บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึก ษาเรื่ องผลกระทบของช่ วงระยะเวลาที่ บ ริ ษ ทั ที่ เสนอขายหลักทรั พ ย์ค รั้ ง แรกต่ อ
สาธารณชน ที่มีต่อการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างในครั้งนี้ มีระเบียบวิธีการวิจยั ตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
1. รู ปแบบการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. การรวบรวมข้อมูล
4. ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
5. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
รู ปแบบการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ผลกระทบของช่ วงระยะเวลาที่บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
ต่อสาธารณชน มีผลต่อ การจัดการกาไรผ่านรายการคงค้าง” โดยทาการศึกษาบริ ษทั ที่เสนอขาย
หลักทรั พย์ครั้ งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในช่ วงปี 2550-2556โดย
ผูว้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินประจาปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 – 2556 เพื่อทาการทดสอบการจัดการกาไร
ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนครั้ง
แรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ในช่วงปี 2550 – 2555
จานวน 119 บริ ษทั ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ไม่รวมถึงบริ ษทั ที่จดทะเบียนอยูใ่ นกลุ่มธุ รกิจการเงิน และ
บริ ษทั ที่มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ดาเนิ นการโดยรวบรวมข้อมูลทางบัญชีจากงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่
เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ ในช่วงปี 2550-2555 ที่ได้นาส่ งงบการเงินในช่วงปี 2547 – 2557 ให้กบั
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สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ฐานข้อมูล Set Smart ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยการเก็บข้อมูลจะแบ่งข้อมูลออกเป็ น 3 ช่วง โดย 1) ช่วงก่อนปี ที่บริ ษทั ที่เสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนดปี เป็ น t=-1, -2, -3)
ปี ที่บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนดปี หรื อ t=0 และ 3) ช่วงหลังปี ที่บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนด t = 1,2,3

-3
-2
-1
ปี ที่ IPO +1
+2
+3
ภาพประกอบ2 แสดงช่วงปี ที่ทาการศึกษาข้อมูลบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อ
สาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อนาจานวนบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556 มาแยกเป็ นปี ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชน และ
แยกตามช่วงระยะเวลา ก่อน-หลัง เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก และช่วงปี ที่เข้าเสนอขายหลักทรัพย์
ครั้งแรก มีจานวน 119 บริ ษทั 740 ข้อมูล (ตามตารางที่ 5)
ตารางที่ 4 แสดงจานวนบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2550-2556
จานวน
ข้ อมูลในปี ข้ อมูล ข้ อมูล รวมปี ที่
ปี
หลักทรัพย์
ก่อนเข้ า ณ ปี ที่ หลังปี ที่ เก็บ รวม
IPO
IPO
IPO เข้ า IPO ข้ อมูล
2550
11
3
1
3
7
77
2551
14
3
1
3
7
98
2552
17
3
1
3
7
119
2553
11
3
1
3
7
77
2554
11
3
1
3
7
77
2555
17
3
1
2
6
102
2556
38
3
1
1
5
190
Grand Total
119
740
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การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั เลือกใช้ขอ้ มูลงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยอ้างอิงจาก
ผลการวิจยั ของ Lybaert, Jan, and Orens (2005) ซึ่ งได้ทาการทดสอบการจัดการกาไรของบริ ษทั ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเบลเยีย่ ม โดยผลการวิจยั พบว่า มีการจัดการกาไรผ่าน
รายการคงค้างขึ้นในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มากกว่าการจัดการกาไรในงบการเงินรวม
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในงบการเงินประจาปี ตั้งแต่ปี
2550 – 2556 ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลงบการเงิน กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า และฐานข้อมูล SETSMART ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งขั้นตอนในการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) ใน
ส่ วนด้านการศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร 2) ในส่ วนการศึกษาวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Document Research) โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ต่างๆทั้งที่เป็ นทฤษฎี แนวคิด และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างของ
บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การศึกษาวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ ใช้โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) ประกอบด้วยรายงานประจาปี งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริ ษทั ที่
เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 25502554 ที่จดทะเบียนและเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในปี 2550-2556 จานวนทั้งสิ้ น
119 บริ ษทั ตั้งแต่ปี 2550 – 2556 ระยะเวลา 7 ปี รวมเป็ น จานวน 740 ข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากฐานข้อมูลงบการเงิน กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และฐานข้อมูลจาก SETSMART ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบจาลองการจัดการกาไร Modified Jones Model มาใช้ในการ
คานวณหาการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างที่ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร (จากการทบทวน
วรรณกรรมของ Bartov (2000) และ Dechow (1995) ผ่านจากงานวิจยั ของ กอบชัย ชิดเชื้ อสกุลชน) ซึ่ ง
พบว่าการหารายการคงค้างที่ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร ตามแบบจาลองการจัดการกาไร
Modified Jones Model เนื่ องจากวิธีน้ ีจะพิจารณาข้อมูลแต่ละบริ ษทั ของแต่ละปี แยกจากกัน ซึ่ งทาให้
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กลุ่มตัวอย่างมากขึ้นจะส่ งผลทาให้งานวิจยั น่าเชื่ อถือมากขึ้น โดยเครื่ องมือตามแบบจาลอง
Modified Jones Model มีข้ นั ตอนในการดาเนิ นการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คานวณหารายการคงค้างทั้งหมด (Total Accruals, TA) ซึ่ งได้จากผลต่างของกาไรสุ ทธิ
กับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานที่แสดงในงบกระแสเงินสด สามารถแสดงสมการได้ดงั นี้
Total Accruals = Reported Net Income – Cash Flows from Operations

