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วารสารสหวิ ทยาการวิ จยั : ฉบับบัณฑิ ตศึกษา
ISSN: 2286-7252
บรรณาธิ การ: ปริญญา สิรอิ ตั ตะกุล
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจรย์ ดร.ปิ ยากร หวังมหาพร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ปรึกษา:

กองบรรณาธิ การ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิรชั เลิศไพฑูรย์พนั ธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชติ อู่อน้
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญ�ู แก้วหานาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิศิ์ รอรรถ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่ นตบแต่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูม ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จําเริญ คังคะศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ ์ สายจําปา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาจยุทธ เนติธนากุล
มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กจิ รุง่ เรือง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภิศกั ดิ ์ กัลยาณมิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บรรณาธิ การบริ หาร

อาจารย์ ดร.กิตติศกั ดิ ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกญ
ั ญา บูรณเดชาชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ พันตํารวจโท ดร.พชร สันทัด
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธิตนิ นั ธุ์ ชาญโกศล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมืน่ ไวย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรสันต์ เลีย้ งบุญเลิศชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จนี าพันธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์
มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์
พันเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
อาจารย์ ดร.กาญจนา รอดแก้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.วิศท์ เศรษฐกร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อาจารย์ ดร.สิรยิ า รัตนช่วย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.อมร วาณิชวิวฒ
ั น์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.อักษร สวัสดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์ ดร.เอือ้ อนุช ถนอมวงษ์
มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.ธีรจ์ ุฑาชาติ ยงสวัสดิ ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รายละเอียดการส่งบทความ

วารสารสหวิทยาการวิจยั : ฉบับบัณฑิตศึกษา (ISSN: 2286-7252) เป็ นวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทย
โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้าน
การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็ นพืน้ ทีใ่ นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจยั รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิดความเห็น ตลอดจนเป็ นแหล่งค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ ทีน่ ่าเชือ่ ถือและมีความเป็ นปั จจุบนั ใน
เชิงสหวิทยาการ ทัง้ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีรูปแบบการกลันกรอง
่
บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ จํานวน 2 ท่ าน ก่อนลงตีพิมพ์ แบบผู้ทรงคุณวุฒ ิไม่ทราบชื่อผู้แต่ ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ มีกาํ หนดปี ละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม

ข้อกําหนดของบทความ

1. เป็ นบทความวิชาการ บทความวิจยั บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทวิจารณ์บทความ ในเชิงสหวิทยาการ ทัง้ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยงั ไม่เคยตีพิม พ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา ในวารสารหรือ
สิง่ พิมพ์ทางวิชาการอื่นใด (ยกเว้นการรวบรวมผลงานทีน่ ําเสนอในการประชุมทางวิชาการ)
2. จัดพิมพ์อยูใ่ นรูปแบบภาษาไทย ตลอดบทความ
3. มีความยาวของต้นฉบับอยูร่ ะหว่าง 8 ถึง 10 หน้ากระดาษ A4
4. รูป แบบของบทความวิช าการ ประกอบด้ว ย ชื่อ เรื่อ งภาษาไทย และภาษาอัง กฤษ ชื่อ ผู้แ ต่ ง ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คําสําคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนํ า เนื้อหา บทสรุป
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และ เอกสารและสิง่ อ้างอิง
5. รูปแบบของบทความวิจยั ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผูแ้ ต่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คําสําคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนํ า วัตถุป ระสงค์ วิธีก ารวิจยั ผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจยั ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และ เอกสารอ้างอิง
6. การอ้างอิงภายในบทความ ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Date)
7. การอ้างอิงท้ายบทความ ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ สมาคมจิตวิทยาอเมริกนั (American Psychological AssociationAPA) พิมพ์ครัง้ ที่ 6
8. การจัดพิมพ์ ใช้แบบอักษร Browallia New โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
รายการ
ชือ่ บทความ
ชือ่ ผูแ้ ต่ง
หัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อย
เนื้อความ

