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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชี

และการตกแต่งก าไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2554 
ถึงปี พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา 5 ปี จ านวนทั้งสิ้น 349 บริษัท คิดเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,740 
ตัวอย่าง โดยงานวิจัยชิ้นนี้ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สมการถดถอย 

โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ขนาดของส านักงานสอบบัญชี และระยะเวลาการเป็นผู้สอบ
บัญชีอย่างต่อเนื่องเป็นตัวแทนในการวัดคุณภาพงานสอบบัญชี ในส่วนของการตกแต่งก าไรนั้น วัดด้วย
รายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร จากการศึกษาพบว่า รายการคงค้างทาง
บัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารนั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อขนาดของส านักงานสอบ
บัญชี เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากผู้บริหารและ
ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพงานสอบบัญชี, การตกแต่งก าไร 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this study is to examine the association between the 

magnitude of earnings management and audit quality. It analyzes 349 companies listed 
in The Stock Exchange of Thailand (SET) from 2011 to 2015 The final samples of this 
paper consist of 1,740 firm-year. The research methodology applies the descriptive 
statistics and regression analysis.  

This study uses size of audit firm and audit tenure to proxy of audit quality. 
For earnings management, the author uses discretionary accruals as a proxy. The result 
of this study indicate that the magnitude of earnings management amongst firms 
engaging the services from BIG4 auditor is significant lower than firms purchasing audit 
services from Non-BIG4 auditor. In additional, the magnitude of earnings management 
is significant lower amongst firms engaging the services from longer audit tenure relative 
to firms that engaging the services from shorter audit tenure.  
 
Keywords: Audit Quality, Earnings Management
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ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าเพ่ือรับฟังการรายงานการค้นคว้าอิสระตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์  อีก
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 
งบการเงินเป็นหนึ่งในเอกสารหลักฐานที่ทางตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้กิจการที่อยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ไม่ว่า
จะเป็น สาธารณะชน เจ้าหนี้ และนักลงทุน โดยงบการเงินนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้จะน างบการเงินดังกล่าวไปท าการวิเคราะห์ 
เพ่ือคาดการณ์ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และมูลค่ากิจการ น าไปประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุน ดังนั้นการที่นักลงทุนจะน าข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินไปใช้ นักลงทุนจะต้องมั่นใจได้
ว่างบการเงินที่กิจการเปิดเผยต่อสาธารณะชนนั้นได้แสดงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

การที่นักลงทุนใช้ผลก าไรเป็นจุดอ้างอิงอย่างง่ายในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ และให้
มูลค่าส่วนเพ่ิมกับบริษัทที่สามารถรายงานผลก าไรได้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเป็นมูลเหตุส าคัญต่อ
ผู้บริหารในการรายงานผลก าไรให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุนไม่
ว่าจะเป็นการรายงานผลก าไรที่เป็นบวก การรายงานผลก าไรที่แสดงถึงแนวโน้มที่ดีขึ้น หรือการ
รายงานผลก าไรที่เป็นไปตามหรือเกินกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ (สมชาย สุภัทรกุล, 2548) โดยที่
งานวิจัยของ Healy and Wahlen (1999) ให้ค านิยามของ การตกแต่งก าไรว่า การตกแต่งก าไรนั้น
เกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารใช้ ดุลยพินิจในรายงานทางการเงิน และในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
รายงานทางการเงิน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท 
หรือเพ่ือผลประโยชน์จากสัญญาต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับตัวเลขทางบัญชี ยกตัวอย่างเช่น ท าให้ก าไรในรอบ
บัญชีปัจจุบันสูงขึ้นโดยการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
รับประกันสินค้าให้ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น  

ผู้สอบบัญชีที่เป็นบุคคลที่สามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อว่าจะสามารถช่วยลดความไม่เท่า
เทียมกันของข้อมูล (Information Asymmetry) และความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ (Conflict of 
Interests) ระหว่างผู้บริหารและนักลงทุนได้ Mansi et al. (2004) ระบุว่า 2 บทบาทที่ส าคัญของ
ผู้สอบบัญชี คือ บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร และบทบาทด้านการประกัน ส าหรับบทบาทด้านข้อมูล
ข่าวสารนั้น ผู้สอบบัญชีเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบความถูกต้อง
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ของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนที่จะมีการเปิดเผยสู่สาธารณะชน ส่วนบทบาทด้านการ
ประกันภัยนั้น ผู้สอบบัญชีเป็นบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งบการเงิน
ตามที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงมีความรับผิดชอบหลักในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่
โปร่งใส หรือรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ 

แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเกิดกรณีความล้มเหลวในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเกิดขึ้นใน
อดีต ไม่ว่าจะเป็นกรณีการล้มละลายของบริษัท Worldcom ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2001 ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มเห็นถึงความไม่ปกติของรายการบัญชีของ
บริษัทที่ท าการบันทึกค่าใช้จ่ายบางรายการให้กลายเป็นสินทรัพย์ของบริษัท ท าให้บริษัทแสดงก าไร
สุทธิสูงขึ้นถึง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และด้วยสาเหตุนี้ท าให้ประธานบริษัทถูกไล่ออกจากต าแหน่ง 
และคาดว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย รวมถึงเหตุการณ์อ่ืนๆ ใน
ต่างประเทศ เช่น กรณีของบริษัท Enron และ Xerox เป็นต้น และเหตุการณ์ภายในประเทศไทยเอง 
มีกรณีของบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัทจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในลักษณะ
ขายปลีก และขายส่งผ่านตราสินค้า “ปิคนิคแก๊ส” ซึ่งบริษัทได้ท าการบันทึกค่ามัดจ าถังแก๊สของลูกค้า
เป็นรายได้ทันที ท าให้รายได้ของบริษัทที่แสดงในงบการเงินนั้นเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง รวมถึง
เหตุการณ์อ่ืนๆ เช่น กรณีของบริษัท รอยเนท จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะ
ทั้งในหรือต่างประเทศ ล้วนแต่เกิดขึ้นจากการตกแต่งก าไรของบริษัท ท าให้งบการเงินนั้นขาดความ
น่าเชื่อถือ ไม่สามารถสะท้อนให้ผู้ใช้งบการเงินเห็นถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของบริษัทได้ และยังสร้าง
ความเสียหายต่อนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียเป็นจ านวนมาก 

ภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเริ่มหันมาหาตรวจสอบถึงสาเหตุการ
ตกแต่งก าไรกันมากขึ้น ส่งผลให้ประเด็นเรื่อง คุณภาพงานสอบบัญชี นั้นถูกน าไปเป็นหัวข้อในการ
อภิปรายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานก ากับดูแลกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากคุณภาพงานสอบ
บัญชีนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการตกแต่งก าไร ซ่ึงการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชีที่มีคุณภาพจะท าให้ได้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ และยังช่วยในการรักษาชื่อเสียงของส านักงาน
หรือตัวผู้สอบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดจากรายงานทางการเงินที่ผิดพลาดของลูกค้าได้ (DeAngelo, 
1981; Francis and Wang, 2008) นอกจากนี้ยังเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้สอบบัญชีให้เห็นถึงความส าคัญ
ในการตรวจสอบเรื่องการตกแต่งก าไร ข้อจ ากัด และปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจมีผลต่อการตกแต่งก าไรของ
บริษัทแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง แต่ไม่มีค านิยามไหนที่สมบูรณ์แบบ
ที่สุดที่จะเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชีได้ อาจเป็นเพราะว่าแต่ละคนมีมุมมอง
เรื่องคุณภาพงานสอบบัญชีที่แตกต่างกัน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชีของ 
ส านักงานสอบบัญชีและการตกแต่งก าไรของบริษัทในประเทศไทย โดยใช้หลักฐานจากบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือทดสอบว่าคุณภาพงานสอบบัญชีของส านักงานสอบ
บัญชีนั้นมีความสัมพันธ์ต่อการตกแต่งก าไรของบริษัทหรือไม ่

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาในครั้งนี้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชีและการ
ตกแต่งก าไรของบริษัทในประเทศไทย โดยศึกษาข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและใช้ข้อมูลรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปี พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี โดย
จะศึกษาคุณภาพงานสอบบัญชีจากขนาดของส านักงานสอบบัญชี ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี 
และระยะเวลาในการบริการสอบบัญชี และการตกแต่งก าไรจากรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิด
จากดุลยพินิจของผู้บริหาร 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ผลที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชีของ

ส านักงานสอบบัญชีและการตกแต่งก าไรของบริษัทในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าความสัมพันธ์
ดังกล่าวนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในด้านความเชื่อมั่นในการน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ  
เชิงเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเลือกส านักงานสอบบัญชี รวมถึงเป็นแรงจูงใจให้      
ส านักงานสอบบัญชีพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบ นอกจากนี้ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถเป็นแนวทางในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพงานสอบบัญชีและ
การตกแต่งก าไร หรืองานวิจัยในสาขาอ่ืนๆที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่คล้ายคลึงกัน 
 

1.5 ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย 
 

การศึกษาในครั้งนี้มีขั้นตอนการน าเสนอดังต่อไปนี้ บทที่ 2 กล่าวถึงการทบทวน
วรรณกรรม บทที่ 3 กล่าวถึงข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและวิธีการด าเนินการวิจัย บทที่ 4 อธิบายผลของ
การศึกษา และบทที่ 5 เป็นการสรุปผลการวิจัย ข้อจ ากัดของงานวิจัย และข้อเสนอแนะ  
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บทที่ 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 การตกแต่งก าไร (Earnings Management) 

 
มีผู้ให้ค านิยามของค าว่า การตกแต่งก าไร ไว้หลายความหมายแตกต่างกันไป Schipper 

(1989) อธิบายหลักการของการแต่งก าไรว่า คือการแทรกแซงในรายงานทางการเงินที่เปิดเผยให้แก่
บุคคลภายนอก เพ่ือต้องการที่จะปกปิดก าไรที่แท้จริงของบริษัท เช่นเดียวกันกับ Healy and Wahlen 
(1999) ที่บอกว่า การตกแต่งก าไรนั้นเกิดจากการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารในการรายงานทางการเงิน 
และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการรายงานทางการเงิน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจผิดพลาด
เกี่ยวกับผล การด าเนินงานของบริษัท หรือเพ่ือผลประโยชน์จากสัญญาต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับตัวเลขทาง
บัญชี สมชาย สุภัทรกุล (2548) ระบุว่า บริษัทต่างๆ มีความพยายามที่จะแสดงผลการด าเนินงาน โดย
ใช้เทคนิคต่างๆ รวมทั้งการใช้แนวโน้มความคาดหวังของนักลงทุนให้ต่ าลงทดแทน หรือควบคู่ไปกับ
การตกแต่งก าไร เพ่ือรายงานผลก าไรให้เป็นไปตามเป้าหมายของก าไร โดยเป้าหมายของก าไรที่
ผู้บริหารของบริษัทต้องการไปให้ถึง มี 4 เป้าหมาย คือ การหลีกเลี่ยงการรายงานผลการด าเนินงานที่
เป็นลบ การหลีกเลี่ยงการรายงานผลการด าเนินงานที่มีแนวโน้มลดลง การหลีกเลี่ยงการรายงานผล
การด าเนินงานที่ต่ ากว่าประมาณการก าไรของผู้บริหาร และหลีกเลี่ยงการรายงานผลการด าเนินงานที่
ต่ ากว่าความคาดหวังของนักลงทุน 

จากค าจ ากัดความของการตกแต่งก าไรที่กล่าวในข้างต้น จะเห็นได้ว่า การแตกแต่งก าไร 
คือการปรับแต่งตัวเลขทางบัญชีที่เกิดจากความต้องการของผู้บริหารที่ต้องการแก้ไรรายงานที่ต้อง
น าเสนอต่อสาธารณะชน ให้เป็นไปตามที่ผู้บริหารต้องการ แทนที่จะน าเสนอรายงานทางการเงินที่
แท้จริงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ ซ่ึงการตกแต่งก าไร มีอยู่ 2 ทิศทางด้วยกัน คือ การตกแต่งก าไรให้
รายได้เพ่ิมขึ้น และการตกแต่งก าไรให้รายได้ลดลง ซึ่งการตกแต่งก าไรนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหน
ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ และเป้าหมายในการตกแต่งก าไรของผู้บริหาร งานวิจัยในอดีตที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
ตกแต่งก าไร มักพบว่าผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรจากผลตอบแทนที่สูง ผลประโยชน์จาก
สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง และรายงานทางการเงินที่น่าพึงพอใจ เช่น งานวิจัยของ Guidry et al. 
(1999) พบว่า ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรให้เพิ่มขึ้น หรือลดลงตามเง่ือนไขของผลตอบแทน
ที่เขาจะได้รับ และ งานวิจัยของ Burgstahler and Dichev (1997) พบว่า ผู้บริหารมีการหลีกเลี่ยง
การรายงานผลการด าเนินที่ขาดทุนหรือผลการด าเนินงานที่ลดลง คือ มีการตกแต่งก าไรโดยการท าให้
ก าไรเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยมีสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับการตกแต่งก าไรโดยการท าให้ก าไรลดลง
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เพียงเล็กน้อยนั้น โดยการตกแต่งก าไรนั้นท าผ่านทางรายการกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และ
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารนั้นใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ
เพ่ือให้สามารถรายงานผลก าไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น งานวิจัยของ Bange and De Bondt 
(1998) (อ้างใน เมลดา บุรพกุศลศรี, 2553) พบว่า ผู้บริหารพยายามลดความผันผวนของก าไร โดย
การปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือลดความแตกต่างระหว่างก าไรที่บริษัทรายงานกับ
ประมาณการก าไรของนักวิเคราะห์ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Perry and Grinaker 
(1994) ที่พบว่าผู้บริหารมีการลดรายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา เมื่อคาดว่าก าไรของบริษัทจะต่ ากว่า
ประมาณการก าไรของนักวิเคราะห์ และเพ่ิมรายจ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา เมื่อก าไรของบริษัทเกิน
กว่าประมาณการก าไรของนักวิเคราะห์ เป็นต้น 

