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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการสอบบัญชีโดยใหความสนใจที่ขนาดของ
สำนักงานสอบบัญชีที่มีตอการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงซึ่งวัดจากความผิดปกติของรายการคาใชจาย
ตามดุลยพินิจของผูบริหารโดยใชขอมูลจากรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2557 - 2560 และทดสอบสมมติฐานดวยเทคนิคเชิงปริมาณแบบการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวากิจการที่ใชบริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญนั้นมีระดับความผิดปกติของรายการคาใชจายตามดุลยพินิจของผูบริหารต่ำกวากิจการที่ใชบริการ
สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ผลการวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมทางบัญชีซึ่ง
เสนอวาการใชบริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณนั้นชวยลดแรงจูงใจ
ในการตกแตงกำไร อยางไรก็ดีผลการวิเคราะหเพิ่มเติมชี้ใหเห็นวาเมื่อรูปแบบการตกแตงกำไรผานรายการ
คาจริงเปลี่ยนไปเปนการตกแตงกำไรผานรายการขายและการผลิต ขนาดของสำนักงานสอบบัญชีกลับ
ไมไดมีผลกระทบตอรูปแบบการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงที่เปนทางเลือกเหลานั้น หลักฐานการวิจัย
นี้สะทอนใหเห็นวากลไกการกำกับดูแลรูปแบบเดียวไมสามารถลดแรงจูงใจในการตกแตงกำไรในทุก
รูปแบบได ขอมูลนี้มีความสำคัญอยางยิ่งตอหนวยงานกำกับดูแลในการพิจารณาออกกลไกการกำกับดูแลที่
เหมาะสมสำหรับการตกแตงกำไรในแตละรูปแบบ
คำสำคัญ: การตกแตงกำไร การสอบบัญชี ขนาดของสำนักงานสอบบัญชี
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Abstract

This research aims to investigate the effect of auditing on real earnings
management by focusing on the size of audit firms vis-à-vis abnormally low discretionary
expenses. The data were collected from financial reports of Thai listed companies in SET
from 2014 – 2017 and the quantitative technique, viz, regression analysis was applied for
hypothesis testing. The findings indicate that the abnormally discretionary expenses are
less in firms audited by Big 4. The findings are in line with the argument proposed in the
literature, in which big audit firms provide high audit quality due to their reputation and
expertise. Therefore, this type of audit firm is likely to reduce earnings management
motivation. However, the additional analysis did not find any significant links between big
audit firms and sale manipulation or production manipulation, the alternative proxies of
real earnings manipulation. This implies that the same set of governance cannot curb all
choices of real earnings management. Therefore, the findings in this research are crucial
and might be of interest to regulators. It can be implemented as essential information to
help them designing proper governance for individual choices of earnings management.
Keywords: Earnings Management, Auditing, Audit Firm Size

1. บทนำ

การสอบบัญชีเปนกลไกการกำกับดูแลที่ถูกใชมาอยางยาวนานเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับ
ผูใชขอมูลทางการเงินที่รายงานอยูในรายงานทางการเงิน ทั้งนี้บทบาทหนาที่หลักของการสอบบัญชีโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้นคือการตรวจสอบและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระตอความถูกตองของการ
จัดทำและนำเสนอขอมูลทางการเงินวาเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปหรือไม (Francis &
Wang, 2008; Hope et al., 2012) จากแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่น (Assurance
Service) ของงานสอบบัญชีซึ่งทำใหขอมูลทางการบัญชีมีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจในการใช
ขอมูลดังกลาวตอผูใชขอมูลในงบการเงินทำใหหลายประเทศทั่วโลกออกกฎหมายเพื่อกำหนดใหมีการสอบ
บัญชีโดยผูสอบบัญชีภายนอกกอนที่รายงานทางการเงินจะถูกเผยแพรสูผูใชขอมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทยที่พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ไดกำหนดใหงบการเงินตองผานการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีภายนอกซึ่งตองมีคุณสมบัติเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด จากความสำคัญของการสอบบัญชีที่
มีตอการสรางความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงินทำใหนักวิจัยมีความสนใจและทำการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการสอบบัญชีตอคุณภาพของรายงานทางการเงินเพื่อสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน
และความจำเปนที่จะตองจัดใหมีการสอบบัญชี (Choi et al., 2018) แนวคิดและหลักฐานเชิงประจักษท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมทางบัญชีนั้นชี้ใหเห็นไดวาการสอบบัญชีชวยลดแรงจูงใจของผูบริหารในการตกแตง
ตัวเลขทางการเงินซึ่งสงผลใหรายงานทางการเงินนั้นมีคุณภาพและเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผูใชขอมูล (Francis & Wang, 2008; Maroun, 2019; Nagar et al., 2021) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการตกแตงตัวเลขกำไรโดยผานการใชดุลยพินิจของผูบริหารตามเกณฑคงคาง (Accruals-Based
Earnings Management: AM)
เนื่องจากหลักเกณฑคงคางซึ่งเปนหนึ่งในหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปที่ใชในการจัดทำและ
นำเสนองบการเงินนั้นอนุญาตใหผูบริหารสามารถใชดุลยพินิจเกี่ยวกับขอสมมติฐาน ประมาณการ หรือ
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ทางเลือกเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีเพื่อจัดทำและนำเสนอขอมูลทางการเงิน การใชดุลยพินิจของผูบริหาร
ตามเกณฑคงคางนี้สามารถทำใหขอมูลในรายงานทางการเงินมีประโยชนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากผูบริหารนั้นมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ อยางไรก็ดีการใชดุลยพินิจนี้อาจเปนชองทางใหเกิด
การตกแตงตัวเลขกำไรใหเปนไปตามที่ผูบริหารตองการได (Kothari et al., 2016) การสอบบัญชีมีบทบาท
สำคัญยิ่งที่จะชวยคนพบการตกแตงตัวเลขกำไรดวยวิธีนี้เนื่องจากผูส อบบัญชีนั้นตองมีการตรวจสอบการใช
ดุลยพินิจของผูบริหารในการเลือกใชนโยบายการบัญชีเพื่อรายงานขอมูลทางการเงินวาเปนไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปหรือไม เมื่อกลไกการกำกับดูแลจำกัดการจัดการกำไรผานรายการคงคาง
ดังที่กลาวมาขางตน (Cohen et al., 2008; Zang, 2012) สงผลใหผูบริหารอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การตกแตงตัวเลขกำไรจากการใชรายการคงคางไปสูการตกแตงกำไรผานรายการคาจริง (Real Earnings
Management: RM) (Kunsrison, 2021) เนื่องจากการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงนั้นไมไดถูกควบคุม
โดยมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนกฎระเบียบทางการบัญชีที่กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินเพราะ
ผูบริหารจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงาน (Operating Policies) ในบางชวงเวลาเพื่อ
กระตุนใหเกิดรายการขาย การผลิตสินคาที่เกินความตองการเพื่อลดตนทุนตอหนวยของคาใชจายในการ
ผลิตคงที่ หรือการลดคาใชจายตามดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจะนำไปสูการเพิ่มขึ้นของตัวเลขกำไรตาม
ประสงค (Roychowdhury, 2006) ดังนั้นการตกแตงกำไรดวยเทคนิคนี้จึงทำใหยากตอการตรวจพบโดย
ผูสอบบัญชี (Kothari et al., 2016) และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อกลไกการตรวจสอบงบการเงินทั้ง
ภายนอกและภายในมีความเขมงวดมากขึ้น (Cohen et al., 2008; Francis et al., 2016)
จากประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตกแตงตัวเลขกำไรของผูบริหารตามกลไก
การกำกับดูแลดังกลาวขางตนนั้นนำไปสูประเด็นปญหาในการวิจัยครั้งนี้วาดวยผลกระทบของกลไกการ
กำกับดูแลแบบเดียวกันสามารถลดแรงจูงใจในการตกแตงกำไรในทุกรูปแบบไดหรือไม งานวิจัยในอดีตโดย
สวนใหญนั้นไดทำการตรวจสอบผลกระทบของกลไกการสอบบัญชีและการตกแตงกำไรผานรายการคงคาง
ในขณะที่ผลกระทบของการสอบบัญชีตอการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการ
บิดเบือนนโยบายการดำเนินงานนั้นมีอยูอยางจำกัด (Enomoto, 2018) โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของ
ประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของกลไกการกำกับดูแลในสวนของการสอบบัญชีที่มีตอ
การจัดการกำไรผานรายการคาจริงซึ่งเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่ผูบริหารสามารถใชเพื่อตกแตงตัวเลขกำไรจึง
มีความสำคัญตอการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของการสอบบัญชีที่มีตอรูปแบบการ
ตกแตงกำไรที่แตกตางกันซึ่งปรากฏอยูในวรรณกรรมทางบัญชี
นอกจากนี้ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบดังกลาวยังสามารถนำไปประยุกตใชเพื่อกอ
ประโยชนในเชิงนโยบายไดเชนเดียวกัน เนื่องจากการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงนั้นตรวจสอบไดยาก
เพราะไมมีกฎระเบียบทางการบัญชีควบคุมจึงอาจจูงใจใหผูบริหารมีการประยุกตใชมากขึ้น ในขณะที่
ผลกระทบจากการตกแตงตัวเลขกำไรดวยวิธีนี้นั้นนอกจากจะสงผลกระทบตอคุณภาพของกำไรแลว
(Zang, 2012) ยังสงผลกระทบโดยตรงตอกิจกรรมการดำเนินงานของกิจการซึ่งอาจกอใหเกิดความเสีย่ ง
และผลกระทบที่รุนแรงตอผลการดำเนินในอนาคต (Kunsrison, 2020; Mellado-Cid et al., 2018;
Vorst, 2016) ดังนั้นหนวยงานกำกับดูแลสามารถนำผลการวิจัยในครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณาเพื่อ
กำหนดแนวทางในการออกกลไกการกำกับดูแลในการควบคุมการตกแตงกำไรในแตละรูปแบบไดอยาง
เหมาะสมตอไป
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2. วัตถุประสงค

