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บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ 

ค่าสอบบัญชีกับคุณภาพของรายงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2555-2557 เก็บข้อมูลจากแบบแสดงรายการประจําปี (แบบ56-1) และ
รายงานประจําปีของบริษัท โดยกําหนดให้ค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหารเป็นตัวแทนของคุณภาพของรายงานทางการเงิน ผู้วิจัยเลือกเฉพาะบริษัทที่เปิดเผยและมี
ค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี ซึ่งไม่รวมบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเงินและกองทุนต่างๆ รวมไป
ถึงบริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน รวมท้ังสิ้น 376 ตัวอย่าง 

ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีของกลุ่มตัวอย่างตํ่าสุด
และสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.17 และร้อยละ 90 ตามลําดับ อุตสาหกรรมที่มีค่าเฉล่ียของสัดส่วน
ค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีสูงสุดคือ อุตสาหกรรมทรัพยากร จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
พิจารณาถึงค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่า ค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่า
สอบบัญชีของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และ
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าสัมบูรณ์ของรายการคง
ค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารท่ีเป็นตัวแทนของคุณภาพของรายงานทางการเงินอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

 
คําสําคญั: คุณภาพของรายงานทางการเงิน, ค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี, รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่

กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 
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 ABSTRACT 

 
The relationship between non-audit fee and financial reporting quality 

was examined for companies listed on The Stock Exchange of Thailand (SET) from 
2012 to 2014. Data was derived from annual reports and disclosure reports 
concerning additional information (Form 56-1) and companies’ annual reports. 
Absolute value of discretionary accrual represented financial reporting quality. 
Excluded were companies without non-audit fees, those in the financial industry or 
funds, or with incomplete data. 

Results were that minimum and maximum values for the non-audit fee 
ratio were 0.17 and 90 percent and the resources industry had the highest mean 
ratio. Regression analysis, taking the non-audit fee of each industry into account, 
showed that the non-audit fee of property and construction, consumer products, 
and industrials industries had a positive significant relationship with the absolute 
value of discretionary accrual, representing financial reporting quality. 

 
Keywords: Financial reporting quality, Non-audit fees, Discretionary accruals 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสาํคญัของปัญหา 

 
หากกล่าวถึงช่ือ “ENRON” ทุกคนในแวววงธุรกิจต่างรู้จักกันดี เน่ืองจากเป็นกรณีศึกษา

ที่ทําให้ทั่วโลกตระหนักถึง และให้ความสําคัญกับความโปร่งใสในการทํางานของผู้บริหารบริษัท และ
ความเป็นอิสระในการทํางานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน 
รวมไปถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นแม่แบบของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของประเทศต่างๆท่ัวโลก เกิดข้อสงสัย
จากนานาประเทศถึงประสิทธิภาพและบทบาทของหน่วยงานที่กํากับดูแล เหตุการณ์การล่มสลายของ 
Enron ทําให้ตลาดหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกากระทบเป็นอย่างมาก นักลงทุนมีความเช่ือมั่นต่อ
ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เก่ียวข้องลดลง เพราะไม่มั่นใจในความถูกต้องของรายงานทางการเงินและ
ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยสู่สาธารณะ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ใน
การศึกษาถึงปัญหาว่าเกิดข้ึนจากสาเหตุใด มีจุดบกพร่องตรงไหน และจะแก้ไขอย่างไร จึงนําไปสู่การ
ออกกฎหมายใหม่มาฉบับหน่ึงเพ่ือนํามาใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาเพ่ือปกป้องนักลงทุนจากการตกแต่งบัญชีของบริษัท และเพ่ิมขอบเขต
ความรับผิดชอบของ CFO และ CEO ในเรื่องการควบคุมภายในและการรับรองความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน แบ่งออกเป็น 11 หมวด และมีสาระสําคัญใน 5 ประเด็น คือ 1. ความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อการรายงานทางการเงิน 2. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจํางวด 3. การประเมินการ
ควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร 4. การเปิดเผยข้อมูลปัจจุบันของผู้ออกตราสาร 5. บทลงโทษของการ
ปลอมแปลงเอกสาร หลังจากที่ SOX ออกมาบังคับใช้ ประเทศอ่ืนๆตามภูมิภาคต่างๆก็ได้นํามาเป็น
แบบอย่างเพ่ือพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้เข้ากับภูมิภาคและประเทศของตนเอง โดยใน
ประเทศไทยมีการนําหลักการกํากับดูแลกิจการเข้ามาใช้หลังจากเกิดฟองสบู่แตกในปีพ.ศ. 2540 
เพราะต้องทําตามเง่ือนไขของ IMF ที่ให้ประเทศที่กู้เงินจะต้องมีระบบการกํากับดูแล นอกจากการ
กํากับดูแลกิจการแล้ว ในส่วนของวิชาชีพบัญชีและการตรวจสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้มีการออกมาตรฐานการบัญชี รวมไปถึงมาตรฐานการสอบบัญชี เพ่ือมากํากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการบัญชีในประเทศไทย นอกจากน้ียังออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
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เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพ่ือใช้ในการควบคุมความประพฤติและการดําเนินงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี1 

ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2558 สํานักข่าวเอเจนซีส์ ได้พาดหัวข่าวว่า “ประธาน
และผู้บริหารระดับสูงอีก 7 คนของ “โตชิบา” ย่ืนใบลาออกในวันอังคาร (21 ก.ค.) เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบกรณีอ้ือฉาวแต่งบัญชีบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งน้ี ให้กําไรเกินจริงมานานหลายปีรวมแล้วกว่า 
1,200 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ขุนคลังญี่ปุ่นวิจารณ์ว่า กรณีน้ีน่าเสียใจอย่างย่ิง เน่ืองจากเกิดข้ึนขณะที่
แดนอาทิตย์อุทัยพยายามฟ้ืนความเช่ือมั่นในสายตานักลงทุนทั่วโลก ด้วยการออกกฎหมาย 
ธรรมาภิบาลใหม่” จะเห็นได้ว่าเร่ืองธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะสะท้อนถึงความน่าเช่ือถือของ
บริษัท การที่บริษัทมีธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะส่งผลต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน
ด้วยเช่นกัน กรณีการตกแต่งบัญชีของโตชิบาน้ีเกิดจากที่ผู้บริหารคาดการณ์ผลการดําเนินงานไว้สูง
เกินไป ทําให้ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าแผนกมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการแต่งผลกําไร ขณะที่
พนักงานปฏิบัติงานถูกกดดันให้มีส่วนร่วมในการทําบัญชีที่ไม่เหมาะสม ด้วยการเลื่อนการรายงานยอด
ขาดทุนหรือโอนต้นทุนบางอย่างไปไว้ปีถัดไป เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนทําให้ความเช่ือมั่นของนัก
ลงทุนลดลงเป็นอย่างมาก แต่คําถามที่ตามมาคือ ทําไมผู้สอบบัญชีถึงไม่สามารถตรวจพบความ
ผิดปกติเหล่าน้ันได้ หรือผู้สอบบัญชีที่มีหน้าที่แสดงความเห็นต่องบการเงินน้ันอย่างไม่มีความเป็น
อิสระ อาจมีการรู้เห็นกับผู้บริหารเช่นเดียวกับกรณีของ ENRON ก็เป็นได้ 