 
2.2 การวัดการตกแต่งก าไร 

 
การบันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้างนั้นจะท าการบันทึกทุกรายการที่เกิดขึ้นในรอบบัญชี

นั้น ไม่ว่ารายการนั้นจะมีการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดหรือไม่ก็ตาม เพ่ือให้แสดงผลการด าเนินงาน
ของแต่ละรอบบัญชีอย่างเหมาะสม การใช้เกณฑ์คงค้างนั้นท าให้เกิดรายการคงค้างขึ้นในงบการเงิน 
เนื่องจากความแตกต่างของเรื่องเวลาที่บันทึกรายการ และเวลาที่ได้รับหรือจ่ายเงินสดออกไปนั้นไม่
ตรงกัน รายการคงค้างทางบัญชี หรือ ผลต่างระหว่างก าไรสุทธิและกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น รายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่ไม่ได้เกิดจากดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร และรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยที่รายการคงค้างทาง
บัญชีส่วนที่ไม่ได้เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารนั้นเกิดจากการปรับรายการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ในขณะที่รายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดดุลยพินิจของผู้บริหารนั้น
เกิดจากการปรับรายการกระแสเงินสดที่ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการตัดสินใจทางบัญชีผ่านรายการ
คงค้างที่ส่งผลกระทบต่อก าไรของบริษัท ท าให้เกิดการตกแต่งก าไรได้ ดังนั้นเพ่ือที่จะวัดการตกแต่ง
ก าไรของบริษัทจะต้องท าการแบ่งรายการคงค้างรวมออกเป็นรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจาก
การด าเนินงานตามปกติ และรายการคงค้างส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร  เช่นเดียวกันกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งก าไรในอดีต เช่น งานวิจัยของ Becker et al. (1998) Rusmin 
Rusmin (2010) และ Ahmad et al. (2016) ได้ใช้รายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจ
ของผู้บริหารเป็นตัววัดการตกแต่งก าไร 

งานวิจัยในอดีตมีการพัฒนาวิธีการค านวณรายการคงค้างทางบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง    
(ณัฎฐยา เพชรล่อเหลียน, 2553) ตัวแบบแรกของ Healy ท าการประมาณรายการคงค้างทางบัญชี
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ส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยใช้ผลต่างระหว่างรายการคงค้างรวมของบริษัทในปัจจุบัน 
และค่าเฉลี่ยของรายการคงค้างรวมในอดีต ตัวแบบที่สองของ DeAngelo ใช้ผลต่างระหว่างรายการ
คงค้างรวมในรอบปัจจุบัน และรายการคงค้างรวมของรอบก่อนหน้า เป็นตัวประมาณการรายการคง
ค้างทางบัญชีที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร และตัวแบบสุดท้ายของ Modified Jones ที่มีการใช้กัน
อย่างแพร่หลาย โดยตัวแบบนี้ใช้การเปลี่ยนแปลงของยอดลูกหนี้มาปรับการเปลี่ยนแปลงของรายได้ใน
การวิเคราะห์ถดถอยเพื่อประมาณยอดรายการคงค้างที่เกิดขึ้นตามการด าเนินงานตามปกติ 

 
2.3 คุณภาพงานสอบบัญชี 

 
นักวิจัยหลายคนได้มีการให้ค านิยามเรื่องคุณภาพงานสอบบัญชี ว่าขึ้นอยู่กับวิธีการ

ตรวจสอบ ความรู้และความสามารถของผู้สอบบัญชีเอง อย่างเช่น DeAngelo (1981) ให้ค านิยามว่า 
คุณภาพงานสอบบัญชี คือ ความน่าจะเป็นของผู้สอบบัญชีที่จะสามารถตรวจหาข้อผิดพลาดของงบ
การเงิน และการรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ส่วน Watkins et al. (2004) ให้ความหมายของ
คุณภาพงานสอบบัญชี 2 มุมมองด้วยกัน คือ ชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี และความสามารถในการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ชื่อเสียงของผู้สอบบัญชีนั้นเกิดจากการประเมินของผู้ที่ใช้งบการเงิน โดยวัด
ได้จากการรับรู้ถึงความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งความสามารถและความเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชีนั้นน ามาซึ่งคุณภาพงานรายงานทางการเงิน ส่วนของความสามารถในการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้นวัดได้จากการที่รายงานทางการเงินนั้นสามารถบอกสถานการณ์ปัจจุบัน
ของบริษัทได้ และลดความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลระหว่างผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงินอ่ืนๆ  

แม้ว่าจะมีการให้ค านิยามค าว่าคุณภาพงานสอบบัญชีกันอย่างกว้างขวาง แต่ไม่มีค า
นิยามไหนที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่จะเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชีได้ อาจเป็น
เพราะว่าแต่ละคนมีมุมมองเรื่องคุณภาพงานสอบบัญชีที่แตกต่างกัน 

ส าหรับประเทศไทยนั้น มีแนวทางในการจัดท ามาตรฐานการสอบบัญชีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสอบบัญชีระหว่างประเทศ (ISAs: International Standard on Auditing) ซึ่งมาตรฐาน
การสอบบัญชีของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีออกโดย 
สหพันธ์นักบัญชี ( IFAC: International Federation of Accountants) หรือ หน่วยงานที่ก าหนด
มาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานการศึกษา จรรยาบรรณ มาตรฐานการสอบบัญชี และการ
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ซึ่งในปัจจุบันนี้บังคับใช้ทั้งหมด 2 ฉบับ (ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2552) 
คือ 

1. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 เรื่องการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน 
ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งมีข้อก าหนดเรื่องระบบการควบคุมคุณภาพและ

Ref. code: 25595802110105TIZ



Ref. code: 25595802110105TIZRef. code: 25595802110105TIZ

7 

 

นโยบายและบทบาทของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่ก าหนดให้ส านักงานมีภาระหน้าที่ในการจัดให้มี
และคงไว้ซึ่งระบบการควบคุมคุณภาพเพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ส านักงานว่า (1) 
ส านักงานและบุคลากรของส านักงานปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และข้อก าหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และ (2) รายงานที่ออกโดยส านักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อยู่บนหลักการที่ว่า ส านักงานต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (สภาวิชาชีพบัญชี, 2555) 

2. มาตรการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เรื่องการควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานที่
ให้บริการด้านการตรวจสอบ และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอ่ืนตลอดจนบริการ
เกี่ยวเนื่อง ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ (1) ความ
รับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน คือ ส านักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธี ปฏิบัติ
เพ่ือให้ตระหนักว่าคุณภาพเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติงาน บทบาทของหัวหน้าส านักงานสอบบัญชี
เพ่ือให้ส านักงานมีคุณภาพตามที่ก าหนด (2) ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ คือ ก าหนดให้ส านักงาน
และบุคลากรของส านักงานปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (3) การ
ตอบรับงาน      สอบบัญชี คือ ส านักงานต้องมีกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการตอบรับงานสอบบัญชี 
รวมถึงการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ (4) ทรัพยากรบุคคล คือ 
ส านักงานต้องออกแบบวิธีปฏิบัติเพ่ือให้ส านักงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้ ความสามารถ 
และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่เพียงพอ (5) การปฏิบัติงาน คือ ก าหนดวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (6) การติดตามผล คือ การติดตามผล
เกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพนั้นเกี่ยวข้อง เพียงพอ และมีการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล (สภาวิชาชีพบัญชี, 2554) 
 
2.4 การวัดคุณภาพงานสอบบัญชี 

 
คุณภาพงานสอบบัญชีเป็นสิ่งที่ยากต่อการวัด และยังคงเป็นสิ่งที่นักวิจัยยังคงมีการ

โต้แย้งกัน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพงานสอบบัญชีในอดีต เชื่อว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพงานสอบบัญชี ซึ่งสามารถแบ่งเครื่องมือในการวัดคุณภาพงานสอบบัญชีได้เป็น 2 ประเภทคือ 
การวัดทางตรง และการวัดทางอ้อม การวัดคุณภาพงานสอบบัญชีทางตรง คือการที่รายงานทางการ
เงินนั้นเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ การควบคุมคุณภาพการรายงาน เป็นต้น ส าหรับเครื่องมือวัด
ทางอ้อม ได้แก่ ขนาดของบริษัทสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการให้บริการอ่ืน
นอกเหนือจากการสอบบัญชี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร ระยะเวลาการเป็นผู้สอบ
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บัญชี ความเชี่ยวชาญการสอบบัญชี และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี (Chadegani, 2011) (อ้างใน 
Ahmad et al, 2016)  

งานวิจัยส่วนใหญ่มีการแบ่งประเภทของส านักงานสอบบัญชีโดยใช้ขนาดของส านักงาน
บัญชีเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ หรือ Big4 
ประกอบด้วย   ส านักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด , บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ 
คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด และ    ส านักงานสอบบัญชีที่ไม่ใช่ส านักงานขนาดใหญ่ หรือ Non-Big4 
งานวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพงานสอบบัญชี พบว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่มีคุณภาพ
งานสอบบัญชีที่สูงกว่า เช่น งานวิจัยของ Becker et al. (1998) พบว่าบริษัทที่ ใช้บริการจาก 
ส านักงานสอบบัญชีที่ไม่ใช่ Big6 มีรายการคงค้างทางบัญชีสูงกว่าบริษัทที่ใช้บริการจากส านักงานสอบ
บัญชี Big6 แต่ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่แย้งว่าคุณภาพงานสอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่นั้นไม่แตกต่างจากส านักงานสอบบัญชีอ่ืน ตามที่งานวิจัยของ Yasar (2013) ที่พบว่าขนาด
ของส านักงานสอบบัญชีนั้นไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจ
ของผู้บริหาร  

งานวิจัยในอดีตมีความเชื่อว่ายิ่งระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชียาวนานขึ้น ผู้สอบบัญชี
จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น และความสนิทสนมนั้นจะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบน้อยลง (Menon and Williams, 2004) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Carcello 
and Neal (2000)  ท าการศึกษาจากบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้สอบบัญชีนั้นมีความเป็น
อิสระน้อยลงเมื่อผู้สอบบัญชีให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งสอดคล้องกับการที่
มีข้อก าหนดให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็มีการศึกษาที่
พบว่าการที่ผู้สอบบัญชีให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทหนึ่งเป็นเวลานานจะเพ่ิมความสามารถในการ
ป้องกันการตกแต่งก าไรได้ดีมากยิ่งขึ้น (Myers et al., 2003) เช่นเดียวกับ Chi and Huang (2005) 
ที่พบว่ายิ่งระยะเวลาในการให้บริการสอบบัญชีของหุ้นส่วน (Audit Tenure) และระยะเวลาการ
ให้บริการทั้งหมดของส านักงานสอบบัญชี (Audit Firm Tenure) เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้มีการตกแต่งก าไร
ลดลง 

นอกเหนือไปจากนี้ยังมีตัวแทนส าหรับการวัดคุณภาพงานสอบบัญชีตัว อ่ืนอีก
หลากหลาย เช่น งานวิจัยของ Lawrence et al (2011) ท าการวัดคุณภาพงานสอบบัญชีด้วย รายการ
คงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร ต้นทุนที่คาดหวังในส่วนของผู้ถือหุ้น และ
ความถูกต้องของการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ งานวิจัยของ Carey and Simnett (2006) ท าการ
วัดคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยความโน้มเอียงในการรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับปัญหาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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2.5 สมมติฐานงานวิจัย 
 
การศึกษาในครั้งนี้ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชีและการ

ตกแต่งก าไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น 
น ามาสู่สมมติฐานงานวิจัยชิ้นนี้ คือ คุณภาพงานสอบบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการตกแต่งก าไร
ของบริษัท 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ข้อมูลงบการเงินรายปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้รวมกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมวดธุรกิจธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวิต
และกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากโครงสร้างของบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นแตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนอย่างมีสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
ทางการเงิน โครงสร้างการด าเนินงาน รวมถึงการก ากับดูแลกิจการ นอกจากนี้งานวิจัยนี้ไม่ได้รวมเอา
ข้อมูลของบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูการด าเนินงานมาท าการศึกษา เนื่องจากผลการด าเนินงานของ
บริษัทกลุ่มนี้มีความแตกต่างจากบริษัทปกต ิ
 
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ท าการศึกษาข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยข้อมูลงบการเงินรายปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้
ในงานวิจัยชิ้นนี้เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูล DataStream และท าการเก็บข้อมูลรวบรวมรายชื่อส านัก
งานสอบบัญชีของบริษัทต่างๆ จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
3.3 วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
3.3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย  

แนวคิดของงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลกระทบของคุณภาพงานสอบบัญชีต่อการ
ตกแต่งก าไรของบริษัทในประเทศไทย โดยท าการวัดคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยขนาดของส านัก
งานสอบบัญชี และระยะเวลาการให้บริการสอบบัญชี รวมถึงวัดการตกแต่งก าไรด้วยรายการคงค้าง
ทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
3.3.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

3.3.2.1 รายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร 

รายการคงค้างส่วนที่เกิดจากดุลพินิจของผู้บริหารนั้นค านวณได้จาก
รายการคงค้างรวม หักด้วยรายการคงค้างส่วนที่ไม่ได้เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร ซ่ึงในการศึกษานี้
ใช้รายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารเป็นตัวแทนในการวัดการตกแต่งก าไร 
โดยใช้ Modified Jones’s Model เป็นตัวแบบในการค านวณรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจาก
ดุลยพินิจของผู้บริหาร ดังสมการต่อไปนี้ 

 
𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑡−1
=  𝛽0

1

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
+ 𝛽1

(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡)

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
+ 𝛽2

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡
+ 𝜀𝑖,𝑡−1 

 
ขั้นตอนการค านวณรายการคงค้างส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร มี

ดังนี้ 
(1) การค านวณรายการคงค้างรวม รายการคงค้างรวมคือผลต่างระหว่าง

ก าไรสุทธิของบริษัทและกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัท ดังสมการ 
 

𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝑁𝐼𝑖𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 (3.1) 
 

โดยที ่ TACit คือ รายการคงค้างรวมของบริษัท i ในปีที่ t 

 NIit คือ ก าไรสุทธิของบริษัท i ในปีที่ t 
 CFOit คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัท i ในปีที่ t 
 i คือ บริษัทที่ท าการศึกษา 
 t คือ ปีที่ท าการศึกษา 

 

คุณภาพงานสอบบัญชี 

- ขนาดส านักงานสอบบัญช ี

- ระยะเวลาการให้บริการ 

การตกแต่งก าไร 

รายการคงค้างทางบัญชสี่วนท่ีเกิดจาก
ดุลยพินิจของผู้บริหาร 
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ซึ่งรายการคงค้างรวมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น รายการคงค้างทางบัญชี
ส่วนที่ไม่ได้เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร และรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร 

(2) การค านวณรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่ไม่ได้เกิดจากดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร การศึกษานี้ค านวณรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่ไม่ได้เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารด้วยตัว
แบบจ าลอง Modified Jones’s Model โดยการน าค่าที่ได้จากสมการ (3.1) มาแทนค่าในสมการ 
(3.2) เพ่ือค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ 

 
𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑡−1
=  𝛽0

1

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
+ 𝛽1

(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡)

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
+ 𝛽2

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡
+ 𝜀𝑖,𝑡−1 (3.2) 

 
โดยที ่ TACi,t คือ รายการคงค้างรวมของบริษัท i ในปีที่ t 

 TAi,t คือ สินทรัพย์รวมของบริษัท i ณ สิ้นปีที่ t-1 

 ∆REVi,t คือ การเปลี่ยนแปลงของยอดขายของบริษัท i ในปีที่ t-1กับปีที่ t 
 ∆RECi,t คือ การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ของบริษัท i ในปีที่ t-1 กับปีที่ t 
 PPEi,t คือ มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท i ในปีที่ t 
 𝜀 คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการถดถอยของบริษัท i ในปีที่ t 
 i คือ บริษัทที่ท าการศึกษา 
 t คือ ปีที่ท าการศึกษา 

 
หลังจากนั้นน าค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากสมการ (3.2) ไปแทนค่าในสมการ 

(3.3) เพ่ือค านวณหาค่ารายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่ไม่ได้เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร 
 

𝑁𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1

1

𝑇𝐴𝑖𝑡
+ 𝛽2

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡
+ 𝛽3

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐶𝑖𝑡
 (3.3) 

 
โดยที ่ NACit คือ รายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่ไม่ได้เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร 

 
(3) ค านวณรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร      

การค านวณรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร สามารถค านวณได้จาก
สมการดังต่อไปนี้ 
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𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡 − 𝑁𝐴𝐶𝑖𝑡 (3.3) 
 

โดยที ่ DAC คือ รายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร 

 
3.3.2.2 การวัดคุณภาพงานสอบบัญชี 

ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ขนาดของส านักงานสอบบัญชี ความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมของผู้สอบบัญชี และระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี เป็นเครื่องมือในการวัดคุณภาพ
งานสอบบัญชี  

(1) การวัดขนาดของส านักงานสอบบัญชี (Audit Firm Size)  
ก าหนดให้ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ หรือ Big4 เป็น 1 และ

ส านักงานสอบบัญชีขนาดกลางและเล็ก หรือส านักงานสอบบัญชีที่ไม่ใช่ Big4 เป็น 0  
(2) การวัดระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี (Audit Tenure)  

ก าหนดให้ส านักงานสอบบัญชีที่ เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทนั้นๆ 
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป เป็น 1 และให้ส านักงานสอบบัญชีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท
นั้นๆ ไม่ถึง 3 ปี เป็น 0 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Mgbame et al. (2012) 

3.3.2.3 ตัวแปรควบคุม 
เพ่ือควบคุมให้แน่ใจว่าผลการศึกษานั้นเป็นผลที่เกิดมาจากตัวแปรข้างต้น

อย่างแท้จริง การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดให้ขนาดของบริษัท (Fsize) เป็นหนึ่งในตัวแปรควบคุม 
เนื่องจากขนาดใหญ่มีความเป็นไปได้ที่จะตกแต่งก าไรน้อยกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากบริษัท
ขนาดใหญ่นั้นจะได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ทางการเงินและนักลงทุน ตัวแปรควบคุมถัดไปคือ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของรายการคงค้างที่เป็นผลมาจาก
การด าเนินงานของแต่ละบริษัท ส าหรับตัวแปรอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (LEV) และสภาพคล่อง
ทางการเงิน (CURR) ใช้ในการควบคุมผลกระทบของความเสี่ยงทางการเงินที่เป็นผลมาจากรายการคง
ค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร 

นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ยังมีค่าสัมประสิทธิ์ของรายการคงค้างรวม 
เป็นตัวแปรควบคุมในเรื่องของความเป็นไปได้ที่บริษัทจะมีการตกแต่งก าไร เนื่องจากมีการศึกษาใน
อดีตที่พบว่ายิ่งบริษัทมีค่าสัมประสิทธิ์ของรายการคงค้างรวมสูง ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะมี
รายการคงค้างรวมส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารสูงขึ้น (Krishnan, 2003) ส าหรับตัวแปร
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (CashFlow) นั้นใช้เพ่ือควบคุมผลกระทบของการบริหาร
จัดการภายในในเรื่องของการตกแต่งก าไรที่เป็นผลมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานของ
บริษัท สุดท้ายนี้เพ่ือไม่ให้ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้รับผลกระทบมาจากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรม
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หนึ่ งโดยเฉพาะ จึงได้ เ พ่ิมตัวแปรควบคุมในเรื่องของอุตสาหกรรมของแต่ละบริษัทเอาไว้  
(Industry_FE) 