ลักษณะตัวอักษร
เน้ น
เอน
เน้ น
เน้ น
ปกติ

รูปแบบการพิ มพ์
ชิดซ้าย
ชิดซ้าย
ชิดซ้าย
ชิดซ้าย
ชิดซ้าย

ขนาดตัวอักษร
20
14
16
14
14

กระบวนการการส่งบทความ
1. การส่ งบทความ ผู้แ ต่ งสามารถส่ งบทความเพื่อ รับ การพิจ ารณาลงตีพิม พ์ใน วารสารสหวิท ยาการวิจ ยั : ฉบับ
บัณฑิตศึกษา ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.1 ส่งบทความฉบับพิมพ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล แบบเสนอบทความ และแบบเสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณา
บทความ (ถ้ามี) เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสหวิทยาการวิจยั : ฉบับบัณ ฑิตศึกษา ที่ได้รบั การกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
จํานวน 1 ชุด ทางไปรษณีย์ ถึง กองบรรณาธิการ วารสารสหวิทยาการวิจยั : ฉบับบัณฑิตศึกษา
1.2 ส่งไฟล์บทความ พร้อมแบบเสนอบทความ และแบบเสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความ (ถ้ามี) เพื่อตีพมิ พ์
ใน วารสารสหวิ ท ยาการวิ จ ั ย : ฉบั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ ร ั บ การกรอกข้ อ มู ล ครบถ้ ว นแล้ ว ทางอี เ มล ถึ ง
jirgs.psaku@gmail.com
2. ผูแ้ ต่งจะต้องชําระค่าธรรมเนียม พร้อมกับส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพมิ พ์ใน วารสารสหวิทยาการวิจยั :
ฉบับบัณฑิตศึกษา ใน 2 ช่องทาง ดังนี้
2.1 ชําระเงินสด ณ ทีท่ าํ การ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.2 โอนผ่ านบัญ ชีธ นาคาร ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ชื่อ บัญ ชี สมาคมรัฐศาสตร์แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 069-2-27246-1
3. กระบวนการการพิจารณา นับตัง้ แต่กองบรรณาธิการได้รบั บทความ กระทังแจ้
่ งผลการพิจารณา รวมถึงส่งหนังสือ
ตอบรับการตีพมิ พ์ไปยังผูแ้ ต่ง ใช้ระยะเวลารวมไม่เกิน 30 วัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กระบวนการการพิ จารณา
กองบรรณาธิการพิจารณาบทความในเบื้องต้น และแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผูแ้ ต่ง พร้อมกับ
ส่งบทความไปยังผูท้ รงคุณวุฒ ิ จํานวน 2 ท่าน
ผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความและส่งผลการพิจารณากลับมายังกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิก ารส่งผลการพิจ ารณาโดยผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิก ลับไปยังผู้แต่งเพื่อดําเนิ น การแก้ไขครัง้
สุดท้าย (ถ้ามี) และส่งบทความ (ฉบับแก้ไข) กลับมายังกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการพิจารณาบทความขัน้ สุดท้าย และแจ้งผลการพิจารณา รวมส่งถึงหนังสือตอบรับ
การตีพมิ พ์ไปยังผูแ้ ต่ง
รวม

ระยะเวลา
4 วัน
15 วัน
7 วัน
4 วัน
30 วัน

4. สําหรับบทความทีไ่ ด้รบั การพิจารณาไม่ให้ตพี มิ พ์ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่คนื ค่าธรรมเนียม รวมถึง
ต้น ฉบับ พิม พ์ และแผ่ น บัน ทึก ข้อ มู ล ตลอดจนเอกสารอื่น ใด ที่ผู้แ ต่ ง ได้แ นบมาเพื่อ รับ การพิจ ารณา ทัง้ นี้ กอง
บรรณาธิก ารขอสงวนสิท ธิใ์ นการพิจ ารณาชี้ข าดปั ญ หาใดๆ ที่อ าจเกิด ขึ้น และให้ ถือ ผลการพิจ ารณาของกอง
บรรณาธิการเป็ นทีส่ น้ิ สุด
5. ผู้แ ต่งบทความที่ได้รบั การพิจารณาให้ตีพิม พ์ จะได้รบั วารสารสหวิท ยาการวิจ ยั : ฉบับ บัณ ฑิต ศึก ษา ฉบับ ที่ม ี
บทความของผูแ้ ต่ง จํานวน 1 เล่ม