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อศึ กษาผลกระทบของการสอบบัญ ชีผานขนาดของสำนั ก
งานสอบบัญชีตอการตกแตงกำไรผานรายการคาจริง

3. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. การทบทวนวรรณกรรม
คุณภาพของการสอบบัญชีนั้นสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอคุณภาพของกำไรที่รายงานอยูใน
รายงานทางการเงิน ตามที่ปรากฏในวรรณกรรมทางบัญชีนั้นคุณภาพการสอบบัญชีอาจสามารถวัดไดจาก
ขนาดของสำนักงานสอบบัญชีเนื่องมาจากแนวคิดที่วาสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญนั้นมีแรงจูงใจที่จะ
ตรวจสอบงบการเงินอยางเขมงวดเพื่อรักษาความมีชื่อเสียงของสำนักงานและในขณะเดียวกันสำนัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญนั้นก็มีทรัพยากรทั้งในสวนของทรัพยากรทั่วไปและทรัพยากรบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณซึ่งชวยสนับสนุนการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ (Teoh & Wong, 1993)
จากแนวคิดดังกลาวทำใหอนุมานไดวาสำนักงานสอบบัญชีที่มีขนาดใหญนั้นจะเปนปจจัยที่ชวยลดแรงจูงใจ
ของผูบริหารในการตกแตงตัวเลขกำไรไมวาจะเปนการตกแตงกำไรในรูปแบบใดก็ตามเนื่องจากการกระทำ
ดังกลาวอาจถูกคนพบไดจากการตรวจสอบบัญชี แนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยในอดีตที่
นำเสนอหลักฐานเชิงประจักษซึ่งสะทอนใหเห็นวาขนาดของสำนักงานสอบบัญชีนั้นชวยลดการตกแตงกำไร
หรือเพิ่มคุณภาพของรายงานทางการเงินในอีกทางหนึ่ง
Maroun (2019) ไดทำการศึกษาผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบผานขนาดของสำนักงาน
ตรวจสอบที่มีตอการรายงานเชิงบูรณาการ (Integrated Reporting) ผลการศึกษาพบวาองคประกอบของ
การรายงานเชิงบูรณาการนั้นมีความสัมพันธเชิงบวกกับขนาดของสำนักงานสอบบัญชีหรืออาจกลาวไดอีก
ทางหนึ่งวากิจการที่มีการสอบบัญชีโดยสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญในลักษณะของ Big 4 นั้นจะมี
องคประกอบของรายงานเชิงบูรณาการซึ่งใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของกับกิจการมากกวา
กิจการที่ไมไดรับบริการสอบบัญชีจาก Big 4 ในขณะที่งานวิจัยของ Nagar et al. (2021) ไดเปดเผย
ความสัมพันธระหวางคุณภาพของการสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีภายนอกและการตกแตงกำไรในรูปแบบ
ของการจัดโครงสรางของรายการในงบกำไรขาดทุน (Classification Shifting) ในบริบทของอินเดีย โดย
Nagar et al. (2021) พบวากิจการที่ถูกตรวจสอบโดยสำนักงานสอบบัญชีระดับนานาชาติที่มีขนาดใหญ
เชน Big 4 นั้นมีระดับของการตกแตงกำไรผานการจัดโครงสรางของรายการในงบกำไรขาดทุนต่ำกวา
กิจการที่ถูกตรวจสอบโดยสำนักงานสอบบัญชีในรูปแบบอื่น
ในขณะที่หลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางขนาดของสำนักงานสอบบัญชีและ
การตกแตงกำไรผานรายการคงคางนั้นปรากฏมากที่สุดในวรรณกรรมทางบัญชี (Nagar et al., 2021)
เนื่องจากรูปแบบการตกแตงกำไรวิธีนี้นั้นตองอาศัยการใชดุลยพินิจของผูบริหารผานนโยบายบัญชีซึ่งโดย
ปกติแลวนโยบายการบัญชีนั้นตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี งานวิจัยในอดีตนั้นไดชี้ใหเห็นถึงการ
ลดลงของการตกแตงกำไรผานรายการคงคางในกิจการที่ใชบริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ ตัวอยางเชน งานวิจัยของ Alzoubi (2018) ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณภาพงานสอบ
บัญชีที่มีตอขนาดของดุลยพินิจตามรายการคงคางที่ผิดปกติของผูบริหารซึ่งคำนวณจากแบบจำลองของ
Modified Jones (Dechow et al., 1995) ในบริบทของจอรแดน ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาการสอบบัญชีที่
มีคุณภาพนั้นชวยลดแรงจูงใจในการตกแตงกำไรของผูบริหารผานการใชดุลยพินิจตามเกณฑคงคาง
Alzoubi (2018) พบวาขนาดของรายการคงคางที่ผิดปกติของกิจการที่ไมไดใชบริการสอบบัญชีจากสำนัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ เชน Big 4 นั้นมีมากกวากิจการที่วาจาง Big 4 เปนผูสอบบัญชีให
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แม ว  า หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ เ กี ่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลของขนาดสำนั ก งานสอบบั ญ ชี จ ะมี ป รากฏใน
วรรณกรรมทางการบัญชีอยางแพรหลายแตหลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวกับผลกระทบของการสอบบัญชี
ตอการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงนั้นกลับมีอยูอยางจำกัด โดยงานวิจัยของ Choi et al. (2018) เปน
หนึ ่ ง ในงานวิ จ ั ย ที่ ร ิ เ ริ ่ ม ให ค วามสนใจเกี ่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลของการสอบบั ญ ชี แ ละความเข ม งวดของ
สภาพแวดลอมทางกฎหมายตอการตกแตงกำไรผานรายการคาจริง Choi et al. (2018) พบวาในประเทศ
ที่มีการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดและบทลงโทษที่รุนแรงนั้นผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตกแตง
กำไรจากการตกแตงกำไรผานรายการคงคางเปนการตกแตงกำไรผานรายการคาจริง การปรับเปลี่ยนนี้มี
สาเหตุอันเนื่องมาจากการตกแต งกำไรผ านรายการคงค างนั้ นมีโ อกาสที ่จะตรวจพบได ง ายจากการ
ตรวจสอบรายงานทางการเงินในขณะที่การตกแตงกำไรผานรายการคาจริงนั้นตรวจสอบไดยาก อยางไรก็ดี
ความสัมพันธเชิงบวกระหวางความเขมงวดของกฎหมายและการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงกลับลด
นอยลงเมือ่ กิจการถูกตรวจสอบงบการเงินโดยสำนักงานสอบบัญชี Big 4 จากผลการวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็น
วาประเภทของสำนักงานสอบบัญชีนั้นชวยลดแรงจูงใจของผูบริหารในการใชการตกแตงกำไรผานรายการ
คาจริงแมวาสภาพแวดลอมทางการบัญชีจะจูงใจใหผูบริหารใชการตกแตงกำไรในวิธีนี้ก็ตาม
ผลการวิจัยในขางตนสนับสนุนสมมติฐานความมีประโยชนของการสอบบัญชีผานขนาดของสำนัก
งานสอบซึ่งสะทอนคุณภาพของการสอบบัญชี อยางไรก็ดีในวรรณกรรมทางบัญชีนั้นไดปรากฎแนวคิดที่
สะทอนวาการสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีอิสระภายนอกนั้นอาจไมไดชวยใหการตกแตงตัวเลขกำไรลดลง
หรือทำใหคุณภาพของกำไรสูงขึ้น เนื่องมาจากผูสอบบัญชีนั้นแมวาจะเปนบุคคลภายนอกที่ไมมีความ
เกี่ยวของกับกิจการแตยังคงถูกวาจางและจายผลตอบแทนโดยกิจการดังนั้นในบางกรณีความเปนอิสระของ
ผู  ส อบบั ญ ชี อ าจถู ก ลดทอนลงไปด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า ว (Francis & Wang, 2008) ความทั บ ซ อ นของ
ผลประโยชน (Conflict of Interest) ระหวางสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่รับบริการตรวจสอบเปน
ประเด็นสำคัญที่อาจทำใหความเปนอิสระและความมีคุณภาพของงานตรวจสอบลดลง (Donelson et al.,
2020) จากมุมมองนี้มีความเปนไปไดที่ขนาดของสำนักงานสอบบัญชีอาจมีความสัมพันธเชิงบวกกับการ
ตกแตงกำไรผานรายการคาจริงเนื่องมาจากสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญนั้นมักมีคาบริการในการสอบ
บัญชีที่สูงกวาสำนักสอบบัญชีโดยทั่วไปและนอกจากนี้อาจมีการใหบริการอื่นที่ไมใชบริการเกี่ยวกับการ
สอบบัญชี (Non-audit Service) ซึ่งมีความเปนไปไดที่จะกอใหเกิดความใกลชิดระหวางสำนักงานสอบบัญชี
และกิจการที่เปนลูกคา (Donelson et al., 2020)
นอกเหนือจากประเด็นความทับซอนของผลประโยชนที่กลาวมาขางตนแลวยังมีแนวคิดที่ปรากฏใน
วรรณกรรมทางบัญชีซึ่งเสนอความสัมพันธในเชิงบวกระหวางขนาดของสำนักงานสอบบัญชีและการ
ตกแตงกำไรผานรายการคาจริงทั้งนี้เนื่องมาจากการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงนั้นเปนการตกแตง
ตัวเลขกำไรผานนโยบายการดำเนินงานซึ่งไมไดมีกฎระเบียบทางการบัญชี 2 กำกับดูแลแตอยางใด ดังนั้น
ผูบริหารจึงสามารถใชดุลยพินิจไดอยางเต็มที่ จากลักษณะดังกลาวทำใหการตกแตงกำไรในรูปแบบนี้
คนพบไดยากโดยผูสอบบัญชีเมื่อเทียบกับการตกแตงกำไรผานรายการคงคาง (Cohen & Zarowin,
2010; Francis et al., 2016; Kim et al., 2017; Zang, 2012) ดวยเหตุนี้อาจทำใหผูบริหารมีแรงจูงใจที่
จะใชการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงมากขึ้นเพื่อชดเชยการตกแตงกำไรผานรายการคงคางเมื่อกิจการ
ตองถูกตรวจสอบบัญชีดวยสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญที่มีความสามารถในการตรวจสอบสูง ผลการวิจัย
เชิงประจักษโดย Zang (2012) สนับสนุนแนวคิดนี้โดย Zang (2012) พบวาการสอบบัญชีโดยสำนัก
1

2

กฎระเบียบทางการบัญชีในที่นี้หมายถึงหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งอยูในรูปของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีตางๆ
ที่กำหนดหลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน

วารสารศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 6
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

