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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่าแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสเป็นข้อบ่งชี้
เบื้องต้นต่อการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือไม่ โดยใช้แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสจากงานวิจัยของ Das et al. (2009) เป็นเครื่องมือบ่งชี้
เบื้องต้นถึงพฤติกรรมการตกแต่งก าไร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 362 บริษัท 
(5,792 ตัวอย่าง) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 โดยศึกษาทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้น
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ผู้วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของจ านวนตัวอย่างระหว่างจ านวน
ตัวอย่างของแบบแผนของผลก าไรที่เกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่สี่ (หรือเรียกว่าการ
จัดล าดับไตรมาสตามเกณฑ์ปกติ (Q_4: Q1, Q2, Q3, Q4)) เปรียบเทียบกับจ านวนตัวอย่างของ
เกณฑ์ท่ีใช้เปรียบเทียบซ่ึงจัดล าดับไตรมาสที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติ ได้แก่ (1) เมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็น
ไตรมาสที่หนึ่ง (2) เมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่สอง และ (3) เมือ่ไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่สาม  

ผลการวิจัยพบว่า แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสไม่สามารถเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นต่อ
การตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ได้ ในทางกลับกันสามารถเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นต่อการตกแต่งก าไรใน 
ไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามได้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตกแต่ง
ก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามมากกว่าไตรมาสที่สี่  อาจจะมีเหตุผลอันเนื่องมาจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทยที่ถือปฏิบัติในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงให้เทียบเคียงกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งงบการเงิน
ประจ าปีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วยวิธีการตรวจสอบที่เข้มงวด จึงท าให้
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ผู้บริหารมีข้อจ ากัดในการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ ในขณะที่งบการเงินระหว่างกาล (เช่น งบการเงิน
รายไตรมาส เป็นต้น) ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงท าให้ผู้บริหารเล็งเห็นโอกาสใน
การตกแต่งก าไรในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามมากกว่าไตรมาสที่สี่ เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
ของกิจการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีผู้บริหารคาดหวังไว้  
  
ค าส าคัญ: แบบแผนของผลก าไร, การตกแต่งก าไร, ไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม, ไตรมาสที่สี่ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to investigate whether quarterly earnings 
patterns can be a preliminary indicator for earnings management in the fourth 
quarter of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. Quarterly earnings 
patterns of Das et al. (2009) are used as a preliminary indicator for earnings 
management behavior. The sample consists of 362 companies (5,792 samples) 
during 2011 to 2014 for all industries, except financial industry. I test for difference in 
number of samples between number of samples of earnings patterns when the last 
quarter is fourth quarter (called normal sequences (Q_4: Q1, Q2, Q3, Q4)) and number 
of samples of earnings patterns when other quarter, which is the first quarter or the 
second quarter or the third quarter, is set as the last quarter.  

The results find that quarterly earnings patterns cannot be a preliminary 
indicator for earnings management in the fourth quarter, but it can be preliminary 
indicator for earnings management in the interim period. The results suggest that 
management has motivation to manage earnings in the interim period as compared 
to the fourth quarter. One plausible explanation is that Thai Financial Reporting 
Standards applied during 2011 to 2014 are complied with International Financial 
Reporting Standards. Also, annual financial statements are audited by CPAs strictly. 
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As a result, management has a restriction to manage earnings during the fourth 
quarter. In contrast, interim financial report is reviewed. Therefore, management 
foresees the opportunity to manage earnings during interim period, as compared to 
the fourth quarter, so that performance of company can reach management 
expectation. 
 
Keywords: Earnings patterns, Earnings management, Interim period, Fourth quarter 
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อิสระฉบับนี้ 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา และมารดา ที่คอยสนับสนุนและเป็นก าลังใจให้กับ
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ตลาดทุนเป็นสื่อกลางของการระดมเงินทุนที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ และ 
มีเป้าหมายเพื่อเป็นกลไกส าคัญในการจัดสรรเงินทุน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งตลาดทุนยังมีกลไกในการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของ 
นักลงทุน (สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2558) ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของ
ข้อมูลระหว่างบุคคลภายในบริษัทกับนักลงทุนอ่ืน (Biddle et al., 2009; Leuz, 2010) หากปัญหา
เหล่านี้ไม่ได้รับการก ากับดูแลที่ดีย่อมส่งผลต่อความเชื่อถือได้ของตลาดทุน เพราะจะท าให้ราคา
หลักทรัพย์ไม่ได้สะท้อนข้อมูลเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริง โดยผ่านช่องทางการฉกฉวยโอกาสใน  
การบิดเบือนข้อมูลในงบการเงินของบริษัทนั่นก็คือ การตกแต่งก าไร (Earnings Management)  
ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการงบการเงิน หรือการใช้ดุลยพินิจในการสร้างรายการค้าที่ส่งผล
กระทบต่อการงบการเงินของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริง (Dechow et al., 1996; 
Healy and Wahlen, 1999) เนื่องจากผู้บริหารต้องการบรรลุเป้าหมายก าไร โดยมีพฤติกรรมการ
ตกแต่งเพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน และหลีกเลี่ยงการแสดงถึงแนวโน้มที่ลดลงของก าไร
ประจ าปี (Charoenwong and Jiraporn, 2009)   

นักลงทุนจะให้ความสนใจต่อผลก าไรก่อนรายการอ่ืน และใช้เป็นจุดอ้างอิงอย่างง่าย
ประกอบการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะก าไรต่อหุ้น (Graham et al., 2005) จึงเป็นแรงจูงใจ
ต่อผู้บริหารในการตกแต่งก าไรเพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้  ซึ่งการ
รายงานเป้าหมายก าไรของผู้บริหาร แบ่งได้ 4 ลักษณะส าคัญ คือ 1) การหลีกเลี่ยงการรายงาน 
ผลการด าเนินงานที่เป็นผลขาดทุน 2) การหลีกเลี ่ยงการรายงานผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่า 
ผลการด าเนินงานในอดีต 3) การหลีกเลี่ยงการรายงานผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าประมาณการก าไร
ของผู้บริหารที่เคยแจ้งให้นักลงทุนทราบไว้แล้ว และ 4) การหลีกเลี่ยงการรายงานผลการด าเนินงาน 
ที่ต่ ากว่าความคาดหวังของนักลงทุน (สมชาย สุภัทรกุล, 2548) โดยผู้บริหารอาจเลือกใช้วิธีการ
ตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้าง (Accrual – based earnings management) โดยใช้ดุลยพินิจ 
ในการเลือกใช้นโยบายบัญชีเพ่ือปรับแต่งตัวเลขทางบัญชีให้เป็นไปในทิศทางเป้าหมายของก าไร  
ที่ผู้บริหารต้องการ และเพื่อปกปิดผลการด าเนินงานที่แท้จริง (Das et al., 2009; Dechow and 
Skinner, 2000) และการตกแต่งก าไรผ่านการใช้ดุลยพินิจในการสร้างรายการทางธุรกิจ ซึ่งเป็นวิธีที่
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กระทบต่อกิจกรรมการด าเนินงานจริงของธุรกิจและกระแสเงินสดของบริษัทโดยตรง (Gunny, 2010) 
รวมถึงการตกแต่งก าไรด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การตกแต่งก าไรผ่านการปรับปรุงจัดประเภทรายการ 
(Reclassification) เป็นต้น (Fan et al., 2010)  

ในอดีตมีงานวิจัยหลายฉบับที่ชี้ให้เห็นว่าบริษัทมีการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่  หรือ 
ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะงานวิจัยของ Das et al. (2009) ศึกษาแบบแผนของ 
ผลก าไรรายไตรมาสและการตกแต่งก าไร เพ่ือบรรลุเป้าหมายก าไรส าหรับปี พบว่า บริษัทที่มีผลการ
ด าเนินงานในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามเป็นลบเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน  
กับปีก่อน จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบวกในไตรมาสที่สี่ ในทางกลับกันบริษัทที่มีผลการด าเนิ นงาน
ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามเป็นบวกเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อน จะมี
การเปลี่ยนแปลงเป็นลบในไตรมาสที่สี่ นั่นหมายความว่าบริษัทจะมีการตกแต่งก าไรผ่านรายการ  
คงค้างในไตรมาสที่สี่มากกว่าช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม เนื่องจากผู้บริหารมีแรงจูงใจอย่างมาก 
ในการตกแต่งก าไรให้สูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่สี่ (Burgstahler and Dichev, 1997; Jeter and 
Shivakumar, 1999; Jacob and Jorgensen, 2007; Kerstein and Rai, 2007 ) เช่น อาจมี 
การเร่งสร้างยอดขาย โดยการน ายอดขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมารับรู้เป็นยอดขาย  
ในปีปัจจุบัน ส่งผลให้ก าไรปีปัจจุบันสูงขึ้น หรืออาจเลือกผลิตสินค้าที่มากเกินความจ าเป็น กล่าวคือ
เป็นการเพ่ิมปริมาณการผลิตท าให้ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ต่อหน่วยลดลง ซึ่งท าให้บริษัทมีต้นทุนขาย
ลดลงและมีก าไรเพ่ิมขึ้น (Roychowdhury, 2006) อีกทั้ง การผลิตสินค้าที่มากเกินความจ าเป็นอาจ
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาผลการด าเนินงานที่สูงในปีปัจจุบัน (Cook et al., 2009) ดังนั้น คุณภาพ
ของก าไรที่ด้อยลงในช่วงไตรมาสที่สี่ได้รับผลกระทบมาจากการตกแต่งก าไรมากกว่าการปรับปรุง
ประมาณการ (Gunny et al., 2009)  

ทั้งนี้ มีงานวิจัยที่ให้ข้อสรุปตรงกันข้ามกับงานวิจัยข้างต้น โดยให้ข้อสรุปว่าบริษัทจะ 
มีการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามมากกว่าไตรมาสที่สี่ ซึ่งจากการศึกษาของ Brown 
and Pinello (2007) พบว่า ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้างเพ่ือให้รายงาน 
ผลก าไรในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามสูงขึ้น เนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะใช้วิธีการ  
สอบทานงบการเงินเท่านั้น และผู้บริหารจะมีข้อจ ากัดในการตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้างในช่วง
ใกล้สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะใช้วิธีการตรวจสอบงบการเงิน 
ที่เข้มงวดกว่า และมีงานวิจัยของ Comprix et al. (2006) พบว่า ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการเลือก
วิธีการอย่างหนึ่งในการก าหนดระยะเวลาและจ านวนเงินของค่าใช้จ่ายที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาล 
ซึ ่งเป็นโอกาสที ่จะเกิดการตกแต่งก าไรในช่วงระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี ้ยังมีงานวิจัย 
Mandenhall and Nichols (1988) พบว่า นักลงทุนจะตอบสนองต่อการประกาศผลก าไรในช่วง 
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ไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามที่เป็นข่าวไม่ดีในทิศทางลบมากกว่าการประกาศผลก าไรในไตรมาสที่สี่  
ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่านักลงทุนจะให้ความส าคัญต่อพฤติกรรมการตกแต่งก าไรของผู้บริหาร ใน
ไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามมากกว่าไตรมาสที่สี่ 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับงานวิจัยในประเทศไทยของ Charoenwong and Jiraporn 
(2009) พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีพฤติกรรมตกแต่งก าไรเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน และหลีกเลี่ยงการแสดงถึงแนวโน้มที่ลดลงของก าไรประจ าปี ทั้งช่วง
ก่อนวิกฤตการเงินและหลังวิกฤตการเงินในปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) แต่งานวิจัยดังกล่าวไม่ได้ให้
ค าตอบที่ว่าบริษัทเหล่านี้จะตกแต่งก าไรด้วยวิธีใด และช่วงเวลาใดที่ผู้บริหารน่าจะมีแรงจูงใจ  
ในการตกแต่งก าไรเพ่ือบรรลุเป้าหมายก าไรประจ าปี รวมทั้งไม่ได้ตอบค าถามที่น่าสนใจของ Healy 
and Wahlen (1999) ว่า บริษัทที่มีอยู่ทั่วไปมีพฤติกรรมการตกแต่งก าไรอยู่โดยทั่วไปหรือไม่ และ
ลักษณะของพฤติกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่  จากช่องว่างของงานวิจัยดังกล่าวได้มี
งานวิจัยที่ศึกษาเพ่ือหาค าตอบโดย สุทธิณี เทพปริยะพล (2553) ศึกษาแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาส
และการตกแต่งก าไร โดยศึกษาข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2552 พบว่า แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสไม่สามารถใช้เป็นข้อบ่งชี้
ต่อพฤติกรรมการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ได้ ในทางกลับกันแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาส  
เป็นข้อบ่งชี้ต่อพฤติกรรมการตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้าง ในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม  
นั่นหมายความว่า บริษัทที่มีแบบแผนของผลก าไรมีแนวโน้มที่จะตกแต่งก าไรให้สูงขึ้นในช่วงไตรมาส  
ที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม และพฤติกรรมดังกล่าวมีความต่อเนื่องสองปีติดต่อกัน 

จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่ผู้บริหารน่าจะมีแรงจูงใจในการตกแต่งก าไร
แบ่งได้ 2 ช่วง คือ (1) ช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม (Interim period) และ (2) ช่วงไตรมาสที่สี่ 
(Fourth quarter) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการศึกษาแต่ละแหล่งมีความแตกต่างกัน
ในหลายด้าน เช่น การก ากับดูแลที่เข้มงวด การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโครงสร้างของตลาดทุน เป็นต้น จึงท าให้ผลการวิจัยนั้นเป็นไปได้ทั้ง 2 ช่วง 
ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยคาดว่าผู้บริหารน่าจะมีแรงจูง ใจในการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่
มากกว่าช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม เนื่องจากระดับการเปลี่ยนแปลงของผลก าไรในไตรมาส 
ที่สี ่เป็นผลมาจากการปรับปรุงรายการเพื่อปรับปรุงประมาณการของผู้บริหาร ในช่วงไตรมาส 
ที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามที่อาจจะต่ ากว่าหรือเกินกว่าที่ควรจะเป็น (Collins et at, 1984) กล่าวคือ 
เมื่อผู้บริหารได้รับข้อมูลทางการเงินในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามแล้ว จะมี การปรับปรุง
รายการในไตรมาสที่สี่เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้  รวมทั้งผู้บริหาร
มีความพยายามที่จะตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่เพ่ือลดระดับความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นส าหรับก าไรใน 
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ไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม และลดระดับการเปลี่ยนแปลงของผลก าไรประจ าปีไม่ให้ มีความ 
ผันผวนมากเกินไป (Givoly and Ronen, 1981) กล่าวคือ ผู้บริหารพยายามใช้วิธีการบัญชีต่าง ๆ 
เพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงในก าไรสุทธิ หรือพยายามท าให้ข้อมูลทางบัญชีมีการ เปลี่ยนแปลงน้อย  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่างานวิจัยในประเทศไทยโดยเฉพาะงานวิจัยของ สุทธิณี เทพปริยะพล 
(2553) เป็นการศึกษาข้อมูลในช่วงที่ประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชีให้เทียบเคียงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ อีกทั้งการก ากับดูแลยังมี
ความเข้มแข็งน้อยกว่าประเทศที่ตลาดทุนพัฒนาแล้ว จึงท าให้ผลการวิจัยในประเทศไทยพบว่า ผู้บริหาร
มีแรงจูงใจอย่างมากในการตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้างในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามมากกว่า  
ไตรมาสที่สี่ ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจึงเกิดค าถามขึ้นว่าในช่วงปี พ .ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557  
ที่มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยได้พัฒนาและปรับปรุงให้เทียบเคียงกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศแล้ว พร้อมทั้งการก ากับดูแลมีความเข้มแข็งมากขึ้น จะยังคงมีโอกาสต่อ
พฤติกรรมการตกแต่งก าไรในช่วงเวลาใดบ้างระหว่างช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามกับไตรมาสที่สี่ 
รวมทั้งผู้บริหารจะใช้วิธีการใดในการตกแต่งก าไร ทั้งนี้งานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาในเรื่องดังกล่าว
ยังมีจ านวนไม่มากพอ ที่จะยืนยันได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารจะตกแต่งก าไรในช่วงเวลาใด  
และใช้วิธีการใดในการตกแต่งก าไร ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะท าการศึกษาแบบแผน 
ของผลก าไรรายไตรมาสที่มีผลต่อพฤติกรรมการตกแต่งก าไรของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้วิจัยคาดว่าผู้บริหารน่าจะมีแรงจูงใจอย่างมากในการตกแต่งก าไร 
ในไตรมาสที่สี่ เนื่องจากผู้บริหารได้รับทราบผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาส  
ที่สามแล้ว ย่อมน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการตัดสินใจว่าต้องการให้ผลการด าเนินงานประจ าปี
เป็นไปในทิศทางใด โดยจะท าการปรับปรุงรายการในไตรมาสที่สี ่เพื่อให้ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ และการวิจัยฉบับนี้จะใช้แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาส  
จากงานวิจัยของ Das et al. (2009) เป็นเครื่องมือบ่งชี้เบื้องต้นถึงพฤติกรรมการตกแต่งก าไร 
เพื่อจะได้ทราบว่าผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะสอดคล้องกับงานวิจัยของ Das et al. 
(2009) ซึ่งพบว่าผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ หรือจะสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุทธิณี เทพปริยะพล (2553) ซึ่งพบว่าผู ้บริหารมีแรงจูงในในการตกแต่งก าไรในไตรมาส 
ที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับผู้ใช้งบการเงินในการเล็งเห็น
ความส าคัญของการตกแต่งก าไรก่อนน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการตัดสินใจ เชิง
เศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง งานวิจัยฉบับนี้ยังสามารถตอบค าถามของ Healy and 
Wahlen (1999) ได้ กล่าวคือ บริษัทที่มีอยู่ทั่วไปมีพฤติกรรมการตกแต่งก าไรอยู่โดยทั่วไปหรือไม่ 
และลักษณะของพฤติกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือศึกษาว่าแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาส
เป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นต่อการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือไม ่
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

ขอบเขตของงานวิจัยฉบับนี้คือ การศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ .ศ . 2554 ถึง พ .ศ . 2557 เพราะอยู่ในช่วงที่สภาวิชาชีพบัญชี   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 และฉบับ
ปรับปรุง พ .ศ. 2555 โดยได้มีการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Financial Reporting Standards : IFRSs)1 แล้ว ซึ่งจะท าให้ทราบว่าบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ รายงานทาง
การเงินที่เทียบเคียงกับ IFRSs จะยังคงมีโอกาสต่อพฤติกรรมการตกแต่งก าไรของผู้บริหารอยู่
หรือไม่ โดยเลือกศึกษาทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินซึ่งประกอบไป
ด้วยธุรกิจธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวิต เนื่องจากมีโครงสร้าง  
ทางการเงิน โครงสร้างการด าเนินงาน และการก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่แตกต่างจากบริษัท  
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 แหล่งที่มาของข้อมูล: สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:  

http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539863468&Ntype=58. (วันที่ค้น
ข้อมูล 5 สิงหาคม 2558)  

http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539863468&Ntype=58
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1.4 ค าจ ากัดความท่ีใช้ในงานวิจัย 
 

ในส่วนนี้ขอให้ค านิยามค าศัพท์ที่ใช้อย่างมากในงานวิจัยนี้ เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน  
1.4.1 การตกแต่งก าไร (Earnings management) 
การตกแต่งก าไร  หมายถึง วิธ ีการที ่ผู ้บริหารใช้ดุลยพินิจในการรายงานข้อมูล 

ทางการเงิน หรือใช้ดุลยพินิจในการสร้างรายการค้าที่ส่งผลกระทบต่อการงบการเงินของบริษัท 
เพ่ือบิดเบือนข้อมูลเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริง (Healy and Wahlen, 1999) 

1.4.2 การตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้าง (Accrual – based earnings management) 
การตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้าง  หมายถึง การที่ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการเลือก

นโยบายบัญชีในการรับรู้มูลค่าของรายการคงค้างที่ต้องอาศัยการประมาณการต่าง ๆ เพ่ือปกปิดผลการ
ด าเนินงานที่แท้จริง เช่น การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การประมาณอายุการให้ประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ การประมาณการหนี้สิน เป็นต้น (Dechow and Skinner, 2000) 

1.4.3 การตกแต่งก าไรผ่านการใช้ดุลยพินิจในการสร้างรายการทางธุรกิจ (Real 
activities manipulation)  

การตกแต่งก าไรผ่านการใช้ดุลยพินิจในการสร้างรายการทางธุรกิจ หมายถึง วิธีการ 
ที่ผู้บริหารเลือกใช้เพ่ือท าให้ผลก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามดีขึ้นหรือลดลงกว่าที่ควรจะเป็น
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทในระยะยาว โดยแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ 
1) Decreasing discretionary expense เป็นการลดค่าใช้จ่ายที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร เช่น 
การลดค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา ส่งผลให้ก าไรงวดปัจจุบันสูงขึ้น แต่อาจท าให้บริษัทไม่มีศักยภาพ
ในการสร้างรายได้จากการออกสินค้าตัวใหม่สู่ตลาด 2) Timing the sale of fixed assets to 
report gains เป็นการขายสินทรัพย์เพ่ือรับรู้ก าไรจากการขาย และ 3) Overproduction  
เป็นการผลิตสินค้าเกินความจ าเป็น เพื่อลดต้นทุนขายหรือเพื่อกระตุ้นยอดขายที่เกิดจากการ  
ลดราคาสินค้าอย่างมีนัยส าคัญ (Gunny, 2010) 

1.4.4 พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงผลก าไรแบบผกผัน (Earnings reversal) 
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงผลก าไรแบบผกผัน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของผลก าไร

ในทิศทางตรงกันข้ามระหว่างผลก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ ท าให้เกิด
แบบแผนของผลก าไร (Earnings patterns) 2 ลักษณะ คือ (1) แบบแผนของผลก าไรแบบ NP 
หมายถึง บริษัทที่มีก าไรต่อหุ้นโดยเฉลี่ยส าหรับ 9 เดือนแรกเป็นลบ (Negative) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อน แต่มีการเปลี่ยนแปลงก าไรต่อหุ้นเป็นบวก (Positive) ในไตรมาส
ที่สี่ (2) แบบแผนของผลก าไรแบบ PN หมายถึง บริษัทที่มีก าไรต่อหุ้นโดยเฉลี่ยส าหรับ 9 เดือนแรก
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เป็นบวก (Positive) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อน แต่มีการเปลี่ยนแปลงก าไร
ต่อหุ้นเป็นลบ (Negative) ในไตรมาสที่สี่ (Das et al., 2009) 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

ผลการศึกษาจากงานวิจัยฉบับนี้ ท าให้ทราบว่าแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสเป็น
ข้อบ่งชี้เบื้องต้นต่อการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ใช้งบการเงินที่มีความสนใจต่อพฤติกรรมการ
ตกแต่งก าไร โดยผลการศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. นักลงทุน ใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัท และพิจารณาถึง
โอกาสในการตกแต่งก าไรที่อาจส่งผลให้ข้อมูลบิดเบือนจากผลการด าเนินงานที่แท้จริง และเล็งเห็นถึง
รายการบัญชีที่ส าคัญที่ผู้บริหารน่าจะใช้วิธีการในตกแต่งก าไรให้สูงกว่าหรือต่ ากว่าความเป็นจริง 
 2. หน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือตระหนักและให้ความส าคัญต่อพฤติกรรมการตกแต่งก าไร 
ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพ่ือให้  
นักลงทุนน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 

 3. ผู้สอบบัญชี เพ่ือเป็นแนวทางให้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
มากยิ่งขึ้น ทั้งการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 

 
1.6 ล าดับในการเสนองานวิจัย 
 
 งานวิจัยฉบับนี้มีล าดับในการน าเสนอ ดังนี้ บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ค าจ ากัดความที่ใช้ใน
งานวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับ บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสมมติฐานใน
การวิจัย บทที่ 3 กล่าวถึงข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย และวิธีด าเนินการวิจัย บทที่ 4 กล่าวถึงการอธิบาย 
ผลของการศึกษา และบทที่ 5 กล่าวถึงการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ข้อจ ากัดของการวิจั ย 
และข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
ในบทนี้เป็นการกล่าวถึงทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อันเป็นที่มาของกรอบแนวคิดและ

สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ โดยเนื้อหาของบทนี้แบ่งออกเป็น (1) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (2) พฤติกรรม 
การตกแต่งก าไร และ (3) แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสและการตกแต่งก าไร  
 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 Agency Theory 
ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) มาจากแนวคิดของ Jensen & Meckling 

(1976) มองว่าเจ้าของกิจการไม่สามารถบริหารงานเพียงผู้เดียวได้ ซึ่งต้องมีบุคคลที่เข้ามาช่วย
ในการบริหารงานแทนเจ้าของกิจการ จึงเกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวการและตัวแทน 
(Principal – Agent) ขึ้น โดยฝ่ายที่มอบอ านาจ คือ ตัวการหรือเจ้าของกิจการ (Principal) และฝ่าย
ที่ได้รับมอบอ านาจ คือ ตัวแทนหรือผู้บริหารของบริษัท (Agent) โดยจะได้รับค่าตอบแทนในการ
บริหารงาน และตัวแทนมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานให้แก่ตัวการ 
หากผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารไม่สอดคล้องกัน จะท าให้เกิดปัญหา
การเป็นตัวแทน (Agency Problem) ขึ้น ซึ่งเกิดจากกลไกการท างานของทฤษฎีนี้ กล่าวคือ 
โดยทั่วไปมนุษย์ต่างมีแรงผลักดันและมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองในการกระท าเพื่อผลประโยชน์ส่วน
ตนด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อมีโอกาส และจะพยายามหาหนทางในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับบริษัท
หรือผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าหนทางเหล่านั้นเอื้อต่อการสร้างผลประโยชน์ให้กับตน  

ดังนั้น แนวคิดจากทฤษฎีนี้จะช่วยอธิบายว่าเมื่อผู้บริหารมีแรงผลักดันในการ
กระท า เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน อาจเลือกใช้งบการเงินเป็นเครื่องมือในการฉกฉวยโอกาสโดยใช้วิธี
ปฏิบัติทางบัญชีที่เรียกว่าการตกแต่งก าไร (Earnings Management) ช่วยในการท าให้ตนบรรลุตาม 
ที่เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นคาดหวังไว้ และเพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับตนเอง 

2.1.2 Prospect Theory 
Prospect Theory พัฒนาโดย Kahneman and Tversky (1979) ซึ่ง

อธิบายถึงพฤติกรรมของคนที่มีความไม่สมมาตรกันระหว่างการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลได้และการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลเสีย (Asymmetric effects) ภายใต้ภาวะความเสี่ยงสถานการณ์ต่าง ๆ 
กล่าวคือ ความพึงพอใจของมนุษย์จะขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งที่เพ่ิมขึ้น (ก าไร) หรือความมั่งคั่งที่ลดลง 
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(ขาดทุน) โดยเทียบกับจุดอ้างอิงของความมั่งคั่ง (Wealth Reference Point) เพ่ือสะท้อนถึงคุณค่า
ของผลเสียที่นักลงทุนจะได้รับ (ผลก าไรที่ต่ ากว่าเป้าหมาย) และคุณค่าของผลได้ที่นักลงทุนจะได้รับ 
(ผลก าไรสูงกว่าเป้าหมาย) โดยลักษณะที่มีผลกระทบอย่างส าคัญต่อการตัดสินใจมี 3 ประการ คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยใกล้กับจุดอ้างอิง จะมีอิทธิพลอย่างรุนแรงต่อ
การตัดสินใจมากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เท่าเทียมกันที่ห่างจากจุดอ้างอิง เช่น ผู้บริหารจะมีความ
กระตือรือร้นในการเปลี่ยนผู้ออกแบบโฆษณาใหม่ ที่จะท าค่าโฆษณาของบริษัทลดลงจากร้อยละ 10 
เหลือร้อยละ 5 แต่กลับกระตือรือร้นน้อยกว่ามากถ้าการเปลี่ยนผู้ออกแบบโฆษณาใหม่ท าให้ 
ค่าโฆษณาของบริษัทลดลงจากร้อยละ 50 เหลือร้อยละ 45 ถึงแม้ว่าอัตราการลดลงจะเป็นร้อยละ 5 
เท่ากันก็ตาม 

