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     มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
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ผูท้รงคณุวฒิุพิจารณาบทความ รองศาสตราจารย ์ดร.สกุญัญา บรูณเดชาชยั  

มหาวทิยาลยับรูพา 

รองศาสตราจารย ์ดร.ไพฑรูย ์โพธสิวา่ง  

มหาวทิยาลยับรูพา 
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    ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธตินินัธุ ์ชาญโกศล 

     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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มหาวทิาลยัเกษตรศาสตร ์
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มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 

อาจารย ์ดร.สริยิา รตันชว่ย 
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อาจารย ์ดร.สดุารตัน์ รอดบุญสง่  

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์

อาจารย ์ดร.อมร วาณิชววิฒัน์  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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รายละเอียดการส่งบทความ 
วารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบับณัฑติศกึษา (ISSN: 2286-7252) เป็นวารสารระดบันานาชาต ิซึ่งจดัพมิพ์ในภาษาไทย 

โดยสมาคมรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ร่วมกบั หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตร ์วทิยาลยับณัฑติศกึษาดา้น

การจดัการ มหาวทิยาลยัศรปีทุม เพื่อเป็นพืน้ทีใ่นการเผยแพร่ผลงานวชิาการและผลงานวจิยั รวมถงึแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ความคดิความเหน็ ตลอดจนเป็นแหล่งคน้ควา้ระดบับณัฑติศกึษาในระดบันานาชาต ิทีน่่าเชือ่ถอืและมคีวามเป็นปัจจุบนั ใน

เชิงสหวทิยาการ ทัง้สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ซึ่งมีรูปแบบการกลัน่กรอง

บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ แบบผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อ

ผูท้รงคุณวุฒ ิมกีาํหนดปีละ 2 ฉบบั ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม-มถุินายน ฉบบัที ่2 เดอืนกรกฎาคม- ธนัวาคม 

 

ข้อกาํหนดของบทความ 

1. เป็นบทความวชิาการ บทความวจิยั บทวจิารณ์หนังสอื หรอืบทวจิารณ์บทความ ในเชงิสหวทิยาการ ทัง้วทิยาศาสตร์
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาอทิธพิลของระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบญัชี ที่มอีิทธพิลต่อการ
จดัการก าไรของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชเ้ป็นบรษิัททีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแต่ไม่รวมบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิการเงนิและบรษิทัทีม่ขีอ้มูลไม่สมบูรณ์
ครบทัง้ 5 ปี คงเหลอืจ านวนประชากรที่ใช้ในการศกึษารวม 334 บรษิัท ขอ้มูลในการศกึษาครัง้นี้อยู่ในช่วงปี 2556 -
2560 โดยใชส้ถติกิารวเิคราะหค์วามถดถอยแบบพหุคูณเป็นสถติใินการทดสอบทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 จากการศกึษา
พบว่าระบบการควบคุมภายในและคุณภาพงานสอบบญัช ีมอีทิธผิลทางลบต่อการจดัการก าไรของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
ค าส าคญั: ระบบการควบคุมภายใน, คุณภาพงานสอบบญัช,ี การจดัการก าไร 
 