ความเป็นอิสระในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีถือเป็นอีกสิ่งที่ถือว่าสําคัญมากในการ
ทําให้รายงานทางการเงินถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของนักลงทุนที่เอาไว้ใช้ใน
การตัดสินใจลงทุน ความเป็นอิสระในการสอบบัญชีอาจรู้ได้จากสัดส่วนของค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 
กับค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit Fee) หลายคนอาจไม่รู้จัก หรือไม่เข้าใจ
ความหมายของคําว่า Non-audit Fee ซึ่ง Non-audit Fee เป็นการให้บริการของผู้สอบบัญชีในส่วน
งานที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบบัญชี เช่น การให้คําปรึกษาในเร่ืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของภาษี หรือ
การควบรวมกิจการ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากบริษัทสอบบัญชี BIG 4 หลักๆแล้วก็จะให้บริการในเรื่อง
ของการสอบบัญชี นอกจากน้ันยังมีแผนกอ่ืนๆที่เข้ามาสนับสนุนในการให้บริการลูกค้า ทั้งเรื่องภาษี 
ซอฟท์แวร์ที่ใช้ หรือแม้แต่เรื่องการให้คําปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบริษัท โดยบริษัทที่จด

                                           
1
 “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการทําบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้าน

การวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเก่ียวกับการบัญชี ด้านอ่ืนตามท่ี
กฎกระทรวงกําหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี รวมท้ังผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี และให้หมายรวมถึงหัวหน้าคณะบุคคลหรือ
หัวหน้าสํานักงาน หรือผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ตามมาตรา ๑๑ ด้วย จาก ข้อ 3 ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 
19) 
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยข้อมูลค่าบริการไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจําปี โดย
แยกค่าบริการออกเป็น 2 ส่วน คือ Audit Fee และ Non-audit Fee 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยบทความที่ช่ือว่า “การเปิดเผยข้อมูล 
Non-audit Service สําคัญไฉน” ใน CG Corner เดือนกรกฎาคม 2558 มีข้อมูลจากผลการสํารวจ
รายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2557 พบว่า ร้อยละ 67 เปิดเผยค่าบริการ
อ่ืน (Non-audit Fee) ขณะที่ร้อยละ 33 ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆเลย อาจเป็นไปได้ว่า ในปีที่ผ่านมาไม่มี
การใช้บริการอ่ืนจากผู้สอบบัญชี หรือมีแต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามี ซึ่งหากไม่มีจะต้องมีการเปิดเผยด้วยว่า 
“ไม่มีค่าบริการอ่ืน” การเปิดเผยดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ดัง
ตัวอย่างของ Intercontinental Hotel ได้มีการเปิดเผยและกล่าวถึงค่าบริการอ่ืนไว้อย่างละเอียด ซึ่ง
ได้มีการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการใช้บริการอ่ีนที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit services) ของสํานักงานของผู้สอบบัญชี
แล้ว” ซึ่งหากผู้สอบบัญชีมีความอิสระแล้วก็นําไปสู่รายงานทางการเงินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทําให้นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับน้ันสามารถนํามาใช้ใน
การตัดสินใจได้ 

รายงานทางการเงินถือเป็นเครื่องมือสําคัญของนักลงทุนที่จะนําข้อมูลต่างๆมาเพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์นําไปสู่การตัดสินใจการลงทุน ถึงแม้ว่าบุคคลท่ัวไปจะไม่ค่อยสนใจรายงานทางการเงิน
มากนัก แต่ถ้าหากมีข่าวเสียหายเกิดข้ึนกับบริษัทเก่ียวกับการรายงานทางการเงินที่ผิดพลาด หรือเกิด
การทุจริตจากการตกแต่งงงบการเงิน ก็อาจเป็นผลเสียกับตัวบริษัทได้ บุคคลทั่วไปเหล่าน้ันเองก็จะไม่
สนับสนุนหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเหล่าน้ันได้ การที่รายงานทางการเงินหรืองบการเงิน
ได้ถูกตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างอิสระ ทําให้ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน
น้ันได้รับความน่าเช่ือถือมากย่ิงข้ึน งานวิจัยน้ีจึงสนใจในเรื่องความสัมพันธ์ของความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชีผ่านทางยอดค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีที่จะนําไปสู่รายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ 

 
1.2 วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

 
งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การให้บริการอ่ืน

นอกเหนือจากการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ผ่านทางค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบ
บัญชี กับคุณภาพของรายงานทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและมีการแสดงความเห็นจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใช้รายงานทางการเงิน
ของนักลงทุน 
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1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 

งานวิจัยช้ินน้ีให้ความสําคัญกับบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบัญชีกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ทําการศึกษา
จากข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ข้อมูลรายปี ต้ังแต่ปี พ.ศ.2553 
ถึงปี พ.ศ. 2557 จํานวน 400 บริษัท ในส่วนของการศึกษาคุณภาพของรายงานทางการเงินจะใช้
รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals) ในการวัดคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน เช่นเดียวกับงานของ Dickins ในปี 2006 
 
1.4 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

 
1.4.1 ประโยชน์ต่อนักลงทุน 

เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่นักลงทุนสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาถึง
คุณภาพของรายงานทางการเงิน ว่ารายงานทางการเงินที่ออกมาน้ันมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด รวมไป
ถึงความเป็นอิสระในการสอบบัญชีที่สามารถพิจารณาได้จากค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่า
สอบบัญชี 

1.4.2 ประโยชน์ต่อผู้มีหน้าท่ีออกกฎเกณฑ์ต่างๆ 

เพ่ือเป็นข้อมูลแหล่งอ้างอิงให้กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการออกข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ทั้งใน
เร่ืองความเป็นอิสระในการสอบบัญชี และค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่การสอบบัญชี 

1.4.3 ประโยชน์ต่อบรษิัทสอบบัญช ี

เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานในการเข้าไปให้บริษัทบริษัทลูกค้า 
ทั้งการสอบบัญชีและการให้บริการอ่ืน ให้เป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็น เพ่ือเป็นการป้องกันการ
เสียช่ือเสียงจากการท่ีรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบมีคุณภาพที่ไม่ดีพอ 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในบทน้ีได้มีการทบทวนแนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ

ของผู้สอบบัญชี และรายงานทางการเงิน ดังน้ี 
 

2.1 แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

2.1.1 การให้บริการของผูส้อบบัญช ี

การให้บริการของผู้สอบบัญชีหลักๆแล้วจะเป็นการให้บริการในด้านการสอบ
บัญชี โดยสมาคมการบัญชีอเมริกา หรือ AAA ได้ให้คํานิยามของการสอบบัญชีไว้ว่า คือกระบวนการ
รวบรวมและประเมินหลักฐานที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศ เพ่ือระบุความสอดคล้องของสารสนเทศน้ัน
กับหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ รวมไปถึงการสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ที่ สนใจ สําหรับประเทศไทย 
พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 ได้ให้คํานิยามคําว่า “การสอบบัญชี” ว่าคือ การตรวจสอบ
สมุดบัญชีเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามแนวทางการปฏิบัติงานที่
วิชาชีพได้กําหนดไว้เป็นมาตรฐาน เพ่ือผู้สอบบัญชีสามารถวินิจฉัยและแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่
จัดทําขึ้นมานั้นขัดกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
มากน้อยเพียงใด 

การตรวจสอบงบการเงิน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ (นิพันธ์ เห็น
โชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 2549) ดังนี้ 