3.3.3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชีและการตกแต่งก าไร 

ส าหรับสมการที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชีและการ
ตกแต่งก าไร เป็นดังนี้ 
 

𝐴𝑏𝑠𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝐼𝐺4𝑖𝑡 + 𝛽2𝑇𝑒𝑛𝑢𝑟𝑒𝑖𝑡 + 𝛽3𝐹𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡

+ 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽6𝐶𝑈𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝛽7𝐴𝑏𝑠𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8𝐶𝑎𝑠ℎ𝐹𝑙𝑜𝑤𝑖𝑡

+ 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦_𝐹𝐸 + 𝑌𝑒𝑎𝑟_𝐹𝐸 + 𝜀𝑖𝑡 (3.4) 
 

โดยที ่ AbsDACit คือ ค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจ
ของผู้บริหารของปีที่ t ตามท่ีค านวณจากสมการ (3.3) 

 BIG4it คือ ขนาดของส านักงานสอบบัญชี โดยมีค่าเป็น 1 เมื่อใช้บริการสอบ
บัญชีจากส านักงานสอบบัญชี BIG4 และเป็น 0 เมื่อไม่ได้ใช้บริการ
สอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชี BIG4 

 Tenureit คือ ระยะเวลาการใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชี โดยมีค่าเป็น 1 
เมื่อใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชีเดียวกันติดต่อกันเป็น
ระยะเวลามากกว่า 3 ปี และเป็น 0 กรณีที่ไม่ได้ใช้บริการสอบ
บัญชีจากส านักงานสอบบัญชีเดียวกันภายใน 3 ปี 

 Fsizeit คือ ลอการิทึมธรรมชาติของสินทรัพย์รวมของบริษัท i ณ สิ้นปีที่ t 
 ROAit คือ ก าไรทางบัญชีก่อนรายการพิเศษของบริษัท i ในปีที่ t-1 หารด้วย

สินทรัพย์รวมของบริษัท i ในปีที่ t 
 LEVit คือ หนี้สินระยะยาวของบริษัท i ในปีที่ t หารด้วยสินทรัพย์รวมของ

บริษัท i ในปีที่ t-1 
 CURRit คือ สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัท i ในปีที่  t-1 หารด้วยหนี้สิน

หมุนเวียนของบริษัท i ในปีที่ t-1 
 AbsTACit คือ ค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างรวมของบริษัท i ในปีที่ t 
 CashFlowit คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัท i ในปีที่ t หาร

ด้วยสินทรัพย์รวมของบริษัท i ในปีที่ t-1 
 Industry_FE คือ อิทธิพลคงท่ีในส่วนของอุตสาหกรรม 
 Year_FE คือ อิทธิพลคงท่ีในส่วนของปี 
 εit คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการถดถอยของบริษัท i ในปีที่ t 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
ในบทนี้จะอธิบายถึงผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชีและการ

ตกแต่งก าไร โดยประกอบไปด้วยข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา และผลจากการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย  
 
4.1 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

 
จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลสถิติเชิงพรรณราของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปี พ.ศ.2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี โดยภายหลังจากการตัดกลุ่มตัวอย่าง
ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการศึกษาตามที่ระบุไว้ในบทที่ 3 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อ
การค านวณและวิเคราะห์รายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารแล้วนั้น พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งสิ้น 1,740 ตัวอย่าง หรือทั้งหมด 349 บริษัท โดยเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่หรือ BIG4 จ านวน 993 ตัวอย่าง และเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชีที่ไม่ใช่ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่หรือ Non-BIG4 
จ านวน 747 ตัวอย่าง ซึ่งคิดเป็น 57 และ 43 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 

ข้อมูลเชิงสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นข้อมูล
ลักษณะต่างๆของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่าข้อมูลลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
บริการส านักงานสอบบัญชี BIG4 และ Non-BIG4 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะใน
เรื่องของขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Fsize) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชี BIG4 
นั้นมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชี Non-BIG4 อย่างมีนัยส าคัญ 
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชี BIG4 นั้นมีอัตราส่วนของ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (LEV) และมีกระแสเงินสดจากการ
กิจกรรมด าเนินงาน (CashFlow) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชี Non-BIG4 
แต่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชี  Non-BIG4 มีสภาพคล่องทางการเงิน (CURR) 
และรายการคงค้างรวม (AbsTAC) ที่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชี BIG4  
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ตารางที ่4.1 แสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย 

 Mean 
Standard Deviation 

Different in 
means 

(t-statistic) All Sample BIG4 Non-BIG4 

AbsDAC 0.09684 
0.11508 

0.09075 
0.09807 

0.10495 
0.13404 

-0.01419** 
(-2.55073) 

Tenure 0.84828 
0.35886 

0.88218 
0.32256 

0.80321 
0.39784 

0.07896*** 
(4.56907) 

Fsize 22.39797 
1.51933 

22.86685 
1.43653 

21.77468 
1.39832 

1.09216*** 
(15.87747) 

ROA 0.04679 
0.10435 

0.05527 
0.08285 

0.03552 
0.12661 

0.01976*** 
(3.92512) 

LEV 0.23564 
0.19682 

0.25109 
0.19494 

0.21509 
0.19754 

0.03601*** 
(3.79196) 

CURR 3.43700 
13.60327 

2.26313 
3.70126 

4.99745 
20.22074 

-2.73432*** 
(-4.16969) 

AbsTAC 0.09056 
0.18691 

0.07970 
0.08848 

0.10500 
0.26583 

-0.02530*** 
(-2.79986) 

CashFlow 0.06879 
0.20861 

0.08832 
0.12247 

0.04283 
0.28340 

0.04549*** 
(4.52751) 

Count 1740 993 747  
% of Total 100% 57% 43%  

*,**,*** หมายถึง ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ (Two-tailed) 0.10, 0.05, และ 0.01 ตามล าดับ 
 

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิด
จากดุลยพินิจของผู้บริหาร (AbsDAC) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชี Non-
BIG4 นั้นมีค่าเฉลี่ยของรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารสูงกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชี BIG4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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4.2 การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ทดสอบสมมติฐานงานวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์  
(Correlation Analysis) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 
4.2.1 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์นั้นท าเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 
ตัวว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางใด และมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด โดยการบอกระดับของ
ความสัมพันธ์นั้นจะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่าง 1 และ -1 ยิ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นั้นมีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1 แสดงว่าตัวแปร 2 ตัวนั้นมี
ความสัมพันธ์กันในระดับที่สูง แต่หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นั้นเข้าใกล้ 0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์
กันในระดับที่ต่ า ในส่วนของเครื่องหมายหน้าตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นั้นแสดงให้เห็นถึงทิศทาง
ของความสัมพันธ์ หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางเดียวกัน แต่ถ้าหากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบ แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางตรงกันข้าม 

