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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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และ (4) คุณภาพก าไรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทที่มีคุณภาพก าไรสูงขึ้นจะ
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Abstract 

 
 Objectives of this study are to study (1) relationship between audit committee 
effectiveness and earnings quality of the listed companies in the Stock Exchange of 
Thailand, (2) relationship between audit quality and earnings quality of the listed 
companies in the Stock Exchange of Thailand, and (3) relationship between earnings 
quality and dividend payout of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand.  

 Quantitative method is employed using panel data of 1,481 listed companies in 
the Stock Exchange of Thailand during 2009 to 2013. Panel data models are estimated 
using fixed-effects and random-effects models. 

The findings reveal that (1) combination of audit committees is positively related 
to earnings quality, (2) switching audit firm from Big4 to Non-big4 has positive 
relationship with earnings quality, (3) going concern opinion of auditors is negatively 
related to earning quality, and (4) earning quality has positive impact on dividend 
payout. Companies with better earning quality are more likely to pay dividend in order 
to signal better earning quality of the companies. 

 
Keywords: Audit Committee Effectiveness, Audit Quality, Earnings Quality 
 
 
 
 
Advisor’s Signature …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



(3) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ทุกท่านและ
ผู้อ านวยการหลักสูตร ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา ขอขอบพระคุณ ดร.ถนอมศักดิ์  สุวรรณน้อย ผศ.ดร.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล และ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา และชี้แนะ
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และคอยช่วยเหลือด้วยดีมาตลอดการท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้และเพ่ือน ๆ ที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ปัจจุบันกิจการในตลาดทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ล้วนมี
ขนาดใหญ่  มีธุรกรรมที่สลับซับซ้อนและมีเงินลงทุนจ านวนมาก จากที่เริ่มต้นและบริหารกันแบบธุรกิจ
ครอบครัว (Family firm) เมื่อเกิดการขยายตัวมากขึ้น ท าให้โครงสร้างเงินทุนมีการเปลี่ยนแปลง จึง
จ าเป็นต้องมีการว่าจ้างผู้จัดการท าหน้าที่เป็นตัวแทน (Agent) เข้ามาดูแลและได้รับมอบอ านาจหน้าที่ใน
การควบคุมดูแลกิจการแทนเจ้าของเงินทุน ซึ่งตามทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) และทฤษฎีบัญชี
ผลประโยชน์ (Positive accounting ) มองว่าการมีอ านาจควบคุมและการให้ผลตอบแทนผู้บริหารที่
สัมพันธ์กับผลการด าเนินงานนั้น มักสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารเลือกใช้ช่องโหว่ทางบัญชีเพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ผู้บริหารต้องการ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest) เช่น มีการจัดท ารายงานตัวเลขทางการเงินและบัญชีให้บิดเบือนไปจากความจริง
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนและโบนัส จนเป็นเหตุให้นักลงทุนตัดสินใจผิดพลาด ขาดความเชื่อมั่นในการ
บริหารจัดการและมีมุมมองในทางลบต่อตัวผู้บริหาร เช่น นักลงทุนมองการออกหุ้นเพ่ิมทุนเป็นการส่ง
สัญญาณว่า บริษัทมีโครงการลงทุนที่ไม่ดี หรือผู้บริหารอาจน าเงินของบริษัทไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ดังนั้นจึง
ตอบสนองในทางลบ และไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการและระบบการก ากับดูแลของบริษัท ส่งผลให้
ราคาหุ้นและอัตราผลตอบแทนของหุ้นลดลง (Korajczyk, Lucas, & McDonald, (1992). Bayless & 
Chaplinsky, (1996)) ซึ่งท าให้เกิดต้นทุนตัวแทนในเวลาต่อมา ซึ่งสะท้อนได้จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
เมื่อ ปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย ปัญหาการล้มละลายของบริษัทชั้นน าระดับโลก world 
com ในปี 2554 และปัญหาการตกแต่งตัวเลขบัญชีของบริษัทโตซิบา จ ากัด ในปี 2555  
 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทชั้นน าต่าง ๆ นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูล 
(Asymmetry information) ท าให้ผู้บริหารใช้ความได้เปรียบจากการที่มีข้อมูลมากกว่าผู้ลงทุน จัดท า
และน าเสนอข้อมูลทางการเงินที่คาดเคลื่อนต่อตลาดหุ้น มีการสร้างข้อมูลเพ่ือให้ราคาหุ้นสูงเกินกว่าความ
เป็นจริง และยังพบว่าผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกแต่งตัวเลขก าไรโดยที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างอิสระ ส่งผลให้รายงานบัญชีที่จัดท าและน าเสนอไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัด และไม่สามารถส่ง
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าได้ ท าให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในการท าก าไรผิดไป   
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 จากปัญหาตัวแทนและปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนที่กล่าวมาเบื้องต้น จึงท าให้เชื่อว่าผู้บริหาร
มีแนวโน้มที่จะท าการบริหารก าไร ซึ่งก าไรที่เกิดจากการบริหารก าไรย่อมเป็นก าไรไม่มีคุณภาพ ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาตัวแทนดังกล่าว บริษัทจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้หลากหลายวิธี เช่น 1. การสร้างมาตรฐานของรายงานการเงินที่จัดท าและน าเสนอ 
(Standard drive) 2. การใช้บริการจากผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานโดยพิจารณาจากชื่อเสียงที่สะสมมา 
(Reputation) 3. การรับรองมาตรฐานของรายงานการเงินที่บริษัทจัดท าและน าเสนอ (Guarantee)  
และ 4. การส่งสัญญาณคุณภาพก าไร (Signal) เพ่ือเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานในการจัดท าและน าเสนอ
ว่าก าไรที่แสดงนั้นเป็นก าไรที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
 คณะกรรมตรวจสอบ (Audit committee) นับว่ามีบทบาทที่ส าคัญในการก ากับมาตรฐานของ
รายงานทางการเงินที่จัดท าและน าเสนอโดยบริษัท โดยการติดตามการท างานของผู้บริหาร และท างาน
ร่วมกับผู้สอบบัญชี ในการสอบทานรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของกิจการ เพ่ือ
สร้างความมั่นใจว่ากระบวนการในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน มีมาตรฐาน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ซึ่ง
ตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้ อย   
3 ราย โดยทุกรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และตามแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ก าหนดให้สมาชิก
ของคณะกรรมการตรวจสอบจะอยู่ระหว่าง 3-5 คน และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้
ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบ
ทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และควรจัดให้มีวาระการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนและติดตามงานใน
จ านวนครั้งที่เหมาะสม ซึ่งตามข้อเสนอแนะของ National Association of Corporate Directiors 
(NACD) ประเทศสหรัฐอเมริกาและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของประเทศไทย 
ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง    
          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) นับว่ามีบทบาทส าคัญในการให้ความเห็นที่สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของกิจการได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการจะต้องมีงบการเงินที่ได้รับการ
รับรองจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นการว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ความเป็นอิสระ ย่อมส่งเสริมให้การจัดท าและน าเสนองบการเงินถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถแสดง
ความเห็นต่อรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง โดย De Angelo (1981) พบว่าการสอบบัญชีโดย  
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) จะท าให้การสอบบัญชีมีมาตรฐานที่ดีกว่าการสอบบัญชีโดยส านัก
สอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) และช่วยป้องกันความผิดพลาดของรายงานทางการเงินได้เป็นอย่าง
ดี เนื่องจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) มีต้นทุนชื่อเสียง (Reputation Cost) สูงกว่า         
ส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4 ) นอกจากนี้ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่มักได้รับความ
สนใจจากนักวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) ท าให้มีแนวโน้มที่จะให้บริการสอบบัญชีที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีกว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ ดังนั้นการเลือกใช้บริการจาก        
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่น่าจะส่งผลถึงคุณภาพก าไรที่สูงขึ้น 
 จากการศึกษาของ Shockle (1981) พบว่าการตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานบัญชีเดิมหรือผู้สอบ
บัญชีรายเดิมเป็นระยะเวลานานมักจะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสูญเสียความเป็นอิสระในการสอบบัญชีและการ
แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องการรักษาฐานลูกค้าเดิม ท าให้เกิดข้อตกลงต่างๆ ที่
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เป็นส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีและบริษัท จึงเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานอย่างหละหลวม ไม่เต็ม
ความสามารถ จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทั้งในระดับส านักงานหรื อ
ระดับหุ้นส่วน (Audit Partner) ที่ได้ด าเนินการไปแล้วหลายประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาตาม
กฎหมาย Sarbanes-Ozley Act of 2002 ได้ก าหนดให้มีการเปลี่ยน Audit Partner ทุก 5 ปี ส าหรับ
ประเทศไทยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) ได้มีการออก
ประกาศเกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันเพ่ือเป็นสร้างมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่ดตี่อไป  
 จากบทบาทและความส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีที่ได้กล่าวมาข้างต้น  
จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบและคุณภาพของผู้สอบบัญชีนั้นจะช่วยสร้าง
มาตรฐานของรายงานการเงินที่จัดท าและน าเสนอโดยบริษัท ท าให้ก าไรที่แสดงนั้นมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานบัญชีที่บริษัทได้จัดท าและน าเสนอ  Booth & Chang, 
(2011) เสนอให้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล (Dividend Announcement) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่ง
สัญญาณคุณภาพก าไรแก่ผู้ลงทุน เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลของกิจการเป็นการเปิดเผยข้อมูลบางส่วน 
จึงช่วยลดปัญหาที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางด้านข้อมูล (Asymmetric Information)  เนื่องจาก
เป็นการส่งสัญญาณ (Signaling ) ให้นักลงทุนทราบถึงก าไรที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต Lintner, (1956) และ
จากทฤษฎี The bird-in-Hand มองว่านักลงทุนยินดีที่จะได้รับเงินปันผลมากกว่าการรอก าไรที่จะได้จาก
การที่ราคาหุ้นจะสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นแนวคิด Positive View โดย Myron Gordon, (1963).     
John Lintner, (1962). อย่างไรก็ตาม MM เห็นว่าปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
จ่ายเงินปันผลไม่ได้แสดงว่านักลงทุนชอบเงินปันผลมากกว่าก าไรสะสม  แต่การที่ราคาหุ้นสามัญมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากข้อมูลที่ส าคัญที่แฝงอยู่ในการประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ่งจากงานวิจัยของ 
Haider et al. (2012) และ Aurangzeb and Dilawer (2012). พบว่า คุณภาพก าไรและการจ่าย      
เงินปันผลมีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีก าไรที่มีคุณภาพสูงจะจ่าย      
เงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น เงินปันผลเป็นจึงเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณคุณภาพก าไรเพ่ือยืนยันถึง
มาตรฐานของรายงานทางการเงินที่บริษัทได้สร้างขึ้น  
 จากปัญหาตัวแทนข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
คุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพก าไรและการส่งสัญญาณคุณภาพก าไรผ่านการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 เพ่ือจะได้ทราบว่า
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณภาพการสอบบัญชี จะส่งผลถึงคุณภาพก าไรสูงขึ้นหรือไม่  
อีกท้ังจะไดท้ราบว่าบริษัทใช้เงินปันผลในการส่งสัญญาณคุณภาพก าไรเพ่ือลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน
ของข้อมูลหรือไม่ โดยผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นอีกองค์ความรู้ใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนน ามาใช้เป็น
หลักเกณฑ์เบื้องต้นประกอบการตัดสินใจในลงทุน หากผู้ลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงจากการใช้
ข้อมูลได้นั้นย่อมเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน ซึ่งปัจจุบันนี้นักลงทุนยังไม่สามารถทราบได้ว่า     
งบการเงินใดมีการบริหารก าไร เนื่องจากกิจการที่มีการบริหารก าไรจะเก็บข้อมูลก าไรที่แท้จริงไว้ เป็น
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ความลับ โดยมีเพียงผู้บริหารเท่านั้นที่ทราบข้อมูล ส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลจะได้น า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในการก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ก ากับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์ทุกรายไม่ว่าจะเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) และ
ขนาดไม่ใหญ่ (Non-Big 4) ให้มีมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีคุณภาพเหมือนกัน ซึ่งจะท าให้งบการเงินที่
บริษัทจัดท าและน าเสนอมีมาตรฐาน มีคุณภาพและเชื่อถือได้ อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุนของ
ประเทศไทยต่อไป 
 
1.2 ค าถามการวิจัย  
       1. ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถช่วยเพ่ิมคุณภาพก าไรได้หรือไม่ 
  2. คุณภาพการสอบบัญชีสามารถช่วยเพ่ิมคุณภาพก าไรได้หรือไม ่
  3. บริษัทที่มีคุณภาพก าไรจะใช้เงินปันผลเป็นสัญญาณคุณภาพก าไรให้กับผู้ลงทุนได้หรือไม่ 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1.3.1 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพ
ก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
คุณภาพก าไรของบริษัท ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไร และความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพก าไรที่กับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาระหว่างปี    
พ.ศ. 2552-2556 ยกเว้นกลุ่มบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน เนื่องจากรายงานทางการเงินของบริษัท
ในกลุ่มดังกล่าวมีการจัดประเภทรายการที่แตกต่างออกไปจากบริษัทในอุตสาหกรรมทั่วไป โดยจะใช้
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เก็บจากรายงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
1.5 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