2. ความไม่สมมาตรกันระหว่างความม่ังคั่งที่เพ่ิมข้ึน (ก าไร) กับความมั่งคั่งที่ลดลง 
(ขาดทุน) ซึ่งบุคคลมักจะมีความรู้สึกกับทางเลือกสองทางไม่เหมือนกัน กล่าวคือ จะมีแนวโน้มที่จะไม่
เลือกทางเลือกที่มีการวางกรอบไว้ว่าเป็นความมั่งคั่งที่ลดลง (ขาดทุน) จากจุดอ้างอิง เมื่อเทียบกับ
ทางเลือกเดียวกันที่วางกรอบว่าเป็นความมั่งค่ังที่เพ่ิมขึ้น (ก าไร) จากจุดอ้างอิง 

3. มีความเป็นไปได้มากกว่าที่บุคคลจะแสวงหาความเสี่ยงในขอบเขตของความ
มั่งคั่งที่ลดลง (ขาดทุน) แต่หลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงในขอบเขตของความมั่งคั่งที่เพ่ิมขึ้น (ก าไร) เช่น 
ผู้บริหารลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 25X1 แต่ไม่มีลูกค้าสนใจจึงท าให้สินค้านั้นขายไม่ได้ และท าให้
บริษัทประสบผลขาดทุน แต่ผู้บริหารกลับลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพ่ิมขึ้นอีกในปี 25X2 เพราะหวัง
ว่าลูกค้าจะให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ใหม่ และบริษัทจะได้รับก าไรกลับคืนมาในที่สุด 

ดังนั้น การที่ผู้บริหารต้องการบรรลุเป้าหมายก าไรจะเป็นสิ่งที่กระทบต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร โดยอาจหาทางเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน การหลีกเลี่ยงผล
การด าเนินงานที่ลดลง หรือการหลีกเลี่ยงการรายงานผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าความคาดหวังของนัก
ลงทุน ซึ่งถือเป็นการหลีกเลี่ยงการรายงานผลก าไรต่ ากว่าจุดอ้างอิงทั้งสิ้น เพ่ือเป็นการสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวคิดจากทฤษฎีนี้จะช่วยอธิบายว่าเมื่อผู้บริหารต้องการบรรลุเป้าหมายก าไร
เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ผู ้มีส ่วนได้เสีย ผู ้บริหารอาจใช้ว ิธ ีการการตกแต่งก าไร 
(Earnings Management) เพื่อหลีกเลี ่ยงการรายงานผลขาดทุน การด าเนินงานที่ลดลง 
รวมถึงผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าความคาดหวังของนักลงทุน  

2.1.3 Positive Accounting Theory 
Positive Accounting Theory พัฒนาโดย Watts and Zimmerman (1997) 

โดยมีแนวคิดเบื้องต้นคือ ผู้บริหารมีพฤติกรรมต้องการผลประโยชน์จากการเลือกนโยบายบัญชีที่
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เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเงื่อนไขอันเกิดจากภาระสัญญาระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 สมมติฐาน คือ (1) The bonus plan hypotheses เมื่อผลตอบแทนของผู้บริหารขึ้นอยู่
กับผลก าไรที่รายงาน จะท าให้ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการใช้ดุลยพินิจเลือกนโยบายบัญชีที่ช่วยเพ่ิมผล
ก าไรให้ดีขึ้นในงวดปัจจุบัน (2) The debt/equity hypotheses บริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
สูง ผู ้บริหารย่อมมีแรงจูงใจในการใช้ดุลยพินิจเลือกนโยบายบัญชีที่ช่วยเพ่ิมผลก าไรให้ดีขึ้นในงวด
ปัจจุบัน เพื่อลดความน่าจะเป็นที่จะผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืม และ (3) The political cost 
hypotheses ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการใช้ดุลยพินิจเลือกนโยบายบัญชีเพ่ือลดผลก าไรในงวดปัจจุบัน 
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบในทางลบจากการที่รัฐบาลมีการออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ
ระเบียบต่าง ๆ บังคับให้บริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการถ่ายโอนเงินจากเอกชนสู่คลัง
ของรัฐเพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้น แนวคิดจากทฤษฎีนี้จะช่วยอธิบายว่าเมื่อผู้บริหารได้รับผลกระทบจาก
ภายในและภายนอกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดผลตอบแทนผู้บริหารที่ขึ้นอยู่กับผลก าไรของ
บริษัท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงซึ่งส่งผลทางลบแก่กิจการ รวมทั้งการลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ทางลบจากการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ย่อมท าให้ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการใช้ดุลยพินิจเลือก
นโยบายบัญชีในการเพิ่มหรือลดก าไรให้เป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าวจะน าไปสู่
การตกแต่งก าไร (Earnings Management) ในที่สุด 

สรุปคือ Agency Theory, Prospect Theory และ Positive Accounting 
Theory ล้วนแล้วแต่เป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการตกแต่งก าไรได้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม 
ผู้วิจัยเลือก Prospect Theory เป็นทฤษฎีหลักในการตอบค าถามวิจัยในครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้บริหารจะ
ทุ่มเทความพยายามในการท างานมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการรางวัลและความ
คาดหวังของบุคคล หากมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งนั้นอย่างคุ้มค่า 
ผู้บริหารจะทุ่มเทความสามารถในการท างานมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน หากมีความเป็นไปได้ที่จะ
ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งนั้นอย่างไม่คุ้มค่า ผู้บริหารก็จะไม่พยายามทุ่มเท
ความสามารถในการท างาน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความต้องการรางวัลและความคาดหวังของบุคคล
ย่อมส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร หากผู้บริหารต้องการได้รับการตอบสนองจากสิ่งเหล่านั้น
มากเพียงใดยิ่งท าให้ผู้บริหารหาช่องทางในการฉกฉวยโอกาสเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการมากยิ่งขึ้น 
โดยสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการบริหารงานของผู้บริหารว่าดีหรือไม่นั้น นั่นก็คืองบการเงิน จึง
ส่งผลให้ผู ้บริหารมีแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายก าไร ไม่ว่าจะเป็นการ
หลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน การหลีกเลี่ยงผลการด าเนินงานที่ลดลง หรือการหลีกเลี่ยง
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การรายงานผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าความคาดหวังของนักลงทุน เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้มีส่วนได้เสีย และเพ่ือได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

อีกทั้ง ยังสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อผู้บริหารได้รับทราบผลการด าเนินงานในช่วง  
ไตรมาสทีห่นึ่งถึงไตรมาสที่สามแล้ว ย่อมน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการตัดสินใจว่าต้องการให้ผล
การด าเนินงานประจ าปีเป็นไปในทิศทางใด โดยจะท าการปรับปรุงรายการในไตรมาสที่สี่เพื่อให้ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ตัวอย่างเช่น ช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม  
มีผลขาดทุนมาโดยตลอด ผู้บริหารจะตกแต่งก าไรให้มีผลก าไรสูงขึ้นในไตรมาสที่สี่ เช่น การขยับ
รับรู้รายได้ของงวดบัญชีถัดไปเข้ามาเป็นรายได้ของงวดบัญชีปัจจุบัน การบันทึกค่าใช้จ่ายต่ ากว่า
ความเป็นจริง เป็นต้น เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน และเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มี
ส่วนได้เสีย ตลอดจนท าให้ผู้บริหารได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ในทางกลับกัน ช่วงไตรมาสที่หนึ่ง
ถึงไตรมาสที่สามมีผลก าไรมาโดยตลอด ผู้บริหารจะตกแต่งก าไรให้มีผลก าไรที่ลดลงในไตรมาสที่สี่ 
เช่น การลดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ถาวรลง การตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยใน
จ านวนที่สูงกว่าความเป็นจริง เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและก าไรลดลง เพื่อเป็นการ
ชะลอผลก าไรไว้ใช้ในอนาคต ช่วยให้บริษัทสามารถแสดงผลก าไรในงวดบัญชีต่อ ๆ มาที่สูงขึ้น เพื่อ
เป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และท าให้ผู้บริหารได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่ามาก
ที่สุดเช่นกัน 

 
2.2 พฤติกรรมการตกแต่งก าไร 

 
งานวิจัยหลายฉบับในอดีตที่อธิบายถึงพฤติกรรมการตกแต่งก าไรเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ก าไร ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยของ Burgstahler and Dichev (1997) ที่ศึกษาว่าบริษัทมีการหลีกเลี่ยง
การรายงานผลการด าเนินงานที่ลดลง หรือผลการด าเนินงานที่ขาดทุนหรือไม่ โดยศึกษาการกระจาย
ตัวของผลก าไรประจ าปีรอบจุดอ้างอิง ส าหรับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 1976 ถึง 
ค.ศ. 1994 ซึ่งจุดอ้างอิงที่ผู้วิจัยใช้คือ ผลก าไรเท่ากับศูนย์ (Earnings distribution around zero) 
และผลการวิจัยพบว่า 

1) จ านวนบริษัทในสัดส่วนที่ต่ ามาก ๆ ที่แสดงผลการด าเนินงานที่ขาดทุนหรือลดลง
เป็นจ านวนเงินเพียงเล็กน้อย  

2) จ านวนบริษัทในสัดส่วนที่สูงมาก ๆ ที่แสดงผลการด าเนินงานที่ก าไรหรือเพิ่มขึ้น
เป็นจ านวนเงินเพียงเล็กน้อย  
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ดังนั้น สรุปได้ว่าบริษัทที่มีผลการด าเนินงานก่อนการตกแต่งก าไรเป็นผลขาดทุน  
หรือผลก าไรลดลงเป็นจ านวนเงินเพียงเล็กน้อย จะมีการตกแต่งก าไรเพื่อรายงานผลก าไร  
ให้สูงขึ้นในจ านวนเงินเพียงเล็กน้อย  

ต่อมามีงานวิจัยของ Kerstein and Rai (2007) และ Jacob and Jorgensen (2007) 
ขยายผลการวิจัยของ Burgstahler and Dichev (1997) ซึ่งพบผลการวิจัยที่สอดคล้องกันคือ 
การกระจายตัวที่ผิดปกติของผลก าไรมาจากการตกแต่งก าไรเพื่อบรรลุเป้าหมายก าไรประจ าปี  
โดยเฉพาะการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่เพ่ือรายการผลก าไรให้สูงขึ้น โดยงานวิจัยของ Kerstein 
and Rai (2007) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการกระจายตัวของผลก าไร โดยศึกษาช่วงสิ้นสุด  
ไตรมาสที่สามถึงช่วงสิ้นปี พบว่า บริษัทที่รายงานผลขาดทุน เป็นจ านวนเงินเพียงเล็กน้อยในช่วง
ไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามจะมีการรายงานผลก าไรที่เป็นบวกเป็นจ านวนเงินเพียงเล็กน้อย
ในสัดส่วนที่สูงผิดปกติในไตรมาสที่สี่ ส่วนบริษัทที่มีผลก าไรสะสมในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาส
ที่สามเป็นจ านวนเงินเพียงเล็กน้อย จะยังคงรักษาระดับผลก าไรให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายก าไร 
ในไตรมาสที่สี่  

ส่วนงานวิจัยของ Jacob and Jorgensen (2007) ศึกษาการตกแต่งก าไรเพื่อ
หลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุนหรือผลก าไรที่มีแนวโน้มลดลง ภายใต้สมมติฐานว่าผลก าไร
ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามอาจได้รับผลกระทบจากการตกแต่งก าไรน้อยกว่าช่วง  
ไตรมาสที่สี่ ผลการวิจัยพบว่าการจัดล าดับไตรมาสตามเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ การเรียงล าดับ  
ไตรมาสที่หนึ่ง ไตรมาสที่สอง ไตรมาสที่สาม และไตรมาสที่สี่  ตามล าดับ มีการกระจายตัว  
ที่ผิดปกติของผลก าไรทั้งที่วัดโดยการเปลี่ยนแปลงของผลก าไรและระดับของผลก าไร ส าหรับ  
การจัดล าดับไตรมาสที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ ไตรมาสสุดท้าย เป็นไตรมาสที่หนึ่ง  
ไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม ตามล าดับ ไม่พบการกระจายตัวที่ผิดปกติ นั่นหมายความว่า
ผู้บริหารมีแรงจูงใจอย่างมากในการตกแต่งก าไรเพื่อบรรลุเป้าหมายก าไรประจ าปีในช่วงไตรมาส  
ที่สี่มากกว่าไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gunny et al. (2009) 
พบว่า เมื่อจัดล าดับไตรมาสตามเกณฑ์ปกติแล้วคุณภาพของก าไรในไตรมาสที่สี่จะด้อยกว่า  
ไตรมาสอื่น ๆ เนื่องจากได้รับผลกระทบมาจากการตกแต่งก าไรมากกว่าการปรับปรุงประมาณการ  

งานวิจัยที่ให้ข้อสรุปว่าผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้างใน 
ไตรมาสที่สี่ ตามผลการวิจัยของ Jeter and Shivakumar (1999) ศึกษาระดับของรายการคงค้าง 
ที่เกินกว่าปกติโดยควบคุมระดับของกระแสเงินสด (CFO Model) พบว่า ระดับของรายการคงค้าง 
ที่เกินกว่าปกติในไตรมาสที่สี่สูงกว่าช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม นั่นหมายความว่าผู้บริหาร  
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มีแรงจูงใจอย่างมากในการตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้างเพ่ือบิดเบือนผลการด าเนินงาน  
ในไตรมาสที่สี่ 

 
ทั้งนี้ มีงานวิจัยที่ให้ข้อสรุปว่ามีการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี ่จากการปรับปรุง

ประมาณของผู้บริหาร เช่น งานวิจัยของ Collins et al. (1984) ศึกษาผลก าไรของแต่ละไตรมาสว่า
ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องในการคาดการณ์ก าไรต่อหุ้นหรือไม่ พบว่า ค่าความผิดพลาดในการ
คาดการณ์ผลก าไรโดยเฉลี่ยในไตรมาสที่สี่อยู่ในระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับไตรมาสอื่น ๆ เนื่องจาก  
ผลก าไรในไตรมาสที่สี่ได้รับผลกระทบมาจากการปรับปรุงประมาณการของผู้บริหารในช่วงไตรมาส  
ที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามที่อาจจะต่ ากว่าหรือสูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Givory 
and Ronen (1981) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารต่อการปรับปรุงประมาณการในช่วงไตรมาสที่สี่ 
เพ่ือระดับความผันผวนของผลก าไรประจ าปี พบว่า ผู้บริหารพยายามที่จะตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่
เพ่ือลดระดับความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นกับผลก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม และลดระดับ 
การเปลี่ยนแปลงของผลก าไรประจ าปีไม่ให้มีความผันผวนมากเกินไป 