ค่าธรรมเนี ยม

เนื่องจาก สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นองค์กรทางวิชาการ/วิชาชีพทีไ่ ม่ได้มวี ตั ถุประสงค์ในการ
จัดตัง้ เพื่อแสวงหากําไร และไม่ได้รบั การสนับสนุ นทางด้านการเงิน (เป็ นประจําและ/หรืออย่างเป็ นทางการ) ทัง้ จาก
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนใดๆ เพื่อให้การดําเนินการจัดพิมพ์วารสารสหวิทยาการวิจยั : ฉบับบัณฑิตศึกษา เป็ นไป
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บทความวิช าการและบทความวิจยั ผู้แ ต่ งจึงต้อ งชําระค่าธรรมเนี ยมการลงตีพิม พ์ จํานวน 300 ดอลลาร์สหรัฐต่ อ
บทความ ขณะทีบ่ ทวิจารณ์หนังสือและบทวิจารณ์บทความ ยังไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพมิ พ์แต่อย่างใด

ดัชนี และการเผยแพร่
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วิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบัญชี ที่มอี ิทธิพลต่อการ
จัดการกาไรของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้เป็ นบริษัททีจ่ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ไม่รวมบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินและบริษทั ทีม่ ขี อ้ มูลไม่สมบูรณ์
ครบทัง้ 5 ปี คงเหลือจานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษารวม 334 บริษัท ข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้อยู่ในช่วงปี 2556 2560 โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณเป็ นสถิตใิ นการทดสอบทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 จากการศึกษา
พบว่าระบบการควบคุมภายในและคุณภาพงานสอบบัญชี มีอทิ ธิผลทางลบต่อการจัดการกาไรของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คาสาคัญ: ระบบการควบคุมภายใน, คุณภาพงานสอบบัญชี, การจัดการกาไร

