการศึกษา
คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงได 

2.   การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประจกัษ โดยขอมูลที่ไดรับเปนขอมูลที่แทจริง 
ซ่ึงขอมูลดังกลาวไมสามารถแจกแจงรายละเอียดในเชิงลึกไดเทากับการวิจัยเชิงสํารวจ  

 
5.4   ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1.   ในการศึกษาครั้งตอไปควรนําปจจัยในดานอื่น  ๆ ที่อาจมีผลตอจํานวนเงินคาธรรมเนียม 
การตรวจสอบบัญชีมาใชในการศึกษา  เชน การใชผลงานของผูตรวจสอบภายในตอการปฏิบัติงาน
ของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ ตนทุนการปฏิบัติงานสอบบัญช ี
จํานวนชั่วโมงที่ใชในการปฏิบัติงาน จํานวนผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชี และอัตราเงินเดือน
ของผูสอบบัญชี  เปนตน 

2.   เปลี่ยนกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา โดยศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการกาํหนด
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของกลุมประชากรอื่นๆ  เชน บริษัท หางรานที่ไมไดจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI)                