นอกจากนี้ มีงานวิจัยที่ให้ข้อสรุปว่าผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่
ผ่านการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการสร้างรายการทางธุรกิจ เช่น งานวิจัยของ Jackson and 
Wilcox (2000) ศึกษาว่าผู้บริหารมีการเร่งสร้างยอดขายโดยการให้ส่วนลดที่เกินปกติของธุรกิจ  
ในช่วงไตรมาสที่สี่ เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน ผลก าไรที่ลดลง หรือยอดขายที่ลดลงหรือไม่  
โดยศึกษาบริษัทในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค .ศ. 1989 ถึง ค.ศ. 1997 จากการศึกษาพบว่าบริษัท 
ทีน่่าจะมีการตกแต่งก าไรคือ บริษัทที่รายงานก าไรเป็นจ านวนเงินเพียงเล็กน้อย บริษัทที่รายงานก าไร
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย และบริษัทที่รายงานยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย   
นั่นหมายความว่าผู้บริหารพยายามที่จะเร่งสร้างยอดขายในไตรมาสที่สี่ โดยการให้ส่ วนลดที่เกินปกติ
ของธุรกิจเพ่ือให้สามารถรายงานผลก าไรที่เพ่ิมขึ้น และยอดขายที่เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Roychowdhury (2006) ศึกษาการตกแต่งก าไรผ่านการใช้ดุลยพินิจท าให้เกิดรายการ
เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน โดยศึกษาบริษัทในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 1987 ถึง  
ค.ศ. 2001 จากการศึกษาพบว่า บริษัทที่รายงานผลก าไรเป็นจ านวนเงินเพียงเล็กน้อยมีระดับ
ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารและกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเมื่อเทียบกับยอดขาย  
ต่ ากว่าและมีต้นทุนการผลิตเมื่อเทียบกับยอดขายสูงกว่าบริษัทอ่ืน ๆ ในกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญ 
นั่นหมายความว่าผู้บริหารมีการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่หรือใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยการลด
ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร การให้ส่วนลดที่เกินปกติเพ่ือสร้างยอดขาย และผลิตสินค้าเกิน
ความจ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน อีกทั้ง ผู้บริหารอาจเลือกที่จะประมาณการต้นทุนให้
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สูงในงวดปัจจุบันในรูปของการตั้งส ารองต่าง ๆ เช่น ประมาณการตัดหนี้สูญ ประมาณการสินค้าเสื่อม
คุณภาพ เป็นต้น เพ่ือท าให้ค่าใช้จ่ายในงวดถัดไปลดลง ส่งผลให้ก าไรในงวดที่ตั้งส ารองลดลงทันที 
จากนั้นอาจมีการดึงการตั้งส ารองกลับในแต่ละงวดเพ่ือเพ่ิมก าไร (Cookie Jar Reserve) 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผู้บริหารมีแรงจูงใจอย่างมากในการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่  
โดยผ่านรายการคงค้างหรือการประมาณการ และการตกแต่งก าไรผ่านการใช้ดุลยพินิจในการสร้าง
รายการทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยที่ให้ข้อสรุปตรงกันข้ามกับงานวิจัยข้างต้น โดยให้ข้อสรุปว่า
บริษัทจะมีการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามมากกว่าไตรมาสที่สี่ ซึ่งจากการศึกษา
ของ Brown and Pinello (2007) พบว่า ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้าง
เพ่ือให้รายงานผลก าไรในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามสูงขึ้น เนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
จะใช้วิธีการสอบทานงบการเงินเท่านั้น และผู้บริหารจะมีข้อจ ากัดในการตกแต่งก าไรผ่านรายการ
คงค้างในช่วงใกล้สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เนื ่องจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตจะใช้ว ิธ ีการ
ตรวจสอบงบการเงินที่เข้มงวดกว่า และมีงานวิจัยของ Comprix et al. (2006) พบว่า ผู้บริหาร
ใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการอย่างหนึ่งในการก าหนดระยะเวลาและจ านวน เงินของค่าใช้จ่ายที่
แสดงในงบการเงินระหว่างกาล ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเกิดการตกแต่งก าไรในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Mandenhall and Nichols (1988 )  พบว่า นักลงทุนจะ
ตอบสนองต่อการประกาศผลก าไรในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามที่เป็นข่าวไม่ดีในทิศทางลบ
มากกว่าการประกาศผลก าไรในไตรมาสที่สี่ ซึ่ งเป็นการส่งสัญญาณว่านักลงทุนจะรับรู้ถึงพฤติกรรม
การตกแต่งก าไรของผู้บริหารในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามมากกว่าไตรมาสที่สี่ 

กล่าวโดยสรุปว่างานวิจัยของ Kerstein and Rai (2007), Jacob and Jorgensen 
(2007), Jeter and Shivakumar (1999), Collins et al. (1984) , Givory and Ronen (1981), 
Jackson and Wilcox (2000) และ Roychowdhury (2006) เห็นด้วยกับแนวคิดว่าผู้บริหารมี
แรงจูงใจในการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่มากกว่าไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม ซึ่งจะขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ Brown and Pinello (2007), Comprix et al. (2006) และ Mandenhall and 
Nichols (1988) ที่ให้ข้อสรุปว่าผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาส
ที่สามมากกว่าไตรมาสที่สี่ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยคาดว่าผู้บริหารมีแรงจูงใจอย่างมากในการตกแต่งก าไร
ในไตรมาสที่สี่มากกว่าไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม เนื่องจากระดับการเปลี่ยนแปลงของผลก าไรใน
ไตรมาสที่สี ่เป็นผลมาจากการปรับปรุงรายการเพื่อปรับปรุงประมาณการของผู้บริหาร ในช่วง 
ไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามที่อาจจะต่ ากว่าหรือเกินกว่าที่ควรจะเป็น (Collins et at, 1984) 
กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารได้รับข้อมูลทางการเงินในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามแล้ว จะมี การ
ปรับปรุงรายการในไตรมาสที่สี่เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้  และ



15 
 

    
 

ผู้บริหารมีความพยายามที่จะตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่เพ่ือลดระดับความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นส าหรับ
ก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม และลดระดับการเปลี่ยนแปลงของผลก าไรประจ าปีไม่ให้ มี
ความผันผวนมากเกินไป (Givoly and Ronen, 1981) กล่าวคือ ผู้บริหารพยายามใช้วิธีการบัญชีต่าง ๆ 
เพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงในก าไรสุทธิ หรือพยายามท าให้ข้อมูลทางบัญชีมีการ เปลี่ยนแปลงน้อย 
รวมทั้งผู้ใช้งบการเงินจะให้น้ าหนักกับผลก าไรประจ าปีมากกว่าผลก าไรรายไตรมาส (Gunny et al. 
2009) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Prospect Theory กล่าวคือเมื่อผู้บริหารมีปัจจัยที่มากระทบต่อ
การตัดสินใจนั่นก็คือ ความต้องการรางวัลและความคาดหวังส่วนบุคคล ย่อมท าให้ผู้บริหารมี
แรงจูงใจในการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายก าไรไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการ
รายงานผลขาดทุน การหลีกเลี่ยงผลการด าเนินงานที่ลดลง หรือการหลีกเลี่ยงการรายงานผลการ
ด าเนินงานที่ต่ ากว่าความคาดหวังของนักลงทุน ซึ่งเป็นการสร้างความ พึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
และเพ่ือได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 

 
2.3 แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสและการตกแต่งก าไร 
 

งานวิจัยของ Das et al. (2009) ศึกษาแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสและ 
การตกแต่งก าไรเพ่ือบรรลุเป้าหมายก าไรส าหรับปี โดยศึกษาบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปี  
ค.ศ. 1988 ถึง ค.ศ. 2004 โดยศึกษาลักษณะของผลก าไรที่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตรงข้ามกัน
ระหว่างผลก าไรไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ ซึ่งแบบแผนของผลก าไร (Earnings 
patterns) มี 2 ลักษณะ คือ (1) การเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกันแบบลบ – บวก (แบบแผน
ของผลก าไรแบบ NP) หมายถึง บริษัทที่มีก าไรต่อหุ้นโดยเฉลี่ยส าหรับ 9 เดือนแรกเป็นลบ 
(Negative) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อน แต่มีการเปลี่ยนแปลงก าไรต่อหุ้น
เป็นบวก (Positive) ในไตรมาสที่สี่ (2) การเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกันแบบบวก – ลบ 
(แบบแผนของผลก าไรแบบ PN) หมายถึง บริษัทที่มีก าไรต่อหุ้นโดยเฉลี่ยส าหรับ 9 เดือนแรก
เป็นบวก (Positive) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อน แต่มีการเปลี่ยนแปลงก าไร
ต่อหุ้นเป็นลบ (Negative) ในไตรมาสที่สี่ (ดูตารางท่ี 2.1) ซึ่งการเปรียบเทียบผลก าไรระหว่างไตรมาส
ของปีปัจจุบันกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการน าเสนองบการเงินรายไตรมาสจะมีการ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ดังนั้น ถ้าก าไรของไตรมาสปีปัจจุบันต่ ากว่าไตรมาส
เดียวกันกับปีก่อน มีแนวโน้มที่ผู้บริหารตกแต่งก าไรในไตรมาสถัดไปให้เป็นบวกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ก าไรประจ าปี ในทางกลับกันถ้าก าไรของไตรมาสปีปัจจุบันสูงกว่าไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน มีแนวโน้มที่
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ผู้บริหารตกแต่งก าไรในไตรมาสถัดไปให้เป็นลบเพ่ือเก็บส ารองผลก าไรที่บรรลุได้เกินเป้าหมายใน  
ปีปัจจุบันไว้ใช้ในระยะเวลาบัญชีถัดไป 
 

ตารางที่ 2.1 
ลักษณะแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาส (Earnings patterns) 

 

แบบแผนของ
ผลก าไร 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของผลก าไร ทิศทางการตกแต่ง
ก าไรในไตรมาสที่สี่ Q1t – Q1(t-1) Q2t – Q2(t-1) Q3t – Q3(t-1) Q4t – Q4(t-1) 

NP - - - + + 
PN + + + - - 

 
ทั้งนี้ Das et al. (2009) ได้ก าหนดสมมติฐานว่า บริษัทที่รายงานผลก าไรเป็นลบ

ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม (แบบแผนของผลก าไรแบบ NP) น่าจะมีแรงจูงใจในการตกแต่ง
ก าไรให้สูงขึ้นในไตรมาสที่สี่ ในทางตรงกันข้าม บริษัทที่รายงานผลก าไรเป็นบวกในช่วงไตรมาสที่หนึ่ง
ถึงไตรมาสที่สาม (แบบแผนของผลก าไรแบบ PN) น่าจะมีแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรเพื่อรายงาน 
ผลก าไรลดลงในไตรมาสที่สี่ จากผลการวิจัยพบว่า บริษัทที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP มีพฤติกรรม
การตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้างที่เกินกว่าปกติในไตรมาสที่สี่เป็นบวก และบวกมากกว่าบริษัทที่ไม่มี
แบบแผนของผลก าไร ในทางตรงกันข้าม บริษัทที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN มีพฤติกรรม
การตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้างที่เกินกว่าปกติในไตรมาสที่สี่เป็นลบ และลบมากกว่าบริษัทที่ไม่มี
แบบแผนของผลก าไรอย่างมีนัยส าคัญ  

ส าหรับงานวิจัยของ Charoenwong and Jiraporn (2009) พบว่า บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีพฤติกรรมตกแต่งก าไรเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน และ
หลีกเลี่ยงการแสดงถึงแนวโน้มที่ลดลงของก าไรประจ าปี ทั้งช่วงก่อนวิกฤตการเงินและหลังวิกฤต
การเงินในปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) แต่งานวิจัยดังกล่าวไม่ได้ให้ค าตอบที่ว่าบริษัทเหล่านี้ตกแต่ง
ก าไรด้วยวิธีใด และช่วงเวลาใดที่ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรเพื่อบรรลุเป้าหมายก าไร
ประจ าปี รวมทั้งไม่ได้ตอบค าถามที่น่าสนใจของ Healy and Wahlen (1999) ว่า บริษัทที่มีอยู่ทั่วไป
มีพฤติกรรมการตกแต่งก าไรอยู่โดยทั่วไปหรือไม่ และลักษณะของพฤติกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
หรือไม่ จากช่องว่างของงานวิจัยดังกล่าวได้มีงานวิจัยที่ศึกษาเพ่ือหาค าตอบโดย สุทธิณี เทพปริยะพล 
(2553) ศึกษาแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสและการตกแต่งก าไร โดยศึกษาข้อมูลจากบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้แบบแผน
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ของผลก าไรรายไตรมาสจากงานวิจัยของ Das et al. (2009) เป็นเครื่องมือบ่งชี้พฤติกรรมการตกแต่ง
ก าไรในไตรมาสที่สี่ผ่านรายการคงค้างเพ่ือบรรลุเป้าหมายก าไร โดยมีสมมติฐานว่าแบบแผนของผลก าไร
รายไตรมาสจะเป็นข้อบ่งชี้ต่อการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ จากผลการวิจัยพบว่าแบบแผนของผลก าไร
รายไตรมาสไม่สามารถใช้เป็นข้อบ่งชี้ต่อพฤติกรรมการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ได้ ในทางกลับกัน 
แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสเป็นข้อบ่งชี้ต่อพฤติกรรมการตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้างใน
ไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม และพฤติกรรมดังกล่าวมีความต่อเนื่องสองปีติดต่อกัน 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้คือ บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 อยู่ภายใต้เกณฑ์
การใช้ TFRSs พร้อมทั้งการก ากับดูแลมีความเข้มแข็งมากขึ้น จึงคาดว่าแบบแผนของผลก าไรรายไตร
มาสน่าจะเป็นข้อบ่งชี้เบื ้องต้นต่อพฤติกรรมการตกแต่งก าไร ในไตรมาสที่สี่ได้ โดยจะใช้แนวทาง
การศึกษาจากงานวิจัยของ Das et al. (2009) ในการจัดล าดับไตรมาสใหม่ให้ไตรมาสสุดท้ายของปี
เป็นไตรมาสที่หนึ่ง ไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม ตามล าดับ และคาดว่าแบบแผนของผลก าไรราย 
ไตรมาสจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นไตรมาสที่สี่มากกว่าการจัดล าดับไตรมาสใหม่โดยให้ไตรมาส
สุดท้ายของปีเป็นไตรมาสที่หนึ่ง ไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม ตามล าดับ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าไตรมาสทีส่ี่
มีความพิเศษแตกต่างไปจากไตรมาสอ่ืน ๆ นั่นหมายความว่าผู ้บริหารมีแรงจูงใจในการตกแต่งก าไร
ในช่วงไตรมาสที่สี่มากกว่าไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Das et al. (2009) ที่ให้ข้อสรุปว่าบริษัทจะมีการตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้างในไตรมาสที่สี่
มากกว่าช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม แต่จะตรงกันข้ามกับผลการวิจัยของ สุทธิณี เทพปริยะพล 
(2553) ที่ให้ข้อสรุปว่าแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสไม่สามารถใช้เป็นข้อบ่งชี้ต่อพฤติกรรมการ
ตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ได้ ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลในช่วงที่ประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
และปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีให้เทียบเคียงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
อีกทั้งการก ากับดูแลยังมีความเข้มแข็งน้อยกว่าประเทศที่ตลาดทุนพัฒนาแล้ว แต่การวิจัยในครั้ง
นี ้เป็นการศึกษาข้อมูลในช่วงที ่มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยได้พัฒนาและปรับปรุงให้
เทียบเคียงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศแล้ว พร้อมทั้งการก ากับดูแลมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น ดังนั้น อาจเป็นไปได้ว่าในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยอาจแตกต่างกันได้ ซึ่ง
ผู้วิจัยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 