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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บทนา
ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีทเ่ี ผยแพร่ต่อสาธารณชนนัน้ ถือว่าเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ เพราะถือได้ว่าข้อมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีเหล่านี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของกิจการ เป็ นเครื่องมือในการระเมินประสิทธิภาพ
ของฝา่ ยบริหารและเป็ นข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี
ที่นาเสนอต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ปราศจากการตกแต่งข้อมูล หากมีการเลือกนโยบายทางการบัญชีท่ไี ม่
เหมาะสมหรือการจัดทางบการเงินเพื่อตักตวงผลประโยชน์เฉพาะฝา่ ยหนึ่งฝา่ ยใดอาจทาให้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู
ใช้งบการเงินรายอื่นๆได้ รายงานทางการเงินก่อนจะถูกนาเสนอหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนจึงต้องผ่านการตรวจสอบ
และรับรองรายงานทางการเงินจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตก่อน ดังนัน้ การตรวจสอบบัญชีจงึ มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อ
รายงานทางการเงินทีน่ าเสนอและเผยแพร่ต่อสาธารณชน คุณภาพงานสอบบัญชีทด่ี จี ะต้องสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพของข้อมูลในงบการเงิน มีความทันต่อเวลา ซึง่ ความทันต่อเวลาของข้อมูลถือเป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยลดปญั หาการ
ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ จากการซื้อขายหลักทรัพย์ การรัวไหลของข้
่
อมูล และข่าวลือต่างๆ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อความมันใจของผู
่
้ถือหุ้นในการตัดสินใจลงทุน การตรวจพบข้อขั ดแย้งที่สาคัญในงบ
การเงิน (Deangelo, 1981) คุณภาพงานสอบบัญชี หนึ่งในคาจากัดความทีย่ อมรับมากของคุณภาพงานตรวจสอบ คือ
รายงานข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริง ซึ่งเป็ นปจั จัยที่นาไปสู่การตัดสินใจได้ คุณภาพงานสอบบัญชีต้องประกอบไปด้วย
ประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี ข้อบังคับหรือมาตรฐานทีบ่ งั คับใช้กบั ผู้สอบบัญชี การกากับดูแลผูส้ อบบัญชี ขนาดของ
สานักงานสอบบัญชีรวมไปถึง ความเชี่ยวชาญของสานักงานสอบบัญชีและการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากการสอบ
บัญชีทม่ี คี ุณภาพก็ย่อมสามารถลดการจัดการกาไรลงได้
อีกประการหนึ่งระบบการควบคุมภายในทีด่ กี เ็ ป็ นอีกปจั จัยในทีค่ วรให้ความสาคัญเพราะระบบการควบคุมภายในทีใ่ นที่
ดีจะเป็ นการป้องกันและการตรวจพบข้อทุจริตและผิดพลาด ระบบการควบคุมภายในทีด่ จี ะส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูล
ทางบัญชีดดี ว้ ยเช่นกัน (Kinney 2000) การควบคุมภายในทีด่ จี ะช่วยลดพฤติกรรมในการตกแต่งกาไรของฝ่ายบริหาร
(Han Li, 2015) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาถึงระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบัญชี ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการจัดการ
กาไรของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์อทิ ธิพลของระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบัญชีทม่ี ตี ่อการจัดการกาไรของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาเรื่องความขัดแย้งทีก่ ่อให้เกิดการจัดการกาไรผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาทฤษฎี Agency Theory ทฤษฎีน้ีได้
กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างตัวการหรือเจ้าของเงินทุน (Principal) และตัวแทนหรือฝ่ายจัดการ (Agent) ที่เกิดขึน้
เนื่องจากการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทีไ่ ม่เท่าเทียมกันโดยฝา่ ยบริหารหรือตัวแทนจะคานึงถึงผลประโยชน์ของตนเองมากกว่า
ผลประโยชน์ ของนักลงทุนซึ่งเป็ นความขัดแย้งภายในองค์กรเช่นการนาเงินของบริษัทไปใช้ในการดาเนินงานที่ไม่
จาเป็ นหรือการนาเงินไปลงทุนในโครงการทีไ่ ม่เหมาะสม (John & Senbet, 1998)
ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของระบบการควบคุมภายในและ
คุณภาพของข้อมูลรายงานทางการเงินหรือคุณภาพของกาไรทีไ่ ด้รายงานไว้ในงบการเงิน ชีใ้ ห้เห็นว่าระบบการควบคุม
ภายในทีด่ กี ถ็ ูกประเมินจากนักลงทุนด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ข้อมูลรายงานทางการเงิน ดังนัน้ ควรมีการกากับ
ดูแลเรื่องระบบการควบคุมภายในด้วย การมีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี ทาให้เกิดความเชื่อมันในรายงานทางการเงิ
่
น
้
ส่งผลให้ขอ้ มูลมีความน่าเชื่อถือมากขึน้ การควบคุมภายในมีวตั ถุประสงค์เพื่อปองกันและการตรวจพบข้อผิดพลาดหรือ
การทุจริต การทาให้เกิดการหลงผิดหรือเข้าใจผิดของข้อมูลในงบการเงินปจั จุบนั มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายทีแ่ สดง
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ให้เห็นว่าคุณภาพของระบบการควบคุมภายในส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี (Kinney, 2000) การควบคุม
ภายในทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพจะช่วยระงับพฤติกรรมการจัดการกาไรเพิม่ คุณภาพของกาไรทีน่ าเสนอในรายงานทางการ