งานสอบบัญชีขนาดใหญเปนอุปสรรคของการตกแตงกำไรผานรายการคงคางและเปนแรงจูงใจใหผูบริหาร
ใชการตกแตงกำไรผานรายการคาจริง
Alhadab & Clacher (2018) ทำการศึกษาผลกระทบของคุณภาพการสอบบัญชีตอการตกแตง
กำไรผานรายการคาจริงโดยใชกลุมตัวอยางจากบริษัทที่ทำการเสนอขายหุนเปนครั้งแรก (Initial Public
Offering: IPO) ในตลาดหลักทรัพยลอนดอน ระหวางป ค.ศ. 1998 – 2008 พบวาในปที่มีการเสนอขาย
หุนเปนครั้งแรกนั้นบริษัท IPO ที่ถูกตรวจสอบโดยสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญนั้นแมจะมีการตกแตง
กำไรผานรายการคาใชจายตามดุลยพินิจของผูบริหารลดลงแตมีการตกแตงกำไรผานรายการขายโดยการ
ใหสวนลดพิเศษหรือผานนโยบายสินเชื่อซึ่งเปนทางเลือกในการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเพิ่มรายไดและกำไรตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยในอดีตที่สะทอนใหเห็นวาการตกแตงกำไร
ผ า นรายการค า จริ ง เพิ ่ มขึ ้ น เมื ่ อ กิ จ การถู ก ตรวจสอบโดยสำนั ก งานสอบบัญ ชี ข นาดใหญ (Cohen &
Zarowin, 2010)
ในบริบทของประเทศไทยนั้นมีการศึกษาในอดีตที่ชี้ใหเห็นไดวารูปแบบการตกแตงกำไรผาน
รายการคาจริงนั้นไดถูกประยุกตใชเชนกัน ยกตัวอยางเชน Nuanpradit (2018) พบวาในกิจการที่มีปญหา
ความไมเทาเทียมกันของขอมูลนั้น การควบรวมตำแหนงของประธานฝายบริหารและกรรมการจะชวยลด
การตกแตงกำไรผานรายการขาย เชนเดียวกับงานวิจัยของ Suksonghong & Amran (2020) ที่พบวาการ
จัดการกำไรผานรายการคาจริงไดถูกประยุกตใชเพื่อตกแตงกำไรในกิจการที่มีอัตราการเติบโตของกำไร
นอยเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานขาดทุน อยางไรก็ดีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการสอบบัญชีตอการ
จัดการกำไรผานรายการคาจริงนั้นยังมีอยูอยางจำกัด
3.2 การพัฒนาสมมติฐานการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับผลกระทบของคุณภาพการสอบบัญชีซึ่ง
วัดโดยขนาดของสำนักงานสอบบัญชีที่มีตอการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงที่ปรากฏอยูในวรรณกรรม
ทางบัญชีนั้นจะเห็นไดวามีทั้งแนวคิดและหลักฐานเชิงประจักษที่สนับสนุนความสัมพันธเชิงบวกและ
ความสัมพันธเชิงลบระหวางขนาดของสำนั กงานสอบบัญชีและการตกแต งกำไรผานรายการค า จริ ง
งานวิจัยนี้จึงเสนอสมมติฐานหลักเพื่อทดสอบคำถามการวิจัยโดยคาดหวังความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติระหวางขนาดของสำนักงานสอบบัญชีและการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงแตไมพยากรณ
ทิศทางของความสัมพันธ (Competing Arguments) ดังตอไปนี้ ในขณะที่กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงใน
ภาพที่ 1
H1: ขนาดของสำนักงานสอบบัญชีมีผลกระทบตอการตกแตงกำไรผานรายการคาจริง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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4. วิธีดำเนินการวิจัย

1. ขอมูลและกลุมตัวอยาง
งานวิจัยในครั้งนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่รายงานอยูในรายงานทางการเงินของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีระยะเวลาในการวิจัยตั้งแตป พ.ศ. 2557 – 2560
จำนวนทั้งสิ้น 2,468 3 ชุดขอมูล (Observations) สาเหตุที่งานวิจัยในครั้งนี้ใหความสนใจบริบทของ
ประเทศไทยเนื่องมาจากงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของกลไกการกำกับดูแลในลักษณะของ
การสอบบัญชีที่มีตอรูปแบบการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงนั้นยังมีอยูอยางจำกัด ในขณะที่การพัฒนา
ของกลไกการกำกับดูแลเพื่อสรางความโปรงใสและเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินในประเทศไทยนั้นได
มีการพัฒนาอยางตอเนื่องนับตั้งแตเกิดวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 (Carney & Child,
2013) วิกฤตนี้มีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการขาดความนาเชื่อถือของขอมูลที่รายงานในรายงานทางการเงิน
(Barnes, 2011) กลไกการกำกับดูแลที่ถูกพัฒนาเชน มาตรฐานการบัญชีที่กำกับดูแลการจัดทำและ
นำเสนองบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีที่กำกับดูแลการสอบบัญชี และระบบการควบคุมภายในให
สอดคลองกับหลักสากล เปนตน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้นจำเปนตองปฏิบัติตามกลไก
ดังกลาวรวมถึงกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ (Suphatranon, 2020) กลไกเหลานี้ทำใหเกิดความเขมงวดใน
การจัดทำและนำเสนองบการเงินและอาจจูงใจใหผูบริหารมีแรงจูงใจในการใชการตกแตงกำไรผาน
นโยบายการดำเนินงานที่สงผลกระทบตอรายการคาจริงมากขึ้น งานวิจัยนี้ประยุกตหลักการใหเหตุผลแบบ
นิรนัย (Deductive Reasoning) และวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
2. ตัวแปรและการวัดคาตัวแปร
ตัวแปรที่งานวิจัยในครั้งนี้สนใจศึกษาคือขนาดของสำนักงานสอบบัญชีและระดับการตกแตงกำไร
ผานรายการคาจริง ทั้งนี้ขนาดของสำนักงานสอบบัญชีนั้นจะวัดโดยใชตัวแปรหุน (Dummy Variable) ซึ่ง
เปนไปตามงานวิจัยในอดีตที่ปรากฏในวรรณกรรมทางบัญชีตามที่แสดงในตารางที่ 1 ตัวแปรนี้จะมีคา
เทากับ 1 ในปที่กิจการรับบริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 สำนักงานหรือที่เรียกกัน
โดยทั่ ว ไปว า Big 4 ซึ ่ ง ประกอบไปด ว ย PricewaterhouseCoopers (PwC) EY (เดิ ม Ernst & Young)
Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) และ KPMG ทั้ง 4 สำนักงานนี้ไดรับการยอมรับวาเปนสำนัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญที่ใหบริการสอบบัญชีในระดับนานาชาติและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับสากล
(Francis & Wang, 2008) หากกิจการรับบริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นนอกเหนือจาก Big
4 ตามที่กลาวมาขางตน ตัวแปรหุนนี้จะมีคาเปน 0
ในขณะที่การตกแตงกำไรผานรายการคาจริงนั้นวัดโดยใชตัวแบบตามที่ปรากฏในงานวิจัยของ
Roychowdhury (2006) โดยมุงเนนที่การตกแตงกำไรผานนโยบายในการลดคาใชจายตามดุลยพินิจของ
ผูบริหาร (Discretionary Expenses Manipulation) เชนการลดรายจายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
หรือคาใชจายในการดำเนินงานอื่น เชน คาใชจายเกี่ยวกับการตลาด เปนตน ซึ่งนโยบายการลดคาใชจาย
ดังกลาวที่เกินปกติทำใหกิจการมีกำไรเพิ่มขึ้นไดในงวดปจจุบันแตอาจทำใหความสามารถในการแขงขัน
และการทำกำไรในอนาคตของกิจการลดลงไดเชนกัน อยางไรก็ดี Roychowdhury (2006) ไดเสนอตัว
แบบในการวัดการตกแตงกำไรผานรายการคาจริง 3 ตัวแบบดวยกันไดแก ตัวแบบที่ 1 วัดการตกแตงกำไร
ผานรายการขาย (Sales Manipulation) ซึ่งจะวัดความผิดปกติของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
อันเนื่องมาจากการใหสวนลดที่มากเกินปกติและการปลอยสินเชื่อแบบหละหลวม ตัวแบบที่ 2 วัดการ
3
ชุดขอมูลนี้ไมรวมบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมการเงินและตลาด MAI จำนวนชุดขอมูลที่ปรากฏในแตละตัวแบบอาจแตกตางกันไปเนื่องมาจาก
ความเฉพาะของแตละตัวแบบ (Model Specification)
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ตกแตงกำไรผานกิจกรรมการผลิต (Overproduction Manipulation) การตกแตงกำไรวิธีนี้จะลดตนทุน
ขายที่รายงานในงบกำไรขาดทุนลงโดยลดตนทุนตอหนวยของสินคาที่ผลิตผานการผลิตสินคาในปริมาณ
มากเกินความตองการเพื่อทำใหตนทุนการผลิตคงที่ที่ปนเขาสูตนทุนตอหนวยของสินคาต่ำลง
ตัวแบบที่ 3 คือตัวแบบที่งานวิจัยนี้เลือกใชซึ่งเปนการตกแตงกำไรผานการลดคาใชจายตามดุลย
พินิจของผูบริหาร เนื่องจากวิธีนี้จะทำใหกิจการมีกำไรในงวดปจจุบันเพิ่มขึ้นเชนเดียวกันกับกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดำเนินงานในขณะที่การตกแตงกำไรผานรายการขายและการผลิตนั้นจะสงผลกระทบเชิงลบ
ตอกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ดังนั้นการตกแตงกำไรผานการลดคาใชจายตามดุลยพินิจจึงเปนวิธที ี่
นาจะเปนประโยชนสูงสุดตอกิจการในมุมมองของผูบริหารซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตที่ทำการสำรวจ
และพบวาการใชดุลยพินิจของผูบริหารในการตัดหรือเลื่อนคาใชจายตามดุลยพินิจนั้นเปนกลยุทธหลักใน
การตกแต ง กำไร (Graham, Harvey, & Rajgopal, 2005) นอกจากนี ้ ใ นงานวิ จ ั ย ในอดี ต ยั ง ปรากฏ
แนวความคิดที่วาทั้ง 3 รูปแบบของการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงนั้นกอใหเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบตอกิจการที่แตกตางกันดังนั้นการเลือกใชตัวแปรที่เปนผลรวมของทั้ง 3 วิธีอาจสงผลกระทบตอ
การแปลผล (Cohen et al., 2008) และการใชเพียงตัวแบบใดตัวแบบหนึ่งในงานวิจัยจึงสามารถทำได 4
ตัวแบบที่ใชในงานวิจัยนี้แสดงไดดัง สมการที่ 1
3