H1 : บริษัทที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP และ PN มีการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ 
มากกว่าการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้ศึกษาแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสที่มีผลต่อพฤติกรรมการตกแต่งก าไร

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาส
จากงานวิจัยของ Das et al. (2009) เป็นเครื่องมือบ่งชี้เบื้องต้นถึงพฤติกรรมการตกแต่งก าไร  
 
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยและเกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่าง 

 
ในการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยนี้นั้น จะใช้ข้อมูลก าไรต่อหุ้น (EPS) รายไตรมาสของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปีที่ท าการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง 
พ.ศ. 2557 เนื่องจากอยู่ในช่วงที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ออกมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งได้มีการปรับปรุงตาม IFRSs แล้ว โดยเก็บ
ข้อมูลจาก SETSMART ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจธนาคาร 
เงินทุนและหลักทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวิต เนื่องจากมีโครงสร้างทางการเงิน โครงสร้าง
การด าเนินงาน และการก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่แตกต่างจากบริษัทในกลุ่ม อุตสาหกรรมอ่ืน 
โดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสแบบ NP คือ บริษัทที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของก าไรต่อหุ้นส าหรับ 9 เดือนแรกเป็นลบ (Negative change in combined 
interim quarter) แต่มีการเปลี่ยนแปลงก าไรต่อหุ้นเป็นบวก (Positive change) ในไตรมาสที่สี่  

2. กลุ่มตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสแบบ PN คือ บริษัทที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของก าไรต่อหุ้นส าหรับ 9 เดือนแรกเป็นบวก (Positive change in combined 
interim quarter) แต่มีการเปลี่ยนแปลงก าไรต่อหุ้นเป็นลบ (Negative change) ในไตรมาสที่สี่ 

จ านวนตัวอย่างที่ ใช้ทดสอบในสมมติฐานของงานวิจัยนี้  จะต้องเข้าเกณฑ์ใน
การเลือก คือ ตัวอย่างต้องมีก าไรต่อหุ้นรายไตรมาสทุกไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2553 
ถึงไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การหาแบบแผนของผลก าไรแบบ NP และ PN จะเปรียบเทียบก าไรของไตรมาส 
ปีปัจจุบันกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน โดยปี พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2555 
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2557 
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1 
การหาแบบแผนของผลก าไรแบบ NP และ PN โดยการจัดล าดับไตรมาสตามเกณฑ์ปกติ 

 

แบบแผนของผล
ก าไร 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของผลก าไร 
ทิศทางการตกแต่ง
ก าไรในไตรมาสที่สี่ 

 Q1 
(2554 – 2553) 

Q2 
(2554 – 2553) 

Q3 
(2554 – 2553) 

Q4 
(2554 – 2553) 

 

NP - - - + + 

PN + + + - - 

 Q1 
(2555 – 2554) 

Q2 
(2555 – 2554) 

Q3 
(2555 – 2554) 

Q4 
(2555 – 2554) 

 

NP - - - + + 

PN + + + - - 

 Q1 
(2556 – 2555) 

Q2 
(2556 – 2555) 

Q3 
(2556 – 2555) 

Q4 
(2556 – 2555) 

 

NP - - - + + 

PN + + + - - 

 Q1 
(2557 – 2556) 

Q2 
(2557 – 2556) 

Q3 
(2557 – 2556) 

Q4 
(2557 – 2556) 

 

NP - - - + + 
PN + + + - - 

 

2. ก าไรต่อหุ้นตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2558 ใช้ในการจัดล าดับ
ไตรมาสที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ เป็นการจัดล าดับไตรมาสเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นไตรมาส
ที่หนึ่ง ไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม ตามล าดับ ดังนั้น การจัดล าดับไตรมาสที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติ
ของปี พ.ศ. 2557 จะต้องใช้ก าไรต่อหุ้นของปี พ.ศ. 2558 ในการจัดล าดับไตรมาสใหม่ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.2 
การจัดล าดับไตรมาสที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติของปี พ .ศ. 2557 

 

รายการ 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

เมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่หนึ่ง  aa bb cc dd    

เมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่สอง   ee ff gg hh   
เมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่สาม    ii jj kk ll  
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ตารางที่ 3.3 
จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน H1 

 

รายการ จ านวนบริษัท จ านวนตัวอย่าง 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 

514 8,224 

หัก - บริษัทที่มีข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสไม่ครบถ้วนในช่วงปี พ.ศ. 
2553 (เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่ง) ถึง พ.ศ. 2558 (สิ้นสุดไตรมาสที่
สาม) 

(79) (1,264) 

     - บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน   
           ธุรกิจธนาคาร (11) (176) 
           ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ (29) (464) 
           ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต (18) (288) 
     - บริษัทท่ีอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการหรือถูกถอดถอน (15) (240) 

รวมทั้งสิ้น 362 5,792 

จ าแนกเป็นประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
    1. ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP 
    2. ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN 
    3. ตัวอย่างที่ไม่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP1 
    4. ตัวอย่างที่ไม่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN1 

 
 

 
128 
148 

2,844 
2,672 

 

 

 

 

 

 
1 ตัวอย่างที่ไม่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP หมายถึง ตัวอย่างที่มีก าไรเป็นบวกในไตรมาสที่สี่ 

โดยในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามอาจมีก าไรเป็นบวกทั้งหมด หรือบวก/ลบก็ได้ ส าหรับตัวอย่างที่
ไม่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN หมายถึง ตัวอย่างที่มีก าไรเป็นลบในไตรมาสที่สี่ โดยในไตรมาส 
ที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามอาจมีก าไรเป็นลบทั้งหมด หรือบวก/ลบก็ได้ 
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3.2 การทดสอบสมมติฐาน H1 
 

การทดสอบสมมติฐานนั้น จะเป็นการทดสอบว่าบริษัทที่มีแบบแผนของผลก าไร 
แบบ NP และ PN มีการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่มากกว่าการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาส 
ที่สาม ซึ่งผู้วิจัยจะทดสอบโดย (1) การจัดล าดับไตรมาสตามเกณฑ์ปกติคือ ไตรมาสที่หนึ่ง ไตรมาส 
ที่สอง ไตรมาสที่สาม และไตรมาสที่สี่ ตามล าดับ และ (2) การจัดล าดับที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติ 
(Alternative Sequences) โดยสมมติให้ไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่หนึ่ง ไตรมาสที่สอง และไตรมาส 
ที่สาม ตามล าดับ ตามงานวิจัยของ Das et al. (2009), Gunny et al. (2009) และ Jacob and 
Jorgensen (2007)  

ผู้วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของจ านวนตัวอย่างระหว่างจ านวนตัวอย่างของ
แบบแผนของผลก าไรที่เกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่สี่ โดยการจัดล าดับตามเกณฑ์
ปกติคือ ไตรมาสที่หนึ่ง ไตรมาสที่สอง ไตรมาสที่สาม และไตรมาสที่สี่ ตามล าดับ (Q_4: Q1, Q2, 
Q3, Q4) กับจ านวนตัวอย่างของเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ (Benchmark) โดยการจัดล าดับที่ต่างไป
จากเกณฑ์ปกติ (Alternative Sequences) แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี ้

1. จ านวนตัวอย่างของแบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาส
ที่หนึ่ง (Q_1: Q2t, Q3t, Q4t, Q1t+1) 

2. จ านวนตัวอย่างของแบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาส
ที่สอง (Q_2: Q3t, Q4t, Q1 t+1, Q2t+1) 

3. จ านวนตัวอย่างของแบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาส
ที่สาม (Q_3: Q4t, Q1 t+1, Q2t+1, Q3t+1) 

จากการจัดล าดับที่อธิบายข้างต้น (ดูภาคผนวก ก เพ่ิมเติม) จะจ าแนกว่าการจัดล าดับ
ตามเกณฑ์ปกติ (Q_4) และเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ โดยการจัดล าดับที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติ (Q_1, Q_2, 
Q_3) มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP กี่จ านวนตัวอย่าง และมีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN กี่
จ านวนตัวอย่าง โดยการนับจ านวนตัวอย่างทั้งแบบ NP และ PN จะพิจารณาเป็นรายปี คือ ปี พ.ศ. 
2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 เป็นอิสระแยกจากกัน จากนั้นน าจ านวนตัวอย่างที่ได้
จากการจัดล าดับตามเกณฑ์ปกติ (Q_4) เปรียบเทียบกับจ านวนตัวอย่างที่ได้จากการจัดล าดับที่ต่างไป
จากเกณฑ์ปกติ (Q_1, Q_2, Q_3) ดังนี้  
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จากนั้นน ามาทดสอบทางสถิติโดยใช้ Z-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของจ านวน

ตัวอย่างระหว่างการจัดล าดับตามเกณฑ์ปกติ (Q_4) กับเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ (Q_1, Q_2, Q_3) 
โดยแบบแผนของผลก าไรแบบ NP จะเปรียบเทียบ 3 ครั้ง คือ จ านวนตัวอย่างของ Q_4 กับจ านวน
ตัวอย่างของ Q_1, จ านวนตัวอย่างของ Q_4 กับจ านวนตัวอย่างของ Q_2 และจ านวนตัวอย่างของ 
Q_4 กับจ านวนตัวอย่างของ Q_3 ส าหรับแบบแผนของผลก าไรแบบ PN จะเปรียบเทียบ 3 ครั้ง
เช่นกัน คือ จ านวนตัวอย่างของ Q_4 กับจ านวนตัวอย่างของ Q_1, จ านวนตัวอย่างของ Q_4 กับ
จ านวนตัวอย่างของ Q_2 และจ านวนตัวอย่างของ Q_4 กับจ านวนตัวอย่างของ Q_3 และพิจารณาว่า
แบบแผนของผลก าไรนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นไตรมาสที่สี่ มากกว่าการจัดล าดับ 
ไตรมาสใหม่โดยให้ไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นไตรมาสที่หนึ่ง ไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม 
ตามล าดับ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าไตรมาสที่สี่มีความพิเศษแตกต่างไปจากไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม 

Q_4 : NP Samples 

Q_1 : NP Samples 

Q_2 : NP Samples 

Q_3 : NP Samples 

Q_1 : PN Samples 

Q_4 : PN Samples Q_2 : PN Samples 

Q_3 : PN Samples 
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน H1 คือ แบบแผนของผลก าไร 
ที่เกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่สี่จะแตกต่างจากเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบทั้ง 3 กรณี
อย่างมีนัยส าคัญ โดยแตกต่างทั้งแบบแผนของผลก าไรแบบ NP และแบบแผนของผลก าไรแบบ PN 
และเมื่อพิจารณาถึงเปอร์เซ็นต์ของจ านวนตัวอย่างจากการจัดล าดับตามเกณฑ์ปกติ (Q_4) จะ
สูงกว่าเปอร์เซ็นต์ของจ านวนตัวอย่างจากการจัดล าดับที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติ (Q_1, Q_2, Q_3)  
นั่นหมายความว่าผู้บริหารจะมีแรงจูงใจอย่างมากในการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่มากกว่าไตรมาส 
ที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม 
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บทที่ 4 
ผลของการวิจัย 

 
ในบทนี้เป็นการกล่าวถึงผลการวิจัยตามวิธีการดังที่อธิบายไว้ในบทที่ 3 โดยผลการวิจัย

จะแบ่งออกเป็น (1) ข้อมูลเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง (2) ผลของการวิจัยตามสมมติฐาน H1 และ 
(3) ผลการวิจัยเพ่ิมเติม 
 

4.1 ข้อมูลเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 4.1 
จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน H1 และจ าแนกเป็นประเภทของกลุ่มตัวอย่าง 

 

รายการ จ านวนตัวอย่าง 

จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น (362 บริษทั) 5,792 

จ าแนกเป็นประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
    1. ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP 
    2. ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN 
    3. ตัวอย่างที่ไม่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP 
    4. ตัวอย่างที่ไม่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN 

 
128 
148 

2,844 
2,672 

 

จ านวนบริษัทที่น ามาทดสอบสมมติฐาน H1 จะไม่รวม (ก) บริษัทที่มีข้อมูลทางการเงิน
รายไตรมาสไม่ครบถ้วนในช่วงปี พ.ศ. 2553 เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งถึง พ.ศ. 2558 สิ้นสุดไตรมาส 
ที่สาม (ข) บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ได้แก่ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ 
และธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต และ (ค) บริษัทที่อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการหรือถูกถอดถอน 
ท าให้จ านวนตัวอย่างขั้นสุดท้ายในการทดสอบสมมติฐาน H1 เป็นจ านวน 362 บริษัท หรือจ านวน 
5,792 ตัวอย่าง (ดูตารางที่ 3.3 เพิ่มเติม) โดยสามารถจ าแนกออกเป็นตัวอย่างที่มีแบบแผนของ
ผลก าไรแบบ NP จ านวน 128 ตัวอย่าง ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN จ านวน 148 ตัวอย่าง 
ตัวอย่างที่ไม่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP จ านวน 2,844 ตัวอย่าง และตัวอย่างที่ไม่มีแบบแผนของ 
ผลก าไรแบบ PN จ านวน 2,672 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อบรรยายค่าสถิติ (Descriptive Statistics) ซึ่งค่าสถิติที่จะน าเสนอ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะจ าแนกค่าสถิติต่าง ๆ ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (1) ตัวอย่างที่มีแบบแผน
ของผลก าไรแบบ NP (2) ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN (3) ตัวอย่างที่มีแบบแผนของ 
ผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN และ (4) ตัวอย่างที่ไม่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN 
 