ประเภทแรก คือ การทดสอบการควบคุม (Test of Control) เป็นการทดสอบ
ถึงความเหมาะสมของการออกแบบและการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ของระบบบัญชีและ
การควบคุมภายใน เพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี และนําไปสู่การแสดงความเห็นต่องบการเงินใน
ภายหน้า 

ประเภทที่สอง คือ การตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive Procedures) 
เป็นการทดสอบเพ่ือนําไปสู่หลักฐานการสอบบัญชีที่ทําให้ผู้สอบบัญชีตรวจพบการแสดงข้อมูลที่อาจ
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน โดยมีการทดสอบอยู่ 2 ส่วนหลักๆ คือ การทดสอบ
รายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ (Test of Details of Transactions and Balances) และ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytical Procedure) 
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ในการให้บริการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีน้ัน ผู้สอบบัญชีเป็นเพียงแค่คนที่แสดง
ความเห็นต่องบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีเท่าน้ัน ไม่ได้เป็นการรับประกันว่างบการเงินที่
ตรวจสอบจะถูกต้อง 100% บอกได้แค่เพียงว่างบการเงินน้ันถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินเท่าน้ัน และไม่ใช่เป็นการตรวจสอบทุจริตให้กับบริษัทด้วยเช่นกัน 
นอกจากน้ีผู้สอบบัญชียังมีหน้าที่ในการรักษาความลับของลูกค้าอีกด้วย 

นอกจาการให้บริการสอบบัญชีที่เป็นงานหลักของผู้สอบบัญชีแล้ว ยังมีการ
ให้บริการอ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับการสอบบัญชีอีกด้วย ในมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานงานบริการ
เก่ียวเนื่องได้มีเน้ือหาครอบคลุมถึง ลักษณะของการให้บริการ (Type of Engagement) โดยส่วนของ
การให้บริการสอบบัญชี ประกอบไปด้วยกิจกรรมการตรวจสอบ (Examination) และในส่วนของ
บริการเก่ียวเน่ืองมีกิจกรรมในส่วนของ การสอบทาน (Review) การตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน 
(Agreed upon Procedures) และการรวบรวมข้อมูล (Data Collection) สําหรับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยบทความที่ช่ือว่า “การเปิดเผยข้อมูล Non-audit Service สําคัญ
ไฉน” ใน CG Corner ในเดือนกรกฎาคม 2558 และได้กล่าวถึงการบริการงานที่ไม่ใช่การสอบบัญชี 
(Non-audit Service) ไว้ว่ามีทั้ง การให้คําปรึกษาด้านภาษี หรือให้คําปรึกษาเก่ียวกับการควบรวม
กิจการ เป็นต้น 

ในส่วนของค่าธรรมเนียมการให้บริการของผู้สอบบัญชีไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ
การตรวจสอบ หรือการให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกับการสอบบัญชี โดยในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) กําหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้อง
เปิดเผยค่าตอบแทนที่ชําระให้กับผู้สอบบัญชี โดยมีการแยกแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

(1) ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit Fees) ประกอบไปด้วย ค่าธรรมเนียมใน
การตรวจสอบและสอบทาน โดยช่วงระยะเวลาการตรวจสอบจะเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริษัท และตามกฎหมายท่ีหน่วยงานกํากับของแต่ละประเทศกําหนด 

(2) ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fees) ประกอบไปด้วย ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน การรวมรวมข้อมูล และบริการอ่ืนๆโดยผู้สอบบัญชี บริการอ่ืน ได้แก่ 
การให้บริการทางด้านภาษีอากร การให้คําปรึกษาทางการเงิน การให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย การ
ให้บริการจัดอบรมความรู้ด้านการบัญชีสําหรับบุคลากรของบริษัท การวางระบบบัญชี เป็นต้น 
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2.1.2 ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญช ี

ความเป็นอิสระ2 หมายถึง การท่ีผู้สอบบัญชีสามารถวางแผนการตรวจสอบและ
ใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอตลอดจนแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี 
โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ ความเป็นอิสระนี้จะต้องเป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลทั่วไปด้วยว่า ผู้สอบ
บัญชีไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่ตนสอบบัญชี เพ่ือให้ผลงานของผู้สอบบัญชีเป็นที่เช่ือถือได้และเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร เจ้าหน้ี นักลงทุน และผู้อ่ืนที่ใช้งบการเงิน โดยกรณีที่จะทําให้ผู้สอบ
บัญชีขาดความเป็นอิสระ ได้แก่ การับสอบบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็นอิสระ และการรับสอบ
บัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็นกลางโดยมีผลประโยชน์หรือตําแหน่งเกี่ยวข้องกับกิจการน้ัน หรือ
โดยมีเหตุอ่ืนที่อาจจะทําให้เกิดความลําเอียง ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชีหรือหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนที่เก่ียวกับกิจการน้ัน 

นอกจากน้ีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เรื่องวัตถุประสงค์และหลักการ
พ้ืนฐานของการสอบบัญชี วรรคที่ 4 ได้ระบุหลักการพ้ืนฐานของการตรวจสอบไว้ว่า “ผู้สอบบัญชีต้อง
ปฏิบัติตามมรรยาทของผู้สอบบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพหรือโดยหน่วยงานกํากับ
ดูแลตามกฎหมาย” โดยมีหลักการพ้ืนฐานมรรยาทของผู้สอบบัญชี 5 หมวด ได้แก่ 

1. ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
2. ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3. มรรยาทต่อลูกค้า 
4. มรรยาทต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
5. มรรยาททั่วไป 

สิ่งที่ น่าสนใจคือ ในปัจจุบันได้มีทฤษฎีและงานวิจัยมากมายที่ บ่งบอกว่า 
ค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีสะท้อนถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี S. H. Chien and Y. S. 
Chen (2005) กล่าวไว้ว่า บริการที่ทํานอกเหนือจากการสอบบัญชีมีผลตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจให้
ผู้สอบบัญชีเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการ
ให้บริการนอกเหนือจากการสอบบัญชีน้ันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการสอบบัญชี ทําให้บริษัทสอบบัญชี
พยายามรักษาลูกค้ากลุ่มน้ันเอาไว้ เพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่จะให้บริการสอบบัญชี
เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ 

การท่ีผู้สอบบัญชีให้บริการท้ังการสอบบัญชีและบริการอ่ืนอาจมองได้เป็น 2 
กรณี คือกรณีแรกการที่ให้บริการที่ครอบคลุมทําให้สามารถถ่ายโอนความรู้ระหว่างกันได้ระหว่างการ

                                           
2  สํานักงาน ก.บช. กองบัญชีธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า ได้ให้อธิบายคําว่า ความเป็นอิสระ ไว้เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2537 
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สอบบัญชีกับบริการทําให้เกิดการประหยัดต้นทุน (L. Barkess and R. Simnett 1994) โดยทฤษฎี
การถ่ายโอนความรู้ระหว่างกัน (Spillover Hypothesis) ตามท่ี Simunic (1984) ได้กล่าวไว้ การ
บริการอ่ืนจะช่วยให้ประสิทธิผลของการสอบบัญชีเพ่ิมมากขึ้น และยังช่วยพัฒนาความเข้าใจในธุรกิจ
ของลูกค้าให้กับผู้สอบบัญชีมากยิ่งขึ้น แต่ในทางกลับกันสิ่งที่ควรพึงให้ความสําคัญคือการที่มีการ
ให้บริการอ่ืนควบคู่ไปกับการสอบบัญชีอาจทําให้ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีลดลง (DeFond et 
al. 2002: Hay et al. 2006) เพราะอาจมองได้ว่าผู้สอบบัญชีมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการให้บริการ
สอบบัญชีและบริการอ่ืนควบคู่กันไป (A. Goldman and B. Barlev 1974) 