DISEXPt /At-1 = α0 + α1(1/At-1) + β1(St-1 /At-1) + εt ………………………………… (สมการที่ 1)
โดย
DISEXP = รายจายตามดุลยพินิจของผูบริหาร
S
= ยอดขายหรือรายไดรวมของกิจการ
A
= สินทรัพยรวม
รายจายตามดุลยพินิจของผูบริหารนั้นใชรายการคาใชจายในการขายและบริหารตามงานวิจัย
ของ Francis et al. (2016) สมการที่ 1 จะถูกรันรายอุตสาหกรรมและป (Industry-Year Basis) ดวยวิธี
กำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) โดยคาคงเหลือ (Residuals) จากสมการดังกลาว
จะถูกใชเพื่อวัดคุณภาพกำไร นอกจากนี้ตัวแปรควบคุมหลักที่ปรากฏในงานวิจัยในอดีต เชน สัดสวนการ
ถือหุนของผูถือหุนรายใหญที่สุด ความเสี่ยงทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีต ความสามารถในการ
เติบโต และขนาดของกิจการ จะถูกควบคุมในตัวแบบที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน (สมการที่ 2) ของ
งานวิจัยนี้เชนกันเนื่องจากตัวแปรดังกลาวพบวามีความสัมพันธกับการตกแตงกำไรผานรายการคาจริง
ตามที่ปรากฏในงานวิจัยในอดีต ตัวแปรทั้งหมดสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวแปรและการวัดคาตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตาม
ตัวแปร
การวัด
การตกแตงกำไร
ความผิดปกติของคาใชจาย
ผานรายการคาจริง ตามดุลยพินิจของผูบริหาร

4

ตัวยอ
RM

ที่มาของตัวแปร
(Roychowdhury, 2006)

งานวิจัยที่เลือกใชบางตัวแบบเพื่อศึกษาการจัดการกำไรผานรายการคาจริง เชน Kim et al. (2017) และ Nuanpradit (2018) อยางไรก็ดีตัวแบบ
ทางเลือก (การตกแตงตัวเลขผานการขายและการผลิต) ไดถูกทดสอบเพิ่มเติมในงานวิจัยนี้เชนกัน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ตัวแปรตน
ตัวแปร
ขนาดของสำนัก
งานสอบบัญชี

ตัวแปรควบคุม
สัดสวนการถือหุน
ของผูถือหุนราย
ใหญ
ความเสี่ยงทาง
การเงิน
ผลการดำเนินงาน
ในอดีต
ความสามารถใน
การเติบโต
ขนาดของกิจการ

การวัด

ตัวยอ
AUD_SIZE

ที่มาของตัวแปร
(Alhadab & Clacher, 2018; Choi
et al., 2018; Cohen & Zarowin,
2010; Donelson et al., 2020;
Francis & Wang, 2008; Kim et
al., 2017; Zang, 2012)

เปอรเซ็นตการถือหุนของผูถือ
หุนรายใหญอันดับหนึ่ง

CONTROL

(Achleitner et al., 2014; Goh et
al., 2013; Kim et al., 2017)

DA
Lag_ROE

(Achleitner et al., 2014; Cohen
& Zarowin, 2010; Kim et al.,
2017; Zang, 2012)
(Oz & Yelkenci, 2018)

GROWTH

(Achleitner et al., 2014)

Log_REV

(Achleitner et al., 2014;
Lemma et al., 2018)

ตัวแปรหุน
มีคาเทากับ 1 หรือ 0

อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวน
ของเจาของในปที่ผานมา
อัตราสวนการเติบโตของ
ยอดขาย (ยอดขายปปจจุบัน ยอดขายปที่แลว หารดวย
ยอดขายปที่แลว)
ลอการิทึมธรรมชาติของ
ยอดขาย