ตารางที่ 4.2 
บรรยายค่าสถิติ (Descriptive Statistics) ส าหรับตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP  

ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2557 
 

 Number of 
observations 

Mean Minimum Maximum Standard 
deviation 

Net profit 128  557.45   (2,036.75) 4,884.89  1,163.70  

EPS 128 0.87 (23.66) 30.44 3.62 

หมายเหตุ : Net Profit หน่วยต่อพันบาท 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP ตามที่ปรากฏใน
ตารางที่ 4.2 พบว่า ค่าเฉลี่ยก าไรต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.87 บาท ค่าต่ าสุดเท่ากับ (23.66) บาท และ
ค่าสูงสุดเท่ากับ 30.44 บาท รวมทั้งมีค่าเฉลี่ยก าไรสุทธิ (Net profit) เท่ากับ 557,446.41 บาท ค่าต่ าสุด
เท่ากับ (2,036,745.24) บาท และค่าสูงสุดเท่ากับ 4,884,890.92 บาท โดยค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างที่มี 
แบบแผนของผลก าไรแบบ NP จะมีค่าเฉลี่ยก าไรต่อหุ้น และค่าเฉลี่ยก าไรสุทธิต่ ากว่าค่าสถิติของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN (ดูตาราง 4.3 เพ่ิมเติม) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอค่าสถิติอ่ืน
ของตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP เพ่ือใช้ในการพิจารณาด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (ดูภาคผนวก ข) 
 

ตารางที่ 4.3 
บรรยายค่าสถิติ (Descriptive Statistics) ส าหรับตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN  

ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2557 
 

 Number of 
observations 

Mean Minimum Maximum Standard 
deviation 

Net profit 148 1,766.48   (1,274.92)  36,522.25  5,686.48  

EPS 148 1.48 (14.44) 50.52 5.96 
หมายเหตุ : Net Profit หน่วยต่อพันบาท 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN ตามที่ปรากฏใน
ตารางที่ 4.3 พบว่า ค่าเฉลี่ยก าไรต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.48 บาท ค่าต่ าสุดเท่ากับ (14.44) บาท และ
ค่าสูงสุดเท่ากับ 50.52 บาท รวมทั้งมีค่าเฉลี่ยก าไรสุทธิ (Net profit) เท่ากับ 1,766,477.38 บาท ค่าต่ าสุด
เท่ากับ (1,274,924.35) บาท และค่าสูงสุดเท่ากับ 36,522,249.00 บาท โดยค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างที่มี 
แบบแผนของผลก าไรแบบ PN จะมีค่าเฉลี่ยก าไรต่อหุ้น และค่าเฉลี่ยก าไรสุทธิสูงกว่าค่าสถิติของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP (ดูตาราง 4.2 เพ่ิมเติม) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอค่าสถิติอ่ืน
ของตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN เพ่ือใช้ในการพิจารณาด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (ดูภาคผนวก ค) 

 
ตารางที่ 4.4 

บรรยายค่าสถิติ (Descriptive Statistics) ส าหรับตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN 
ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2557 

 

 Number of 
observations 

Mean Minimum Maximum Standard 
deviation 

Net profit 276    1,291.86   (2,036.75) 36,522.25  4,502.49  
EPS 276 1.43 (23.66) 50.52 5.42 

หมายเหตุ : Net Profit หน่วยต่อพันบาท 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN 
ตามที่ปรากฏในตารางที่ 4.4 พบว่า ค่าเฉลี่ยก าไรต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.43 บาท ค่าต่ าสุดเท่ากับ 
(23.66) บาท และค่าสูงสุดเท่ากับ 50.52 บาท รวมทั้งมีค่าเฉลี่ยก าไรสุทธิ (Net profit) เท่ากับ 
1,291,858.94 บาท ค่าต่ าสุดเท่ากับ (2,036,745.24) บาท และค่าสูงสุดเท่ากับ 36,522,249.00 บาท 
โดยค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN จะมีค่าเฉลี่ยก าไรต่อหุ้น และ
ค่าเฉลี่ยก าไรสุทธิสูงกว่าค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN  
(ดูตาราง 4.5 เพ่ิมเติม) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอค่าสถิติอ่ืนของตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไร 
ทั้งแบบ NP และ PN เพ่ือใช้ในการพิจารณาด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (ดูภาคผนวก ง) 
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ตารางที่ 4.5 
บรรยายค่าสถิติ (Descriptive Statistics) ส าหรับตัวอย่างที่ไม่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN 

ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2557 
 

 Number of 
observations 

Mean Minimum Maximum Standard 
deviation 

Net profit 5,516 554.04 (15,902.84) 105,296.41 3,573.69 

EPS 5,516 1.13 (40.84) 134.74 4.85 

หมายเหตุ : Net Profit หน่วยต่อพันบาท 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN 
ตามที่ปรากฏในตารางที่ 4.5 พบว่า ค่าเฉลี่ยก าไรต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.13 บาท ค่าต่ าสุดเท่ากับ  
(40.84) บาท และค่าสูงสุดเท่ากับ 134.74 บาท รวมทั้งมีค่าเฉลี่ยก าไรสุทธิ (Net profit)  
เท่ากับ 554,042.11 บาท ค่าต่ าสุดเท่ากับ (15.902,844.90) บาท และค่าสูงสุดเท่ากับ 

105,296,408.80 บาท โดยค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN  
จะมีค่าเฉลี่ยก าไรต่อหุ้น และค่าเฉลี่ยก าไรสุทธิต่ ากว่าค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไร 
ทั้งแบบ NP และ PN (ดูตาราง 4.4 เพ่ิมเติม) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอค่าสถิติอ่ืนของตัวอย่างที่ไม่มี 
แบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN เพ่ือใช้ในการพิจารณาด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (ดูภาคผนวก จ) 

 
4.2 ผลของการวิจัยตามสมมติฐาน H1 

 
ค าถามของงานวิจัยฉบับนี้คือ บริษัทที่มีแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสมีการ

ตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่มากกว่าไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามหรือไม่ โดยมีสมมติฐานว่าแบบแผน
ของผลก าไรแบบ NP และ PN มีการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่มากกว่าการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่หนึ่ง
ถึงไตรมาสที่สาม ซึ่งพิจารณาได้จากการที่แบบแผนของผลก าไรเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นไตรมาส 
ที่สี่สูงกว่าการจัดล าดับไตรมาสใหม่โดยให้ไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นไตรมาสที่หนึ่ง ไตรมาสที่สอง และ 
ไตรมาสที่สาม ตามล าดับ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไตรมาสที่สี่มีความพิเศษแตกต่างไปจากไตรมาสที่หนึ่งถึง
ไตรมาสที่สาม 
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โดยผู้วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของจ านวนตัวอย่างระหว่างจ านวนตัวอย่าง
ของแบบแผนของผลก าไรที่เกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่สี่ โดยการจัดล าดับตามเกณฑ์
ปกติคือ ไตรมาสที่หนึ่ง ไตรมาสที่สอง ไตรมาสที่สาม และไตรมาสที่สี่ ตามล าดับ (Q_4: Q1, Q2, Q3, Q4) 
กับจ านวนตัวอย่างของเกณฑ์ท่ีใช้เปรียบเทียบ (Benchmark) คือ  

1. จ านวนตัวอย่างของแบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาส 
ที่หนึ่ง    (Q_1: Q2t, Q3t, Q4t, Q1t+1)  

2. จ านวนตัวอย่างของแบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาส 
ที่สอง (Q_2: Q3t, Q4t, Q1 t+1, Q2t+1)   

3. จ านวนตัวอย่างของแบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาส 
ที่สาม (Q_3: Q4t, Q1 t+1, Q2t+1, Q3t+1)  

จากการจัดล าดับข้างต้นจะจ าแนกว่าการจัดล าดับตามเกณฑ์ปกติ (Q_4) และเกณฑ์ที่ใช้
เปรียบเทียบ โดยการจัดล าดับที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติ (Q_1, Q_2, Q_3) มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP 
กี่จ านวนตัวอย่าง และมีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN กี่จ านวนตัวอย่าง และน าจ านวนตัวอย่างที่ได้
จากการจัดล าดับตามเกณฑ์ปกติ (Q_4) เปรียบเทียบกับจ านวนตัวอย่างที่ได้จากการจัดล าดับ  
ที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติ (Q_1, Q_2, Q_3) โดยเปรียบเทียบตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไร
แบบ NP จ านวน 3 ครั้ง คือ จ านวนตัวอย่างของ Q_4 เปรียบเทียบกับจ านวนตัวอย่างของ Q_1, 
Q_2 และ Q_3 ตามล าดับ ส าหรับตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN เปรียบเทียบจ านวน 
3 ครั้งเช่นกัน คือ จ านวนตัวอย่างของ Q_4 เปรียบเทียบกับจ านวนตัวอย่างของ Q_1, Q_2 และ 
Q_3 ตามล าดับ จากนั้นน ามาทดสอบทางสถิติโดยใช้ Z-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของจ านวน
ตัวอย่างระหว่างการจัดล าดับตามเกณฑ์ปกติ (Q_4) กับเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ (Q_1, Q_2, Q_3)  

ผู้วิจัยคาดว่าแบบแผนของผลก าไรที่เกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่สี่จะ
แตกต่างจากเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบทั้ง 3 กรณีอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ (1) แบบแผนของผลก าไร
จะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่หนึ่ง (2) แบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้าย
เป็นไตรมาสที่สอง และ (3) แบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาส 
ที่สาม โดยแตกต่างทั้งแบบแผนของผลก าไรแบบ NP และแบบแผนของผลก าไรแบบ PN และเมื่อ
พิจารณาถึงเปอร์เซ็นต์ของจ านวนตัวอย่างจากการจัดล าดับตามเกณฑ์ปกติ (Q_4) จะสูงกว่า
เปอร์เซ็นต์ของจ านวนตัวอย่างจากการจัดล าดับที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติ (Q_1, Q_2, Q_3)  
นั่นหมายความว่าผู้บริหารจะมีแรงจูงใจอย่างมากในการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่มากกว่าไตรมาส 
ที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม เนื่องจากระดับการเปลี่ยนแปลงของผลก าไรในไตรมาสที่สี่เป็นผลมาจาก
การปรับปรุงรายการเพ่ือปรับปรุงประมาณการของผู้บริหารในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม
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ที่อาจจะต่ ากว่าหรือเกินกว่าที่ควรจะเป็น (Collins et at, 1984) กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารได้รับข้อมูล
ทางการเงินในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามแล้ว จะมีการปรับปรุงรายการในไตรมาสที่สี่เพื่อ
ให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้  รวมทั้งผู้บริหารมีความพยายามที่จะตกแต่ง
ก าไรในไตรมาสที่สี่เพื่อลดระดับความเบี่ยงเบนที่เกิดข้ึนส าหรับก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม 
และลดระดับการเปลี่ยนแปลงของผลก าไรประจ าปีไม่ให้มีความผันผวนมากเกินไป (Givoly and 
Ronen, 1981) กล่าวคือ ผู้บริหารพยายามใช้วิธีการบัญชีต่าง ๆ เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงในก าไร
สุทธิ หรือพยายามท าให้ข้อมูลทางบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงน้อย  

จากการทดสอบตามที่กล่าวไว้ข้างต้น พบว่า ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไร
ทั้งแบบ NP และ PN ที่ เกิดขึ้นใน Q_4 แตกต่างจาก Q_1, Q_2, Q_3 ตามล าดับ โดย
แบบแผนของผลก าไรทั้ งแบบ NP และ PN ที่เกิดขึ้นใน Q_4 ต่ ากว่า Q_1 เท่ากับร้อยละ 
18.85 ต่ ากว่า Q_2 เท่ากับร้อยละ 12.50 และต่ ากว่า Q_3 เท่ากับร้อยละ 8.42 ซึ่งต่ ากว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในท านองเดียวกันเมื่อแยกพิจารณาเป็นตัวอย่างที่มี
แบบแผนของผลก าไรแบบ NP พบว่า แบบแผนของผลก าไรที่ เกิดขึ้นใน Q_4 ต่ ากว่า Q_1 
เท่ากับร้อยละ 9.32 ต่ ากว่า Q_2 เท่ากับร้อยละ 5.60 และต่ ากว่า Q_3 เท่ากับร้อยละ 3.87 
ซึ่งต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และส าหรับตัวอย่างที่มีแบบแผนของ 
ผลก าไรแบบ PN พบว่า แบบแผนของผลก าไรที่เกิดขึ้นใน Q_4 ต่ ากว่า Q_1 เท่ากับร้อยละ 9.53 
ต่ ากว่า Q_2 เท่ากับร้อยละ 6.90 และต่ ากว่า Q_3 เท่ากับร้อยละ 4.55 ซึ่งต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (ดูตารางท่ี 4.6)  

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของจ านวนตัวอย่างที่มีแบบแผนของ 
ผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ของจ านวนตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไร  
ทั้งแบบ NP และ PN โดยการจัดล าดับตามเกณฑ์ปกติ (Q_4) จะต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ของจ านวนตัวอย่าง
ที่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN ของเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ (Q_1, Q_2, Q_3)  โดยการ
จัดล าดับที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติซึ่งแตกต่างทั้ง 3 กรณี กล่าวคือ (1) แบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้น
เมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่หนึ่ง (2) แบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็น 
ไตรมาสที่สอง และ (3) แบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่สาม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ทั้งนี้ เมื่อแยกพิจารณาแบบแผนของผลก าไรแบบ NP และ 
แบบแผนของผลก าไรแบบ PN พบว่า เปอร์เซ็นต์ของจ านวนตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP 
และแบบแผนของผลก าไรแบบ PN โดยการจัดล าดับตามเกณฑ์ปกติ (Q_4) จะต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์
ของจ านวนตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP และแบบแผนของผลก าไรแบบ PN ของเกณฑ์
ที่ใช้เปรียบเทียบ (Q_1, Q_2, Q_3) โดยการจัดล าดับที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติซึ่งแตกต่างทั้ง  3 กรณี
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ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าแบบแผน
ของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN เกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่น้อยกว่าไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม  
นั่นหมายความว่าแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสไม่สามารถเป็นข้อบ่งชี้ต่อการตกแต่งก าไรในไตรมาส 
ที่สี่ได้ ดังนั้น ผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Das et al. (2009) ที่พบว่าแบบแผน
ของผลก าไรรายไตรมาสสามารถเป็นข้อบ่งชี้ต่อการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ได้ 

