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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รู ปแบบงานวิจยั เป็ นแบบเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเก็บ
ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั มีจำ� นวน 537 บริ ษทั
และมีบริ ษทั ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการศึกษาครั้ งนี้ มีจำ� นวนทั้งสิ้ น 334 บริ ษทั
โดยการศึกษาใช้แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างเชิ งเส้นส�ำหรับการวิเคราะห์อิทธิ พล
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มีโครงสร้างการเป็ นเจ้าของที่ถือหุน้ โดยรัฐบาล นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบัน
จะมีกลไกในการก�ำกับดูแลกิ จการที่ดีสามารถลดการจัดการก�ำไรลงได้ และพบว่า
การจัดการก�ำไรมีความสัมพันธ์ทางลบต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ส่ วนโครงสร้างเงิน
ทุนมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน นัน่ หมายความว่า ต้นทุนของ
เงินทุนที่มาจากหนี้สิน เป็ นส่ วนใหญ่จะท�ำให้ธุรกิจสามารถขยายกิจการ มีสภาพคล่อง
ในการด�ำเนินงาน ท�ำให้ธุรกิจสามารถเจริ ญเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน อย่างไร
ก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุนที่ส่งผลต่อการจัดการก�ำไร
และไม่พบผลกระทบของระบบการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ค�ำส�ำคัญ : การเจริ ญเติ บโตอย่างยัง่ ยืน   การจัดการก�ำไร   คุ ณภาพงานสอบบัญชี  
ระบบการควบคุมภายใน  โครงสร้างเงินทุน  โครงสร้างการเป็ นเจ้าของ

Abstract
This research study aims to analyze the causal factors affecting the sustainable
growth of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand. This quantitative
research recruited the listed companies in the Stock Exchange of Thailand from all
industrial sectors in the 5-year database during 2013-2017 that accounted for the
population of 537 companies, but only 334 companies met the sampling criteria.
The linear structural equation model for path analysis was used for analyzing the
influential effect of the factors.
The results showed that quality auditing, ownership structure, and good internal
control system showed negative relationship to earning management. This was due to the
fact that good internal control systems or quality auditing could decrease earning
management. If the business ownership structure constitutes by shareholders which are
government, foreign investors or institutional investors, it would have good corporate
governance which could decrease earning management. This study also found that
earning management had negative relationship to sustainable growth. However, capital
structure showed positive relationship with sustainable growth. This means that the
capital coming mainly from debts that allows the business to expand and have liquidity
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in the operation, enabling the business to grow continuously and sustainably.
Nevertheless, this study did not find the relationship of capital structure affecting earning
management, and no relationship was detected between internal control systems and
earning management that impacts the sustainable growth.
Keywords: Sustainable Growth, Earning Management, Audit Quality, Internal Control,
Capital structure, Ownership Structure

บทน�ำ

ในปั จจุบนั การเจริ ญเติบโตของธุ รกิจต้องอาศัยการเติบโตอย่างมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
พร้อมรับความเสี่ ยงจากการแข่งขัน การปฏิบตั ิเพื่อสร้างความยัง่ ยืนขององค์กร การน�ำ
กลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนมาใช้ในการบริ หารจัดการองค์กร เพื่อให้ธุรกิจอยูร่ อดและเติบโต
ได้อย่างยัง่ ยืน สามารถปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิ จ สังคมและ
สิ่ งแวดล้อมได้ การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนนั้น ต้องค�ำนึงถึงการเติบโตทั้งในเชิง
ปริ มาณและคุณภาพ ซึ่งควรเติบโตอย่างสมดุลควบคู่กนั ไป ส�ำหรับการเติบโตในเชิงปริ มาณ
นั้นเป็ นการขยายตัวของบริ ษทั ด้านตัวเลขของรายได้และผลประกอบการที่มากขึ้ น
ส่ วนการเติบโตเชิ งคุณภาพของบริ ษทั เป็ นกระบวนการบริ หารจัดการธุ รกิ จภายใต้
หลักบรรษัทภิบาลที่คำ� นึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคมและสิ่ งแวดล้อม นักลงทุนมองว่า กิจการ
ที่มีการจัดการก�ำไรสูงย่อมมีความเสี่ ยงมากกว่ากิจการที่มีการจัดการก�ำไรต�่ำ ไม่วา่ จะเป็ น
ความเสี่ ยงทางด้านการเงินที่อาศัยการก่อหนี้ ค่อนข้างสู ง และความเสี่ ยงทางการธุ รกิจ
ที่ไม่ประสบความส�ำเร็ จ ก�ำไรที่มีคุณภาพต้องเป็ นก�ำไรที่ไม่มีการจัดการก�ำไร และเป็ น
ก�ำไรที่จดั ท�ำขึ้นโดยหลักความระมัดระวังและมีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
มีความยัง่ ยืนและสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ Dechow & Schrand, (2000) ข้อมูลที่แสดง
ในรายงานทางการเงินสามารถวัดผลการด�ำเนิ นงานของกิจการได้เป็ นอย่างดี และช่วย
ประเมินมูลค่าของกิจการ ข้อมูลและรายงานทางการเงินถือเป็ นสิ่ งส�ำคัญเพราะเป็ น
เครื่ องมือหนึ่ งที่ใช้ในการตัดสิ นใจของนักลงทุน การน�ำเสนอของข้อมูลทางการเงิน
ต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ มีความโปร่ งใสและทันต่อเวลา รายงานทางการเงินที่ถูกน�ำเสนอ
จะต้องผ่าน การตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพ รายงานทางการเงินที่ปรากฏนี้จะถูกตรวจสอบ
ถึงความถูกต้องตามมาตรฐานของรายงานทางการเงิน การเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสม
ของผูบ้ ริ หาร รวมไปถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่คลุมเครื อไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เพื่อการเข้าใจของผูใ้ ช้งบการเงินมากขึ้น  