ตัวแบบที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
ในการทดสอบผลกระทบของขนาดของสำนักงานสอบบัญชีที่มีตอการตกแตงกำไรผานรายการ
คาจริงนั้น งานวิจัยในครั้งนี้จะใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัว
แปรที่สนใจศึกษาโดยมีตัวแบบที่ใชในการทดสอบสมมติฐานดังแสดงในสมการที่ 2
RMit = β0 + β1AUD_SIZEit + β2CONTROLit + β3DAit + β4Lag_ROEit + β5GROWTHit +
β6Log_REVit + Industry Dummiesk + Year Dummiest + εit ………… (สมการที่ 2)
โดย
RM
= ระดับความผิดปกติของคาใชจายตามดุลยพินิจของผูบริหาร
AUD_SIZE
= ขนาดของสำนักงานสอบบัญชี
CONTROL
= สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ
DA
= ความเสี่ยงทางการเงิน
Lag_ROE
= ผลการดำเนินงานในอดีต
GROWTH
= ความสามารถในการเติบโต
Log_REV
= ขนาดของกิจการ
Industry Dummies = ตัวแปรหุนประเภทของอุตสาหกรรม
Year Dummies = ตัวแปรหุนสำหรับปที่ทำการศึกษา
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5. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของขอมูลที่ใชในการวิจัยจากการวิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณา
พบวาคาเฉลี่ยของขนาดความผิดปกติของรายการคาใชจายตามดุลยพินิจของผูบริหาร (RM) นั้นคิดเปน
รอยละ 3 ของสินทรัพยรวม ณ วันตนงวดของกิจการ ซึ่งมีคาสูงกวางานวิจัยในอดีต (Bumrungyat &
Sutthachai, 2016) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ทำการศึกษานั้นแตกตางกัน ในขณะที่บริษัทจด
ทะเบียนที่อยูในกลุมตัวอยางมีการใชบริการสอบบัญชีจาก Big 4 มากกวาสำนักงานสอบบัญชีอื่น (รอยละ
59.81) ซึ่งเปนไปตามที่คาดหมายเนื่องจากบริษัทจดทะเบียนนั้นไดรับความสนใจจากสาธารณะชนและ
การสอบบัญชีอาจเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สามารถชวยสรางความเชื่อมั่นได นอกจากนี้คาเฉลี่ยของสัดสวนการ
ถือหุนของผูถือหุนรายใหญ (CONTROL) ซึ่งเปนตัวแปรควบคุมมีคาเทากับ 27% สะทอนใหเห็นโครงสราง
การถือหุนแบบกระจุกตัวในประเทศไทยตามที่ปรากฏในวรรณกรรมทางบัญชี (Connelly et al., 2012)
คาเฉลี่ยของความเสี่ยงทางการเงิน (DA) มีคาเทากับ 0.41 แสดงใหเห็นวาบริษัทในกลุมตัวอยางนี้มี
โครงสรางทางการเงินที่เปนหนี้และทุนซึ่งใชเพื่อการจัดหาสินทรัพยที่ใกลเคียงกัน ผลการดำเนินงานใน
อดีต (Lag_ROE) มีคาเฉลี่ยเปนบวกสะทอนใหเห็นวาบริษัทโดยสวนใหญมีผลกำไรจากการดำเนินงานและ
มีคาเฉลี่ยของอัตราการเติบโต (GROWTH) เปนบวก (0.22) สะทอนใหเห็นวาบริษัทโดยสวนใหญนั้นมี
อัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่คาเฉลี่ยของลอการิทึมธรรมชาติของยอดขาย (Log_REV)
ที่ใชวัดขนาดกิจการมีคาเทากับ 14.56 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนั้นเปนกิจการที่มีขนาดใหญมียอดขาย
โดยเฉลี่ยที่เปนจำนวนเงินมากกวา 10,000,000 บาท
ตารางที่ 2 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความถี่ของตัวแปรที่ศึกษา
คาเฉลี่ย
RM
CONTROL
DA
Lag_ROE
GROWTH
Log_REV

-0.03
0.27
0.41
0.06
0.22
14.56

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.07
0.21
0.19
0.17
0.40
1.73

เปอรเซ็นไทล 25 เปอรเซ็นไทล 75
-0.34
0.10
0.26
0.01
0.05
13.47

0.45
0.38
0.59
0.12
0.23
15.51

คาความถี่ (%)
Big 4
Non-Big 4

59.81
40.19

2. การวิเคราะหสหสัมพันธ
ตารางที ่ 3 แสดงผลการวิ เ คราะห ข  อ มู ล ด ว ยสถิ ต ิ ส หสั ม พั น ธ แ บบเพี ย ร ส ั น (Pearson
Correlation) ซึ่งสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธนั้นแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว ดังนั้นการ
วิเคราะหสหสัมพันธจึงถูกใชในเบื้องตนเพื่อตรวจสอบปญหาความสัมพันธกันเองระหวางตัวแปรอิสระหรือ
ที ่ เ รี ย กกั น ว า Multicollinearity (Achleitner et al., 2014; Lemma et al., 2018) ทั้ ง นี ้ จ ากการ
พิจารณาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระพบวาไมมีตัวแปรคูใดที่มีความสัมพันธสูงเกิน 0.80
(Hair et al., 2006) ดังนั้นจึงสามารถอนุมานไดวาไมมปี ญหา Multicollinearity ที่อาจทำใหเกิดปญหาใน
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบสมมติฐาน นอกจากนี้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการ
ตกแตงกำไรผานรายการคาจริงและขนาดของสำนักงานสอบบัญชีชี้ใหเห็นวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ
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กันในเชิงลบซึ่งในเบื้องตนสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ อยางไรก็ดีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสองตัวนั้นอาจไมสามารถใชเพื่อการอนุมานไดเนื่องจากยังมีปจจัยอีกหลายปจจัยที่กระทบตอการ
ตกแตงกำไรผานรายการคาจริงและจำเปนที่จะตองควบคุมในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ตารางที่ 3 การวิเคราะหสหสัมพันธ
Variables
(1) RM
(2) AUD_SIZE

(3) CONTROL
(4) DA
(5) Lag_ROE
(6) GROWTH
(7) Log_REV

(1)
1.000
-0.041*
(0.043)
0.071*
(0.003)
-0.073*
(0.000)
0.002
(0.945)
-0.083*
(0.000)
-0.029
(0.148)

* shows significance at the .05 level

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.000
0.110*
(0.000)
0.058*
(0.004)
0.097*
(0.000)
-0.019
(0.348)
0.327*
(0.000)

1.000
-0.055*
(0.019)
0.048
(0.058)
-0.019
(0.414)
-0.041
(0.078)

1.000
-0.110*
(0.000)
0.106*
(0.000)
0.323*
(0.000)

1.000
-0.045*
(0.045)
0.146*
(0.000)

1.000
-0.280*
(0.000)