(1)

ขั้นตอนที่ 2 นารายการคงค้างทั้งหมดเข้าสู่ ตวั แบบ Jones (1991) ซึ่ งจะได้สมการถดถอยกาลังสอง
น้อยที่สุดของรายการคงค้างทั้งหมด เพื่อประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยเชิงเส้นของตัวแบบ
รายละเอียดของตัวแบบ มีดงั นี้
TAt / At-1
โดยที่
TAt =
∆REVt =
PPEt =

= α1(1 / At-1) + α2[(∆REVt)) / At-1] + α3( PPEt / At-1) + et

(2)

รายการคงค้างทั้งหมด (Total Accruals) ณ สิ้ นเวลา t
รายได้ (Revenue) ณ เวลา t หักด้วย รายได้ ณ เวลา t-1
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Property Plant and Equipment) ก่อนหัก
ค่าเสื่ อมราคา ณ สิ้ นเวลา t
At-1 =
สิ นทรัพย์รวม (Assets) ณ สิ้ นเวลา t-1
α1, α2, α3= ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยเชิงเส้นของตัวแบบจาลอง
et
=
ค่าความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการรายการคงค้างทั้งหมด
หลังจากได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ α1, α2, α3 ดังกล่าวแล้วจึงนาเข้าสู่ ตวั แบบ Modified Jones
(1995) เพื่อคานวณรายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารแต่ละบริ ษทั ซึ่งแสดงเป็ น
ตัวแบบได้ดงั นี้
NDAt
= α1(1 / At-1) + α2[(∆REVt) - ∆RECt) / At-1] + α3( PPEt / At-1) (3)
โดยที่
NDAt =
รายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร (Nondiscretionary
Accruals) ณ เวลา t
∆RECt =
ลูกหนี้การค้า (Receivable) ณ เวลา t หักด้วยลูกหนี้การค้า ณ เวลา t-1
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เนื่องจากผูบ้ ริ หารมีโอกาสที่จะทาการจัดการกาไรในกรณี รายได้จากการขายเชื่ อได้มากกว่า
รายได้จากการขายสด ดังนั้น ในตัวแบบ Modified Jones (1995) จึงนาลูกหนี้จากการขายเชื่อมาหัก
ออกจากรายได้จากการขาย ก่อนการคานวณหา DA และในตัวแบบนี้หารด้วยยอดรวมของ
สิ นทรัพย์ ปี ก่อนนั้น เพื่อลดผลกระทบจากการที่ค่าความคลาดเคลื่อนไม่มีความคงที่ในแต่ละตัว
แปร
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้รายการคงค้างที่ไม่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารแล้วจึงนาไปหักออกจาก
รายการคงค้างทั้งหมด ส่ วนที่เหลือเป็ นผลต่างคือรายการคงค้างที่ข้ ึนกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารแต่
ละบริ ษทั โดยสมการที่ใช้แสดงดังนี้ คือ
DA
= (TAt / At-1) - NDAt
ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูลของระยะเวลาในการดาเนิ นกิจการตั้งแต่เริ่ มจนถึงปี ที่เข้าเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อสาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอ (Experience) โดยเก็บข้อมูลระยะเวลาในการดาเนิ นกิจการ และในส่ วนของประเภท
อุตสาหกรรมของหลักทรัพย์ (Indus1) สอบบัญชี โดยสานักงานสอบบัญชีในกลุ่มสานักงาน
ตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ (Auditbig4) การบริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
(RelateMgt) ได้กาหนดค่าตัวแปรหุ่ น (Dummy Variable) โดยกาหนดตัวแปรที่มีขอ้ มูลตรงตาม
ประเภทอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์ (Indus) การสอบบัญชีโดยสานักงานสอบบัญชีในกลุ่ม
สานักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Auditbig4) การบริ หารงานโดยผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน (RelateMgt)ให้ค่าเป็ น 1 และอื่นให้ค่าเป็ น 0
ตารางที่ 5 แสดงรายการ และความหมายของประเภทข้อมูลตัวแปรควบคุม
ตัวแปร
รายการ
ประเภทข้ อมูล
Experience ระยะเวลาในการดาเนินกิจการ
ตัวเลขระยะเวลาในการดาเนิ นกิจการ (ปี )
ตั้งแต่เริ่ มจนถึงปี ที่เข้าเสนอขาย
หลักทรัพย์
Auditbig4
สอบบัญชีโดยสานักงานสอบ
1 = ตรวจสอบโดยสานักงานสอบบัญชีใน
บัญชีในกลุ่มสานักงานตรวจสอบ กลุ่มสานักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่
บัญชีขนาดใหญ่
0 = ไม่ใช่ตรวจสอบโดยสานักงานสอบ
บัญชีในกลุ่มสานักงานตรวจสอบบัญชี
ขนาดใหญ่
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ตัวแปร
RelateMgt