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ในอดีตที่ผา่ นมาตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 21 เกิดการล้มละลายของบริ ษทั มหาชน ตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชดั คือ คดี Enron และ WorldCom ที่โด่งดังไปทัว่ โลก ท�ำให้เงินทุนไหลออกไป
นอกประเทศ เพือ่ ไม่ให้เหตุการณ์ในอดีตเกิดขึ้นซ�้ำอีก ดังนั้นหน่วยงานก�ำกับดูแลจึงเข้ามา
มีบทบาทมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อถือ เชื่อมัน่ ให้แก่นกั ลงทุนหลาย ๆ ประเทศจึงหันมา
ให้ความสนใจต่อระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ได้ออกกฎหมายที่กำ� หนดและใช้อย่างเร่ งด่วนต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว คือ  มาตรา 302 และ
มาตรา 404 ของ Sarbanes-Oxley Act 2002 เพื่อเป็ นการคุม้ ครองนักลงทุน การมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดีเพื่อสร้างความมัน่ ใจในรายงานทางการเงิน การป้ องกันการทุจริ ต
รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลมากทีส่ ุด ส่งผลให้
เกิดความยัง่ ยืนในธุรกิจ นอกจากนี้ ระดับโครงสร้างเงินทุนก็เป็ นปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึ่ง
การรักษาระดับเงินทุนที่เหมาะสมก็นบั ได้วา่ เป็ นความสามารถในการพิจารณาของผูบ้ ริ หาร
ที่จะบริ หารงานเพื่อท�ำก�ำไรและด�ำเนินงานธุรกิจไปได้อย่างยัง่ ยืน เนื่องจากแหล่งเงินทุน
และต้นทุนของเงินที่แตกต่างกันไป ต้องเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจด้วย
ปัญหาเรื่ องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างนักลงทุนและฝ่ ายบริ หาร กล่าวคือ นักลงทุน
ซึ่งเป็ นเจ้าของเงิน น�ำเงินมาลงทุนนั้น ย่อมต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว
แต่นกั ลงทุนไม่ได้เข้ามาบริ หารงานเองในธุรกิจ  ตอ้ งอาศัยฝ่ ายบริ หารในจัดการเพือ่ ด�ำเนิน
งาน ซึ่งฝ่ ายบริ หารต้องการเพียงผลตอบแทนที่มงั่ คัง่ ในระยะสั้น ตักตวงเพื่อผลประโยชน์
ส่ วนตัวให้มากที่สุด ดังนั้น จึงเกิดปั ญหาความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ ายนี้ ข้ ึน เพราะว่า
ผลตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร คือ เงินเดือนและโบนัส หากธุรกิจท�ำก�ำไรได้สูงในปี นั้น ๆ
ผลตอบแทนของฝ่ ายบริ หารจะมีมาก จึงเป็ นสาเหตุที่ให้เกิดการตกแต่งบัญชี การแสดง
รายงานทางการเงินให้มกี ำ� ไรตามทีฝ่ ่ ายบริ หารคาดหวังไว้ การกระท�ำเหล่านี้เรี ยกว่า การจัดการ
ก�ำไรของฝ่ ายบริ หาร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
ได้ Febriela Sirait Sylvia Veronica Siregar, (2014) สาเหตุหลักของการจัดการก�ำไร คือ
การขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่ งระบบการควบคุมภายในไว้ คือ การดูแลรักษา
สิ นทรัพย์ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การด�ำเนินงานเพือ่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ ส่ งผลให้โปร่ งใส ธุรกิจเจริ ญเติบโตไปได้อย่างยัง่ ยืน Sulaiman, Aziz & John,
(2013) รายงานทางการเงินจะมีความโปร่ งใสหรื อไม่ ก็ข้ ึนอยูก่ บั การตรวจสอบบัญชี
ที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน รายงานทางการเงินจะถูกตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีก่อนจะได้รับ
การเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ดังนั้น การมีคุณภาพการตรวจสอบที่ดี ก็สามารถลดการจัดการ
ก�ำไรลงได้ Mohamad, (2015) โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ โดยส่ วนใหญ่ที่มาจากรัฐบาล นักลงทุน
ต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบันถึงสามารถลดการจัดการก�ำไรลงได้ เนื่องจากนักลงทุน
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ดังกล่าวมีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงการก�ำกับดูแลด�ำเนินงาน
ที่ดีกว่านักลงทุนรายย่อย Koh, (2003) เจ้าหนี้กถ็ ือว่ามีส่วนส�ำคัญในการให้กยู้ มื เงินเพื่อ
การด�ำเนินงานหรื อการขยายกิจการ ดังนั้น เจ้าหนี้กต็ อ้ งการให้รายงานทางการเงินมีความโปร่งใส
ปราศจากการจัดการก�ำไร เนื่องจากเจ้าหนี้ถือได้วา่ เป็ นเจ้าของเงินที่ตอ้ งการผลตอบแทน
จากกิจการตามระยะเวลาที่กำ� หนด มุ่งเน้นให้ธุรกิจเจริ ญเติบโตไปอย่างยัง่ ยืน ดังนั้น
โครงสร้างเงินทุนที่ประกอบด้วยเจ้าหนี้กม็ ีส่วนในการวิเคราะห์และกดดันเพือ่ ลดการจัดการ
ก�ำไรของฝ่ ายบริ หารลงได้ Iram, (2011)
จากปั ญหาเรื่ องความขัดแย้งเรื่ องการจัดการก�ำไรของนักลงทุนและฝ่ ายบริ หาร
ที่ส่งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุ รกิจ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรอบแนวคิด

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นารู ปแบบงานวิจยั เป็ นกรอบแนวคิดได้ ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.16 No.1 (January - June 2021)

75

สมมติฐานของการวิจยั

การพัฒนาสมมติของงานวิจยั ในครั้งนี้เริ่ มต้นจากการศึกษาทฤษฎี Agency theory
ของ Jensen & Meckling, (1976) ทฤษฎีน้ ีมองถึงความขัดแย้งระหว่างตัวแทน (Agent)
กับตัวการ (Principle) ซึ่งตัวแทนอาจหมายถึงผูบ้ ริ หาร และตัวการอาจหมายถึงเจ้าของเงิน
ความขัดแย้งเกิดจากวัตถุประสงค์ที่ไม่ตรงกันของทั้งสองฝ่ าย การบริ หารงานเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรื อการตักตวงผลประโยชน์ของฝ่ ายบริ หาร โดยไม่คำ� นึงถึงเจ้าของเงิน
หรื ออาจเป็ นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าของเงินในระยะสั้น โดยไม่ได้คำ� นึงถึงความยัง่ ยืน
ในระยะยาว การกระท�ำเหล่านี้เรี ยกว่า การจัดการก�ำไรของฝ่ ายบริ หาร ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนในการด�ำเนิ นธุรกิจได้ Sulaiman, Aziz & John, (2013)
ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ระบบการควบคุมภายใน
ที่มีคุณภาพสู งจะสามารถลดหรื อระงับการจัดการก�ำไรจากรายการคงค้างลงได้ ส่ วน
Mohamad, (2015) พบว่า คุณภาพงานสอบบัญชีถือว่าเป็ นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญ เนื่องจาก
การตรวจสอบบัญชีโดยผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีจะสามารถช่วยลดการจัดการก�ำไรลงได้ และจากข้อค้นพบของ Koh (2003),
Hafiza (2014), Hashim & Suseladevi, (2006) Velury & Jenkins, (2006) พบว่า สัดส่ วน
โครงสร้างการเป็ นเจ้าของที่ถือหุ น้ โดยรัฐบาล นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบัน
จะมีกลไกและแรงกดดันเพื่อลดการจัดการก�ำไรของฝ่ ายบริ หารลงได้  และโครงสร้างเงิน
ทุนที่มาจากหนี้ สิน เจ้าหนี้ จะมีความรู ้และประสบการณ์ในการก�ำกับดูแลที่เข้มงวด
ต่างสามารถลดการจัดการดูแลก�ำไรลงได้เช่นกัน จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จึงสามารถพัฒนามาเป็ นสมมติฐานได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ระบบการควบคุมภายในส่ งผลทางลบต่อการจัดการก�ำไรของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพงานสอบบัญชีส่งผลทางลบต่อการจัดการก�ำไรของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมมติฐานที่ 3 โครงสร้างการเป็ นเจ้าของส่ งผลทางลบต่อการจัดการก�ำไรของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมมติฐานที่ 4 โครงสร้างเงินทุนส่ งผลทางลบต่อการจัดการก�ำไรของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมมติฐานที่ 5 โครงสร้างเงินทุนส่ งผลทางบวกต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สมมติฐานที่ 6 ระบบการควบคุมภายในส่ งผลทางบวกต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมมติฐานที่ 7 การจัดการก�ำไรส่ งผลทางลบต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ทฤษฎี Agency Theory เป็ นความขัดแย้งระหว่างผูถ้ ือหุน้ หรื อเจ้าหนี้กบั ฝ่ ายบริ หาร
หรื อฝ่ ายจัดการ ด้านการจัดการก�ำไรหรื อการตกแต่งบัญชี เนื่องจากฝ่ ายจัดการต้องการ
ตักตวงผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำ� นึ งถึงเจ้าของเงินหรื อเจ้าหนี้ซ่ ึ งควรจะได้รับสิ ทธิ
ในการรับช�ำระหนี้ ก่อน ฝ่ ายจัดการจึงพยายามจัดการก�ำไรเพื่อจะได้ผลตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์สูง แต่หากกิจการไม่ประสบความส�ำเร็ จแล้วจะท�ำให้มูลค่าของสิ นทรัพย์
ที่นำ� ไปค�้ำประกันกับเจ้าหนี้ ลดลง ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นความเสี่ ยงแก่เจ้าหนี้ หรื อเจ้าของเงิน
ซึ่งทฤษฏีน้ ีสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุนที่มาจากหนี้สินโดยเฉพาะ
เจ้าหนี้ จะมีกลไกในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะสามารถลดการจัดการก�ำไรลงได้ และ
การที่กิจการมีการจัดการก�ำไรสูงก็จะส่ งผลต่อทางลบการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ
ด้วยเช่นกัน Jensen & Meckling, (1976)
ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบตั ิงานที่ถกู ก�ำหนดร่ วมกันโดยคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานขององค์กรทุกระดับชั้น เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสม
ผลว่า วิธีการหรื อการปฏิบตั ิงานตามที่กำ� หนดไว้จะท�ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุม
การเปิ ดเผยจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในส่ งผลต่อคุณภาพของรายการคงค้าง
บริ ษทั ที่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในจะส่ งผลให้คุณภาพของรายการคงค้างต�่ำ 
การควบคุมภายในที่ดีจะช่วยลดการจัดการก�ำไรได้ การค้นพบเชิ งประจักษ์เกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่มีคุณภาพสู งจะสามารถลดหรื อระงับการจัดการก�ำไรจากรายการ
ควบคุมคงค้างได้ Mahdi & Mohamadreza, (2015) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลกระทบของการควบคุมภายในต่อกระแสเงินสดและรายได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาผลกระทบของการควบคุมภายในต่อคุณภาพของรายการทางบัญชี โดยมุ่งเน้น
ที่กระแสเงินสดโดยใช้ Dechow & Schrand (2000) พบความสัมพันธ์ของคุณภาพของระบบ
การควบคุมภายในต่อก�ำไรจากการด�ำเนินงานพบความสัมพันธ์ดงั กล่าว ดังนั้น นักลงทุน
และนักวิเคราะห์จึงสามารถพิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็งถือเป็ นปั จจัย
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หนึ่ งที่ส่งผลต่อคุณภาพของก�ำไร เพื่อเป็ นประโยชน์สำ� หรับนักลงทุนในการพิจารณา
ในการตัดสิ นใจเพื่อคุณภาพของการควบคุมภายในส่ งผลกระทบต่อคุณภาพของข้อมูล
ทางการบัญชีซ่ ึ งถือว่ามีความส�ำคัญประกอบการตัดสิ นใจของนักลงทุน แสดงให้เห็นถึง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่มุ่งเน้นถึงระบบการปรับปรุ งควบคุมภายใน บริ ษทั ที่มีการรายงาน
การควบคุมภายในมากจะส่ งผลให้ขอ้ มูลทางการบัญชีมีประสิ ทธิภาพ มีการปรับปรุ งข้อมูล
ทางการบัญชีให้ดีมากขึ้น
คุณภาพงานสอบบัญชี (Audit Quality)
จากงานวิจยั ของ Ken Y. Chen, Kuen -Lin Lin & Jian Zhou, (2005) พบความสัมพันธ์
ของคุณภาพงานสอบบัญชีที่ส่งผลต่อการจัดการก�ำไร ส�ำหรับหุน้ IPO หรื อการเสนอขาย
หุ น้ ใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปในครั้งแรกของประเทศใต้หวัน โดยคุณภาพงานสอบบัญชี
ที่ดีวดั จาก BIG 5 ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพสู ง การให้ขอ้ มูลที่แม่นย�ำ  มีส่วนส�ำคัญต่อ
คุณภาพก�ำไร และการจัดการก�ำไรส่ งผลเชิงลบต่อมูลค่าหุน้ งานสอบบัญชีที่มีคุณภาพสูง
ก็ส่งผลต่อการลดลงของจัดการก�ำไรด้วยเช่นกัน Ahmed Hussein Al-Rassas Hasnah
Kamardin (2016), Li-Lun & Yu-Ting , (2016) พบว่า นักลงทุนให้ความเชื่อมัน่ ในผูส้ อบ
บัญชีที่มาจาก Big 4 ซึ่งนักลงทุนถือว่าบริ ษทั สอบบัญชีที่เป็ นสากลมีความเชี่ยวชาญมากกว่า
บริ ษทั โดยทัว่ ไป ส�ำนักงานสอบบัญชีทมี่ ปี ระสบการณ์มากกว่าจะมีเทคโนโลยีการตรวจสอบ
มากกว่า ส่วนบริ ษทั ขนาดใหญ่จะมีระบบการควบคุมภายในที่ดีกว่า จึงท�ำให้มคี วามเชื่อถือ
ของผูส้ อบบัญชีมากกว่า Chih-Ying, Chan-Jane & Yu-Chen, (2008) พบว่า ผูส้ อบบัญชี
ที่เป็ นหุ ้นส่ วนกันมีความสัมพันธ์กบั การจัดการก�ำไร ควรมีการควบคุมคุณภาพงาน
สอบบัญชีของการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีที่เป็ นหุน้ ส่ วนกัน
โครงสร้ างการเป็ นเจ้ าของ (Ownership Structure)
จากงานวิจยั ในอดีต พบว่า การควบคุมกิจการโดยรัฐบาล นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุน
สถาบัน ท�ำให้ลดการจัดการก�ำไร การควบคุมการจัดการก�ำไรก็ข้ ึนอยูก่ บั คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการเป็ นเจ้าของที่ถือหุ น้ การรวมกันของการเป็ นเจ้าของ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของก�ำไรเนื่ องจากการควบคุมที่มากขึ้น เป็ นการแก้ไขปั ญหาและ