1.000

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของขนาดสำนักงานสอบบัญชีที่มีตอการตกแตง
กำไรผานรายการคาจริงโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุดวยตัวแบบ OLS ตามที่ปรากฏในตารางที่
4 นั้น จะเห็นไดวาขนาดของสำนักงานสอบบัญชี (AUD_SIZE) มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับ
ระดับรายจายตามดุลยพินิจที่ผิดปกติของผูบริหารซึ่งเปนตัวแทนในการวัดระดับการตกแตงกำไรผาน
รายการคาจริง ดังนั้นสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ที่พยากรณวาขนาดของสำนักงานสอบบัญชีมีผลกระทบ
ตอการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงจึงถูกยอมรับและเมื่อพิจารณา Model 4 ตารางที่ 4 จะเห็นไดวา
Adjusted R-squared มีคาโดยประมาณเทากับ 0.024 ในขณะที่คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร
ขนาดของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเปนตัวแปรหุนมีคาเทากับ -0.014 (p < 0.05) ตามที่ปรากฏใน Model 4
ตารางที่ 4 สะทอนใหเห็นวาบริษัทที่รับบริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญหรือ Big 4 นั้น
มีระดับการตกแตงกำไรโดยการลดคาใชจายตามดุลยพินิจของผูบริหารแตกตางจากบริษัทที่รับบริการสอบ
บัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ทั้งนี้ระดับความผิดปกติของรายการคาใชจายตามดุลยพินิจของผูบริหาร
จะต่ำกวาเมื่อตัวแปรขนาดของสำนักงานสอบบัญชีมีคาเปน 1 กลาวคือ กิจการที่รับบริการสอบบัญชีจาก
สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญหรือ Big 4 จะมีระดับของการลดคาใชจายตามดุลยพินิจของผูบริหารที่เกิน
ปกติเพื่อเพิ่มกำไรนอยกวากิจการที่ไมไดรับบริการสอบบัญชีจาก Big 4
ผลการวิจัยเชิงประจักษนี้ชี้ใหเห็นวาการสอบบัญชีโดยสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญนั้นชวยลด
แรงจูงใจของผูบริหารในการใชการตกแตงกำไรผานการลดคาใชจายตามดุลยพินิจที่เกินปกติ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญมีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญ และมีทรัพยากรที่ชวย
สงเสริมใหเกิดการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพซึ่งมีความเปนไปไดสูงที่การตกแตงตัวเลขจะถูกคนพบ
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ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Alhadab & Clacher (2018) ที่พบวากิจการที่ทำ IPO ซึ่งใช
บริการสอบบัญชีจาก Big 4 มีระดับความผิดปกติของรายจายตามดุลยพินิจของผูบริหารต่ำกวากิจการอื่น
ที่ไมไดใชบริการสอบบัญชีจาก Big 4 นอกจากนี้ความสัมพันธเชิงลบระหวางขนาดของสำนักงานสอบบัญชี
และระดับความผิดปกติของรายจายตามดุลยพินิจของผูบริหารนี้ปรากฏใน Model 1 ถึง Model 4 ตามที่
รายงานในตารางที่ 4 ซึ่งสะทอนใหเห็นวาผลการวิจัยนี้ไมมีความออนไหวตอรูปแบบโครงสรางของสมการ
ที่ใชในการทดสอบ อยางไรก็ดีจะเห็นไดวา Model 4 นั้นเปนโมเดลที่มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีการ
ควบคุมลักษณะเฉพาะของกลุมอุตสาหกรรมและชวงเวลาที่ทำการศึกษา (Unobserved Industry - Year
Effects) ลักษณะเฉพาะที่ไมอาจสังเกตไดเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการตกแตงกำไรผานรายการคาจริง
ในแตละอุตสาหกรรมหรือแตละชวงเวลา
ผลการวิจัยยังชี้ใหเห็นวาสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญอันดับหนึ่ง (CONTROL) ซึ่งเปน
หนึ่งในตัวแปรควบคุมมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญเชิงสถิติกับระดับความผิดปกติของรายการ
คาใชจายตามดุลยพินิจของผูบริหาร แมวางานวิจัยในอดีตโดยสวนใหญจะพบความสัมพันธเชิงลบแต
งานวิจัยเหลานั้นใชผลรวมของการตกแตงกำไรผานรายการขาย การผลิต และคาใชจายตามดุลยพินิจของ
ผูบริหาร (Achleitner et al., 2014) หรือเฉพาะการตกแตงกำไรผานรายการขาย (Kim et al., 2017) ซึ่ง
อาจทำใหผลการวิจัยแตกตางจากการวิจัยในครั้งนี้ไดเพราะรูปแบบการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงใน
แตละวิธีนั้นสงผลกระทบตอ กิจการแตกตา งกั น (Cohen et al., 2008; Zang, 2012) ในที่นี้การลด
คาใชจายตามดุลยพินิจของผูบริหารที่มากเกินปกติจะสงผลทำใหกิจการมีกำไรเพิ่มขึ้นไดในงวดปจจุบัน
และในขณะเดียวกันก็เพิ่มกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานดวย ดังนั้นจึงเปนไปไดวาผูถือหุนรายใหญ
อาจไดประโยชนจากการตกแตงกำไรดวยวิธีนี้เพราะมีทั้งกำไรและกระแสเงินสดที่สามารถนำไปสูการ
จายเงินปนผลได ขณะเดียวกันความสามารถในการเติบโตของกิจการ (GROWTH) มีความสัมพันธเชิงลบ
กับระดับความผิดปกติของรายการคาใชจายตามดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งสะทอนใหเห็นวากิจการที่มีอัตรา
การเติบโตสูงจะมีระดับความผิดปกติของรายการดังกลาวต่ำซึ่งเปนไปตามงานวิจัยในอดีต (Goh et al.,