เงินได้ จุดอ่อนจุดแข็งของระบบการควบคุมภายในถูกรายงานโดยผู้สอบบัญชี คุณภาพของรายการคงค้างส่งผลต่อ
ความสามารถในการบริหารจัดการซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริ หารระดับสูง การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานทัง้ ที่เป็ นการเงินและไม่เป็ นการเงิน แรงจูงใจให้การบริหารงาน เพื่อการ
ประสบความสาเร็จเพื่อชื่อเสียงสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง และจูงใจให้นักลงทุนมาลงทุนและเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ สี ่วนได้
เสีย ส่งผลให้มูลค่าของผูถ้ ือหุน้ สูงขึน้ (Li, 2015) การควบคุมภายในช่วยลดความเสีย่ งสาหรับธุรกิจทีม่ คี วามซับซ้อน
เพิม่ ประสิทธิภาพในการลงทุน (Li et al., 2011)
คุณภาพงานสอบบัญชี (Audit Quality) รายงานทางการเงินทีน่ าเสนอต่อบุคคลภายนอกจะถูกตรวจสอบและรับรอง
โดยผู้ตรวจสอบบัญ ชี หากงานตรวจสอบบัญชีมีคุ ณภาพก็จ ะส่งผลให้รายงานทางการเงินถูกต้อ ง เชื่อถือได้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งผลต่ อการจัดการกาไรซึ่งการจัดการกาไรก็ส่งผลต่ อคุณภาพกาไรด้วย ( Reza, 2016) การ
ตรวจสอบบัญชีทม่ี คี ุณภาพสูงให้ขอ้ มูลทีแ่ ม่นยาถึงคุณภาพกาไรลดปญั หาด้านการจัดการกาไรและเพิม่ ผลตอบแทน
ของการลงทุน (Chen, Lin, & Zhou, 2005) ปจั จัยทีน่ าไปสูก่ ารปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีคอื
ประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี การถูกดาเนินคดีเกี่ยวกับการสอบบัญชี ขนาดของบริษทั สอบบัญชี ชื่อเสียงและความ
เชีย่ วชาญของผูส้ อบบัญชี คุณภาพงานสอบบัญชีทด่ี ี เมื่อตรวจพบว่าข้อเท็จจริงขัดต่อการรายงานในงบการเงินอันเป็ น
สาระสาคัญ และการรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวต้องมีความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีดว้ ย Ken Y. Chen Kuen-Lin Lin
Jian Zhou (2005) ได้ศกึ ษาคุณภาพงานสอบบัญชีสง่ ผลต่อการจัดการกาไรสาหรับหุน้ IPO หรือการเสนอขายหุน้ ใหม่
แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกของประเทศใต้หวัน ตัวแปรต้นคือบริษทั สอบบัญชีทอ่ี ยู่สานักงานของ BIG 5 ในประเทศ
ใต้หวันและความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี พบว่าการตรวจสอบบัญชีท่มี คี ุณภาพสูง การให้ขอ้ มูลที่แม่นยา มีส่วน
สาคัญต่อการจัดการกาไร และการจัดการกาไรส่งผลเชิงลบต่อมูลค่าหุน้ IPO ด้วย Chih-Ying Chen et al., (2008) ได้
ศึกษาถึงการหมุนเวียนของผูส้ อบบัญชีท่เี ป็ นหุ้นส่วนกัน การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีและการจัดการกาไรในประเทศใต้
หวัน โดยศึกษารายงานจากผูส้ อบบัญชีทเ่ี ป็ นหุน้ ส่วนกัน พบความสัมพันธ์เชิงลบสาหรับกิจการทีม่ กี ารหมุนเวียนของ
ผูส้ อบบัญชีทเ่ี ป็ นหุน้ ส่วนกันกับรายการคงค้างซึง่ ใช้วดั การจัดการกาไร และพบความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนของ
ผูส้ อบบัญชีท่เี ป็ นหุน้ ส่วนกันกับการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีทม่ี ากกว่า 5-7 ปี ขน้ึ ไป ควรมีการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชีของการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีทเ่ี ป็ นหุน้ ส่วนกัน Rusmin Rusmin (2010) ได้ศกึ ษาคุณภาพงานสอบกับการจัดการ
กาไร ตัวแปรต้นคือ บริษัทสอบบัญชีท่อี ยู่สานักงานของ BIG 4 และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี พบว่าคุณภาพ
งานสอบบัญชีส่งผลต่อการจัดการกาไร Mohamed Khalila (2013) ได้ศกึ ษาถึงคณะกรรมการอิสระ คุณภาพงานสอบ
บัญชีท่สี ่งผลต่อการจัดการกาไร พบว่าคณะกรรมการอิสระส่งผลต่อการจัดการกาไรขึน้ อยู่กบั ระดับความเป็ นเจ้าของ
และการศึกษาพบว่าคุณภาพสูงก็ส่งผลต่อการลดลงของจัดการกาไรด้วยเช่นกัน Mohammad Reza (2016) ได้ศกึ ษา
ถึงคุณภาพงานสอบบัญชีทส่ี ่งผลต่อ การจัดการกาไร โดยตัวแปรต้นคือ คุณภาพงานสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมในการ
สอบบัญชี ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบ การหมุนเวียนของผูส้ อบบัญชี และ การเลือกสานักงานบัญชี จากการศึกษา
พบว่าคุณภาพงานสอบบัญชีส่งผลต่อการจัดการกาไร Ahmed Hussein Al-Rassas Hasnah Kamardin (2016) ได้
ศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีกบั การจัดการกาไรโดยวัดจากรายการคงค้าง พบความสัมพันธ์เชิงลบและการจัดการกาไร
กับคุณลักษณะของงานตรวจสอบที่มคี วามเข้มข้นสูงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนให้ความเชื่อมันในผู
่
ส้ อบบัญชีทม่ี า
จาก BIG 4 ซึง่ นักลงทุนถือว่าบริษทั สอบบัญชี Big 4 มีความเชีย่ วชาญมากกว่า
การจัดการกาไร (Earning Management) John & Senbet (1998) ได้ให้ความหมายของการจัดการกาไร (Earning
Management) ว่าการทีผ่ บู้ ริหารจูงใจ ทีจ่ ะเพิม่ กาไรในระยะสัน้ (Short-Term Reported Income) ซึง่ เชื่อว่ากาไรมี
อิทธิพลส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็ นการชะลอการตัดสินใจลงทุน การปรับนโยบายบัญชี หรือการนา
มาตรฐานการบัญชีทย่ี งั ไม่บงั คับใช้อย่างเป็ นทางการมาใช้ก่อน
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กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ตัวแปรต้น
1.
ระบบการควบคุมภายใน
2.
คุณภาพงานสอบบัญชี