Abstract 
This research aims to study the influence of internal control systems Audit Quality Influencing Earning 
Management of listed in the Stock Exchange of Thailand. Population and samples used as companies listed 
on the Stock Exchange of Thailand. The total number of population used in the study was 334 companies. 
Data in this study are in the period 2013-2017. Used multiple regression analysis statistics as test statistics at 
the significant level 0.05. Found that the internal control system and the audit quality there is a negative 
effect on the profit management of companies listed on the Stock Exchange of Thailand.  
Keywords: Internal Control, Audit Quality, Earning Management 
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บทน า 
ขอ้มลูสารสนเทศทางการบญัชทีีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณชนนัน้ ถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่เพราะถอืไดว้่าขอ้มูลสารสนเทศ
ทางการบญัชเีหล่าน้ีสามารถใชใ้นการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของกจิการ เป็นเครื่องมอืในการระเมนิประสทิธภิาพ
ของฝา่ยบรหิารและเป็นขอ้มลูสารสนเทศทางการบญัชทีีใ่ชใ้นการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ ขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี
ที่น าเสนอต้องมคีวามถูกต้องและเชื่อถือได้ปราศจากการตกแต่งขอ้มูล หากมกีารเลือกนโยบายทางการบญัชทีี่ไม่
เหมาะสมหรอืการจดัท างบการเงนิเพื่อตกัตวงผลประโยชน์เฉพาะฝา่ยหน่ึงฝา่ยใดอาจท าใหก่้อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผู
ใชง้บการเงนิรายอื่นๆได ้รายงานทางการเงนิก่อนจะถูกน าเสนอหรอืเผยแพร่ต่อสาธารณชนจงึต้องผ่านการตรวจสอบ
และรบัรองรายงานทางการเงนิจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตก่อน ดงันัน้การตรวจสอบบญัชจีงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อ
รายงานทางการเงนิทีน่ าเสนอและเผยแพร่ต่อสาธารณชน คุณภาพงานสอบบญัชทีีด่จีะต้องสามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถึง
คุณภาพของขอ้มลูในงบการเงนิ มคีวามทนัต่อเวลา ซึง่ความทนัต่อเวลาของขอ้มลูถอืเป็นเครื่องมอืทีช่่วยลดปญัหาการ
ใช้ขอ้มูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ การรัว่ไหลของขอ้มูล และข่าวลอืต่างๆ ในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ซึ่งมผีลกระทบต่อความมัน่ใจของผู้ถือหุ้นในการตดัสนิใจลงทุน การตรวจพบข้อขัดแย้งที่ส าคญัในงบ
การเงนิ (Deangelo, 1981) คุณภาพงานสอบบญัช ีหนึ่งในค าจ ากดัความทีย่อมรบัมากของคุณภาพงานตรวจสอบ คอื
รายงานขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ซึ่งเป็นปจัจยัที่น าไปสู่การตดัสนิใจได้ คุณภาพงานสอบบญัชตี้องประกอบไปด้วย 
ประสบการณ์ของผูส้อบบญัช ีขอ้บงัคบัหรือมาตรฐานทีบ่งัคบัใชก้บัผู้สอบบญัช ีการก ากบัดูแลผูส้อบบญัช ีขนาดของ
ส านักงานสอบบญัชรีวมไปถึง ความเชี่ยวชาญของส านักงานสอบบญัชแีละการหมุนเวยีนผู้สอบบญัช ีหากการสอบ
บญัชทีีม่คีุณภาพกย็่อมสามารถลดการจดัการก าไรลงได ้
อกีประการหน่ึงระบบการควบคุมภายในทีด่กีเ็ป็นอกีปจัจยัในทีค่วรใหค้วามส าคญัเพราะระบบการควบคุมภายในทีใ่นที่
ดจีะเป็นการป้องกนัและการตรวจพบขอ้ทุจรติและผดิพลาด ระบบการควบคุมภายในทีด่จีะส่งผลต่อคุณภาพของขอ้มูล
ทางบญัชดีดีว้ยเช่นกนั (Kinney 2000) การควบคุมภายในทีด่จีะช่วยลดพฤตกิรรมในการตกแต่งก าไรของฝ่ายบรหิาร