 1.5.1 การบริหารก าไร (Earnings  Management) หมายถึง กระบวนการปรับแต่งตัวเลขทาง
บัญชีและกระบวนการสร้างรายการทางธุรกิจโดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชีและ
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ทางเลือกต่าง ๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี   เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ทางการบัญชี
และน างบเสนองบการเงินจากสิ่งที่ควรจะเป็นไปสู่สิ่งที่ผู้บริหารต้องการที่จะแสดงให้เห็นในรายงาน
ทางการเงิน โดยบิดเบือนข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือผลการด าเนินงานโดยภาพรวมที่ส าคัญของบริษัท อัน
จะส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดในฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน Davidson, Stickney, and 
Weil (1987), Schipper (1989), Mulford and Comiskey (1996), Healy and Wahlen (1999),  
Ayres (1994), Schroeder (1995). 
 1.5.2 คุณภาพก าไร (Earnings Quality) หมายถึง ก าไรที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติหรือ
เป็นก าไรที่ได้มาจากรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจ า รวมทั้งกิจกรรมที่มีนัยส าคัญที่ก่อให้เกิดก าไรได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว โดยก าไรนั้นต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาสอดคล้องกับการเกิดของกระแสเงินสดและสามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดที่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้  โดยกิจการที่มีการบริหาร
ก าไรสูงย่อมส่งผลให้คุณภาพก าไรต่ า Stickney (1996) Schipper and Vencent (2003) Dechow, 
Ge, and Schrand (2010), Lo (2008).   
 
 1.5.3 ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 1.5.4 ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย 
 1.5.5 ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ได้แก่ บริษัท อีวาย (EY) บริษัทดีลอยต์ทูชโทมัตสุ 
(Deloitte Touche Tohmatsu) บริษัทเคพีเอ็มจี (KPMG) และบริษัทไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์  
(PricewaterhouseCoopers) Wooten (2003). 
 1.5.6 ส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-Big4) ได้แก่ ส านักงานสอบบัญชีอ่ืนๆ นอกเหนือ 
จากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) 
 1.5.7 การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบเปลี่ยนแปลงไป แบ่งเป็น 3 แบบ ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับที่ 705 ได้แก่ 1.  การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 2. การแสดงความเห็นว่า         
งบการเงินไม่ถูกต้อง และ 3. การไม่แสดงความเห็น 
 1.5.8 เงินปันผลจ่าย คือ เงินสดปันผลจ่าย  
 1.5.9 สัญญาณคุณภาพก าไร คือ ถ้าบริษัทมีก าไรที่มีคุณภาพแล้วมีการจ่ายเงินปันผลมาก แสดง
ถึงการส่งสัญญาณคุณภาพก าไรโดยการจ่ายเงินปันผล 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้รับ 
 1.6.1 ประโยชนที่ได้รับในเชิงวิชาการ 
  1.6.1.1 ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
คุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สัดส่วนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไร 
  1.6.1.2 ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชี ได้แก่ การเปลี่ยนส านักงาน 
สอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่        
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(Non– Big 4) และการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่
ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพก าไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  1.6.1.3 ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท       
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
  1.6.1.4 ได้ทราบประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่  สัดส่วนของ           
คณะกรรมการตรวจสอบส่งผลถึงคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    1.6.1.5 ได้ทราบคุณภาพการสอบบัญชี ได้แก่ การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจาก       
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non – Big 4) และการ
เปลี่ยนผู้สอบบัญชีส่งผลถึงคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    1.6.1.6 นักวิจัยสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นฐานเพื่อต่อยอด พัฒนา และขยายฐานของ
ความรู้ในการศึกษาวิจัยในอนาคต 
 
 1.6.2 ประโยชน์ที่ได้รับในการน าไปปฏิบัติ 
 1.6.2.1 นักลงทุนน าผลการศึกษาด้านประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณภาพ
การสอบบัญชีมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.6.2.2 นักลงทุนน าผลการศึกษาด้านการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.6.2.3 หน่วยงานก ากับดูแลสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในการก ากับดูแลบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานต่อไป 
    



 

 

 

 บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพ
ก าไรและการส่งสัญญาณคุณภาพก าไรผ่านการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพก าไรของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบและคุณภาพการสอบบัญชีที่ส่งผลต่อ
คุณภาพก าไร 

โดยเก็บข้อมูลในช่วง ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2556 ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้   
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  
    คุณภาพการสอบบัญชีและคุณภาพก าไร 

1.1 ทฤษฎีความไม่สมมาตรของข้อมูลหรืออสมมาตรของข้อมูล (Asymmetry information) 
1.2 ทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory)  
1.3 ทฤษฎีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest Theory)  
1.4  ทฤษฎีการบัญชีผลประโยชน์  (Positive  Accounting Theory) 
1.5 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารก าไร (Earnings Management) 
1.6 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพก าไร (Earnings Quality) 
1.7 แนวทางในการจัดท าและน าเสนองบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง (accrual basic)  
1.8 เทคนิคที่ผู้บริหารเลือกใช้ในการบริหารก าไร 
1.9 รูปแบบของการบริหารก าไร 
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1.10 แนวคิดการก ากับดูแล (Corporate Governance) 
 1.10.1 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ1.10.2  คุณภาพการสอบบัญชี 

 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล 
 2.1 The dividend Irrelevance Theory 

2.2 The tax preference theory 
2.3  The bird-in-Hand Theory 
2.4  The free cash flow theory 

3. ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารก าไรและคุณภาพก าไร 
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการและประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
4.3 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี 
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารก าไรกับการจ่ายเงินปันผล 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
6. สมมติฐานงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณภาพการ 
สอบบัญชี และคุณภาพก าไร 