ตัวแปรตาม
การจัดการกาไร

วิ ธีการวิ จยั
ประชากรและตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้จะต้องเป็ นบริษทั ทีม่ งี บการเงินที่มขี อ้ มูล
สมบูรณ์เพียงพอและสอดคล้องในการคานวณหาค่าตัวแปรตามทีใ่ นงานวิจยั จานวน 334 บริษทั
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นงานวิจยั ในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูว้ จิ ยั ได้
เก็บรวมรวมข้อมูลจากแหล่งทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) และทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวม
ไปถึงการศึกษาจากเอกสารอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขัน้ ตอนโดยใช้เครื่องมือการวิจยั
คือ แบบบันทึก ทีร่ วบรวมจากระบบฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ (SET Market Analysis and Reporting
Tool: SETSMART) ผลิตโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2556-2560 จากข้อมูลทีร่ ะบุไว้แบบแสดง
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี ของบริษทั
การวิ เคราะห์ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดการวัดค่าของตัวแปรดังนี้
ระบบการควบคุมภายใน วัดโดย
1. ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการเงิน ด้านบัญชี
3. ความถีใ่ นการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ความเป็ นอิสระผูต้ รวจสอบภายใน
คุณภาพงานสอบบัญชี วัดโดย
1. ชื่อเสียงชองสานักงานสอบบัญชี
2. การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี
3. ระดับลูกค้าของสานักงานสอบบัญชี
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ทาการหาค่าของระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบัญชีโดยใช้แบบบันทึกให้ค่าคะแนน ถ้าใช่เป็ น
1 ถ้าไม่ใช่หรือนอกเหนือจากนัน้ ให้เป็ น 0 นาค่าคะแนนทีไ่ ด้หารด้วยค่าคะแนนรวมทัง้ หมดจะได้ค่าของแต่ละตัวแปร
การจัดการกาไรของบริษทั วัดโดย แบบจาลองของ Yoon & Miller (2002) ได้พฒ
ั นาโมเดล Yoon Model เป็ นโมเดลที่
ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินงานกับระดับการตกแต่งกาไร จากการวัดค่าโดยโมเดลนี้สามารถสรุป
ได้ว่าบริษทั มีการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารในรายการเกณฑ์คงค้าง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินงาน
กับเงินสดจากการดาเนินงานทีต่ ่า และยังพบอีกว่า Modified Jones Model ไม่เหมาะสมในการวัดรายการเกณฑ์คงค้าง
ทีข่ น้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร โดยจากการศึกษาพบว่าการจัดการกาไรนอกจากจะทาผ่านรายได้และลูกหนี้การค้า
แต่ยงั สามารถทาผ่านรายการค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้การค้าได้เช่นกัน ดังนัน้ จึงได้เพิม่ ทัง้ สองรายการนี้ลงไปในสมการดังนี้
(TAt/REVt) = α0 + α1(∆REVt-∆RECt)/REVt + α2(∆EXPt-∆PAYt)/ REVt + α3(∆DEPt+∆PENt)/ REVt + ε
โดยที่
TA (total accruals) คือ กาไรสุทธิก่อนหักรายการพิเศษ-กระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน
REV คือ
รายได้รวม
∆REV คือ
ผลต่างระหว่างรายได้รวมปี ทพ่ี จิ ารณากับปี ก่อนหน้า
∆REC คือ
ผลต่างระหว่างลูกหนี้การค้าปี ทพ่ี จิ ารณากับปี ก่อนหน้า
∆EXP คือ
ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายของปี ทก่ี าลังพิจารณากับปี ก่อนหน้า (ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและ
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
∆PAY คือ
ผลต่างระหว่างเจ้าหนี้การค้าปี ทพ่ี จิ ารณากับปี ก่อนหน้า
∆DEP คือ
ผลต่างระหว่างค่าเสือ่ มราคาปี ทพ่ี จิ ารณากับปี ก่อนหน้า
∆PEN คือ
ผลต่างระหว่างผลประโยชน์พนักงานปี ทพ่ี จิ ารณากับปี ก่อนหน้า
จากนัน้ ทาการหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ(Multiple-Regression Analysis) ใน
การทดสอบสมมติฐานกับตัวแบบจาลองดังต่อไปนี้
EM
=
β0+β1IC +β2AQ+ ε
โดยที่
EM
=
การจัดการกาไร
IC
=
ระบบการความคุมภายใน
AQ
=
คุณภาพงานสอบบัญชี
ε
=
ค่าความคลาดเคลื่อน