2.1.3 คณุภาพของรายงานทางการเงนิ (Financial Reporting Quality) 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เขียนถึงลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูล

ทางการเงินที่มีประโยชน์ อันประกอบไปด้วย 
ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน (Fundamental Qualities) ได้แก่ 

1. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) เป็นข้อมูลที่ทําให้ผู้ใช้มีการ
ตัดสินใจแตกต่างไปจากเดิม โดยข้อมูลมีคุณค่าทางการพยากรณ์ คุณค่าทางการยืนยัน หรือทั้ง 2 
ลักษณะ 

2. ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Faithful Representation) ควรมีลักษณะ 3 
ลักษณะ คือ ครบถ้วน ปานกลาง และปราศจากข้อผิดพลาด 

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม (Enhancing Qualities) ได้แก่ 
1. ความสามารถเปรียบเทียบได้ (Comparability) 
2. ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ (Verifiability) 
3. ความทันเวลา (Timeliness) 
4. ความสามารถเข้าใจได้ (Understandability) 

ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นถือว่ามีความสําคัญต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน
ที่จะออกมาให้ผู้ใช้งบการเงินหรือนักลงทุนได้อ่านกัน สุฏิกา รักประสูติ (2558) กล่าวว่า คุณภาพของ
งบการเงินเกิดจากหลายปัจจัย ต้ังแต่กระบวนการเริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดของการจัดทํางบการเงิน จะ
เห็นว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทํางบการเงินมีส่วนร่วมให้งบการเงินมีคุณภาพ เริ่มต้ังแต่ 
ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทําบัญชีมีความต้ังใจในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ผู้ทําบัญชีมีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีความรู้และมี
จรรยาบรรณ ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการประเมินการควบคุมภายใน 
ตลอดจน ความเข้มงวดของนโยบายภาครัฐและผู้ที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล 
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ปัจจัยภายนอกที่จะมากระทบต่อคุณภาพงบการเงิน ได้แก่ 
1. ผู้สอบบัญชี (External Auditor) 
2. การให้ความสําคัญของนักลงทุนและเจ้าหน้ี (Investor and Creditor 

Awareness) 
3. ผลบังคับของกฎหมายจากผู้กําหนดนโยบาย 
4. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
5. ระบบกฏหมาย เศรษฐกิจและอ่ืนๆ 

ปัจจัยภายในที่จะมากระทบต่อคุณภาพงบการเงิน ได้แก่ 
1. ความรับผิดชอบของผู้บริหาร (Management Responsibility) 
2. ความสามารถของผู้ทําบัญชี (Accountant Competency) 
3. ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 
4. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

สําหรับตัวแทนคุณภาพของรายงานทางการเงินที่ เป็นที่นิยมมากท่ีสุด คือ 
รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals) เกิดจากการนําผลต่าง
ของกําไรสุทธิบวกกับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายต่างๆ หักกับกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน (Total Accruals) หักออกด้วย รายการคงค้างที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 
(Non-Discretionary Accruals) ซึ่งเกิดจากการประมาณค่าจากการดําเนินงานปกติของบริษัทด้วย
การใช้นโยบายบัญชีที่เป็นกลาง หลายงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า หากบริษัทใดที่มี Total Accruals สูง
กว่าปกติ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับการตกแต่งกําไรของบริษัท สะท้อนถึงรายงานทางการเงินที่
ไม่มีคุณภาพอันเน่ืองมาจากการตกแต่งกําไร โดยตัวแบบที่เก่ียวข้องกับการหารายการคงค้างที่ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (Non-Discretionary Accruals) ได้แก่ 

1. Healy Model (Healy 1985) คํานวณจากค่าเฉล่ียของยอดคงค้างรวม หาร
ด้วยสินทรัพย์รวมของปีที่ผ่านมา 

2. DeAngelo Model (DeAngelo 1986) คํานวณจากรายการคงค้างรวมในปี
ปัจจุบัน หารสินทรัพย์รวมของปีที่ผ่านมา ซึ่งจะแตกต่างกับ Healy Model ตรงที่ Healy Model จะ
พิจารณาในลักษณะช่วงเวลา (Time-Series) แต่ DeAngelo Model พิจารณา ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
(Cross Sectional) 

3. Jones Model (Jones 1991) = 1 + ∆ +  
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NDAt = รายการคงค้างที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารในปีปัจจุบัน 
∆REV = การเปลี่ยนแปลงของรายได้ในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา 
PPEt = ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาปีปัจจุบัน 
At-1 = สินทรัพย์รวม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน 
α1-3 = ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย ได้มาจากสมการ = 1 + ∆ + +  

TAt = รายการคงค้างรวมของปีปัจจุบัน 
Et = สัดส่วนรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร ต่อรายการคง

ค้างทั้งหมด 

4. Modified Jones Model (Dechow, Sloan and Sweeney 1995) เป็น
การพัฒนามาจาก Jones Model เพ่ือแก้ปัญหาความคลาดเคลี่ยนในการวัดรายการคงค้างที่เกิดจาก
การตัดสินใจโดยการใช้นโยบายการรับรู้รายได้ Modified Jones Model เปลี่ยนมาใช้การ
เปลี่ยนแปลงยอดลูกหน้ีมาปรับกับการเปลี่ยนแปลงรายได้เพ่ือหา NDA = 1 + ∆ − ∆ +  

RECt = การเปลี่ยนแปลงของยอดลูกหน้ีในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา 

2.1.4 คณุภาพการสอบบัญชี (Audit Quality) 
Lee et al. (1999) ได้ให้ความหมายของคุณภาพงานสอบบัญชีไว้ว่า คือความ

เป็นไปได้ในการหาหลักฐานของผู้สอบบัญชีเพ่ือนํามายืนยันการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเองเมี่อ
เจอสิ่งผิดปกติในงบการเงิน หรือความเป็นไปได้ที่ผู้สอบบัญชีจะไม่แสดงความเห็นสําหรับงบการเงินที่
มีข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสําคัญ De Angelo (1981) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นความน่าจะเป็นของการ
ตรวจพบข้อผิดพลาดในงบการเงินและการรายงานข้อผิดพลาดน้ันของผู้สอบบัญชี 

นอกจากน้ี สมชาย สุภัทรกุล (2542) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการสอบบัญชี
ในมุมมองของผู้ใช้งบการเงิน ว่า 2 ปัจจัยหลักที่ผู้ใช้งบการเงินนํามาประเมินคุณภาพการสอบบัญชี 
ได้แก่ 1. ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี และ 2. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี อรกานต์ ผดุง
สัจจกุล (2554) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการสอบบัญชีโดยท่ัวไปมีอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. ด้านการ
ตรวจสอบ 2. ด้านความเป็นอิสระ 3. ด้านงบการเงิน 
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2.2 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 