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิณี เทพปริยะพล (2553) 
พบว่า แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสไม่สามารถใช้เป็นข้อบ่งชี้ต่อพฤติกรรมการตกแต่งก าไร ผ่าน
รายการคงค้างในไตรมาสที่สี่ได้ ในทางกลับกันแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสเป็นข้อบ่งชี้ต่อ
พฤติกรรมการตกแต่งก าไรผ่านรายการคงค้างในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม ได้ โดยอ้างอิง
ว่าเป็นไปตามแนวคิดของ Prospect theory กล่าวคือ ความต้องการรางวัลและความคาดหวังบุคคล
จากผลการด าเนินงานที่ดี เป็นปัจจัยที่กระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการตกแต่งก าไรให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสไม่
สามารถใช้เป็นข้อบ่งชี้ต่อการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ เนื่องจากงบการเงินประจ าปีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วยวิธีการ
ตรวจสอบที่เข้มงวด และมาตรฐานการบัญชีที่ถือปฏิบัติในช่วงปี พ .ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 มี
การพัฒนาและปรับปรุงให้เทียบเคียงกับ IFRSs จึงท าผู้บริหารมีข้อจ ากัดในการตกแต่งก าไรใน 
ไตรมาสที่สี่ อีกทั้ง ผู้บริหารอาจเห็นว่าในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามนั้น งบการเงินรายไตรมาสจะ
ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งโอกาสที่จะตรวจพบข้อผิดพลาดอาจมีน้อยกว่า
เนื่องจากวิธีการสอบทานจะมีความเข้มงวดน้อยกว่าการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี จึงท า
ให้ผู้บริหารเล็งเห็นโอกาสในการตกแต่งก าไรให้สูงขึ้น (ลดลง) ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม
มากกว่าไตรมาสที่สี่  (Brown and Pinello, 2007) และมีแนวโน้มที่ผู้บริหารจะมีพฤติกรรมการ
ตกแต่งก าไรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ และ
เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้ง ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการหนึ่งใน
การก าหนดระยะเวลาและจ านวนเงินของค่าใช้จ่ายในงบการเงินระหว่างกาล ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเกิด
การตกแต่งก าไรในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (Comprix et al., 2006) ตลอดจนนักลงทุนจะตอบสนอง
ต่อการประกาศผลก าไรในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามที่เป็นข่าวไม่ดีในทิศทางลบมากกว่า
ประกาศผลก าไรในไตรมาสที ่สี ่ ซึ ่ง เป็นการส่งส ัญญาณว่านักลงทุนจะให้ความส าค ัญต่อ
พฤติกรรมการตกแต่งก าไรของผู้บริหารในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามมากกว่าไตรมาสที่สี่  
(Mandenhall and Nichols, 1988) 
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จากผลการวิจัย พบว่า แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสเป็นข้อบ่งชี้ต่อการตกแต่งก าไร
ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม ผู้วิจัยจึงอยากทราบว่าไตรมาสที่ผู้บริหารน่าจะมีแรงจูงใจใน
การตกแต่งก าไรมากที่สุด ระหว่างไตรมาสที่หนึ่ง ไตรมาสที่สอง หรือไตรมาสที่สาม โดยใช้วิธีทดสอบ
ทางสถิติ Z–test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของจ านวนตัวอย่าง ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบจ านวนตัวอย่างของแบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้าย
เป็นไตรมาสที่หนึ่ง (Q_1: Q2t, Q3t, Q4t, Q1t+1) กับจ านวนตัวอย่างของแบบแผน
ของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่สอง (Q_2: Q3t, Q4t, Q1t+1, 
Q2t+1)  

2. เปรียบเทียบจ านวนตัวอย่างของแบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาส  
    สุดท้ายเป็นไตรมาสที่หนึ่ง (Q_1: Q2t, Q3t, Q4t, Q1t+1) กับจ านวนตัวอย่างของ   
    แบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่สาม (Q_3: Q4t,  
    Q1t+1, Q2t+1, Q3t+1) 
3.  เปรียบเทียบจ านวนตัวอย่างของแบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาส     
    สุดท้ายเป็นไตรมาสที่สอง (Q_2: Q3t, Q4t, Q1t+1, Q2t+1) กับจ านวนตัวอย่างของ 
    แบบแผนของผลก าไรจะเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาสที่สาม (Q_3: Q4t,    
    Q1t+1, Q2t+1, Q3t+1) 
ผลการทดสอบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทั้ง 3 กรณีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยส าคัญ 0.05 โดยแบบแผนของผลก าไรทั้ งแบบ NP และ PN ที่เกิดขึ้นใน Q_1 สูงกว่า 
Q_2 เท่ากับร้อยละ 6.35, Q_1 สูงกว่า Q_3 เท่ากับร้อยละ 10.43 และ Q_2 สูงกว่า Q_3 เท่ากับร้อยละ 
4.08 ในท านองเดียวกันเมื่อแยกพิจารณาเป็นตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP พบว่า 
แบบแผนของผลก าไรที่เกิดขึ้นใน Q_1 สูงกว่า Q_2 เท่ากับร้อยละ 3.72, Q_1 สูงกว่า Q_3 
เท่ากับร้อยละ 5.45 และ Q_2 สูงกว่า Q_3 เท่ากับร้อยละ 1.73 และส าหรับตัวอย่างที่มีแบบแผน
ของผลก าไรแบบ PN พบว่า แบบแผนของผลก าไรที่เกิดขึ้นใน Q_1 สูงกว่า Q_2 เท่ากับร้อยละ 
2.63, Q_1 สูงกว่า Q_3 เท่ากับร้อยละ 4.98 และ Q_2 สูงกว่า Q_3 เท่ากับร้อยละ 2.35 (ดูตารางที่ 
4.7) ถึงแม้ว่าแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN ไม่มีความแตกต่างกันทั้ง 3 กรณี ซึ่ง
หมายความว่าไม่มีไตรมาสใดไตรมาสหนึ่งที่พิเศษแตกต่างไปจากไตรมาสอื่น แต่จะเห็นได้ว่าแบบ
แผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN จะเกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นไตรมาสที่
หนึ่ง รองลงมาคือเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม ตามล าดับ  และ
เมื่อพิจารณาแบบแผนของผลก าไรที่เกิดขึ้นมากที่สุดในไตรมาสที่หนึ่ง คือ แบบแผนของผลก าไร
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แบบ PN โดยเกิดขึ้นจ านวน 700 ตัวอย่าง จากจ านวนตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP 
และ PN จ านวน 1,368 ตัวอย่าง และมีจ านวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสอ่ืน  

 
4.3 ผลการวิจัยเพิ่มเติม 
 

ค าถามที่น่าสนใจของ Healy and Wahlen (1999) ว่า บริษัทที่มีอยู่ทั่วไปมีพฤติกรรม
การตกแต่งก าไรอยู่โดยทั่วไปหรือไม่ และลักษณะของพฤติกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาประเด็นนี้เพ่ิมเติม เพราะอยากทราบว่าแบบแผนของผลก าไรแบบ NP และ 
PN ที่ได้จากการวิจัยตามสมมติฐาน H1 จะมีความถี่ของพฤติกรรม Earning reversal บ่อยครั้ง
หรือไม่ และลักษณะของพฤติกรรมการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงผลก าไรแบบผกผัน (Earnings reversal) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของผลก าไรใน
ทิศทางตรงกันข้ามระหว่างผลก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ ท าให้เกิดแบบแผน
ของผลก าไร (Earnings patterns) 2 ลักษณะ คือ แบบแผนของผลก าไรแบบ NP และแบบแผนของ
ผลก าไรแบบ PN (Das et al., 2009) 

 จากผลการศึกษา (ดูตารางที่ 4.8) พบว่า ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP 
และ PN จะมีความถี่ของพฤติกรรม Earnings reversal อยู่ที่ 1 ครั้ง โดยร้อยละ 56.45 ส าหรับ
ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP และร้อยละ 58.78 ส าหรับตัวอย่างมีแบบแผนของผลก าไร
แบบ PN และมีพฤติกรรม Earnings reversal อย่างต่อเนื่องมากสุดอยู่ในช่วง 2 ปีติดต่อกัน โดยร้อยละ 
1.18 ส าหรับตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP และร้อยละ 2.03 ส าหรับตัวอย่างที่มี 
แบบแผนของผลก าไรแบบ PN ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Das et al. (2009) พบว่า ความถี่ของ
พฤติกรรม Earnings reversal อยู่ที่ 1 ครั้ง โดยร้อยละ 52.89 ส าหรับตัวอย่างที่มีแบบแผนของ 
ผลก าไรแบบ NP และร้อยละ 47.49 ส าหรับตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN และมี
พฤติกรรม Earnings reversal อย่างต่อเนื่องมากสุดอยู่ในช่วง 2 ปีติดต่อกัน โดยร้อยละ 8.60 
ส าหรับตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP และร้อยละ 10.18 ส าหรับตัวอย่างที่มีแบบแผน
ของผลก าไรแบบ PN ส าหรับงานวิจัยของ สุทธิณี เทพปริยะพล (2553) พบว่า ความถี่ของพฤติกรรม 
Earnings reversal อยู่ที่ 3 ครั้ง โดยร้อยละ 23.31 ส าหรับตัวอย่างที่มแีบบแผนของผลก าไรแบบ NP 
และร้อยละ 24.00 ส าหรับตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN และมีพฤติกรรม Earnings 
reversal อย่างต่อเนื่องมากสุดอยู่ในช่วง 2 ปีติดต่อกัน โดยร้อยละ 28.32 ส าหรับตัวอย่างที่มี 
แบบแผนของผลก าไรแบบ NP และร้อยละ 26.93 ส าหรับตัวอย่างที่มแีบบแผนของผลก าไรแบบ PN 
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN จะมีความถี่ใน
การเปลี่ยนแปลงผลก าไรในทิศทางตรงกันข้ามระหว่างก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามและ 
ไตรมาสที่สี่เพียง 1 ครั้ง นั่นหมายความว่า โดยส่วนใหญ่ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP 
และ PN มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงผลก าไรในทิศทางตรงกันข้ามระหว่างก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึง  
ไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ 1 ครั้ง กล่าวคือ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ท าการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 
ถึง พ.ศ. 2557 จะมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงผลก าไรในทิศทางตรงกันข้ามระหว่างก าไรในไตรมาส 
ที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ 1 ครั้ง โดยอาจจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555  
พ.ศ. 2556 หรือ พ.ศ. 2557 เพียงปีใดปีหนึ่งเท่านั้น อีกทั้ง ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรทั้ง 
แบบ NP และ PN เป็นแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสที่มีลักษณะต่อเนื่องสองปีติดต่อกันแต่จะ
เกิดข้ึนเพียงเล็กน้อย   
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ตารางที่ 4.6 
การทดสอบผลต่างระหว่างการจัดล าดับตามเกณฑ์ปกติ กับเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ (Benchmark) 

 
  Q_4 Q_1 Difference 

(%) 
Q_4 Q_2 Differenc

e (%) 
Q_4 Q_3 Differenc

e (%) 
Pattern Sample  276 1,368  276 1,000  276 764  
  4.77% 23.62% -18.85% 4.77% 17.27% -12.50% 4.77% 13.19% -8.42% 
  NP Sample  128 668  128 452  128 352  
  2.21% 11.53% -9.32% 2.21% 7.81% -5.60% 2.21% 6.08% -3.87% 
  PN Sample  148 700  148 548  148 412  
  2.56% 12.09% -9.53% 2.56% 9.46% -6.90% 2.56% 7.11% -4.55% 
Non Pattern  5,516 4,424  5,516 4,792  5,516 5,028  
  95.23% 76.38% 18.85% 95.23% 82.73% 12.50% 95.23% 86.81% 8.42% 
Total Sample  5,792 5,792  5,792 5,792  5,792 5,792  
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ตารางที่ 4.7 
การทดสอบผลต่างของไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม โดยการจัดล าดับไตรมาสที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติ 

 
  Q_1 Q_2 Difference 

(%) 
Q_1 Q_3 Difference 

(%) 
Q_2 Q_3 Difference 

(%) 
Pattern Sample  1,368 1,000  1,368 764  1,000 764  
  23.62% 17.27% 6.35% 23.62% 13.19% 10.43% 17.27% 13.19% 4.08% 
  NP Sample  668 452  668 352  452 352  
  11.53% 7.81% 3.72% 11.53% 6.08% 5.45% 7.81% 6.08% 1.73% 
  PN Sample  700 548  700 412  548 412  
  12.09% 9.46% 2.63% 12.09% 7.11% 4.98% 9.46% 7.11% 2.35% 
Non Pattern  4,424 4,792  4,424 5,028  4,792 5,028  
  76.38% 82.73% -6.35% 76.38% 86.81% -10.43% 82.73% 86.81% -4.08% 
Total Sample  5,792 5,792  5,792 5,792  5,792 5,792  
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ตารางที่ 4.8 
ความถี่พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงผลก าไรแบบผกผัน (Earnings reversal) 

 
 % เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไร 

จ านวนครั้ง NP PN 
3 - 0.34% 
2 7.23% 4.56% 
1 56.45% 58.78% 
2 ปีติดตอ่กัน 1.18% 2.03% 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ในบทนี้เป็นการกล่าวถึงการสรุปผลของการวิจัยและข้อเสนอแนะ  โดยแบ่งออกเป็น  

(1) บทสรุป (2) ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช้ (3) ข้อจ ากัดในการวิจัย และ 
(4) ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยในอนาคต 
 