ลดกลไกต่าง ๆ ที่ซบั ซ้อน การที่ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ถือหุน้ เสมือนว่าเป็ นการถือหุน้ ในบริ ษทั
ของตัวเอง มีสิทธิควบคุมและออกเสียงเพือ่ ประโยชน์ของตัวเอง รวมถึงผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ด้วย
หากนักลงทุนสถาบันเข้ามาควบคุมก็อาจท�ำให้มีความคาดหวังในก�ำไรที่มีคุณภาพ Hafiza,
(2014) ความเป็ นเจ้าของโดยนักลงทุนสถาบันเป็ นเรื่ องส�ำคัญ มีบทบาทต่อคุณภาพที่รายงาน
นักลงทุนสถาบันสามารถลดก�ำไรได้มากกว่าเนื่องจากนักลงทุนสถาบันมีสิทธ์เข้าถึงข้อมูล
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ที่เกี่ยวข้องและทันเวลา นักลงทุนสถาบันไม่อนุญาตให้ฝ่ายจัดการเข้าถึงรายการคงค้าง
เพื่อการตกแต่งก�ำไร การตรวจสอบบทบาทของบริ ษทั ที่ถูกควบคุมโดยนักลงทุนสถาบัน
มีผลต่อการจัดการก�ำไรจากการศึกษาพบความสัมพันธ์เชิ งลบระหว่างโครงการการ
เป็ นเจ้าของโดยนักลงทุนสถาบันกับการจัดการก�ำไร และ Ahmed Hussein Al-Rassas
Hasnah Kamardin (2016) อิทธิ พลของฝ่ ายจัดการพบว่าการปฏิบตั ิตวั ของฝ่ ายจัดการ
จะมีความรับผิดชอบและเคารพกับนักลงทุนสถาบัน บริ ษทั ที่มีโครงสร้างเงินทุนส่ วนใหญ่
ที่เป็ นของรัฐบาลจะมีแนวโน้มของการจัดการก�ำไรต�่ำ  เนื่ องจากรัฐบาลต้องการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้ างเงินทุน (Capital Structure)
โครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยตราสารหนี้และตราสารทุน หรื อสัดส่ วนหนี้ สิน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ นั้นเอง ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
1. หนี้สิน (Debt) โครงสร้างเงินทุนในส่วนของหนี้สินจะประกอบด้วย หนี้สินระยะยาว
และหนี้สินระยะสั้น โครงสร้างเงินทุนในส่วนของหนี้สินระยะยาวจะส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ของบริ ษทั ส่ วนโครงสร้างเงินทุนที่เป็ นหนี้สินรวมจะส่ งผลต่อมูลค่ากิจการและก�ำไร
ต่อหุน้ ในตลาดทุนที่สมบูรณ์ การน�ำกลยุทธ์มาใช้โดยไม่กระทบต่อมูลค่าของบริ ษทั สามารถ
เพิม่ หรื อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุนได้หากมีการได้เปรี ยบทางด้านภาษี โดยเฉพาะ
โครงสร้างเงินทุนในส่ วนของหนี้สินเนื่องจากผลตอบแทนของหนี้สิน คือ อัตราดอกเบี้ย
ซึ่งสามารถเป็ นค่าใช้จ่ายในการประหยัดภาษีได้ และ Ahmed Hussein Al-Rassas Hasnah
Kamardin (2016), Li-Lun & Yu-Ting  (2016) ความสามารถในการท�ำก�ำไรสามารถ
จ่ายช�ำระหนี้ ได้ มีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการจ่ายดอกเบี้ย ท�ำให้โครงสร้างเงินทุน
ในส่ วนของหนี้สินลดลง
2. ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Equity) โครงสร้างเงินทุนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ผลตอบแทน
คือเงินปันผล การระดมทุนจากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนย่อมมีความเสี่ ยง ดังนั้น ผูบ้ ริ หาร
มักจะจูงใจนักลงทุนโดยการลดอัตราหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ความสามารถในการท�ำก�ำไร
คือ การมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ธุรกิจอาจเจริ ญเติบโต
มากขึ้นหรื อลดลง ส่ งผลต่อราคาหุน้ หากราคาหุน้ ลดลงมีผลกระทบให้ภาวะการเงินของ
บริ ษทั ลดลงตาม โครงสร้างองค์กรอาจล้มเหลวหากการเงินของบริ ษทั เกิดปั ญหา ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารต้องตัดสิ นใจให้ดีสำ� หรับโครงสร้างเงินทุนระหว่างหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
การจัดการก�ำไร (Earning Management)
ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการก�ำไร ก�ำไรที่มี
คุณภาพนั้นจะต้องไม่มีการจัดการก�ำไร ไม่มีการตกแต่งก�ำไรโดยผูบ้ ริ หารเพื่อการตักตวง
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ผลประโยชน์ส่วนตัว Koh (2003), Hafiza (2014), Hashim & Suseladevi (2006),
Velury & Jenkins (2006)  การพิจารณาก�ำไรที่มีคุณภาพคือ คุณภาพของรายการคงค้าง
ความคงอยู่ ความสามารถในการท�ำนาย และความแปรปรวนของช่วงเวลาของ แรงจูงใจ
ในการจัดการก�ำไร ได้แก่ แรงจูงใจด้านโบนัส แรงจูงใจตามสัญญา แรงจูงใจทางการเมือง
แรงจูงใจด้านภาษี การเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจของฝ่ ายบริ หาร แรงจูงใจในตลาดทุน สาเหตุ
หรื อปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดการตกแต่งก�ำไรอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น เพื่อให้สอดคล้อง
ความคาดหวังของนักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขการกูย้ ืมทางการเงิน
และป้ องกันการแทรกแซงของรัฐบาล การเกลี่ยก�ำไรให้สม�่ำเสมอ โดยมีการจัดการก�ำไร
แต่ละปี ให้เท่า ๆ กัน เพื่อไม่ให้ราคาของหุน้ สูงหรื อต�่ำเกินไป เพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัว
ของผูบ้ ริ หาร เช่น โบนัส รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หาร การเกรงกลัวว่าจะถูก
ปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งงาน การโยกย้ายผูบ้ ริ หาร Iram (2011)
การเจริญเติบโตอย่ างยัง่ ยืน (Sustainable Growth)
การเจริ ญเติบโตของบริ ษทั สิ่ งส�ำคัญที่นกั ลงทุน เพราะบริ ษทั ที่เติบโตจะท�ำให้มลู ค่า
ของกิจการนั้นปรับตัวสู งขึ้นตาม โอกาสในการเจริ ญเติบโตของกิจการจะมีนอ้ ยหากฝ่ าย
จัดการอาจมีแรงจูงใจในการจัดท�ำรายงานทางการเงินที่มีความผิดพลาดมาก เพือ่ ที่จะรักษา
ระดับการเจริ ญเติบโต แต่เป็ นการเจริ ญเติบโตอย่างไม่ยงั่ ยืน แต่หากก�ำไรมีคุณภาพ
การสะท้อนและรายงานออกมาอย่างถูกต้อง ย่อมท�ำให้การเจริ ญเติบโตของบริ ษทั เป็ นไปได้
อย่างยัง่ ยืน Sulaiman, Aziz & John (2013)  การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพทางการเงินต่อ
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงินในการวัด คือ อัตราผลตอบแทน
ต่อสิ นทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในการวัดประสิ ทธิภาพการลงทุน
และผลด�ำเนินงานของกิจการ ซึ่ งอัตราส่ วนเหล่านี้เป็ นเครื่ องมือในการตัดสิ นใจที่ดีผา่ น
มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ หากต้องการทราบความส�ำเร็ จของกิจการ สิ่ งจ�ำเป็ นที่ตอ้ งวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินของกิจการที่เกี่ยวข้องและสามารถแสดงให้เห็นได้ในงานทางการเงิน