(Han Li, 2015) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาถงึระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบญัช ีทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการ
ก าไรของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
วตัถปุระสงค ์
เพื่อวเิคราะหอ์ทิธพิลของระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบญัชทีีม่ต่ีอการจดัการก าไรของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
จากการศกึษาเรื่องความขดัแยง้ทีก่่อใหเ้กดิการจดัการก าไรผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาทฤษฎ ีAgency Theory ทฤษฎนีี้ได้
กล่าวถึงความขดัแยง้ระหว่างตวัการหรอืเจ้าของเงนิทุน (Principal) และตวัแทนหรอืฝ่ายจดัการ (Agent) ที่เกดิขึน้
เน่ืองจากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัโดยฝา่ยบรหิารหรอืตวัแทนจะค านึงถงึผลประโยชน์ของตนเองมากกวา่
ผลประโยชน์ของนักลงทุนซึ่งเป็นความขดัแย้งภายในองค์กรเช่นการน าเงินของบรษิัทไปใช้ในการด าเนินงานที่ไม่
จ าเป็นหรอืการน าเงนิไปลงทุนในโครงการทีไ่ม่เหมาะสม (John & Senbet, 1998)  
ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) จากการศกึษาเกี่ยวกบัคุณภาพของระบบการควบคุมภายในและ
คุณภาพของขอ้มลูรายงานทางการเงนิหรอืคุณภาพของก าไรทีไ่ดร้ายงานไวใ้นงบการเงนิ ชีใ้หเ้หน็ว่าระบบการควบคุม
ภายในทีด่กีถ็ูกประเมนิจากนกัลงทุนดว้ย เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัขอ้มลูรายงานทางการเงนิ ดงันัน้ควรมกีารก ากบั
ดแูลเรื่องระบบการควบคุมภายในดว้ย การมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในรายงานทางการเงนิ
สง่ผลใหข้อ้มลูมคีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ การควบคุมภายในมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัและการตรวจพบขอ้ผดิพลาดหรอื
การทุจรติ การท าใหเ้กดิการหลงผดิหรอืเขา้ใจผดิของขอ้มลูในงบการเงนิปจัจบุนัมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์มากมายทีแ่สดง
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ให้เหน็ว่าคุณภาพของระบบการควบคุมภายในส่งผลต่อคุณภาพของขอ้มูลทางบญัช ี(Kinney, 2000) การควบคุม
ภายในทีด่แีละมปีระสทิธภิาพจะชว่ยระงบัพฤตกิรรมการจดัการก าไรเพิม่คุณภาพของก าไรทีน่ าเสนอในรายงานทางการ
เงนิได้ จุดอ่อนจุดแขง็ของระบบการควบคุมภายในถูกรายงานโดยผู้สอบบญัช ีคุณภาพของรายการคงค้างส่งผลต่อ
ความสามารถในการบริหารจดัการซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประสทิธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารระดบัสูง การ
เสรมิสร้างความเขม้แขง็ในการบรหิารงานทัง้ที่เป็นการเงนิและไม่เป็นการเงิน แรงจูงใจให้การบรหิารงาน เพื่อการ
ประสบความส าเรจ็เพื่อชื่อเสยีงส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู และจูงใจใหน้ักลงทุนมาลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูม้สี่วนได้
เสยี ส่งผลใหมู้ลค่าของผูถ้ือหุน้สงูขึน้ (Li, 2015) การควบคุมภายในช่วยลดความเสีย่งส าหรบัธุรกจิทีม่คีวามซบัซอ้น
เพิม่ประสทิธภิาพในการลงทุน (Li et al., 2011) 
คณุภาพงานสอบบญัชี (Audit Quality) รายงานทางการเงนิทีน่ าเสนอต่อบุคคลภายนอกจะถูกตรวจสอบและรบัรอง
โดยผู้ตรวจสอบบญัชี หากงานตรวจสอบบญัชีมีคุณภาพก็จะส่งผลให้รายงานทางการเงินถูกต้อง เชื่อถือได้ เพิ่ม
ประสทิธิภาพและส่งผลต่อการจัดการก าไรซึ่งการจดัการก าไรก็ส่งผลต่อคุณภาพก าไรด้วย (Reza, 2016) การ
ตรวจสอบบญัชทีีม่คุีณภาพสูงให้ขอ้มูลทีแ่ม่นย าถงึคุณภาพก าไรลดปญัหาดา้นการจดัการก าไรและเพิม่ผลตอบแทน