2.1 ทฤษฎีความไม่สมมาตรของข้อมูลหรืออสมมาตรของข้อมูล (Asymmetry 
information) 
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 ทฤษฎีความไม่สมมาตรหรืออสมมาตรของข้อมูล  (Asymmetry information)  ซึ่งเป็นทฤษฎีที่
มีการศึกษาผ่านนักวิจัยและนักวิชาการหลายท่าน และมีการวิจัยต่อยอดต่างๆ  โดย George A. Akerlof 
คือ ผู้เขียนเรื่องนี้ขึ้นในปี 1970 มีชื่อเรื่องว่า “The market for “Lemon” Quality Uncertainty and 
the market Mechanize” พบว่า ความไม่สมมาตรของข้อมูลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถก าจัดหรือขจัดทิ้งไปได้ 
เพราะความไม่สมมาตรของข้อมูลท าให้เกิดรายการระหว่างกันหรือการซื้อขาย  (Transaction/ 
Trade) แต่ถ้าข้อมูลแตกต่างกันมากเกินไปหรือมากอย่างมีนัยยะส าคัญก็มักจะท าให้เกิดการใช้ข้อมูล
ในทางทุจริตหลายอย่าง ความไม่สมมาตรของข้อมูลนั้น ได้มาจากข้อมูลของฝุายผู้ส่งหรือฝุายปฏิบัติการ
หรือฝุายบริหารกับฝุายรับมีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะข้อมูลไม่ครบถ้วน   และ/หรือการสื่อสาร
ไม่ได้คุณภาพ รวมถึงข้อมูลนั้นไม่ทันต่อเวลา หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น 
โดยทั่วไปผู้บริหารมักจะมีข้อมูลมากกว่าผู้ถือหุ้น ซึ่งท าให้ผู้บริหารอาจใช้ความได้เปรียบจากการที่มีข้อมูล
มากกว่า กระท าการใดๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม การที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถล่วงรู้
ข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหารย่อมท าให้เกิดต้นทุนจากการมอบอ านาจด าเนินการขึ้น (Agency Costs) 
การมอบอ านาจดังกล่าวจะท าให้เกิดต้นทุนในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและต้นทุนใน
การจูงใจให้ผู้บริหารตัดสินใจด าเนินการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น Jensen and Meckling (1976) 
 2.2 ทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory) 
 ทฤษฏีตัวแทน ที่พัฒนาโดย Jensen and Mackling (1976) เป็นทฤษฎี ที่อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวการ (Principle) ในที่นี้ คือ เจ้าของเงินทุนหรือผู้ถือหุ้นกับตัวแทน (Agent) ในที่นี้ คือ 
ผู้บริหารของบริษัทที่มีการแบ่งแยกหน้าที่กัน เกี่ยวกับการใช้และการควบคุมทรัพยากรของกิจการ โดยผู้
ถือหุ้นจะมอบอ านาจให้แก่ผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ เพ่ือต้องการให้ผู้บริหารสามารถใช้
อ านาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority) ในเรื่องต่าง ๆ ของกิจการแทนผู้ถือหุ้นและควบคู่
ไปกับการให้ผลตอบแทนผู้บริหาร โดยคาดหวังที่จะให้ผู้บริหารใช้ความพยายามในการสร้างผลประโยชน์
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวแทนได้ (Agency 
Problem) หากผู้ถือหุ้นและผู้บริหารมีเปูาหมายหรือแรงจูงใจที่แตกต่างกัน โดยทฤษฎีตัวแทนมองว่ า
มนุษย์ทุกคนในองค์กรย่อมมีแรงผลักดันที่จะท าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยกันทั้งสิ้น โดยมองว่า ตัวแทน
มักจะกระท าการใดๆ เพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องมากกว่าค านึงถึงความถูกต้องและ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม ตัวแทนจะพยายามหาหนทางสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการก็ต่อเมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่าหนทางนั้นเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง 
 2.3 ทฤษฎีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest Theory) 
 สมมติฐานที่อยู่เบื้องหลังทฤษฎีตัวแทน คือ ผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นต่างมีความขัดแย้ง
ทางด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ทฤษฎีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ Conflict of Interest 
Theory ที่เขียนโดย Herbert A. Simon ในปี 1947 และ Oliver E Williamson ในปี 1975 ได้ กล่าว
ว่า เมื่อผลประโยชน์อยู่ในมือใครหรือฝุายใด อีกฝุายหนึ่งก็อาจเสียประโยชน์หรือมีการทับซ้อนของ
ผลประโยชน์ได้ ทุกฝุายต่างมีเหตุผลของตัวเองและมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน โดยการเอ้ือผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองและพวกพ้องซึ่งเกิดขึ้นในทุกฝุายทั้งในและนอกองค์กร และมักจะเกิดปัญหาตามมาเสมอ 
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สาเหตุเพราะการเอื้อประโยชน์นั้นมักจะขัดกับสิ่งที่เรียกว่า จุดมุ่งหมายขององค์กร การที่ผู้บริหารมีข้อมูล
มากกว่าผู้ถือหุ้น  ท าให้มีโอกาสที่จะกระท าการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนมากกว่าประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
 2.4 ทฤษฎีการบัญชีผลประโยชน์  (Positive  Accounting Theory) 
 Watts and Zimmerman (1986) ระบุว่า สมมติฐานที่กล่าวถึงแนวคิดที่เป็นแรงจูงใจส าคัญให้
ผู้บริหารบริหารก าไรผ่านการเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันเพ่ือให้บรรลุ
เงื่อนไขอันเกิดจากภาระสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทฤษฎีการบัญชี
ผลประโยชน์ของ  Watts and Zimmerman (1986) แรงจูงใจที่ท าให้ผู้บริหารตัดสินใจเลือกใช้วิธีการ
ทางบัญชีเพือ่จัดท าข้อมูลทางการบัญชี ได้แก่  
 (1) Bonus Plan Hypothesis ภายใต้สมมติฐานนี้ ผู้บริหารมีแรงจูงใจใช้ดุลยพินิจเลือกนโยบาย
การบัญชีที่ช่วยเพ่ิมระดับผลก าไรในงวดปัจจุบันเมื่อผลตอบแทนของผู้บริหารสัมพันธ์กับตัวเลขก าไรที่
รายงาน งบการเงินจึงถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการวัดผลการด าเนินงาน โดยการเปรียบเทียบตัวเลข    
ผลประกอบการที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการอ้างอิงที่ได้ระบุไว้ในสัญญาของผลตอบแทนที่ท าไว้กับผู้บริหาร 
ดังนั้นผู้บริหารย่อมมีแนวโน้มที่จะรับเอานโยบายการบัญชีที่หละหลวม (Liberal Accounting  Policies) 
มาใช้ในการสร้างผลตอบแทนให้กับตัวเองที่สูงขึ้น ทั้งนี้ตามข้อสมมติฐานนี้ผู้บริหารมิได้มีแรงจูงใจที่จะ
สร้างผลประกอบการให้สูงขึ้นเสมอไป ในกรณีปีใดมีผลประกอบการที่ต่ ากว่าระดับเปูาหมายที่จะมีการ
จ่ายเงินโบนัส  ผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะลดผลประกอบการในปีนั้นให้ต่ าลงหรืออาจรับรู้เป็นผลขาดทุน 