คือ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อัตรา
การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนยังอยูก่ บั รายได้และการรักษาผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ ไว้นน่ั เอง
อัตราการเจริ ญเติบโตช่วยให้บริ ษทั พัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การเติบโตของรายได้ การสร้างมูลค่าเพิ่มในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และความสามารถในการ
ท�ำก�ำไรซึ่งสามารถประเมินจากผลการด�ำเนินงานของบริ ษทั ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ช่วยผลักดันให้เกิดการเจริ ญเติมโต หากบริ ษทั มีผลก�ำไรสูงมีโอกาสที่จะลงทุนเพิม่ มากขึ้น
ตาม Febriela Sirait Sylvia Veronica Siregar (2014)
80

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

ระเบียบวิธีการวิจยั

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย จ�ำนวน 537 บริ ษทั โดยเก็บข้อมูลจากงบการเงินที่เปิ ดเผยล่าสุ ด
ที่ได้ทำ� การศึกษา คือ ปี 2560โดยศึกษาแนวโน้มย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 พ.ศ 2560 แต่ไม่รวมบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1.  บริ ษทั ที่ถูกเพิกถอน เข้าข่ายถูกเพิกถอน บริ ษทั ที่อยูร่ ะหว่างการฟื้ นฟูการ
ด�ำเนินงานเพราะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำ� หนดกฎเกณฑ์ที่ให้พกั การซื้อขาย
ในบริ ษทั ดังกล่าว ท�ำให้ผวู ้ ิจยั ไม่สามารถหาผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่ งจ�ำเป็ นต้องใช้
ในการวัดค่า
2.  บริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจการเงิน ประกอบด้วย เงินทุนหลักทรัพย์ (Finance and
Securities) ธนาคาร (Banking) และประกันชีวิตและประกันภัย (Insurance) เนื่ องจาก
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีของธุ รกิจประเภทดังกล่าว ต่างกับแนวปฏิบตั ิของธุ รกิจกลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่น การศึกษากลุ่มดังกล่าวรวมกันอาจท�ำให้ผลการวิจยั บิดเบือนได้
3.  บริ ษทั เพิ่งจดทะเบียนเข้าตลาดฯ และบริ ษทั ที่มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ เนื่องจากกลุ่ม
ดังกล่าว ไม่สามารถเป็ นกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนั้น ข้อมูลจึงไม่ครบถ้วน ส�ำหรับบริ ษทั ที่เพิ่ม
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่น้ นั อาจมีงบการเงินไม่ครบระยะเวลา 1 ปี ท�ำให้
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาไม่เพียงพอ
4.  บริ ษทั ที่มีขอ้ มูลไม่ครบหรื อไม่สามารถหาข้อมูลได้ เพื่อการประมวลผลในการ
ตอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค์
ดังนั้น ประชากรที่เข้าเงื่อนไขและใช้ในการศึกษามีจำ� นวนคงเหลือทั้งสิ้ น 334 บริ ษทั
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การเก็บรวมรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary) โดยท�ำการเก็บข้อมูล
จากงบการเงินประจ�ำปี และรายงานจากแบบฟอร์ม 56-1 จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยก�ำหนดค่าตัวแปรของงานวิจยั สามารถหาค่าในการวัดได้ ดังนี้

ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเป็ นตัวแปรสังเกตได้ท้ งั หมดซึ่ งประกอบด้วยตัวแปรต้น
จ�ำนวน 4 ตัว และตัวแปรตามจ�ำนวน 2 ตัว ดังนี้
ตัวแปรต้ น ประกอบด้วย คุณภาพงานสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน โครงสร้าง
การเป็ นเจ้าของและโครงสร้างเงินทุน
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1. คุณภาพงานสอบบัญชี
คุณภาพงานสอบบัญชี ได้แก่ ชื่อเสี ยงของส�ำนักงานสอบบัญชี (Brand Name)
การหมุนเวียน ผูส้ อบบัญชี (Auditors Tenure) และระดับลูกค้าของส�ำนักงานสอบบัญชี
(Consumer of Audit )
2. ระบบการควบคุมภายใน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ได้แก่ ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการเงิน ด้านบัญชี ความถี่
ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและความเป็ นอิสระ ผูต้ รวจสอบภายใน
3. โครงสร้ างการเป็ นเจ้ าของ ได้ แก่
3.1 สัดส่ วนการถือหุน้ โดยรัฐบาล
3.2 สัดส่ วนการถือหุน้ โดยนักลงทุนต่างชาติ
3.3 สัดส่ วนการถือหุน้ โดยนักลงทุนสถาบัน
4. โครงสร้ างเงินทุน  วัดโดยใช้อตั ราส่ วนหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย การจัดการก�ำไรและการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
1. การจัดการก�ำไร วัดโดยใช้โมเดลการจัดการก�ำไรของ Yoon & Miller, (2002)  
(TAt/REVt) = α0 + α1(∆REVt-∆RECt)/REVt + α2(∆EXPt - ∆PAYt)/ REVt +
α3(∆DEPt+∆PENt)/ REVt + ε
โดยที่
TA (Total Accruals) คือ ก�ำไรสุ ทธิ ก่อนหักรายการพิเศษ-กระแสเงินสดสุ ทธิ จาก
การด�ำเนินงาน
REV
คือ รายได้รวม
∆REV คือ ผลต่างระหว่างรายได้รวมปี ที่พิจารณากับปี ก่อนหน้า
∆REC คือ ผลต่างระหว่างลูกหนี้การค้าปี ที่พิจารณากับปี ก่อนหน้า
∆EXP คือ ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายของปี ที่กำ� ลังพิจารณากับปี ก่อนหน้า
(ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
∆PAY คือ ผลต่างระหว่างเจ้าหนี้การค้าปี ที่พิจารณากับปี ก่อนหน้า
∆DEP คือ ผลต่างระหว่างค่าเสื่ อมราคาปี ที่พิจารณากับปี ก่อนหน้า
∆PEN คือ ผลต่างระหว่างผลประโยชน์พนักงานปี ที่พิจารณากับปี ก่อนหน้า
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2. การเจริญเติบโตของธุรกิจอย่ างยัง่ ยืน วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ
2.1 อัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย
= (ยอดขาย ณ วันสิ้ นงวด – ยอดขาย ณ วันต้น งวด)/ยอดขาย ณ วันต้นงวด
         2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
= ก�ำไรสุ ทธิ/สิ นทรัพย์รวม
         2.3 อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
= ก�ำไรสุ ทธิ/ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำ� การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก
ท�ำการวิเคราะห์หาค่าของการจัดการก�ำไรจากโมเดลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression) ขั้นตอนต่อไป เมื่อได้ค่าของการจัดการก�ำไรแล้ว จึงน�ำค่าที่ได้
ไปวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ด้วยโปรแกรมส�ำเร็ จรู ป