Indus1

Indus2
Indus3
Indus4
Indus5
Indus6
Indus7
Indus8
Indus9

รายการ
การบริ หารงานกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันถือหุ ้นกิจการตั้งแต่
10% ขึ้นไป

ประเภทข้ อมูล
1 = บริ หารงานกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ถือหุ น้ กิจการตั้งแต่ 10% ขึ้นไป
0 = ไม่ใช่บริ หารงานกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันถือหุ น้ กิจการตั้งแต่ 10% ขึ้นไป
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
1 = กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหาร
0 = ไม่ใช่กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร
กลุ่มทรัพยากร
1 = กลุ่มทรัพยากร
0 = ไม่ใช่กลุ่มทรัพยากร
กลุ่มเทคโนโลยี
1 = กลุ่มเทคโนโลยี
0 = ไม่ใช่กลุ่มเทคโนโลยี
กลุ่มธุ รกิจการเงิน
1 = กลุ่มธุ รกิจการเงิน
0 = ไม่ใช่กลุ่มธุ รกิจการเงิน
กลุ่มบริ การ
1 = กลุ่มบริ การ
0 = ไม่ใช่กลุ่มบริ การ
กลุ่มยานยนต์
1 = กลุ่มยานยนต์
0 = ไม่ใช่กลุ่มยานยนต์
กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม
1 = กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม
0 = ไม่ใช่กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม
กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
1 = กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
0 = ไม่ใช่กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง 1 = กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
0 = ไม่ใช่กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ทางสถิติในการศึกษานี้ ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1) การคานวณการจัดการกาไรตามแบบจาลอง Modified Jones Model
โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างโดยดุลยพินิจฝ่ าย
บริ หารในช่วงก่อน – หลัง เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในช่วงปี 2550 – 2555 ด้วยการทดสอบสถิติแบบจับคู่ (Paired T-Test) ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
2) ทดสอบความสั มพันธ์ ของปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการกาไรตามแบบจาลอง
Modified Jones Model โดยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ด้วยการทดสอบสถิติแบบวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA)โดยการนาข้อมูลตัวแปรในการการวิจยั
ประกอบด้วย 1) ระยะเวลาในการดาเนินกิจการตั้งแต่เริ่ มจนถึงปี ที่เข้าเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
สาธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ 2)
ประเภทอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์ 3) การถือหุ ้นโดยกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 4) การสอบบัญชี
โดยสานักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ (BIG4) เพื่อทาการทดสอบหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่
มีผลต่อการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อ
สาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