ของการลงทุน (Chen, Lin, & Zhou, 2005) ปจัจยัทีน่ าไปสูก่ารปรบัปรุงคุณภาพการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชคีอื 
ประสบการณ์ของผูส้อบบญัช ีการถูกด าเนินคดเีกี่ยวกบัการสอบบญัช ีขนาดของบรษิทัสอบบญัช ีชื่อเสยีงและความ
เชีย่วชาญของผูส้อบบญัช ีคุณภาพงานสอบบญัชทีีด่ ีเมื่อตรวจพบว่าขอ้เทจ็จรงิขดัต่อการรายงานในงบการเงนิอนัเป็น
สาระส าคญั และการรายงานขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวตอ้งมคีวามเป็นอสิระของผูส้อบบญัชดีว้ย Ken Y. Chen Kuen-Lin Lin 
Jian Zhou (2005) ไดศ้กึษาคุณภาพงานสอบบญัชสีง่ผลต่อการจดัการก าไรส าหรบัหุน้ IPO หรอืการเสนอขายหุน้ใหม่
แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกของประเทศใตห้วนั ตวัแปรตน้คอืบรษิทัสอบบญัชทีีอ่ยู่ส านกังานของ BIG 5 ในประเทศ
ใต้หวนัและความเชี่ยวชาญของผู้สอบบญัช ีพบว่าการตรวจสอบบญัชีที่มคีุณภาพสูง การให้ขอ้มูลที่แม่นย า มีส่วน
ส าคญัต่อการจดัการก าไร และการจดัการก าไรส่งผลเชงิลบต่อมูลค่าหุน้ IPO ดว้ย Chih-Ying Chen et al., (2008) ได้
ศกึษาถงึการหมุนเวยีนของผูส้อบบญัชทีี่เป็นหุ้นส่วนกนั การหมุนเวยีนผู้สอบบญัชแีละการจดัการก าไรในประเทศใต้
หวนั โดยศกึษารายงานจากผูส้อบบญัชทีีเ่ป็นหุน้ส่วนกนั พบความสมัพนัธเ์ชงิลบส าหรบักจิการทีม่กีารหมุนเวยีนของ
ผูส้อบบญัชทีีเ่ป็นหุน้สว่นกนักบัรายการคงคา้งซึง่ใชว้ดัการจดัการก าไร และพบความสมัพนัธร์ะหว่างการหมุนเวยีนของ
ผูส้อบบญัชทีี่เป็นหุน้ส่วนกนักบัการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชทีีม่ากกว่า 5 -7 ปีขึน้ไป ควรมกีารควบคุมคุณภาพงานสอบ
บญัชขีองการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชทีีเ่ป็นหุน้สว่นกนั Rusmin Rusmin (2010) ไดศ้กึษาคุณภาพงานสอบกบัการจดัการ
ก าไร ตวัแปรต้นคอื บรษิัทสอบบญัชทีี่อยู่ส านักงานของ BIG 4 และประสบการณ์ของผู้สอบบญัช ีพบว่าคุณภาพ
งานสอบบญัชสี่งผลต่อการจดัการก าไร Mohamed Khalila (2013) ไดศ้กึษาถงึคณะกรรมการอสิระ คุณภาพงานสอบ
บญัชทีี่ส่งผลต่อการจดัการก าไร พบว่าคณะกรรมการอสิระส่งผลต่อการจดัการก าไรขึน้อยู่กบัระดบัความเป็นเจ้าของ 
และการศกึษาพบว่าคุณภาพสงูกส็่งผลต่อการลดลงของจดัการก าไรดว้ยเช่นกนั Mohammad Reza (2016) ไดศ้กึษา
ถงึคุณภาพงานสอบบญัชทีีส่่งผลต่อการจดัการก าไร โดยตวัแปรต้นคอื คุณภาพงานสอบบญัช ีค่าธรรมเนียมในการ
สอบบญัช ีประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบ การหมุนเวยีนของผูส้อบบญัช ีและ การเลอืกส านกังานบญัช ีจากการศกึษา
พบว่าคุณภาพงานสอบบญัชสี่งผลต่อการจดัการก าไร Ahmed Hussein Al-Rassas Hasnah Kamardin (2016) ได้
ศกึษาคุณภาพการสอบบญัชกีบัการจดัการก าไรโดยวดัจากรายการคงคา้ง พบความสมัพนัธเ์ชงิลบและการจดัการก าไร
กบัคุณลกัษณะของงานตรวจสอบที่มคีวามเขม้ขน้สงูในส่วนของผูถ้ือหุน้ นักลงทุนใหค้วามเชื่อมัน่ในผูส้อบบญัชทีีม่า
จาก BIG 4 ซึง่นกัลงทุนถอืว่าบรษิทัสอบบญัช ีBig 4 มคีวามเชีย่วชาญมากกว่า 
การจดัการก าไร (Earning Management) John & Senbet (1998) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการก าไร (Earning 
Management) ว่าการทีผู่บ้รหิารจูงใจ ทีจ่ะเพิม่ก าไรในระยะสัน้ (Short-Term Reported Income) ซึง่เชื่อว่าก าไรมี
อทิธพิลสง่ผลต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุนไม่ว่าจะเป็นการชะลอการตดัสนิใจลงทุน การปรบันโยบายบญัช ีหรอืการน า
มาตรฐานการบญัชทีีย่งัไม่บงัคบัใชอ้ย่างเป็นทางการมาใชก้่อน 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
ตวัแปรต้น  ตวัแปรตาม 
1. ระบบการควบคุมภายใน 
2. คุณภาพงานสอบบญัช ี