เพราะผู้บริหารทราบว่าโอกาสที่จะได้รับเงินโบนัสมีน้อย หรือไม่มีในปีนั้น โดยพฤติกรรมเหล่านี้เรียกว่า 
พฤติกรรมล้างบาง (Take an Earnings Bath) ทั้งนี้การล้างบางจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถสร้างผล
ประกอบการในปีถัดมาให้สูงขึ้นได้ และจะท าให้ผู้บริหารสามารถสร้างผลประกอบการได้ตามที่ปรารถนา
เพ่ือที่จะได้รับเงินโบนัสต่อไป  
 จากแนวคิดนี้ผู้บริหารที่มีผลตอบแทนผูกติดกับผลประกอบการของบริษัทแล้ว จะส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหารในการด าเนินงาน 
เนื่องจากผู้บริหารมีแรงจูงใจในการบริหารก าไรให้ได้ผลประกอบการที่สูงหรือต่ ามากกว่าความเป็นจริง 
เพียงเพ่ือให้ตนเองได้รับผลตอบแทนและประโยชน์มากที่สุด โดยจะดูจากเกณฑ์ที่ จะได้รับผลตอบแทน
หรือผลประโยชน์ของผู้บริหาร ถ้าปีใดมีแนวโน้มก าไรสูงกว่าเกณฑ์ที่จะได้รับผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ของผู้บริหาร ผู้บริหารก็จะบริหารก าไรให้ต่ าลงโดยเก็บส่วนที่เกินนั้นไว้ในรูปของการตั้ง
ส ารองต่าง ๆ หรือรายการรอตัดบัญชี ในขณะเดียวกันถ้าแนวโน้มก าไรต่ ากว่าเกณฑ์ก็จะรับรู้ผลก าไรใน
อนาคตเข้ามาเป็นปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินการของผู้บริหารมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
มากว่า  
 (2) The Debt Covenant Hypothesis ภายใต้สมมติฐานนี้ผู้ให้กู้ยืมเงินและผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ราย
อ่ืนๆ ย่อมมีความต้องการให้กิจการสร้างความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นว่าจะมีความสามารถในการ
ช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามระยะเวลาที่ครบก าหนด ดังนั้นเพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการผิดนัดช าระหนี้ บรรดาเจ้าหนี้จึงต้องสร้างกฎเกณฑ์บางอย่างขึ้นในเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ในการ
บังคับกิจการที่เกี่ยวกับ นโยบายการจ่ายเงินปันผล การควบกิจการ การจ าหน่ายสินทรัพย์ และการรักษา
อัตราส่วนทางการเงิน (เช่น อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย และ
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อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน)  ดังนั้นตามสมมติฐานนี้จึงมีมุมมองว่า หากกิจการใดก าลังที่จะฝุาฝืนเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ ผู้บริหารจะมีแรงจูงใจที่จะรับเอาแนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีหรือการท า
รายการจัดหาเงินนอกงบดุลมาใช้ในการลดโอกาสที่จะกิจการจะต้องฝุาฝืนเงื่อนไขเหล่านั้น  โดยบริษัทที่มี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงจึงมีโอกาสที่ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจเลือกนโยบายการบัญชีที่ช่วยเพ่ิมระดับของ
ผลก าไรในงวดปัจจุบันเพ่ือลดความน่าจะเป็นที่จะผิดสัญญาเงินกู้ยืมรวมถึงการลดโอกาสหรือต้นทุนอัน
เกิดจากภาวะล้มละลาย 
 จากการศึกษาทฤษฎีความไม่สมมาตรของข้อมูลหรืออสมมาตรของข้อมูล (Asymmetry) ทฤษฏี
ตัวแทน (Agency Theory) ทฤษฎีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest Theory) และทฤษฎีการ
บัญชีผลประโยชน์ (Positive Accounting Theory) สรุปได้ว่า จากทฤษฏีตัวแทน มองว่ามนุษย์ทุกคนใน
องค์กรย่อมมีแรงผลักดันที่จะท าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยกันทั้งสิ้น  โดยสมมติฐานที่อยู่เบื้องหลัง
ทฤษฎีตัวแทน คือ ผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นต่างมีความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) เมื่อผลประโยชน์อยู่ในมือใครหรือฝุายใด อีกฝุายหนึ่งก็อาจเสียประโยชน์หรือมีการทับซ้อนของ
ผลประโยชน์ได้ ทุกฝุายต่างมีเหตุผลของตัวเองและมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน การเอ้ือผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองและพวกพ้องสามารถเกิดขึ้นในทุกฝุายทั้งในและนอกองค์กร และมักจะเกิดปัญหาตามมาเสมอ 
สาเหตุเพราะการเอ้ือประโยชน์นั้นมักจะขัดกับสิ่งที่เรียกว่า จุดมุ่งหมายขององค์กร และเมื่อพิจารณา
ทฤษฎีความไม่สมมาตรของข้อมูล (Asymmetry information พบว่าในความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
กับผู้ถือหุ้น โดยทั่วไปผู้บริหารมักจะมีข้อมูลมากกว่าผู้ถือหุ้น ซึ่งท าให้ผู้บริหารอาจใช้ความได้เปรียบจาก
การที่มีข้อมูลมากกว่า กระท าการใดๆ เพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องมากกว่าค านึงถึง
ความถูกต้องและผลประโยชน์ของส่วนรวม และเมื่อทบทวนทฤษฎีการบัญชีผลประโยชน์ (Positive  
Accounting Theory พบว่า ผู้บริหารมีแรงจูงใจใช้ดุลยพินิจเลือกนโยบายการบัญชีที่ช่วยเพ่ิมหรือลด
ระดับผลก าไรให้สัมพันธ์กับตัวเลขก าไรที่รายงาน ท าให้ผลประกอบการสูงหรือต่ ามากกว่าความเป็นจริง 
เพียงเพ่ือให้ตนเองได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นจากทฤษฎีข้างต้นดังกล่าวจึงท าให้
เชื่อว่า ผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะเลือกนโยบายการบัญชีที่หละหลวมเพ่ือให้ก าไรที่แสดงเป็นไปในทิศทางที่
ผู้บริหารต้องการเพ่ือผลประโยชน์ของผู้บริหาร และการที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถล่วงรู้ข้อมูลการตัดสินใจของ
ผู้บริหารย่อมท าให้เกิดต้นทุนจากการมอบอ านาจด าเนินการขึ้น (Agency Costs)  
 2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารก าไร (Earnings Management) 
 ค าจ ากัดความของการบริหารก าไร (Earnings Management)มีอยู่หลากหลายรูปแบบโดยมีผู้ให้
ค าจ ากัดความของการบริหารก าไร ดังนี้ 
 Ayres (1994) ให้ความหมายของการบริหารก าไร หมายถึง การจัดโครงสร้างการรายงานก าไร
หรือการจัดโครงสร้างการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตและ/หรือการจัดโครงสร้างการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ลงทุนเสียใหม่ด้วยความจงใจที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อก าไรตามที่ผู้บริหารต้องการ โดย Ayres มองว่า 
Earnings  management ไม่เพียงแต่จะรวมถึงพฤติกรรม Income smoothing เท่านั้น แต่ยัง
ครอบคลุมถึงความพยายามทุกวิถีทางของผู้บริหารในอันที่จะปรับเปลี่ยนก าไรเสียใหม่ ซึ่งการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวไม่น่าเกิดขึ้นหากผู้บริหารไม่หวั่นวิตกกังวลจนเกินไปถึงสิ่งบ่งชี้จากการรายงานทางการเงิน 