2.2.1 การให้บริการอ่ืนกับคุณภาพของรายงานทางการเงนิ 

จากงานวิจัยในอดีตสามารถวัดคุณภาพของรายงานทางการเงิน ได้หลากหลายวิธี 
แต่ที่นิยมหลักๆมี 2 แบบ คือ ERC หรือค่าสัมประสิทธ์ิตอบสนองต่อกําไร เช่นตัวอย่างงานวิจัยของ 
Koh et al. 2012 ซึ่งพบว่า การบริการอ่ืนที่ไม่ใช่การสอบบัญชี มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกําไรที่ดีขึ้น 
ERC ยังมีการใช้ในการวัดคุณภาพการสอบบัญชีด้วยเช่นกัน ส่วนงานวิจัยช้ินน้ีจะใช้รายการคงค้างที่
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals) ดังเช่นตัวอย่างงานวิจัยของ Dickins 
(2006) และมีผลการวิจัยออกมาว่า ค่าบริการท่ีไม่ใช่ค่าสอบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปกับคุณภาพของ
รายงานทางกันเงินที่เปลี่ยนแปลงไปวัดด้วยรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร มี
ความสัมพันธ์ในเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ันในงานวิจัยเชิงประจักษ์ของ Butler, 
Leone, Willenborgb (2003) พบว่า บริษัทที่มีความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบมีเง่ือนไขโดยส่วนใหญ่
แล้วจะมีรายการคงค้างรวมท่ีผิดปกติ 
 
2.3 กรอบแนวคิดวิจัย 

 
จากการกําหนดสมมติฐานและการทบทวนวรรณกรรมทําให้เกิดกรอบแนวคิดในรูปแบบ

ของตัวแปรและความสัมพันธ์ ดังน้ี 
 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
ตัวแปรทดสอบ       
     ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี 
ตัวแปรควบคมุ          รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับ 
     ขนาดของกิจการ           ดุลยพินิจของผู้บริหาร 
     การเติบโตของกิจการ 
     กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
     ผูส้อบบัญชี 
   

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

 
ในการศึกษาผลกระทบของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพของรายงาน

ทางการเงิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการให้บริการที่เกี่ยวเน่ืองของผู้สอบบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพของรายงานทางการเงินหรือไม่ อย่างไร โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังน้ี 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กลุ่มตัวอย่างจะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีการใช้งานบริการอ่ืนที่
ไม่ใช่งานสอบบัญชีและมีการเปิดเผยค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 
2557 เป็นบริษัทที่มีผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีจากทุกๆกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นบริษัทในกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน เน่ืองจากเป็นกลุ่มบริษัทที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
รูปแบบของการรายงานทางการเงินที่แตกต่างจากธุรกิจโดยทั่วไป และไม่รวมกลุ่มบริษัทที่อยู่ระหว่าง
การฟ้ืนฟูกิจการดําเนินงานรวมไปถึงบางบริษัทที่มีข้อมูลที่จําเป็นในการวิจัยแสดงไว้ไม่ครบถ้วน โดย
แหล่งข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ รายงานประจําปีของบริษัท และแบบแสดงรายการ
ประจําปี (แบบ 56-1) 

 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะมีทั้งข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) คือการรวบรวม

เอกสารที่เผยแพร่จาก Website ของบริษัทต่าง อันประกอบไปด้วยรายงานประจําปี และแบบแสดง
รายการประจําปี (แบบ 56-1) และข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จากฐานข้อมูล 
SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ที่ให้บริการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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3.3 สมมติฐานงานวิจัย 
 

การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการบริการอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี กับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน ในส่วนของคุณภาพของรายงานทางการเงินวัดโดยใช้รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้บริหาร การที่มีรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารจํานวนมาก จะส่งผล
ต่อคุณภาพของรายงานทางการเงินที่อาจลดลงได้ และในส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีจะ
สะท้อนถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและนําไปสู่รายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ ประกอบกับการ
ทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 จึงนําไปสู่สมมติฐาน ดังน้ี 

H0 = สัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีที่สูงจะทําให้ค่าสัมบูรณ์รายการคง
ค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารสูงเช่นกัน 

 
3.4 ตัวแปรท่ีใช้และการวัดคา่ตัวแปร 

 
3.4.1 ตัวแปรตาม 

ค่าสัมบูรณข์องรายการคงคา้งที่ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผู้บริหาร (ABSDA) 
จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 จึงนํา Modified Jones Model มาใช้ใน

การหาค่ารายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารเพ่ือเป็นตัวแทนในการวัดคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1. คํานวณหารายการคงค้างรวมของบริษัท , = , + , − ,  

  TAi,t  = รายการคงค้างทั้งหมดของบริษัท 
  NIi,t  = กําไรสุทธิก่อนรายการพิเศษของบริษัท 
  DEPi,t  = ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายทั้งหมดของบริษัท 
  CFOi,t = กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัท 

2. คํานวณหาสัมประสิทธ์ิเพ่ือนําไปแทนค่าในสมการถัดไป 

,, = , + ∆ ,, + ,,  
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3. คํานวณหารายการคงค้างที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 

, = , + ∆ , − ∆ ,, + ,,  

4. คํานวณหารายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 

, = ,, − ,  

3.4.2 ตัวแปรอิสระ 

ค่าบริการอ่ืนทีไ่ม่ใช่ค่าสอบบญัชี (NASR) =  

  NAF = Non-Audit Fees หรือค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี 
  SF = Services Fees ค่าบริการท้ังหมดประกอบไปด้วยค่าสอบบัญชี

และค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี 
3.4.3 ตัวแปรควบคุม 

จากงานของ Ashbaugh et al. (2003), Reynolds et al. (2004) พบว่า ปัจจัย
ที่กระทบต่อการวัดคุณภาพของรายงานทางการเงิน มีดังน้ี 

3.4.3.1 ขนาดของกิจการ (Size) = ( ) 

  Ln (TA) = ลอการิทึมธรรมชาติของสินทรัพย์รวมบริษัท 
3.4.3.2 Growth =  

  M = ราคาตลาดต่อหุ้นของบริษัท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
  B = ราคาตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

3.4.3.3 Operating Cash Flows =  

  NOCF = กระแสเงินสดจากการดําเนินงานสุทธิ 
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3.4.3.4 Auditor 
AUDIT เป็น Dummy Variable มีค่าเป็น 1 หากเป็นบริษัท 1 ในบริษัท BIG 4 เป็น 0 

หากเป็นบริษัทสอบบัญชีทั่วไป 

 
3.5 แบบจําลอง 

 , = + , + , + , + ,+ , +  
  et = ค่าความคลาดเคล่ือน 

นอกจากน้ียังได้มีการพิจารณาถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่
แตกต่างกันจะให้ผลที่แตกต่างกันหรือไม่ โดยกําหนดให้ 

AGROF แทนอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีค่าเป็น 1 เมื่ออยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมน้ี และเป็น 0 เมื่ออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 

CONSUM แทนอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค มีค่าเป็น 1 เมื่ออยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมน้ี และเป็น 0 เมื่ออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 

INDUS แทนอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม มีค่าเป็น 1 เมื่ออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ี 
และเป็น 0 เมื่ออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 

PROPCON แทนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีค่าเป็น 1 เมื่ออยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมน้ี และเป็น 0 เมื่ออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 

RESOUR แทนอุตสาหกรรมทรัพยากร มีค่าเป็น 1 เมื่ออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ี และ
เป็น 0 เมื่ออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 

SERV แทนอุตสาหกรรมบริการ มีค่าเป็น 1 เมื่ออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ี และเป็น 0 
เมื่ออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 