จากตารางที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยส่วนใหญ่แล้วมี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ า สังเกตได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่แสดง
ให้เห็นว่า ขนาดของส านักงานสอบบัญชี และระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มตัวอย่างนั้นมี
ความสัมพันธ์ทางลบต่อค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ -0.061 และ -0.063 ตามล าดับ 

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรควบคุมและตัวแปรตามพบว่า ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนสภาพคล่อง และกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงานนั้นมีความสัมพันธ์ทางลบต่อค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจาก
ดุลยพินิจของผู้บริหาร ในขณะที่ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ และรายการคงค้างรวมนั้นมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร
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ตารางที ่4.2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างตัวแปร 

 AbsDAC BIG4 Tenure Fsize ROA LEV CURR AbsTAC CashFlow 

AbsDAC 1         
BIG4 -0.061 1        

Tenure -0.063 0.109 1       
Fsize -0.021 0.356 0.112 1      
ROA -0.124 0.094 0.042 0.109 1     
LEV 0.088 0.091 -0.006 0.359 -0.180 1    

CURR -0.012 -0.100 -0.014 -0.130 -0.052 -0.174 1   
AbsTAC 0.470 -0.067 -0.046 -0.045 -0.105 0.067 0.005 1  

CashFlow -0.157 0.108 0.0609 0.035 0.266 -0.173 -0.037 -0.687 1 
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4.2.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
4.2.2.1 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variances: ANOVA) 

การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนนี้เป็นการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผ่านการทดสอบ F-test พิจารณาจากตารางที่ 4.3 พบว่าระดับ
ความมีนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 หรือสรุปได้ว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวที่สามารถ
อธิบายตัวแปรตามได้ 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าความแปรปรวน 

 df SS MS F Sig. 

Regression 10 7.03242 0.70324 76.01291 0.0000 
Residual 1729 15.99605 0.00925   
Total 1739 23.02847    

 
4.2.2.2 การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ 

การทดสอบความแตกต่างของคุณภาพงานสอบบัญชีและการตกแต่งก าไร 
ตามตารางที่ 4.4 พบว่าค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ 0.30136 หรือบอกได้ว่าตัวแปรอิสระและตัว
แปรควบคุมสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของ
ผู้บริหารได้เท่ากับร้อยละ 30.01 และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ขนาดของส านักงานสอบบัญชี (BIG4) มีความสัมพันธ์กับรายการคงค้าง
ทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารในเชิงลบ ด้วยระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร้อยละ 95 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.01040 สรุปได้ว่ายิ่งกลุ่มตัวอย่างใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชี 
BIG4 จะส่งผลให้รายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารนั้นลดลง หรือบอกได้ว่า
คุณภาพงานสอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชี BIG4 และ Non-BIG4 นั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ Baker et al. (1998) ที่พบว่า บริษัทที่ใช้บริการงานสอบบัญชี
จากส านักงานสอบบัญชี BIG6 มีค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของ
ผู้บริหารต่ าว่าบริษัทท่ีใช้บริการงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชี Non-BIG6 
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ตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

  Coefficients T-Stat 

Intercept 0.05278 1.34848 
Independent Variables   
BIG4 -0.01040 -2.05163** 
Tenure -0.01400 -2.014714** 
Control Variables   
Fsize 0.00005 0.03062 
ROA -0.14252 -6.00248*** 
LEV 0.05195 3.91437*** 
CURR 0.00003 0.15929 
AbsTAC 0.44330 25.66687*** 
CashFlow 0.21922 13.54933*** 
Model Summary   
R2 0.30538  
Adjusted R2 0.30136  

*,**,*** หมายถึง ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ (Two-tailed) 0.10, 0.05, และ 0.01 ตามล าดับ 
 

ในส่วนของระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี (Tenure) มีความสัมพันธ์กับ
รายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารในเชิงลบ ด้วยระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ
ที่ร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.01400 สรุปได้ว่า ยิ่งกลุ่มตัวอย่างใช้บริการจากส านัก
งานสอบบัญชีเดียวกันเป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป จะส่งผลให้รายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลย
พินิจของผู้บริหารนั้นลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Al-Thuneibt et al. (2011) ที่พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชีเดียวกันอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อรายการคง
ค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร แต่จากการศึกษาดังกล่าวไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างรายการคงค้างทางบัญชีและประเภทของส านักงานสอบบัญชี  และงานวิจัยของ Ebrahim 
(2001) ที่พบว่าส านักงานสอบบัญชีที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทลูกค้าอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์เชิง
ลบต่อรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือกล่าวว่ายิ่งส านักงานสอบ
บัญชีมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับบริษัทลูกค้าจะสามารถลดโอกาสในการเกิดรายการคงค้างทาง
บัญชีได้  
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ส่วนการวิเคราะห์ตัวแปรควบคุมนั้น พบว่าตัวแปรควบคุมส่วนใหญ่นั้นมี
ความสัมพันธ์กับรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร ด้วยระดับความเชื่อมั่น
ทางสถิติท่ีร้อยละ 99 ซึ่งพบเป็นความสัมพันธ์ในเชิงลบส าหรับตัวแปรผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
ต่อรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่ -0.14252 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lawrence et al. (2011) ที่พบว่าผลการด าเนินงานของของบริษัทมี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร กล่าวได้ว่าบริษัท
ที่มีผลการด าเนินงานสูงจะมีคุณภาพก าไรทีดีกว่าบริษัทที่มีผลการด าเนินงานที่ต่ า เนื่องจากบริษัทที่มี
ผลการด าเนินงานที่ดีนั้นมีแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรที่น้อยกว่า  

ในขณะเดียวกันนั้นตัวแปรควบคุมอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กับรายการคงค้าง
ทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารนั้น มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วน
หนี้สินต่อสินทรัพย์ (LEV) และ ค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างรวม (AbsTAC) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่
ที่ 0.0519 และ 0.44330 ตามล าดับ ส าหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ ซึ่งเป็นตัวแปรควบคุมใน
ส่วนของความเสี่ยงทางการเงินนั้นสามารถอธิบายได้ว่าบริษัทที่มีความเสี่ยงทางการเงินที่สูงนั้นมี
แรงจูงใจในการตกแต่งก าไรมากกว่า เพ่ือให้ตัวเลขในงบการเงินของบริษัทสอดคล้องกับข้อก าหนด
ต่างๆ ของหนี้สิน และส าหรับรายการคงค้างรวม ที่เป็นตัวแปรควบคุมในส่วนของความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีค่า
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าบริษัทที่มีรายการคงค้างรวมสูงมีความเป็นไป
ได้ที่จะมีการตกแต่งก าไรมากกว่าบริษัทที่มีรายการคงค้างรวมต่ า 