(Financial  reporting implications) ที่จะตามมาจากการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ 
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 Davidson, Stickney, and Weil (1987), Schipper, (1989) ให้ความหมายของการบริหาร
ก าไร (Earnings management) คือ กระบวนการของวิธีการด าเนินการต่างๆ อย่างมีเจตนาภายใต้
ขอบเขตของหลักการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles) เพ่ือให้
ระดับของก าไรเป็นไปตามความต้องการ 
 Healy and Wahlen (1999) ให้ค านิยามของการบริหารก าไรว่า การบริหารก าไรจะท าเมื่อ
ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในขั้นตอนการจัดท ารายงานทางการเงิน (Financial Reporting) และสร้างรายการ
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนข้อมูลในรายงานทางการเงิน ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ
ผิดพลาดในผลการด าเนินงานของบริษัทหรือเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตนเองในการให้ได้ผลตอบแทนของ
ผู้บริหารที่ยึดติดกับผลการด าเนินงานของบริษัทหรือเพ่ือผล ประโยชน์ ตามสัญญาทางธุรกิจที่ผูกติดกับ
ตัวเลขทางบัญชี เช่น เงินโบนัส เป็นต้น 
 Mulford and Comiskey (1996) ให้ค านิยามของการบริหารก าไร หมายถึง การปรับแต่ง    
ผลการด าเนินงานด้วยความจงใจที่จะสร้างภาพลักษณ์ของผลการด าเนินงานให้แปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่
ต้องการ  
 Schipper (1989) ให้ความหมายของการบริหารก าไรว่าเป็นการเข้าแทรกแซงกระบวนการ
จัดท ารายงานทางการเงินที่จะต้องน าเสนอต่อบุคคลภายนอกด้วยความจงใจ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์
ส่วนตัวโดยเฉพาะ ตามความหมายนี้ยังขยายความไปถึงการบริหารก าไรจริง (Real earnings 
management)  โดยถือเป็นเรื่องของการก าหนดจังหวะเวลา (Timing) ที่จะท าการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ลงทุนและการจัดหาเงิน (Investment or Financial Decisions) เพ่ือท าให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ก าไรที่รายงาน (Reported Earnings) หรือเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบบางตัวของตัวเลขก าไรโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการเกลี่ยก าไร (Smoothing) ที่จะช่วยลดความผันผวนของก าไรออกไปใน  
หลายๆ งวดบัญชี 
 Schroeder (1995) ให้ค านิยามของการบริหารก าไร หมายถึง ความพยายามอย่างที่สุดของ
ผู้บริหารในอันที่จะเพ่ิมก าไรในระยะสั้น (Short-term reported income) ทั้งนี้มีความเชื่อกันว่าก าไรมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น   
 จากค าจ ากัดความของการบริหารก าไรข้างต้น ท าให้สามารถสรุปความหมายของการบริหาร
ก าไรได้ว่า การบริหารก าไร (Earnings Management) หมายถึง กระบวนการปรับแต่งตัวเลขทางบัญชี
และกระบวนการสร้างรายการทางธุรกิจโดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชีและ
ทางเลือกต่างๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ทางการบัญชีและ
น างบเสนองบการเงินจากสิ่งที่ควรจะเป็นไปสู่สิ่งที่ผู้บริหารต้องการที่จะแสดงให้เห็นในรายงานทางการ 
โดยบิดเบือนข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือผลการด าเนินงานโดยภาพรวมที่ส าคัญของบริษัท อันจะส่งผลให้ผู้ใช้
งบการเงินเข้าใจผิดในฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพก าไร (Earnings Quality) 
 คุณภาพก าไร (Earnings Quality) สามารถมองได้หลายมุม เช่น ความสามารถของก าไรที่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือหากผู้บริหารจัดท าข้อมูลโดยไม่ยึดหลักความระมัดระวังอาจจะส่งผลท า
ให้คุณภาพก าไรลดลงได้ โดยจากการศึกษาในอดีต พบว่า มีผู้ให้ความหมายคุณภาพก าไร ดังนี้ 
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 Stickney (1996) กล่าวว่า คุณภาพก าไร หมายถึง ความสามารถของก าไรในการสะท้อนกระแส
เงินสดที่อยู่เบื้องหลังของการเกิดก าไรโดยก าไรที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับการเกิดขึ้นของกระแส
เงินสด ถือว่าเป็นก าไรที่มีคุณภาพ เนื่องจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารผ่านรายการคงค้างอาจท าให้เกิด
การบริหารก าไร ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพก าไร ยิ่งก าไรของกิจการด้อยคุณภาพเพียงใดก็ยิ่งมี
ความเป็นไปได้สูงที่กิจการจะปรับแต่งก าไร ซึ่งอาจท าให้นักลงทุนเกิดการหลงผิดได้ 
 Schipper and Vencent (2003) กล่าวว่าคุณภาพก าไรเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อผู้ใช้      
งบการเงินเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน 
 Dechow, Ge, and Schrand (2010) ได้นิยามคุณภาพก าไรไว้ว่า คุณภาพก าไรที่สูงกว่าย่อมให้
ข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะส าคัญของผลการด าเนินงานของบริษัทได้มากกว่า ซึ่งข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ และยังได้สรุปลักษณะส าคัญของนิยามคุณภาพก าไรไว้ว่า คุณภาพก าไรจะถูกก าหนดจากทั้ง
ความเกี่ยวข้องของผลการด าเนินงาน ด้านการเงินต่อการตัดสินใจและความสามารถของระบบบัญชีที่จะ
วัดผลการด าเนินงาน อย่างไรก็ดีคุณภาพก าไรไม่ได้มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในแง่การประเมินมูลค่าหุ้น
เท่านั้น เพราะคุณภาพก าไรยังสามารถใช้กับการตัดสินใจใดๆที่เก่ียวข้องกับผลการด าเนินงานด้านการเงิน
ด้วย   
 จากค าจ ากัดความของคุณภาพก าไร (Earnings Quality) ท าให้สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพก าไร
หมายถึง ก าไรที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติหรือเป็นก าไรที่ได้มาจากรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจ า 
รวมทั้งกิจกรรมที่มีนัยส าคัญที่ก่อให้เกิดก าไรได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยก าไรนั้นต้องเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาสอดคล้องกับการเกิดของกระแสเงินสดและสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดที่เพียงพอต่อการ
เปลี่ยนแทนสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ คุณภาพก าไรเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อผู้ใช้งบการเงินเพ่ือประโยชน์
ในการตัดสินใจลงทุน เมื่อพิจารณาแนวคิดของการบริหารก าไรและคุณภาพก าไรแล้ว จะเห็นได้ว่าหาก