ผลการวิจยั
การศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลการวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม
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ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองค์ประกอบโมเดล
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ผลของโมเดลโดยรวมปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการจัดท�ำก�ำไร (EM) อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ คุณภาพงานสอบบัญชี (AQ) ระบบการควบคุมภายใน (IC)  
และโครงสร้างการเป็ นจ้าของ  (OS)  ด้วยค่าอิทธิพล (มาตรฐาน) เท่ากับ -0.016 -0.072
และ -0.006 ตามล�ำดับ และพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน (SG)
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 คือ การจัดการก�ำไร (EM) และโครงสร้างผูถ้ อื หุน้   (CS)  
ด้วยค่าอิทธิ พล (มาตรฐาน) เท่ากับ -1.380 และ 0.120 ตามล�ำดับ ผลการทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปั จจัยคุณภาพงานสอบบัญชี ระบบการควบคุม
ภายใน โครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ โครงสร้างการเป็ นเจ้าของที่มีต่อการจัดการก�ำไรและส่ งผล
ต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
ดังที่ได้ศึกษาผ่านมาแล้วตามล�ำดับ สามารถอธิบายอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
คุณภาพงานสอบบัญชี (AQ)   ระบบการควบคุมภายใน (IC) และโครงสร้างการเป็ น
เจ้าของ (OS) มีอิทธิ พลโดยตรงต่อการจัดการก�ำไร เท่ากับ -0.016 -0.072 และ -0.006
ตามล�ำดับ เป็ นค่าอิทธิพลที่มีนยั ส�ำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
EM = - 0.016*AQ - 0.072*IC - 0.006*OS
การจัดการก�ำไร (EM) และโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น (CS) มีอิทธิ พลโดยตรงต่อการ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน เท่ากับ -1.380  และ 0.120 ตามล�ำดับ เป็ นค่าอิทธิพลที่มีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .05 สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
SG = - 1.380*EM + 0.120*CS
ในการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ของบริ ษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูว้ จิ ยั สามารถน�ำเสนอผลการวิจยั
เพื่อตอบสมมุติฐานการวิจยั ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ระบบการควบคุมภายในส่ งผลทางลบต่อจัดการก�ำไรของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระบบการควบคุมภายในกับ
จัดการก�ำไร พบว่า เป็ นไปตามสมมุติฐานของการวิจยั นัน่ คือ ตัวแปรระบบการควบคุม
ภายในมีความสัมพันธ์ทางตรงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติต่อคุณภาพก�ำไร ซึ่ งมีค่าแสดง
บนเส้นความสัมพันธ์ เท่ากับ -0.07 โดยระบบการควบคุมภายใน คือ คะแนนรายงาน
ระบบการควบคุมภายใน จึงสรุ ปได้วา่ โครงสร้างเงินทุนมีความสัมพันธ์กบั จัดการก�ำไร
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพงานสอบบัญชี ส่งผลทางลบต่อจัดการก�ำไรของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณภาพงานสอบบัญชี
กับการจัดการก�ำไร พบว่า เป็ นไปตามสมมุติฐานของการวิจยั นัน่ คือ ตัวแปรคุณภาพงาน
สอบบัญชีมีความสัมพันธ์ทางตรงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติต่อคุณภาพก�ำไร ซึ่งมีค่าแสดง
บนเส้นความสัมพันธ์ เท่ากับ -0.02 โดยคุณภาพงานสอบบัญชี คือ ชื่อเสี ยงของส�ำนักงาน
สอบบัญชี การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี และระดับลูกค้าของส�ำนักงานสอบบัญชี จึงสรุ ป
ได้ว่าคุณภาพงานสอบบัญชี ความสัมพันธ์กบั จัดการก�ำไรโดยคุณภาพงานสอบบัญชี
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจัดการก�ำไร
สมมติฐานที่ 3 โครงสร้างการเป็ นเจ้าของส่ งผลทางลบต่อการจัดการก�ำไรของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโครงสร้างการเป็ นเจ้าของ
กับการการจัดการก�ำไร พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั นั้นคือ โครงสร้างการ
เป็ นเจ้าของมีความสัมพันธ์ทางตรงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติต่อการจัดการก�ำไร ซึ่ งมี
ค่าแสดงบนเส้นความสัมพันธ์ เท่ากับ -0.01 โดยโครงสร้างการเป็ นเจ้าของประกอบด้วย
สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยรัฐบาลเป็ นสัดส่ วนการถือหุ น้ โดยนักลงทุนต่างชาติ และสัดส่ วน
การถือหุ น้ โดยนักลงทุนสถาบัน จึงสรุ ปได้วา่ โครงสร้างการเป็ นเจ้าของมีความสัมพันธ์
กับการจัดการก�ำไร
สมมติฐานที่ 4 โครงสร้างเงินทุนส่ งผลทางลบต่อจัดการก�ำไรของบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโครงสร้างเงินทุนกับจัดการ
ก�ำไร พบว่า ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานของการวิจยั นัน่ คือ ตัวแปรโครงสร้างเงินทุนไม่มี
ความสัมพันธ์ทางตรงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติต่อจัดการก�ำไร ซึ่ งมีค่าแสดงบนเส้น
ความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00 โดยโครงสร้างเงินทุน คือ อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อสิ นทรัพย์
รวม จึงสรุ ปได้วา่ โครงสร้างเงินทุนไม่มีความสัมพันธ์กบั จัดการก�ำไร
สมมติฐานที่ 5 โครงสร้างเงินทุนส่ งผลทางบวกต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโครงสร้างเงินทุนกับการ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน พบว่าเป็ นไปตามสมมุติฐานของการวิจยั นัน่ คือ ตัวแปรโครงสร้าง
เงินทุนมีความสัมพันธ์ทางตรงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ซึ่งมีคา่ แสดงบนเส้นความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.12 โดยโครงสร้างเงินทุน คือ อัตราส่วนหนี้สิน
รวมต่อสิ นทรัพย์รวม และการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ คือ ความสามารถในการช�ำระหนี้
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อัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย จึงสรุ ปได้วา่ โครงสร้างเงินทุนความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
สมมติฐานที่ 6 ระบบการควบคุมภายในส่ งผลทางบวกต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระบบการควบคุมภายใน
กับการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน พบว่าไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานของการวิจยั นัน่ คือ ระบบ
การควบคุมภายในไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติต่อการเจริ ญเติบโต
อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งมีค่าแสดงบนเส้นความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.10โดยระบบการคบคุมภายใน
ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการเงิน ด้านบัญชี ความถีใ่ นการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
และความเป็ นอิสระผูต้ รวจสอบภายในและการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ คือ ความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ อัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย จึงสรุ ปได้วา่ ระบบการควบคุมภาย
ในไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
สมมติฐานที่ 7 การจัดการก�ำไรส่ งผลทางลบต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณภาพก�ำไรกับการเจริ ญ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน พบว่า เป็ นไปตามสมมุติฐานของการวิจยั นัน่ คือ ตัวแปรคุณภาพก�ำไร
มีความสัมพันธ์ทางตรงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งมี
ค่าแสดงบนเส้นความสัมพันธ์ เท่ากับ  –1.38 โดยการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน คือ อัตรา
การเจริ ญเติบโตของยอดขาย อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และอัตราผลตอบแทน
ต่อสิ นทรัพย์ จึงสรุ ปได้ว่าการจัดการก�ำไรความสัมพันธ์เชิ งลบกับการเจริ ญเติบโต
อย่างยัง่ ยืน

การอภิปรายผล

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ปั จจัยเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การจัดการก�ำไรและโครงสร้างเงินทุน เนื่องจาก
การจัดการก�ำไร คือ การตักตวงผลประโยชน์ในระยะสั้นของฝ่ ายบริ หารและเป็ นความ
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ขัดแย้งที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ ซึ่งงานวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Febriela Sirait Sylvia Veronica Siregar (2014) ที่พบความสัมพันธ์เชิงลบของ
การจัดการก�ำไรกับอัตราการเจริ ญเติบโตของรายได้ ก�ำไรที่มีคุณภาพจะส่ งผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ส่ งผลให้มีความสามารถในการท�ำก�ำไร ความสามารถ
ในการจ่ายช�ำระหนี้ มีอตั ราการเจริ ญเติบโตของรายได้และส่ งผลให้มีการจ่ายเงินปั นผล
อย่างต่อเนื่อง และSulaiman, Aziz & John (2013) ที่พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
การจัดการก�ำไรกับการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนเช่นกันและโครงสร้างผูเ้ งินทุนส่ งผลต่อ
การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน เนื่องจากโครงสร้างเงินทุนที่ประกอบไปด้วยหนี้สินจ�ำนวนมาก
จะถูกบังคับทางอ้อมจากเจ้าหนี้เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของกิจการเจริ ญเติบโตไปอย่างยัง่ ยืน
การใช้ทรัพยกรอย่างคุม้ ค่าก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากที่สุด โดยงานวิจยั นี้
สอดคล้องกับ T. Velnampy & J. Aloy Niresh (2012) ที่พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
ผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และระดับโครงสร้างเงินทุน การกูย้ มื เงินในระยะยาว
ย่อมส่ งผลท�ำให้สินทรัพย์ที่มีตวั ตนเพิ่มมากขึ้นตาม เนื่ องจากว่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนนั้น
จะถูกน�ำไปค�้ำประกันกับทางธนาคารหรื อเจ้าหนี้ ธุรกิจที่มีการขยายตัวของรายได้กย็ อ่ ม
ต้องการจัดหาเงินทุนทีม่ ากขึ้น การขยายตัวเพิม่ ขึ้นของรายได้น้ ี จะก่อให้กิจการมีความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนในสิ นทรัพย์ การเพิ่มขึ้นของยอดขาย
เพื่อสร้างความสามารถในการท�ำก�ำไร ความสามารถในการช�ำระหนี้และส่ งผลให้กิจการ
มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืนจึงต้องอาศัยแหล่งเงินทุนที่มาจากหนี้สิน เช่น
เดียวกับ Serghiescu, (2014) ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการท�ำก�ำไร การหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ ขนาดของกิจการ ตัวแปรที่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนมากที่สุด คือ ความสามารถในการท�ำก�ำไร
นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยที่ส่งผลทางลบต่อการจัดการก�ำไรของบริ ษทั ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบัญชี
และโครงสร้างการเป็ นเจ้าของเนื่ องจากบริ ษทั ที่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน
จะส่ งผลให้คุณภาพของรายการคงค้างต�่ำ ก่อให้เกิดการจัดการก�ำไรสูง การควบคุมภายใน
ที่มีคุณภาพสู งจะสามารถลดหรื อระงับการจัดการก�ำไรจากรายการคงค้างได้ เพื่อเป็ น
ประโยชน์สำ� หรับนักลงทุนในการพิจารณาในการตัดสิ นใจเพื่อลงทุน การควบคุมภายใน
ที่มีประสิ ทธิภาพย่อมส่ งผลให้บริ ษทั มีการบริ หารจัดการที่มีดี ลดการจัดการก�ำไรเพือ่ สร้าง
ชื่อเสี ยงให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสูงและจูงใจนักลงทุน รวมไปถึงการคุม้ ครองผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพย่อมส่ งผลให้การด�ำเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพ
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ตามคุณภาพของการควบคุมภายในที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี
ซึ่งถือว่ามีความส�ำคัญประกอบการตัดสิ นใจของนักลงทุน แสดงให้เห็นถึงการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีที่มุ่งเน้นถึงระบบการควบคุมภายในที่ดี เช่นเดียวกับ Doyle, (2007); Mahdi
& Mohamadreza (2015), Han Li, (2015) ที่พบความสัมพันธ์เชิ งลบระหว่างระบบ
การควบคุมภายในที่ดีกบั การจัดการก�ำไร ดังนั้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์จึงสามารถ
พิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็งถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของก�ำไร บริ ษทั สอบบัญชีที่มีชื่อเสี ยงจะมีผสู ้ อบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
มากกว่า การใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยจะท�ำให้การตรวจสอบบัญชีมคี ณ