TECH แทนอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มีค่าเป็น 1 เมื่ออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ี และเป็น 
0 เมื่ออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 

โดยมีแบบจําลอง ดังน้ี 
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, = + , + , + , + ,+ , + , + , + ,+ , + , + , + ,+ ∗ , + ∗ ,+ ∗ , + ∗ ,+ ∗ , + ∗ , +∗ , +  

3.6 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.6.1 สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เป็นการสรุปผลต่างๆท่ีได้จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ โดยมีค่าสถิติพ้ืนฐาน

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 

3.6.2 สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 
การวิเคราะห์ที่ นํามาใช้ในงานวิจัย คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression) ด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) ซึ่งเป็นการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระอ่ืนๆ หากค่าความสัมพันธ์ติดลบ แสดงถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระทีมีทิศทางตรงกันข้าม ในทางกลับกันหากความสัมพันธ์
เป็นบวกนั่นหมายถึงตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีทิศทางไปในทางเดียวกัน และสามารถบอกถึงว่า
ความสัมพันธ์มีขนาดมากน้อยอย่างไร 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 

ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่นํามาใช้ในการศึกษา ผลจากการ
วิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

 
4.1 กลุ่มตัวอย่าง 

 
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยน้ีคือ บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ระหว่างปีพ.ศ.2555 ถึงปีพ.ศ.2557 ทั้งในตลาด SET และ mai แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีข้อกําหนด
กฎเกณฑ์ต่างๆเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มอุตสาหกรรมโดยทั่วไป โดยมี
หน่วยงานกํากับดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้ว นอกจากน้ีในงานจะไม่รวมบริษัทที่อยู่ในช่วงฟ้ืนฟูกิจการ และ
บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน 

ในการรวบรวมข้อมูลได้ใช้ข้อมูลบริษัทจากฐานข้อมูล SETSMART และเว็บไซต์ 
www.set.or.th รวมไปถึงแบบ 56-1 และรายงานประจําปีของแต่ละบริษัท พบว่ามีบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนสิ้นปีพ.ศ.2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 704 บริษัท และ
จากการเก็บข้อมูลพบว่า บริษัทที่ไม่แสดงข้อมูลของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี ตามท่ีกลต.ได้
กําหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลในส่วนของการให้บริการของผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีและกิจการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง แยกออกเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-
audit Fee) เป็นจํานวน 181 บริษัท และมีบริษัทที่มีการเปิดเผยแต่ไม่มีค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบ
บัญชีจํานวน 201 บริษัท จึงทําให้ได้บริษัทที่นํามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นจํานวน 
165 บริษัท 376 บริษัท-ปี (Firm-year) โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 จาํนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คําอธบิาย จํานวน 

บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 704
หัก บริษัทที่อยู่ในกลุ่มฟ้ืนฟูการดําเนินงาน และเข้าข่ายถกูเพิกถอน 22
หัก บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน และกองทุนต่างๆ 125
หัก บริษัทที่ไมแ่สดงข้อมูลของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี 181
หัก บริษัทที่ไมม่ีค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี 201
หัก บริษัทที่มขี้อมูลไม่ครบถว้นเพียงพอที่จะนํามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 10
บริษัทที่ใช้ในการศึกษา 165

 
นอกจากน้ียังได้มีการศึกษาแยกกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทต่างๆ ออกเป็น 7 กลุ่ม

อุตสาหกรรมเช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมดังตารางที่ 
4.2 

 
ตารางที่ 4.2 จาํนวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม จํานวนบริษัท 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGROF) 20 
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUM) 13 
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) 37 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) 33 
ทรัพยากร (RESOUR) 17 
บริการ (SERV) 27 
เทคโนโลยี (TECH) 18 
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4.2 การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 

4.2.1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน 

ในการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบาย
ข้อมูลเบ้ืองต้นของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ทั้งค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รวมไปถึงความถ่ีและร้อยละสําหรับตัวแปรที่เป็นตัวแปรหุ่น โดยมีผลดังตารางที่ 4.3 และตารางที่ 4.4 
ในกรณีค่าสถิติของตัวแปรต่างๆในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 

 
ตารางที่ 4.3 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปร Mean Min Max SD 
ABSDA 0.07 0.0002 0.5078 0.0700
NASR 0.12 0.0017 0.9011 0.1366
SIZE 15.95 12.8518 19.9593 1.5323
GROWTH 2.58 0.2400 29.5500 3.0673
OCF 0.08 -0.5046 0.5900 0.1245

ตัวแปรหุ่น จํานวนตัวอย่างที่
มีค่าเทา่กับ 1 

ร้อยละ จํานวนตัวอย่างที่
มีค่าเทา่กับ 0 

ร้อยละ 

AUDIT 251 66.76 125 33.24
AGROF 46 12.23 330 87.77
CONSUM 31 8.24 345 91.76
INDUS 96 25.53 280 74.47
PROPCON 68 18.09 308 81.91
RESOUR 35 9.31 341 90.69
SERV 57 15.16 319 84.84
TECH 43 11.44 333 88.56
 

ตัวแปรตามของงานวิจัยน้ีคือ ค่าสัมประสิทธ์ิของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้บริหาร (ABSDA) เป็นตัวแทนของคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยคํานวณจากรายการ
คงค้างรวมของบริษัท หักกับรายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่งใช้โมเดลการ
คํานวณแบบ Modified Jones เพ่ือบ่งบอกถึงขนาดของรายการคงค้างที่เกินปกติไปกว่าค่าที่ควรจะ
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เป็นของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละปี การที่ค่าน้ีมีค่าสูงน่ันหมายถึงสัดส่วนของรายการคงค้าง
เกินปกติกับสินทรัพย์รวมมีค่าสูงไม่ว่าจะเป็นทิศทางบวกหรือทิศทางลบ อาจกล่าวได้ว่างบการเงินน้ัน
อาจไม่ได้สะท้อนถึงผลการดําเนินงานท่ีควรจะเป็นของกิจการ ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินหรือ
นักลงทุน โดยค่าเฉล่ียของค่าสัมประสิทธ์ิของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารอยู่ที่ 
0.07 เท่า ค่าตํ่าสุดเท่ากับ 0.0002 เท่า ค่าสูงสุดเท่ากับ 0.51 เท่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของ
ค่าสัมประสิทธ์ิของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารสูงสุดคือ อุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเท่ากับ 0.1 เท่า และค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและ
บริโภคเท่ากับ 0.03 เท่า 

ส่วนตัวแปรอิสระของงานวิจัยครั้งน้ีคือ สัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบ
บัญชีต่อค่าบริการท้ังหมดที่ให้บริการโดยผู้สอบบัญชี (NASR) ซึ่งการที่กิจการมีสัดส่วนที่สูงน้ันอาจจะ
ต้องระมัดระวังและต้องคํานึงถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เน่ืองจากการให้บริการอ่ืนน้ันมี
ผลประโยชน์ที่มากกว่าการให้บริการสอบบัญชีโดยท่ัวไป ค่าเฉล่ียของสัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่
ค่าสอบบัญชีต่อค่าบริการทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 12 แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุดน้ันมีพิสัยที่
กว้างมาก กล่าวคือค่าตํ่าสุดของสัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีต่อค่าบริการทั้งหมด
เท่ากับร้อยละ 0.17 โดยที่ค่าสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 90 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนสัดส่วน
ของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีต่อค่าบริการทั้งหมดสูงที่สุดคือ อุตสาหกรรมทรัพยากรเท่ากับ
ร้อยละ 17 และอุตสาหกรรมท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ อุตสาหกรรมบริการเท่ากับร้อยละ 9 