ผลการวิ จยั
การศึกษาเรื่องระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบัญชี ทีอ่ ทิ ธิพลต่อการจัดการกาไรของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลการวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple-Regression Analysis) ของระบบการควบคุมภายใน
คุณภาพงานสอบบัญชี ทีมตี ่อการจัดการกาไร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการกาไร
การจัดการกาไรวัดโดย Yoon Model
P-value
สัมประสิ ทธิ์ การถดถอย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ค่าคงที่
-0.111
IC
-0.093
AQ
-0.029
2
2
R = 0.29 Adj.R = 0.28 SEest = 0.106

0.013
0.016
0.007

0.000
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 1 พบว่าแสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple-Regression Analysis) ของระบบการความ
คุมภายใน คุณภาพงานสอบบัญชีทม่ี อี ทิ ธิพลต่อการจัดการกาไร โดยมีโมเดลทีเ่ หมาะสมสาหรับการอธิบายดังนี้
EM
=
-0.111+ (-0.093IC) + (-0.029AQ)
จากการศึกษาพบว่าโมเดลทีม่ กี ารทดสอบและมีค่าเหมาะสมมากทีส่ ุด มีระดับความเชื่อมันของค่
่
าสัมประสิทธิอยู
์ ่ท่ี 28
% ด้ว ยระดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิต ที่ 0.05 พบว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในซึ่ง ประกอบด้ว ยความเป็ น อิส ระของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการเงิน ด้านบัญชี ความถีใ่ นการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบและความเป็ นอิสระผู้ตรวจสอบภายในมีอิทธิพลทางลบต่ อการจัดการกาไร และคุณภาพ
งานสอบบัญชีซ่งึ ประกอบด้ว ยชื่อ เสีย งชองสานัก งานสอบบัญ ชี การหมุน เวียนผู้สอบบัญ ชี ระดับ ลูก ค้าของสานัก
งานสอบบัญชี มีอทิ ธิพลทางลบต่อการจัดการกาไร
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
ระบบการควบคุม ภายในที่ดีจ ะสามารถลดการจัดการก าไรลงได้แ ละส่ง ผลให้ร ายงานทางการเงิน มีคุณภาพด้ว ย
เนื่องจากหากกิจการทีม่ รี ะบบการควบคุมภายในทีด่ นี นั ่ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริหารให้ความสาคัญเพื่อให้กจิ การดาเนินไป
อย่ างมีประสิท ธิภ าพและก่ อให้เ กิดประสิทธิผ ลมากที่สุด เพื่อการดาเนิ นงานเป็ น ไปอย่า งต่ อ เนื่อ งในระยะยาวซึ่ง
สอดคล้องกับ Jeffrey Doyle (2007), Tingting Chen (2016) และ Mahdi Noori& Mohamhadreza Shorvarzy (2015)
นอกจากนี้ยงั สามารถอภิปรายผลได้ว่าความสอดคล้องของคุณภาพงานสอบบัญชีทส่ี ามารถลดการจัดการกาไรลงได้ซง่ึ
รายงานทางการเงินทีน่ าเสนอต่อสาธารณชนต้องผ่านการตรวจสอบทีม่ คี ุณภาพการใช้นโยบายทางการบัญชี การเลือก
นามาตรฐานทีเ่ ป็ นระดับสากลเป็ นทีย่ อมรับนามาใช้อย่างถูกต้องทาให้งบการเงินถูกต้อง เชื่อถือได้ และการตรวจสอบ
บัญชีทม่ี คี ุณภาพสามารถลดการเพื่อลดการจัดการกาไรของฝา่ ยบริหารลงได้ ซึง่ สอดคล้องกับ 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 AlRassas Hasnah Kamardin (2016) Mohammad Reza (2016) และ Zgarni Inaam Halioui Khamoussi (2016) ที่
พบว่าระบบการควบคุมภายในทีด่ แี ละการสอบบัญชีทม่ี คี ุณภาพจะลดการจัดการกาไรลงได้
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