 การจดัการก าไร 
 

 
วิธีการวิจยั 
ประชากรและตวัอย่าง ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้จะต้องเป็นบรษิทัทีม่งีบการเงนิที่มขีอ้มูล
สมบรูณ์เพยีงพอและสอดคลอ้งในการค านวณหาค่าตวัแปรตามทีใ่นงานวจิยั จ านวน 334 บรษิทั  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล ในการศกึษาครัง้นี้เป็นงานวจิยัในรปูแบบเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยผูว้จิยัได้
เกบ็รวมรวมขอ้มูลจากแหล่งทุตยิภูม ิ(Secondary Data) และท าการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง รวม
ไปถงึการศกึษาจากเอกสารอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขัน้ตอนโดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยั 
คอื แบบบนัทกึ ทีร่วบรวมจากระบบฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรพัยฉ์บบัออนไลน์ (SET Market Analysis and Reporting 
Tool: SETSMART) ผลติโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2556-2560 จากขอ้มลูทีร่ะบุไวแ้บบแสดง
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปีของบรษิทั 
การวิเคราะหข์้อมลู ผูว้จิยัไดก้ าหนดการวดัค่าของตวัแปรดงันี้ 
ระบบการควบคุมภายใน วดัโดย 
1. ความเป็นอสิระของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการเงนิ ดา้นบญัช ี
3. ความถีใ่นการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ความเป็นอสิระผูต้รวจสอบภายใน 
คุณภาพงานสอบบญัช ีวดัโดย 
1. ชื่อเสยีงชองส านกังานสอบบญัช ี
2. การหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ี
3. ระดบัลกูคา้ของส านกังานสอบบญัช ี
จากนัน้ผูว้จิยัท าการหาค่าของระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบญัชโีดยใชแ้บบบนัทกึใหค้่าคะแนน ถา้ใช่เป็น 
1 ถา้ไม่ใช่หรอืนอกเหนือจากนัน้ใหเ้ป็น 0 น าค่าคะแนนทีไ่ดห้ารดว้ยค่าคะแนนรวมทัง้หมดจะไดค้่าของแต่ละตวัแปร 
การจดัการก าไรของบรษิทั วดัโดย แบบจ าลองของ Yoon & Miller (2002) ไดพ้ฒันาโมเดล Yoon Model เป็นโมเดลที่
ตอ้งการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างผลการด าเนินงานกบัระดบัการตกแต่งก าไร จากการวดัค่าโดยโมเดลนี้สามารถสรุป
ไดว้่าบรษิทัมกีารใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารในรายการเกณฑค์งคา้ง โดยเฉพาะความสมัพนัธร์ะหว่างผลการด าเนินงาน
กบัเงนิสดจากการด าเนินงานทีต่ ่า และยงัพบอกีว่า Modified Jones Model ไม่เหมาะสมในการวดัรายการเกณฑค์งคา้ง
ทีข่ ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร โดยจากการศกึษาพบว่าการจดัการก าไรนอกจากจะท าผ่านรายไดแ้ละลูกหนี้การคา้
แต่ยงัสามารถท าผ่านรายการค่าใชจ้่ายและเจา้หนี้การคา้ไดเ้ช่นกนั ดงันัน้จงึไดเ้พิม่ทัง้สองรายการนี้ลงไปในสมการดงันี้ 
(TAt/REVt) = α0 + α1(∆REVt-∆RECt)/REVt + α2(∆EXPt-∆PAYt)/ REVt + α3(∆DEPt+∆PENt)/ REVt + ε 
โดยที ่ 
TA (total accruals) คอื ก าไรสทุธกิ่อนหกัรายการพเิศษ-กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนินงาน 
REV  คอื  รายไดร้วม 
∆REV คอื ผลต่างระหว่างรายไดร้วมปีทีพ่จิารณากบัปีก่อนหน้า 
∆REC  คอื ผลต่างระหว่างลกูหนี้การคา้ปีทีพ่จิารณากบัปีก่อนหน้า 
∆EXP คอื ผลต่างระหว่างค่าใชจ้่ายของปีทีก่ าลงัพจิารณากบัปีก่อนหน้า (ต้นทุนขาย ค่าใชจ้่ายในการขายและ 
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ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร) 
∆PAY คอื  ผลต่างระหว่างเจา้หนี้การคา้ปีทีพ่จิารณากบัปีก่อนหน้า 
∆DEP  คอื ผลต่างระหว่างค่าเสือ่มราคาปีทีพ่จิารณากบัปีก่อนหน้า 
∆PEN  คอื ผลต่างระหว่างผลประโยชน์พนกังานปีทีพ่จิารณากบัปีก่อนหน้า 
จากนัน้ท าการหาความสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติกิารวเิคราะหค์วามถดถอยแบบพหุคูณ(Multiple-Regression Analysis) ใน
การทดสอบสมมตฐิานกบัตวัแบบจ าลองดงัต่อไปนี้ 
EM  = β0+β1IC +β2AQ+ ε 
โดยที ่ 
EM  = การจดัการก าไร 
IC  = ระบบการความคุมภายใน 
AQ  = คุณภาพงานสอบบญัช ี
ε  = ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
ผลการวิจยั 
การศกึษาเรื่องระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบญัช ีทีอ่ทิธพิลต่อการจดัการก าไรของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มผีลการวจิยัเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ (Multiple-Regression Analysis) ของระบบการควบคุมภายใน 
คุณภาพงานสอบบญัช ีทมีต่ีอการจดัการก าไร 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการก าไร การจดัการก าไรวดัโดย Yoon Model P-value 