ในส่วนของตัวแปรควบคุมน้ันมีทั้งสิ้น 4 ตัวแปร คือ ขนาดของกิจการ (SIZE) 
การเติบโตของกิจการ (GROWTH) กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (OCF) และประเภทของสํานัก
งานสอบบัญชี (AUDIT) โดยมีค่าเฉล่ียของตัวแปรควบคุมแต่ละตัวแปรคือ 15.95 2.58 เท่า 0.08 เท่า
ตามลําดับ ค่าตํ่าสุดเท่ากับ 12.85 0.24 เท่า -0.5 เท่า ตามลําดับ ค่าสูงสุดเท่ากับ 19.96 29.55 เท่า 
0.59 เท่า ตามลําดับ สําหรับประเภทของสํานักงานสอบบัญชีน้ันเป็นตัวแปรหุ่น ซึ่งมีความถ่ีของสํานัก
งานสอบบัญชีที่ให้บริการท่ีเป็น BIG 4 อยู่ที่ 251 บริษัทปี หรือร้อยละ 67 และสํานักงานสอบบัญชี
ทั่วไปอยู่ที่ 125 บริษัทปี หรือคิดเป็นร้อยละ 33 
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ตารางที่ 4.4 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
ABSDA NASR SIZE 

Min Mean Max SD Min Mean Max SD Min Mean Max SD 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0.0016 0.0525 0.1400 0.0383 0.0167 0.1129 0.3317 0.0797 13.7495 15.6827 18.5643 1.1903
สินค้าอุปโภคบริโภค 0.0005 0.0313 0.1103 0.0272 0.0162 0.1312 0.8283 0.1559 13.3756 14.9351 16.9128 0.8176
สินค้าอุตสาหกรรม 0.0002 0.0681 0.3119 0.0639 0.0045 0.1375 0.8719 0.1480 12.8518 15.4759 19.8845 1.5156
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 0.0011 0.0951 0.3744 0.0864 0.0075 0.0972 0.6298 0.1160 12.9054 16.4590 19.9593 1.5193
ทรัพยากร 0.0016 0.0721 0.2294 0.0559 0.0017 0.1731 0.9011 0.2260 13.5235 16.8831 19.1555 1.6240
บริการ 0.0009 0.0689 0.3903 0.0723 0.0062 0.0894 0.6814 0.1097 13.1885 16.0594 18.3506 1.4145
เทคโนโลยี 0.0009 0.0813 0.5078 0.0915 0.0034 0.0991 0.3722 0.0910 13.5461 16.2950 19.2733 1.6286
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
GROWTH OCF 

Min Mean Max SD Min Mean Max SD 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0.4500 2.5361 8.7400 1.7341 -0.0845 0.1191 0.3435 0.1014
สินค้าอุปโภคบริโภค 0.2400 0.8313 1.6000 0.3062 -0.0763 0.0710 0.1703 0.0531
สินค้าอุตสาหกรรม 0.3700 1.8531 29.5500 3.0683 -0.1646 0.0706 0.2503 0.0919
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 0.3700 2.2707 8.4700 1.5846 -0.5046 0.0159 0.3336 0.1438
ทรัพยากร 0.8500 2.5171 8.7900 1.8920 -0.5006 0.0465 0.2289 0.1366
บริการ 0.3800 3.3896 15.3900 3.2959 -0.1328 0.0898 0.3737 0.0884
เทคโนโลยี 0.8000 4.9960 21.7900 5.2480 -0.3550 0.1552 0.5900 0.1797
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4.2.2 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบเพยีรส์ัน (Pearson’s Correlation Analysis) 
 

ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรที่เก่ียวข้อง 
ตัวแปร ABSDA NASR SIZE GROWTH OCF AUDIT 

ABSDA 1      
NASR -0.016 1     
SIZE -0.090 0.245** 1    
GROWTH 0.088 -0.045 0.163** 1   
OCF -0.317** 0.017 0.063 0.267** 1  
AUDIT -0.021 0.170** 0.377** 0.091 0.175** 1 
** มีนัยสําคญัที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 

จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปร
ทั้งหมดที่เก่ียวข้อง ทั้งตัวแปรตาม ตัวแปรทดสอบ และตัวแปรควบคุม พบว่า ณ ระดับความเขื่อมั่น
ร้อยละ 99 ตัวแปรตามหรือค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร มี
ความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสําคัญกับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทดสอบหรือสัดส่วนค่าบริการอ่ืนที่
ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีต่อค่าบริการท้ังหมด กับตัวแปรควบคุมต่างๆ พบว่า สัดส่วนค่าบริการอ่ืนท่ีไม่ใช่ค่า
สอบบัญชีต่อค่าบริการทั้งหมด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับขนาดของกิจการและประเภทของสํานัก
งานสอบบัญชีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรควบคุมต่างๆ พบว่า 
ขนาดของกิจการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การเติบโตของกิจการและประเภทของสํานักงานสอบ
บัญชี การเติบโตของกิจการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และกระแส
เงินจากการดําเนินงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประเภทของสํานักงานสอบบัญชีอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
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4.3 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 
ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพุ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร 
Unstandardized Coefficients  

t p-value 
δ Std. Error 

(Constant) 0.1617 0.0368 4.39 0.000*** 
NASR 0.0099 0.0256 0.39 0.700 
SIZE -0.0060 0.0024 -2.46 0.015*** 
GROWTH 0.0047 0.0012 4.05 0.000*** 
OCF -0.2117 0.0284 -7.46 0.000*** 
AUDIT 0.0107 0.0078 1.37 0.171 

R-Square = 0.1475     F = 12.81     Sig. = 0.000 
***, **, * มีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99, 95, 90 ตามลําดับ 

จากตารางที่ 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
งานวิจัยที่ว่า สัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีที่สูงจะทําให้ค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารสูง เพ่ือพิสูจน์ในเรื่องของความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีกับคุณภาพ
รายงานทางการเงิน ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้นพบว่าสัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีไม่ได้มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร แต่สําหรับขนาดของกิจการ การเติบโตของกิจการ และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สาเหตุที่สําคัญที่ทําให้สัดส่วนของ
ค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์กับค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้บริหาร ถึงแม้ว่าการศึกษาในอดีตจะพบความสัมพันธ์น้ัน แต่เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลใน
ประเทศไทยไม่ได้มีมาตรฐานกําหนดไว้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับรายการต่างๆในงบการเงินที่มี
มาตรฐานการบัญชีมาควบคุม ทําให้ตัวเลขที่ได้อาจไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ที่ว่า 
สัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีที่สูงจะทําให้ค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้บริหารสูงเช่นกัน 

ทั้งน้ีได้มีการศึกษาเพ่ิมเติม โดยได้มีการนํากลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่างกันเข้ามาพิจารณาใน
แบบจําลอง ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพุพิจารณาถึงกลุ่มอุตสาหกรรม 