กิจการมีการบริหารก าไรที่สูงขึ้นย่อมท าให้คุณภาพก าไรลดต่ าลง Lo (2008)   
 2.7 แนวทางในการจัดท าและน าเสนองบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง (accrual basic)    
 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินก าหนดแนวทางในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน
ต้องด าเนินการตามเกณฑ์คงค้าง (accrual basic) ที่การบันทึกรายรับหรือรายจ่ายเมื่อเกิดรายการค้า
เกิดขึ้นแล้วในงวดปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการรับหรือจ่ายเงินสดก็ตาม ทั้งนี้อาจกระทบต่อกระแสเงิน
สดจากการด าเนินงานของกิจการได้ในอนาคต โดยก าไรของกิจการจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ กระแส
เงินสดจากการด าเนินงานกับรายการคงค้าง ซึ่งกระแสเงินสดจากการด าเนินงานจะเป็นรายการเงินสดที่
เกิดขึ้นในงวด การจัดท าบัญชีที่ปฏิบัติตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ซึ่งเป็นขั้นตอนการบันทึก
รายการบัญชีโดยเน้นการจับคู่ระหว่างราย ได้และค่าใช้จ่าย โดยที่ไม่ได้ค านึงถึงการรับหรือจ่ายเงินสด ท า
ให้เกิดความเป็นไปได้ที่กิจการจะพยายามเพ่ิมรายได้จากการขายโดยมีการบันทึกรายการขายเชื่อให้
มากกว่าความเป็นจริง เช่น กิจการอาจมีความพยายามที่จะเพ่ิมยอดขายเชื่อในช่วงใกล้กับวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีเพ่ือท าให้ผลประกอบการในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันดีขึ้น หากเป็นเช่นนี้อาจถือได้ว่ามี
ความพยายามในการบริหารก าไรเพ่ือเพ่ิมตัวเลขรายได้ ดังนั้นในการวิเคราะห์เกี่ยวกับความน่าเชื่อถื อได้
ของข้อมูลบัญชีจึงเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่บันทึกจากวิธีเกณฑ์คงค้าง  
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 2.8 เทคนิคที่ผู้บริหารเลือกใช้ในการบริหารก าไร     
 (1) การบริหารก าไรผ่านรายการคงค้าง (Accrual Management) เป็นการบริหารก าไรโดย
ผู้บริหารเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการทางการบัญชีที่เก่ียวข้องกับหลักการจัดท างบการเงินตาม
เกณฑ์คงค้าง เพ่ือปกปิดผลการด าเนินงานที่แท้จริง Dechow and Skinner (2000) เช่น การเลือกใช้
นโยบายบัญชีหรือการประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดท างบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง 
(Accrual basis) เป็นต้น 
 (2)  การบริหารก าไรผ่านการใช้ดุลยพินิจในการสร้างรายการธุรกิจ  (Real Activities 
Manipulation) เป็นการบริหารก าไรที่เกี่ยวข้องการกระท าของผู้บริหารที่จะบิดเบือนการปฏิบัติทาง
ธุรกิจไปจากรายการปกติ เกี่ยวข้องกับการกระท าของผู้บริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรายการซึ่งอาจ
เกี่ยวกับเรื่องของเวลาในการรับรู้รายการโครงสร้างของกิจกรรมด าเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงใน
รายการลงทุนหรือจัดหาทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางบัญชีและการด าเนินงานของบริษัท เช่น การ
ให้ส่วนลดที่มากกว่าปกติ หรือการขยายระยะเวลาการให้สินเชื่อเพ่ือเพ่ิมยอดขาย การผลิตสินค้าเกิน
ความจ าเป็นเพ่ือลดต้นทุนขาย การลดค่าใช้จ่ายที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
และพัฒนาค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น Roychowdhury (2006); 
Gunny (2010)  ซึ่งงานวิจัยของ Roychowdhury (2006) พบว่า การให้ส่วนลดมากเกินปกติหรือขยาย
การให้สินเชื่อเพ่ือเพ่ิมยอดขายในระยะสั้น การเพ่ิมปริมาณการผลิตสินค้าจนเกินความจ าเป็นเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย การลดค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา การลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ซึ่งการ
บริหารก าไรโดยการสร้างรายการธุรกิจเหล่านี้จะช่วยเพ่ิมก าไรในระยะสั้นๆ แต่จะกลายเป็นต้นทุนของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว ส่งผลต่อมูลค่าของบริษัทในอนาคต  
 2.9 รูปแบบของการบริหารก าไร 
 Athanasakou et al. (2011) Mulford and Comiskey ได้จ าแนก Earnings management 
ออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 
 (1) การเพ่ิมก าไรของงวดปัจจุบันให้สูงขึ้น (Boosting current-year performance) เช่น การ
รับรู้รายได้เร็วกว่าที่ควรจะเป็น หรือการบันทึกค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าความเป็นจริงโดยการตั้งค่าใช้จ่ายบาง
รายการเป็นต้นทุนสินทรัพย์ 
 (2) การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีไปตามดุลยพินิจของฝุายบริหาร (Discretionary accounting 
changes) 
 (3) การก าหนดช่วงเวลาที่จะท าการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน (Timed management 
actions) เช่น การชะลอค่าใช้จ่ายด าเนินงานบางรายการออกไปเพื่อเพ่ิมก าไรของงวดปัจจุบัน 
 (5) การลดก าไรของงวดปัจจุบันลง (Reducing current year performance) เช่น การลดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ถาวรลง 
 (6) การล้างบาง (The big bath) มีลักษณะคล้ายคลึงกับการลดก าไรของงวดปัจจุบันลง โดยการ
ล้างผลขาดทุนทั้งหมดให้หมดไปในงวดปัจจุบัน 
 จากการศึกษาเทคนิคที่ผู้บริหารเลือกใช้ในการบริหารก าไร จะพบว่า สามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
การบริหารก าไรผ่านรายการคงค้าง (Accrual Management) และการบริหารก าไรผ่านการใช้ดุลยพินิจ
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ในการสร้างรายการธุรกิจ (Real Activities Manipulation) โดยรูปแบบการบริหารก าไรนั้นจะมีทั้งการ
เพ่ิมก าไรของงวดปัจจุบันให้สูงขึ้น เช่น การรับรู้รายได้เร็วกว่าที่ควรจะเป็น การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่า
ความเป็นจริงโดยการตั้งค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นต้นทุนสินทรัพย์ การชะลอค่าใช้จ่ายด าเนินงานบาง
รายการออกไปเพ่ือเพ่ิมก าไรของงวดปัจจุบัน เป็นต้น และการลดก าไรของงวดปัจจุบันลง เช่น การลด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรลง การล้างบาง (The big bath) การบริหารก าไรจะส่งผลท าให้
คุณภาพก าไรลดลง 
 การบริหารก าไรเป็นการวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการตัดสินใจของผู้บริหารต่อรายการ