2013) เนื่องจากผูบริหารในกิจการที่มีการเติบโตสูงอาจไมมีความจำเปนที่จะตองบริหารกำไร
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลความสัมพันธระหวางขนาดของสำนักงานสอบบัญชีและการตกแตงกำไรผาน
รายการคาจริง

VARIABLES
AUD_SIZE
CONTROL
DA
Lag_ROE
GROWTH

(H1)

Dependent Variable
Model 1 Model 2 Model 3
RM
RM
RM
-0.009** -0.010*
-0.015**
(-2.030) (-1.807) (-2.390)
0.037*** 0.033**
(2.826)
(2.533)
-0.002
-0.013
(-0.137)
(-0.823)
-0.009
-0.006
(-0.503)
(-0.319)
-0.031*** -0.031***
(-4.225)
(-4.201)

Model 4
RM
-0.014**
(-2.341)
0.030**
(2.266)
-0.014
(-0.837)
-0.003
(-0.188)
-0.030***
(-4.038)
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ตารางที่ 4 (ตอ)
VARIABLES
AUD_SIZE

(H1)

Log_REV
Constant
The highest VIF
Industry Dummies
Year Dummies
Observations
Adjusted R-squared

t-statistics in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 (Two-tailed)

Model 1
RM
-0.009**
(-2.030)

0.001
(0.439)
1.00
No
No
2,468
0.001

Dependent Variable
Model 2 Model 3
RM
RM
-0.010*
-0.015**
(-1.807)
(-2.390)

-0.002
(-1.270)
0.036
(1.373)
1.53
No
No
1,524
0.017

-0.003
(-1.303)
0.050
(1.469)
1.76
Yes
No
1,524
0.021

Model 4
RM
-0.014**
(-2.341)

-0.002
(-1.103)
0.034
(0.986)
1.77
Yes
Yes
1,524
0.024

4. การทดสอบเพิ่มเติม
ตารางที่ 5 รายงานผลการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนผลการวิจัยหลักที่รายงานในตารางที่ 4
หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาการทำ Robustness Check โดยมีการเพิ่มตัวแปรควบคุมเกี่ยวกับระดับการ
แขงขันภายในอุตสาหกรรมซึ่งวัดจากจำนวนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยูในแตละอุตสาหกรรม (NUM_IND)
เขาไปในโมเดลสมการถดถอย ทั้งนี้เนื่องมาจากงานวิจัยในอดีตพบวาการตกแตงกำไรผานรายการคาจริง
นั้นสงผลทำใหเกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการบิดเบือนนโยบายในการดำเนินงาน
ซึ่งทายที่สุดแลวมีผลกระทบเชิงลบตอความสามารถในการดำเนินธุรกิจของกิจการในอนาคต (Vorst,
2016) และนักวิจัยพบวากิจการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงนั้นมักมีความระมัดระวังใน
การใชการตกแตงกำไรในรูปแบบนี้ (Lemma et al., 2018) ผลการวิจัยพบวาคาสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของตัวแปร NUM_IND ในตารางที่ 5 มีคาเปนลบแตไมมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งสะทอนใหเห็นวาจำนวน
คูแขงที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันนั้นไมไดมีผลกระทบตอระดับความผิดปกติของรายการคาใชจายตาม
ดุลยพินิจ อยางไรก็ดีความสัมพันธเชิงลบระหวางขนาดของสำนักงานสอบบัญชีและระดับความผิดปกติ
ของรายการคาใชจายตามดุลยพินิจยังคงปรากฏ (β = -0.010, p<0.10) แมวาโครงสรางของโมเดลในการ
ทดสอบจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการสรุปการทดสอบสมมติฐานที่รายงานในตารางที่ 4 จึงไมมีความ
ออนไหวตอทางเลือกของโครงสรางโมเดลในการทดสอบ
งานวิจัยนี้ยังไดทำการทดสอบเพิ่มเติมโดยใชระดับการตกแตงตัวเลขกำไรผานรายการขาย
(Sales Manipulation) แ ล ะ ก า ร ผ ล ิ ต (Production Manipulation) ซ ึ ่ งเ ป  น ร ู ป แ บ บ ทา งเลื อ ก
(Alternative Proxies) ในการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงเพื่อทำการทดสอบเพิ่มเติมวาขนาดของ
สำนักงานสอบบัญชีนั้นสามารถลดแรงจูงใจในการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงในทุกรูปแบบหรือไม
ผลการวิจัยดังที่ปรากฏในตารางที่ 6 ชี้ใหเห็นวาระดับการตกแตงกำไรผานรายการขายและการผลิตไมมี
ความแตกตางกันในกิจการที่รับบริการสอบบัญชีจาก Big 4 และสำนักงานสอบบัญชีอื่นที่ไมใช Big 4
ผลการวิจัยนี้สะทอนและสนับสนุนแนวคิดที่วาการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงในแตละรูปแบบถูก
ประยุกตใชแตกตางกันเนื่องจากกอใหเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอกิจการตางกันและกลไกการกำกับ
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ดูแลแบบเดียวอาจไมเพียงพอที่จะปองกันการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงไดทั้งหมด (Alhadab &
Clacher, 2018; Cohen et al., 2008; Zang, 2012) ในที่นี้ขนาดของสำนักงานสอบบัญชีนั้นไมมีผลตอ
ระดับการจัดการกำไรผานรายการขายและการผลิต ขอมูลนี้มีความสำคัญอยางยิ่งตอหนวยงานกำกับดูแล
ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลความสัมพันธระหวางขนาดของสำนักงานสอบบัญชีและการตกแตงกำไรผาน
รายการคาจริง (เพิ่มเติม)
VARIABLES
AUD_SIZE
CONTROL
DA
Lag_ROE
GROWTH
Log_REV
NUM_INDa
Constant
The Highest VIF
Industry Dummies
Year Dummies
Observations
Adjusted R-squared