ตัวแปร 
Unstandardized Coefficients  

t p-value 
δ Std. Error 

(Constant) 0.1694 0.0404 4.20 0.000*** 
NASR -0.1831 0.0976 -1.88 0.061* 
SIZE -0.0091 0.0027 -3.37 0.001*** 
GROWTH 0.0034 0.0011 3.08 0.002*** 
OCF -0.1911 0.0563 -3.40 0.001*** 
AUDIT 0.0089 0.0084 1.06 0.290 
AGROF 0.0361 0.0112 3.22 0.001*** 
INDUS 0.0320 0.0097 3.30 0.001*** 
PROPCON 0.4902 0.0146 3.36 0.001*** 
RESOUR 0.0519 0.0160 3.23 0.001*** 
SERV 0.4779 0.0143 3.33 0.001*** 
TECH 0.0829 0.0220 3.78 0.000*** 
NASR*AGROF 0.1483 0.1262 1.18 0.241 
NASR*CONSUM 0.2181 0.1009 2.16 0.031** 
NASR*INDUS 0.2458 0.1078 2.28 0.023** 
NASR*PROPCON 0.3413 0.1262 2.70 0.007*** 
NASR*RESOUR 0.1703 0.1031 1.65 0.100* 
NASR*SERV 0.1501 0.1127 1.33 0.184 

R-Square = 0.2177     F = 4.83     Sig. = 0.000 
***, **, * มีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99, 95, 90 ตามลําดับ 
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, = + , + , + , + ,+ , + , + , + ,+ , + , + , + ,+ ∗ , + ∗ ,+ ∗ , + ∗ ,+ ∗ , + ∗ , +∗ , +  

จากโมเดลข้างต้นได้มีการเพ่ิมตัวแปรหุ่นเข้าไปเพ่ือจะดูความสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม และพิจารณาถึงสัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีแยกเป็นแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยการนําตัวแปรหุ่นของกลุ่มอุตสาหกรรมคูณกับสัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่า
สอบบัญชี 

ในการวิเคราะห์ได้มีการปฏิเสธตัวแปรที่ทําให้เกิดปัญหา Collinearity น่ันคือ ตัวแปร 
CONSUME เน่ืองจากมีจํานวนบริษัทปีน้อย และตัวแปร NASR*TECH เน่ืองจากอาจมีความสัมพันธ์
กันเองของข้อมูล ผลการวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีมีความสัมพันธ์
กันในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 ซึ่งตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่ได้ต้ังไว้ สําหรับตัว
แปรควบคุมอ่ืนได้ผลเช่นเดียวกับแบบจําลองก่อนหน้า 

อย่างไรก็ดีหากพิจารณารายอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น
อุตสหากรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อุตสาหกรรมทรัพยากร อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
ปรากฏว่า สัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
มีความสัมพันธ์กับค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 สําหรับสัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีของ
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์กับค่าสัมบูรณ์
รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อย
ละ 95 นอกจากน้ีสัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีของอุตสาหกรรมทรัพยากร มี
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ความสัมพันธ์กับค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 สนันสนุนสมมติฐานที่ว่า สัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบ
บัญชีที่สูงจะทําให้ค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารสูงเช่นกัน สําหรับ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมทรัพยากร สัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี จะสะท้อนถึง
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร
สะท้อนถึงคุณภาพของรายงานทางการเงิน หากมีสัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีมีแนว
โน้วที่จะมีค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารสูงสะท้อนถึงคุณภาพของ
รายงานทางการเงินที่อาจมีคุณภาพที่ลดลง ไม่สะท้อนถึงผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรปุผลงานวิจัย 

 
งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การให้บริการอ่ืน

นอกเหนือจากการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ผ่านทางค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบ
บัญชี กับคุณภาพของรายงานทางการเงินผ่านรายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 
ศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ.2555-พ.ศ.2557 จํานวน
ทั้งสิ้น 376 ตัวอย่าง 

ตัวแปรทดสอบที่ใช้ในการศึกษาคือ สัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีต่อ
ค่าบริการท้ังหมด เป็นตัวแทนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตัวแปรตามของงานวิจัยคือ ค่าสัมบูรณ์
ของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร เป็นตัวแทนของคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
โดยรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารได้คํานวณโดยใช้แบบจําลอง Modified Jones 
เพ่ือคํานวณรายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร นอกจากน้ียังมีตัวแปรควบคุมเป็น
ขนาดของกิจการ การเติบโตของกิจการ กระสเงินสดจากการดําเนินงาน ประเภทของสํานักงานสอบ
บัญชี รวมไปถึงประเภทของอุตสาหกรรม และสัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีต่อ
ค่าบริการทั้งหมดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆได้ใช้วิธีสมการถดถอยยกกําลังสองน้อยที่สุด 
(Ordinary Least Squares Regression) ในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า 
สัดส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าสัมบูรณ์
รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อย
ละ 90 สําหรับขนาดของกิจการและกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน มีความสัมพันธ์กันทางตรงกัน
ข้ามกับค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
ส่วนการเติบโตของกิจการมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับค่าสัมบูรณ์
รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 และยังพบว่า
ประเภทของสํานักงานสอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับค่าสัมบูรณ์รายการ
คงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร ย่ิงไปกว่าน้ันการที่บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละอุตสาหกรรมน้ันจะทําให้มีค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 นอกจากน้ันสัดส่วนค่าบริการ
อ่ืนที่ ไม่ใ ช่ค่าสอบบัญชีต่อค่าบริหารท้ังหมดของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมทรัพยากร มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99, 95 และ90 ตามลําดับ สนับสนุนสมมติฐาน
งานวิจัยที่ว่า บริษัทที่มีสัดส่วนค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีสูง จะมีค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้าง
ที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารสูงด้วยเช่นกัน คุณภาพของรายงานทางการเงินมีแนวโน้มที่จะมี
คุณภาพตํ่า ไม่สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทที่แท้จริง จึงทําให้ไม่เหมาะสําหรับนักลงทุน หรือผู้ที่
สนใจเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
 
5.2 ข้อจํากัดของงานวิจัย 

 
5.2.1 กลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาที่เก่ียวของกับบริษัทที่มีการใช้บริการอ่ืนที่ไม่ใช่การสอบบัญชีจาก
ผู้สอบบัญชีในประเทศไทยถือว่ายังมีกลุ่มตัวอย่างที่น้อยเกินไปที่จะอธิบายถึงความสัมพันธ์กับเร่ือง
ต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

5.2.2 การเปิดเผยข้อมูลคา่บริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญช ี

การเปิดเผยข้อมูลค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีของแต่ละบริษัทไม่ได้เปิดเผย
ในรูปแบบเดียวกัน เช่น ค่าใช้อ่ืนของผู้สอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางหรือค่าทํางานล่วงเวลา บาง
บริษัทได้เปิดเผยเป็นค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี แต่บางบริษัทเปิดเผยเป็นค่าสอบบัญชีอ่ืนๆ ทํา
ให้ข้อมูลในส่วนของค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร 

 
5.3 ข้อเสนอแนะสาํหรบังานวิจัยในอนาคต 

 
5.3.1 งานวิจัยน้ีศึกษาและเก็บข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ. 2557 งานวิจัยใน

อนาคตอาจขยายระยะเวลาการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
5.3.2 งานวิจัยน้ีศึกษาทุกบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ แต่หากจะให้ผลดีกว่าน้ีใน

การศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการตกแต่งกําไรหรือรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร ควร
เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มที่จะตกแต่งกําไรเพ่ือนํามาศึกษา 
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