ุ ภาพสูง มีความแม่นย�ำ
ของข้อมูลมากขึ้น ซึ่งการตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพจะมีส่วนส�ำคัญโดยตรงต่อการจัดการ
ก�ำไร เช่นเดียวกับ Ken Y. Chen, Kuen -Lin Lin Jian Zhou (2005); Chih-Ying, Chan-Jane
& Yu-Chen, (2008); Rusmin Rusmin ,(2010) ที่พบว่า คุณภาพงานสอบบัญชีส่งผลทางลบ
ต่อการจัดการก�ำไร หากงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพสู งก็ส่งผลต่อการลดลงของการจัดการ
ก�ำไรด้วยเช่นกัน โดยงานวิจยั นี้ได้สอดคล้องกับ Mohammad (2016 ) Mohamed Khalila,
(2013); Ahmed Hussein Al-Rassas Hasnah Kamardin (2016) ซึ่งพบความสัมพันธ์เชิงลบ
ของการจัดการก�ำไรกับคุณลักษณะของงานตรวจสอบที่มีความเข้มข้นสู ง Li-Lun &
Yu-Ting (2016) พบว่า นักลงทุนให้ความเชื่ อมัน่ ในผูส้ อบบัญชี ที่มาจากส�ำนักงาน
สอบบัญชีที่มีชื่อเสี ยงและมีความเป็ นสากลอย่าง BIG 4 มากกว่าเนื่องจากความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ทำ� งานรวมไปถึงการยอมรับจากลูกค้าที่ใช้บริ การของ BIG 4 มีมากกว่า
ส�ำนักงานสอบบัญชีอื่น ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโครงสร้าง
การเป็ นเจ้าของกับการจัดการก�ำไร พบว่า เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั นัน่ เป็ นเพราะว่า
การเพิ่มอ�ำนาจในการควบคุมมากหรื อการมีศูนย์รวมของการควบคุมมากในผูถ้ ือหุ ้น
จะช่วยลดการจัดการก�ำไรลงได้และส่ งผลให้คุณภาพของก�ำไรมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
โครงสร้างการเป็ นเจ้าของที่มีการถือหุน้ โดยรัฐบาลจะมีแนวโน้มที่จะลดการจัดการก�ำไร
เพราะรัฐบาลมีบทบาท สิทธิ และอ�ำนาจควบคุม เพือ่ ต้องการเพิม่ มูลค่าของกิจการ การส่งเสริ ม
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตลาดทุน หากการ
ถือหุ ้นโดยรัฐบาลของกิ จการมีมากก็จะส่ งผลให้แนวโน้มของการจัดการก�ำไรน้อย
อีกประการหนึ่ งคือ โครงสร้างการเป็ นเจ้าของที่ถือหุ น้ โดยนักลงทุนต่างชาติก็นบั ได้วา่
เป็ นปั จจัยส�ำคัญในการควบคุมการจัดการก�ำไร เนื่ องจากนักลงทุนต่างชาติที่มีความรู ้
และความเชี่ยวชาญจะสามารถลดการจัดการก�ำไรลงได้ นักลงทุนต่างชาติจะมีกลยุทธ์
เพื่อให้ธุรกิจเจริ ญเติบโตในระยะยาวและอีกทั้งยังมีกลยุทธ์ในการลดพฤติกรรมของ
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ฝ่ ายจัดการในการจัดการก�ำไร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Jun, Guo, et al. (2014) และ
โครงสร้างเงินทุนที่มีการถือหุ ้นโดยนักลงทุนสถาบันก็จะสามารถลดการจัดการก�ำไร
ลงได้เช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนสถาบันมีกลไกในการก�ำกับดูแลที่ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
Koh (2003); Hafiza (2014); Hashim  & Suseladevi (2006) ; Velury & Jenkins (2006)
ซึ่งพบว่า หากกิจการที่ไม่มีการถือหุน้ จากนักลงทุนสถาบันจะมีการจัดการก�ำไรสูงแต่หาก
กิจการที่มีการถือหุ น้ โดยนักลงทุนสถาบันมากจะท�ำให้ลดการจัดการก�ำไรลงได้ ซึ่ งจะ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของรายการคงค้างในรายงานทางการเงิน ดังนั้น โครงสร้าง
การเป็ นเจ้าของที่ถือหุ น้ โดยรัฐบาล นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบันจะสามารถ
ลดการจัดการก�ำไรของฝ่ ายบริ หารลงได้
ผลการทดสอบยังพบว่า โครงสร้างเงินทุนที่มาจากหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ไม่มีอิทธิ พลต่อการจัดการก�ำไร อาจมีปัจจัยสภาพแวดล้อมอย่างอื่นที่มีอิทธิ พลต่อการ
จัดการก�ำไรมากกว่า เช่น คุณภาพงานสอบบัญชี ซึ่ งการตรวจสอบบัญชี ที่มีคุณภาพ
จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการก�ำไรมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม การมีหน่วยงานอื่นที่คอย
ก�ำกับดูแลและ  มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์การเงินและบัญชี ก็จะท�ำให้สามารถ
ตรวจสอบและลดการจัดการก�ำไรของผูบ้ ริ หาร  ลงได้ (Iram, 2011)รวมไปถึงความเข้มงวด
ของเจ้าหนี้ ในการก�ำกับดูแลการจัดการก�ำไรของฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องด้วย และผลการทดสอบไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างระบบการควบคุมภายในต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน นัน่ อาจเป็ นเพราะว่า ตัวแปร
ในการวัดหรื อค่าคะแนนที่ได้ยงั ไม่สะท้อนให้เห็นถึงระบบการควบคุมภายในที่ดี โดย
การศึกษาแนะน�ำให้เพิ่มตัวแปรควบคุมในการทดสอบ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ยังคงเชื่อมัน่ ว่าระบบ
การควบคุมภายในยังส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตของกิจการ เนื่องจากระบบการควบคุมภายใน
ที่มีจะบ่งบอกถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพและก่อให้เกิดประสิ ทธิผลมากที่สุด

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการก�ำไร คือ คุณภาพของงานสอบบัญชี เนื่องจากงานสอบ
บัญชีที่มีคุณภาพสามารถลดการจัดการก�ำไรลงได้และหากกิจการมีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีก็สามารถลดการจัดการก�ำไรลงได้ดว้ ยเช่นกัน รวมไปถึงกิจการมีโครงสร้างเงินทุน
ที่มีจากรัฐบาล นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบัน ก็สามารถเป็ นแรงกดดันในการลด
การจัดการก�ำไรลงได้ นอกจากนี้ การจัดการก�ำไรยังส่ งผลทางลบต่อการเจริ ญเติบโต
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ของธุรกิจอีกด้วย เนื่องจากธุรกิจใดที่มีขอ้ สงสัยหรื อรายการที่ผดิ ปกติจากการด�ำเนินงาน
และมีความเสี่ ยงทางด้านการเงินที่ทำ� ให้เกิดความไม่มน่ั คงในอนาคตจะส่ งผลท�ำให้
เกิดการจัดการก�ำไรขึ้นนัน่ เอง ส่ วนปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน่ นัน่ ก็คือโครงสร้างเงินทุน หากเงินทุนที่ประกอบด้วยภาระหนี้ สินหรื อมาจากการ
กูย้ ืมเงินที่ตน้ ทุนต�่ำย่อมท�ำให้เป็ นแหล่งเงินทุนที่สำ� คัญต่อการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ
อีกด้วย
ข้ อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งต่อไปอาจปรับเปลี่ยนใช้โมเดลอื่น ๆ ในการวัดจัดการก�ำไรเพือ่ วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบว่าโมเดลใดที่เหมาะสมและเชื่อถือได้มากที่สุด
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