Dependent Variable
Model 1
RM
-0.010*
(-1.736)
0.033**
(2.522)
-0.002
(-0.138)
-0.006
(-0.365)
-0.030***
(-4.075)
-0.002
(-1.170)
-0.000
(-0.825)
0.027
(0.942)
1.57
No
Yes
1,524
0.019

t-statistics in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 (Two-tailed)
a
ตัวแปรควบคุมนี้ไมถูกใสใน Regression Models ที่ปรากฏในตารางที่ 4 เนื่องจากไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติแลRegression
Model ที่มีตัวแปร NUM_IND นั้นมีคา Adjusted R-squared ที่ต่ำลง
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลความสัมพันธระหวางขนาดของสำนักงานสอบบัญชีและการตกแตงกำไรผาน
รายการขายและการผลิต
VARIABLES
AUD_SIZE
CONTROL
DA
Lag_ROE
GROWTH
Log_REV
Constant
The Highest VIF
Industries Dummies
Industries Dummies
Observations
Adjusted R-squared

t-statistics in parentheses

Dependent Variable
Sales Manipulation Production Manipulation
Model 1
Model 2
0.004
-0.002
(0.722)
(-0.306)
-0.027**
-0.013
(-2.058)
(-0.792)
0.135***
0.086***
(8.251)
(4.373)
-0.194***
-0.227***
(-11.074)
(-10.810)
0.013*
0.034***
(1.734)
(3.717)
-0.004**
0.001
(-2.102)
(0.215)
0.018
-0.044
(0.527)
(-1.068)
1.76
1.77
Yes
Yes
Yes
Yes
1,537
1,532
0.147
0.107

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 (Two-tailed)

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

งานวิจัยในครั้งนี้ศึกษาผลกระทบของกลไกการกำกับดูแลในลักษณะการสอบบัญชีซึ่งเปนกลไกการ
กำกับดูแลภายนอกกิจการที่มีตอการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงซึ่งเปนรูปแบบการตกแตงกำไรที่อาศัย
การบิดเบือนนโยบายในการดำเนินงานที่ไมไดถูกควบคุมโดยกฎหมายทางการบัญชี ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา
ระดับความผิดปกติของรายการคาใชจายตามดุลยพินิจซึ่งสะทอนการตกแตงกำไรผานนโยบายการลด
คาใชจายนั้นมีระดับที่ต่ำกวาเมื่อกิจการรับบริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ ดังนั้นการ
ลงทุนของกิจการในการรับบริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนั้น
ชวยลดแรงจูงใจของผูบริหารในการตกแตงกำไรผานรายการคาใชจายตามดุลยพินิจได ถึงแมวาผลการวิจัย
เพิ่มเติมจะไมพบความสัมพันธระหวางขนาดของสำนักงานสอบบัญชีและการตกแตงกำไรผานรายการขาย
และการผลิตซึ่งตองการการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตวารูปแบบการกำกับดูแลใดที่จะชวยกำกับดูแลการ
ตกแตงกำไรในสองรูปแบบดังกลาวได ผลการวิจัยในครั้งนี้เปนประโยชนตอหนวยงานกำกับดูแลเพื่อ
พิจารณากลไกการกำกับดูแลการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงตอไป
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7. ขอเสนอแนะ

งานวิจัยในครั้งนี้ใชขอมูลทุติยภูมิในการศึกษาผานการวัดคาตัวแปรในรูปของตัวเลขซึ่งตัวแปรที่ใช
ในการศึกษาอาจมีขอจำกัดดังนั้นงานวิจัยในอนาคตอาจพิจารณาออกแบบการวิจัยโดยใชเทคนิ คเชิง
คุณภาพ เชนการสัมภาษณเชิงลึกหรือการใชแบบสอบถามเพื่อทราบถึงแรงจูงใจและการประยุกตใชการ
ตกแตงกำไรในรูปแบบตา งๆ ซึ่งจะชวยสรางความเขา ใจเกี ่ยวกั บการตกแต งตั วเลขกำไรมากยิ ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้งานวิจัยในอนาคตสามารถศึกษาผลกระทบของกลไกการกำกับดูแลกิจการในรูปแบบอื่ น
เนื่องมาจากงานวิจัยนี้ใหความสนใจเฉพาะกลไกการสอบบัญชีในลักษณะของขนาดของสำนักงานสอบ
บัญชี ทั้งนี้กลไกการกำกับดูแลเพื่อลดแรงจูงใจในการตกแตงกำไรที่ประยุกตใชในบริบทของประเทศไทย
นั้นมีอยูหลากหลาย เชน ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบโดยตรงตอการสงเสริมให
เกิดความมีประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงาน การลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน และสงเสริมความโปรงใส
ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน กลไกการควบคุมและตรวจสอบภายในอาจเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงผล
กระทบตอการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงได นอกจากนี้ผลการวิจัยเพิ่มเติมยังเปดเผยใหเห็นวากลไก
การกำกับดูแลรูปแบบเดียวกันไมสามารถปองกันการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงไดในทุกรูปแบบซึ่ง
นำไปสูปญหาการวิจัยที่สำคัญในอนาคต ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตอาจศึกษาวาการตกแตงกำไรผาน
รายการคาจริงในแตละรูปแบบนั้นถูกประยุกตใชอยางไรหรือในลักษณะกิจการแบบใด รวมถึงศึกษาวา
กลไกการกำกับดูแลแบบใดชวยลดแรงจูงใจในการประยุกตใชการตกแตงกำไรผานรายการคาจริงในแตละ
รูปแบบ ผลการวิจัยที่ไดนั้นจะชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการกำไรผานรายการคาจริงไดมาก
ยิ่งขึ้น
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