สมัประสิทธ์ิการถดถอย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ค่าคงที ่ -0.111 0.013 0.000 

IC -0.093 0.016 0.000* 

AQ -0.029 0.007 0.000* 

R2 = 0.29 Adj.R2 = 0.28 SEest = 0.106 
 
จากตารางที ่1 พบว่าแสดงผลการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ (Multiple-Regression Analysis) ของระบบการความ
คุมภายใน คุณภาพงานสอบบญัชทีีม่อีทิธพิลต่อการจดัการก าไร โดยมโีมเดลทีเ่หมาะสมส าหรบัการอธบิายดงันี้ 
EM =  -0.111+ (-0.093IC) + (-0.029AQ)  
จากการศกึษาพบว่าโมเดลทีม่กีารทดสอบและมค่ีาเหมาะสมมากทีสุ่ด มรีะดบัความเชื่อมัน่ของค่าสมัประสทิธิอ์ยู่ที ่28 
% ด้วยระดับนัยส าคัญทางสถิตที่ 0.05 พบว่าระบบการควบคุมภายในซึ่งประกอบด้วยความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการเงนิ ดา้นบญัช ีความถีใ่นการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบและความเป็นอิสระผู้ตรวจสอบภายในมีอิทธิพลทางลบต่อการจดัการก าไร และคุณภาพ
งานสอบบญัชีซึ่งประกอบด้วยชื่อเสยีงชองส านักงานสอบบญัชี การหมุนเวียนผู้สอบบญัชี ระดบัลูกค้าของส านัก
งานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางลบต่อการจดัการก าไร 
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อภิปรายผลการวิจยั 
ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะสามารถลดการจัดการก าไรลงได้และส่งผลให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพด้วย 
เน่ืองจากหากกจิการทีม่รีะบบการควบคุมภายในทีด่นีัน่แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัเพื่อใหก้จิการด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อการด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาวซึ่ง
สอดคลอ้งกบั Jeffrey Doyle (2007), Tingting Chen (2016) และ Mahdi Noori& Mohamhadreza Shorvarzy (2015) 
นอกจากนี้ยงัสามารถอภปิรายผลไดว้่าความสอดคลอ้งของคุณภาพงานสอบบญัชทีีส่ามารถลดการจดัการก าไรลงไดซ้ึง่
รายงานทางการเงนิทีน่ าเสนอต่อสาธารณชนตอ้งผ่านการตรวจสอบทีม่คีุณภาพการใชน้โยบายทางการบญัช ีการเลอืก
น ามาตรฐานทีเ่ป็นระดบัสากลเป็นทีย่อมรบัน ามาใชอ้ย่างถูกต้องท าใหง้บการเงนิถูกต้อง เชื่อถอืได ้และการตรวจสอบ
บญัชทีีม่คุีณภาพสามารถลดการเพื่อลดการจดัการก าไรของฝา่ยบรหิารลงได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั Ken Y. Chen Kuen-Lin 
Lin Jian Zhou (2005), Chih-Ying Chen et al., (2008), Rusmin Rusmin (2010), Mohamed Khalila (2013), Mark 
DeFond et al., (2014), Sharad Asthana (2014), Mohammad Badrul Muttakin et al., (2015) Ahmed Hussein Al-
Rassas Hasnah Kamardin (2016) Mohammad Reza (2016) และ Zgarni Inaam Halioui Khamoussi (2016) ที่
พบว่าระบบการควบคุมภายในทีด่แีละการสอบบญัชทีีม่คีุณภาพจะลดการจดัการก าไรลงได้ 
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