นอกจากนี้ ยั งพบว่ า ในส่ วนของขนาดของกลุ่ มตัวอย่ า งนั้ น ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
สรุปได้ว่าขนาดของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับรายการคงค้าง
ทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
งานค้นคว้าอิสระชิ้นนี้ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชี และ

การตกแต่งก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึง
ปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยไม่รวมกลุ่มธุรกิจธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ 
ประกันภัยและประกันชีวิต กลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู
การด าเนินงาน ท าให้เหลือกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 349 บริษัท หรือ 1,740 กลุ่มตัวอย่าง  

โดยการศึกษาครั้งนี้ท าการวัดคุณภาพงานสอบบัญชีด้วย 2 ตัวแปรด้วยกันคือ ขนาดของ
ส านักงานสอบบัญชี และระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง ส าหรับตัวแปรเรื่องของขนาด
ของส านักงานสอบบัญชีนั้นแบ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่หรือ BIG4 และส านักงานสอบบัญชี
ขนาดกลางและเล็กหรือ Non-BIG4 เช่นเดียวกับงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาถึงความแตกต่างในเรื่องของ
คุณภาพงานสอบบัญชีระหว่างส านักงานสอบบัญชี BIG4 และ Non-BIG4 ในส่วนของตัวแปรเรื่อง
ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีนั้นก าหนดให้ระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปถือเป็นการใช้บริการจากส านัก
งานสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง และการวัดการตกแต่งก าไรนั้นวัดจากรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิด
จากดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่งค านวณหาค่ารายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่ไม่ได้เกิดจากดุลยพินิจของ
ผู้บริหารตามแบบจ าลอง Modified Jones จากนั้นจึงน าค่าที่ได้ไปค านวณหาค่ารายการคงค้างทาง
บัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร 

ผลการศึกษาพบว่ารายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร
นั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบกับขนาดของส านักงานสอบบัญชี และระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีอย่าง
ต่อเนื่องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ ผลจากการทดสอบด้วยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริการสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชี BIG4 นั้นจะมีค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างทาง
บัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการสอบบัญชีจากส านักงานสอบ
บัญชี Non-BIG4 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Krishnan (2003) และ Becker et al. (1998) ที่
พบว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่นั้นมีคุณภาพงานสอบบัญชีสูงกว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก 
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าบริษัทที่ใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่นั้น จะมีรายการคงค้างทาง
บัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารต่ ากว่าบริษัทที่ใช้บริการสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชี 
Non-BIG4 อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับผลงานวิจัยในอดีตที่พบว่า
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คุณภาพงานสอบบัญชีระหว่างส านักงานสอบบัญชี BIG4 และ Non-BIG4 นั้นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ (Lawrence et al., 2011, Al-Thuneibat et al., 2011) โดยสาเหตุที่ท าให้ผลการวิจัยนั้น
ไม่เป็นไปตามผลงานวิจัยในอดีตอาจเป็นผลมาจากเรื่องของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าการศึกษาไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ช่วงระยะเวลาที่ท าการศึกษา  ตัวแทนในการวัดคุณภาพ
งานสอบบัญชี เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์ใน
เชิงลบกับรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
บริการจากส านักงานสอบบัญชีเดียวกันต่อเนื่องมีรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของ
ผู้บริหารต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีเดียวกันอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในอดีตที่พบว่าการที่ผู้สอบบัญชีให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทหนึ่งเป็น
เวลานานจะเพ่ิมความสามารถในการป้องกันการตกแต่งก าไรได้ดีมากยิ่งขึ้น (Myers et al., 2003, 
Chi and Huang, 2005)  

นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรควบคุมและรายการคงค้างทาง
บัญชีส่วนที่ เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารดังต่อไปนี้  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทที่
มีผลตอบแทนที่สูงนั้นมีความเป็นไปได้น้อยท่ีจะท าการตกแต่งก าไร 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับรายการคงค้างทางบัญชีส่วนที่
เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทที่มีความเสี่ยงทางการเงินที่สูงนั้นมีแรงจูงใจในการ
ตกแต่งก าไรมากกว่า เพ่ือให้ตัวเลขในงบการเงินของบริษัทสอดคล้องกับข้อก าหนดต่างๆ ของหนี้สิน
มากกว่าบริษัทที่มีความเสี่ยงทางการเงินต่ า 

รายการคงค้างรวมมีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากบริษัทที่
มีรายการคงค้างรวมสูงมีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการตกแต่งก าไรมากกว่าบริษัทที่มีรายการคงค้างรวมต่ า 

 
5.2 ข้อจ ากัดของการวิจัย 

 
1. การศึกษาในครั้งนี้ใช้ตัวแบบ Modified Jones ในการค านวณหารายการคงค้างทาง

บัญชีส่วนที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารเพียงตัวแบบเดียว ซึ่งตัวแบบในการค านวณนั้นมีหลากหลาย 
และแต่ละแบบจ าลองนั้นอาจให้ผลการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

2. ผู้วิจัยไม่ได้ค านึงถึงตัวแปรอ่ืนๆที่อาจส่งผลต่อการตกแต่งก าไรของบริษัทได้ ไม่ว่าจะ
เป็น ลักษณะผลตอบแทนของผู้บริหาร หรือความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของผู้สอบบัญชี เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลเรื่องของผลตอบแทนของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี 
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5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
 
ผลจากการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ได้จากการใช้ตัวแทนในการวัดเรื่องคุณภาพงานสอบ

บัญชีในเรื่องของขนาดของส านักงานสอบบัญชี และเรื่องของการใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชี
เดียวกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่ามีตัวแทนในการวัดเรื่องของคุณภาพ
งานสอบบัญชีอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เช่นเดียวกันกับตัวแทนในการ
วัดเรื่องของการตกแต่งก าไร ที่มีหลากหลายรูปแบบที่สามารถค านวณหารายการคงค้างทางบัญชีส่วน
ที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้เพียงรูปแบบของ Modified Jones เพียง
รูปแบบเดียว ดังนั้นส าหรับผู้ที่สนใจและมีความต้องการศึกษาในประเด็นนี้ในอนาคต อาจหาตัวแทน
อ่ืนที่เหมาะสมและน ามาซึ่งสมการที่เหมาะสม เพ่ือท าการเปรียบเทียบว่าตัวแปรใดนั้นที่ส่งผลต่อ
คุณภาพงานสอบบัญชีได้อย่างเหมาะสม และรูปแบบใดท่ีสามารถค านวณรายการคงค้างทางบัญชีส่วน
ที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารได้อย่างแม่นย า 
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