5.1 บทสรุป 
 

งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสที่มีผลต่อพฤติกรรมการตกแต่ง
ก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ .ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือศึกษาว่าแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นต่อการ
ตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ และ
ผู้วิจัยเลือก Prospect Theory เป็นทฤษฎีหลักในการตอบค าถามวิจัยในครั้งนี้ กล่าวคือ ความ
ต้องการรางวัลและความคาดหวังของบุคคลเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร หาก
ผู้บริหารต้องการได้รับการตอบสนองจากสิ่งเหล่านั้นมากเพียงใดยิ่งท าให้ผู้บริหารหาช่องทางในการฉกฉวย
โอกาสเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่จะสะท้อนให้ เห็นถึงผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารว่าดีหรือไม่นั้น นั่นก็คืองบการเงิน จึงส่งผลให้ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตกแต่ งก าไร
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายก าไร ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน การหลีกเลี่ยงผล
การด าเนินงานที่ลดลง หรือการหลีกเลี่ยงการรายงานผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าความคาดหวัง
ของนักลงทุน เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพ่ือได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
มากที่สุด 

ผลการวิจัย พบว่า ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP ที่ เกิดขึ้นใน Q_4 
แตกต่างจาก Q_1, Q_2, Q_3 ตามล าดับ และเปอร์เซ็นต์ของจ านวนตัวอย่างที่มีแบบแผน
ของผลก าไรแบบ NP โดยการจัดล าดับตามเกณฑ์ปกติ (Q_4) จะต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ของจ านวนตัวอย่าง
ที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP ของเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ (Q_1, Q_2, Q_3)  โดยการจัดล าดับที่
ต่างไปจากเกณฑ์ปกติ ในท านองเดียวกันตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN ที่ เกิดขึ้นใน 
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Q_4 แตกต่างจาก Q_1, Q_2, Q_3 ตามล าดับ และเปอร์เซ็นต์ของจ านวนตัวอย่างที่มีแบบแผนของ
ผลก าไรแบบ PN โดยการจัดล าดับตามเกณฑ์ปกติ (Q_4) จะต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ของจ านวน
ตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN ของเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ (Q_1, Q_2, Q_3)  โดยการ
จัดล าดับที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกติ แสดงให้เห็นว่าไตรมาสที่สี่ไม่มีความพิเศษแตกต่างไปจากไตรมาส 
ที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม กล่าวคือแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสไม่สามารถเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นต่อ
การตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ได้ ในทางกลับกันสามารถเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นต่อการตกแต่งก าไรใน
ไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามได้ และแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN จะเกิดขึ้นมากที่สุดใน 
ไตรมาสที่หนึ่ง รองลงมาคือไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม ตามล าดับ อีกทั้ง พบว่าโดยส่วนใหญ่ตัวอย่าง 
ที่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP และ PN จะมีความถี่ของพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงผลก าไรใน
ทิศทางตรงกันข้ามระหว่างก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่ส ามและไตรมาสที่สี่  (Earnings 
reversal) เกิดขึ้น 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาที่ท าการศึกษาคือ ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 
กล่าวคือ อาจเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 หรือ พ.ศ. 2557 เพียงปีใดปีหนึ่งเท่านั้น 
และมีพฤติกรรม Earnings reversal อย่างต่อเนื่องสองปีติดตอ่กันแต่จะเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อย 

ข้อสรุปที่ผู้วิจัยได้จากงานวิจัยฉบับนี้ คือ แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสตามงานวิจัย
ของ Das et al. (2009) ไมส่ามารถใช้เป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นต่อพฤติกรรมการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 
เนื่องจากแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสจะเกิดขึ้นมากที่สุดในไตรมาสที่หนึ่ง รองลงมาคือไตรมาส  
ที่สอง และไตรมาสที่สาม ตามล าดับ และส่วนใหญ่แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสจะมีความถี่ของ
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงผลก าไรในทิศทางตรงกันข้ามระหว่างก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาส  
ที่สามและไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 1 ครั้ง และแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสทั้งแบบ NP และ PN  
มีลักษณะต่อเนื่องสองปีติดต่อกันแตจ่ะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย  
 
5.2 ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

ผลการศึกษาจากงานวิจัยฉบับนี้ พบว่า แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสไม่สามารถ
เป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นต่อการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ได้ ในทางกลับกันสามารถเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้น
ต่อการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ และส่วนใหญ่แบบแผนของผลก าไรจะมีความถี ่ของของพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงผลก าไรในทิศทางตรงกันข้ามระหว่างก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่
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อยู่ที่ 1 ครั้ง ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 และแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสมีลักษณะ
ต่อเนื่องสองปีติดต่อกันแต่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย  ซึ่งผลการวิจัยน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. นักลงทุน มีความระมัดระวังรอบคอบในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาส
ที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามของบริษัทที่สนใจ โดยอาจใช้แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสเป็นข้อบ่งชี้
เบื้องต้นว่าบริษัทที่สนใจมีพฤติกรรมการตกแต่งก าไรในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามหรือไม่ 
ควบคู่ไปกับการพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่บริษัทจะได้รับจากการ
บรรลุเป้าหมายก าไร ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง ส่วนแบ่งทางการตลาด หรือได้รับความสนใจจากนักลงทุน
มากขึ้น เป็นต้น 

2. หน่วยงานก ากับดูแล ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึง 
ไตรมาสที่สามให้มากขึ้น โดยอาจใช้แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสเป็นเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมการตกแต่งก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควบคู่ไปกับการ
ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุนน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม  

3. ผู้สอบบัญชี เป็นแนวทางเพ่ือให้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
สอบบัญชีมากยิ่งขึ้น ทั้งการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 

4. ผู้ใช้งบการเงิน เช่น ผู้ให้กู้ ผู้ขายสินค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ เป็นต้น เพ่ือ
เล็งเห็นความส าคัญของการตกแต่งก าไรก่อนน าข้อมูลในงบการเงินไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม  
 
5.3 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 

ผลการศึกษาจากงานวิจัยฉบับนี้ มีข้อจ ากัดในบางเรื่องที่ท าให้ผลการวิจัยนั้นอาจจะ
คลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยมีข้อมูลของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 
ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่เทียบเคียงกับ IFRSs หากขยายช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาต่อจากปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป หรือ
ทดสอบในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันระหว่างช่วงที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาและปรับปรุงให้เทียบเคียงกับ IFRSs กับช่วงที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการพัฒนา
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และปรับปรุงให้เทียบเคียงกับ IFRSs แล้ว อาจท าให้ผลการศึกษาแตกต่างจากผลการศึกษาในงานวิจัย
ฉบับนี้ 

2. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เท่านั้น ซึ่งหากการศึกษาครั้งนี้รวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย 
อาจท าให้ผลการศึกษาแตกต่างจากผลการศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยในอนาคต 
 

ผลการวิจัย และข้อจ ากัดในการวิจัยส าหรับงานวิจัยฉบับนี้เท่านั้น และการศึกษาครั้งนี้
เป็นการศึกษาในช่วงที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงและพัฒนาให้เทียบเคียงกับ IFRSs 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 ซึ่งมีระยะเวลาที่สั้น หากต้องการขยายผลการวิจัยในอนาคตผู้วิจัย
ขอเสนอแนะให้ขยายช่วงระยะเวลาในการศึกษาให้กว้างข้ึน หรือศึกษาตั้งแต่เริ่มใช้ TFRS คือ ปี พ.ศ. 
2554 ไปจนถึงระยะเวลาในอนาคต  

ทั้งนี้ ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบว่าแบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสไม่สามารถเป็น 
ข้อบ่งชี้เบื้องต้นต่อการตกแต่งก าไรในไตรมาสที่สี่ได้ ในทางกลับกันสามารถเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นต่อการ
ตกแต่งก าไรในไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามได้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการตกแต่ง
ก าไรผ่านรายการคงค้าง และการตกแต่งก าไรผ่านการใช้ดุลยพินิจในการสร้างรายการทางธุรกิจในช่วง
ไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สาม โดยใช้แบบแผนของผลก าไรรายไตรมาสเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างการจัดล าดับไตรมาสตามเกณฑ์ปกติ (Q_4) และที่ต่างไปจากเกณฑ์ปกต ิ(Q_1, Q_2, Q_3) 

 
การ

จัดล าดับ 

ปี 25X1 (EPS) ปี 25X2 (EPS) ปี 25X3 (EPS) แบบแผนของผลก าไร 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1t – Q1(t-1) Q2t – Q2(t-1) Q3t – Q3(t-1) Q4t – Q4(t-1) NP/PN 
Q_4 aa bb cc dd ee ff gg hh         - - - + NP 
Q_4 ii jj kk ll mm nn oo pp         + + + - PN 
Q_1   qq rr ss tt uu vv ww xx       - - - + NP 
Q_1   yy zz aa bb cc dd ee ff       + + + - PN 

Q_2     gg hh ii jj kk ll mm nn     - - - + NP 
Q_2     oo pp qq rr ss tt uu vv     + + + - PN 
Q_3       ww xx yy zz aa bb cc dd   - - - + NP 
Q_3       ee ff gg hh ii jj kk ll   + + + - PN 

 
หมายเหตุ: แบบแผนของผลก าไร หมายถึง ก าไรต่อหุ้นของไตรมาสปปีัจจบุันเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน เช่น  
              Q_4 (NP): Q1 = ee – aa, Q2 = ff – bb, Q3 = gg – cc, Q4 = hh - dd  
              Q_4 (PN): Q1 = mm – ii, Q2 = nn – jj, Q3 = oo – kk, Q4 = pp – ll
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ภาคผนวก ข 
บรรยายค่าสถิติ (Descriptive Statistics) ส าหรับตัวอย่างท่ีมีแบบแผนของผลก าไรแบบ NP 

ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2557 
 

 Number of 
observations 

Mean Minimum Maximum 
Standard 
deviation 

Total assets 128      10,440.85  264.83      73,147.16   12,138.22  

Total liabilities 128    5,496.27       14.99   48,330.96    8,030.30  

Equity 128    4,837.31    52.65    24,815.00  4,702.65  

Revenue 128     9,263.61     23.07   142,531.93   21,063.61  

Debt to equity ratio 128 1.50 0.06 19.37 2.14 

Net profit margin 128 (2.91) (498.07) 173.78 57.03 

Return on assets 128 5.46 (57.44) 31.81 12.15 

Return of equity 128 4.80 (112.55) 79.90 28.92 

Fixed assets turnover 128 15.73 0.07 154.41 27.67 

Total asset turnover 128 0.88 0.02 3.81 0.75 

หมายเหตุ : Total assets, Total liabilities, Equity และ Revenue หน่วยต่อพันบาท 
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ภาคผนวก ค 
บรรยายค่าสถิติ (Descriptive Statistics) ส าหรับตัวอย่างท่ีมีแบบแผนของผลก าไรแบบ PN 

ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2557 
 

 Number of 
observations 

Mean Minimum Maximum 
Standard 
deviation 

Total assets 148   24,415.34    303.72  465,822.63    71,876.34  

Total liabilities 148 12,937.30        3.98    256,505.59    40,799.64  

Equity 148   10,360.23       131.92   177,283.05    27,781.68  

Revenue 148    24,987.33         (38.39)  503,577.25  76,977.58  

Debt to equity ratio 148 1.27 0.00 19.37 1.96 

Net profit margin 148 6.73 (200.06) 924.73 85.58 

Return on assets 148 6.99 (44.51) 65.15 12.52 

Return of equity 148 7.87 (82.27) 76.08 22.13 

Fixed assets turnover 148 20.94 (0.18) 334.67 58.26 

Total asset turnover 148 0.98 (0.02) 4.79 0.91 

หมายเหตุ : Total assets, Total liabilities, Equity และ Revenue หน่วยต่อพันบาท 
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35 

ภาคผนวก ง 
บรรยายค่าสถิติ (Descriptive Statistics) ส าหรับตัวอย่างที่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP 

และ PN ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2557 
  

 Number of 
observations 

Mean Minimum Maximum 
Standard 
deviation 

Total assets 276      18,963.76         264.83    465,822.63    56,746.54  

Total liabilities 276        9,939.91    3.98    256,505.59  32,286.27  
Equity 276        8,305.97         52.65   177,283.05  21,939.05  

Revenue 276 17,669.62   (38.39)  503,577.25  60,554.18  
Debt to equity ratio 276 1.29 0.00 19.37 1.79 
Net profit margin 276 2.25 (498.07) 924.73 78.83 

Return on assets 276 6.26 (57.44) 65.15 12.71 
Return of equity 276 6.54 (112.55) 79.90 25.59 

Fixed assets turnover 276 19.01 (0.18) 334.67 47.06 
Total asset turnover 276 0.93 (0.02) 4.79 0.83 

หมายเหตุ : Total assets, Total liabilities, Equity และ Revenue หน่วยต่อพันบาท 
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35 

ภาคผนวก จ 
บรรยายค่าสถิติ (Descriptive Statistics) ส าหรับตัวอย่างที่ไม่มีแบบแผนของผลก าไรทั้งแบบ NP 

และ PN ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2557 
 

 Number of 
observations 

Mean Minimum Maximum 
Standard 
deviation 

Total assets 5,516 22,262.55 71.43 1,818,745.78 96,633.57 

Total liabilities 5,516 12,155.88 4.60 978,543.37 53,202.26 
Equity 5,516 9,433.90 (25,051.94) 724,032.95 39,295.43 

Revenue 5,516 10,625.87 (1,779.53) 2,883,905.98 82,622.24 
Debt to equity ratio 5,516 1.76 0.00 942.09 14.91 
Net profit margin 5,516 (2.20) (6,857.41) 367.29 136.99 

Return on assets 5,516 7.94 (206.69) 152.13 12.81 
Return of equity 5,516 4.84 (4,642.17) 522.65 85.66 

Fixed assets turnover 5,516 8.14 (64.21) 544.87 22.04 
Total asset turnover 5,516 1.04 (0.39) 9.89 0.77 

หมายเหตุ : Total assets, Total liabilities, Equity และ Revenue หน่วยต่อพันบาท 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ นางสาวศริญญา  สุธะ 
วันเดือนปีเกิด 28 กันยายน พ.ศ. 2530 
วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ประสบการณ์ท างาน 2556 – ปัจจุบัน: นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
2553 – 2556: ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี  
บริษัท ส านักงานแมเนจเม้นท์ อินโฟเมชั่น  
คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

 