คงค้างเกินปกติ โดยมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วนคือ 1.  รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร (Discretionary Accruals : DA) และ 2. รายการคงค้างปกติ ซึ่งเป็นรายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (Nondiscretionary Accruals : NDA) โดยรายการคงค้างปกติจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงระยะเวลาอันสั้น ส่วนรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝุายบริหาร
เป็นตัวแทนในการวัดค่าการบริหารก าไร รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารถือเป็นรายการ
คงค้างที่ไม่ปกติเนื่องจากผู้บริหารของกิจการสามารถควบคุมการเกิดขึ้นของรายการได้ภายในระยะเวลา
อันสั้น ในขณะที่รายการคงค้างปกติหรือรายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของฝุายบริหาร เป็น
รายการคงค้างที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมนั้นๆ ดังนั้นรายการคงค้างปกติจึงไม่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงระยะเวลาอันสั้น Healy and Wahlen (1999)   
 งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นวัดการบริหารก าไรผ่านรายการคงค้าง (Accrual management) อัน
เนื่องมาจากระบบการจัดท างบการเงินตามเกณฑ์คงค้างจะให้ความยึดหยุ่นแก่ผู้บริหารในการใช้ดุลยพินิจ
ที่ส่งผลกระทบต่อผลต่างระหว่างก าไรสุทธิและกระแสเงินสดจากการด าเนินงานหรือที่เรียกว่ารายการคง
ค้าง (Total accruals) ท าให้ก าไรของกิจการจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานกับรายการคงค้าง ซึ่งตามเกณฑ์คงค้างจะบันทึกรายรับหรือรายจ่ายเมื่อเกิดขึ้นแล้วในงวด
ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการรับหรือจ่ายเงินสดก็ตาม ดังนั้นการจัดท าบัญชีที่ปฏิบัติตามเกณฑ์คงค้าง 
(Accrual Basis) อาจท าให้เกิดรายได้มากกว่าหรือน้อยความเป็นจริงได้ ทั้งนี้ อาจกระทบต่อกระแส   
เงินสดจากการด าเนินงานของกิจการได้ในอนาคต ดังนั้นหากสามารถค านวณว่าระดับของรายการคงค้าง
นั้นสูงกว่าปกติหรือไม่ก็จะสามารถวัดการบริหารก าไรของผู้บริหารได้   
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ ทฤษฎีความไม่สมมาตรของข้อมูล (Asymmetry 
information) ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ทฤษฎีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest 
Theory) ทฤษฏีการบัญชีผลประโยชน์ (Positive Accounting Theory) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
ก าไร (Earnings Management) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพก าไร (Earnings Quality) และแนวทางในการ
จัดท าและน าเสนองบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง (accrual basic) ท าให้สรุปได้ว่ามนุษย์ทุกคนในองค์กร
ย่อมมีแรงผลักดันที่จะท าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนด้วยกันทั้งสิ้น โดยผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นต่าง
มีความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และจากปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูล 
(Asymmetry information)  ผู้บริหารมักใช้ความได้เปรียบจากการที่มีข้อมูลมากกว่าเพ่ือสร้าง
ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องมากกว่าค านึงถึงความถูกต้องและผลประโยชน์ของส่วนรวม และ
จากการศึกษาทฤษฎีการบัญชีผลประโยชน์ (Positive  Accounting Theory) และแนวทางในการจัดท า
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และน าเสนองบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง (accrual basic) ผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะท าการบริหารก าไรโดย
การปรับแต่งตัวเลขทางบัญชีและสร้างรายการทางธุรกิจโดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของ
หลักการบัญชีและทางเลือกต่าง ๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์
ทางการบัญชีและน างบเสนองบการเงินจากสิ่งที่ควรจะเป็นไปสู่สิ่งที่ผู้บริหารต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้
งบการเงินเข้าใจผิดในฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยกิจการใดที่มีการบริหารก าไรสูง ย่อมท าให้
คุณภาพก าไรลดต่ าลง เนื่องจากก าไรที่มีคุณภาพ คือ ก าไรที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติหรือเป็น
ก าไรที่ได้มาจากรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจ า รวมทั้งกิจกรรมที่มีนัยส าคัญที่ก่อให้เกิดก าไรได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว และการเกิดก าไรต้องสอดคล้องกับการเกิดของกระแสเงินสด Davidson, Stickney, and 
Weil (1987), Schipper (1989), Healy and Wahlen (1999), Mulford and Comiskey (1996), 
Schipper (1989), Schroeder (1995), Lo (2008)   
 วิธีการหนึ่งที่ผู้บริหารใช้ในการบริหารก าไร คือ การบริหารก าไรผ่านรายการคงค้าง (Accrual 
Management) โดยผู้บริหารเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการทางการบัญชีที่เก่ียวข้องกับหลักการ
จัดท างบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง เพ่ือปกปิดผลการด าเนินงานที่แท้จริง Dechow and Skinner (2000)  
เช่น การเลือกใช้นโยบายบัญชีหรือการประมาณการทางบัญชีที่เก่ียวข้องกับหลักการจัดท างบการเงินตาม
เกณฑ์คงค้าง (Accrual basis) ซึ่งผู้บริหารกว่าร้อยละ 79.9 มีแนวโน้มที่จะบริหารก าไร เพ่ือให้สามารถ
รายงานผลก าไรที่ดีและผู้บริหารกว่าร้อยละ 86.3 เชื่อว่าการบรรลุเปูาหมายจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ
จากตลาดทุนมากยิ่งขึ้น Graham et al. (2005) การที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถล่วงรู้ข้อมูลการตัดสินใจของ
ผู้บริหารย่อมท าให้เกิดต้นทุนจากการมอบอ านาจด าเนินการขึ้น (Agency Costs) ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน
ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และต้นทุนในการจูงใจให้ผู้บริหารตัดสินใจด าเนินการที่
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีข้างต้น จึงท าให้เชื่อว่า ผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะท าการบริหารก าไร
ผ่านรายการคงค้าง (Accrual Management) ซึ่งส่งผลกระทบท าให้ก าไรที่แสดงนั้นเป็นก าไรที่ไม่
คุณภาพและเกิดปัญหาตัวแทนในเวลาต่อมา ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงวัดการบริหารก าไรโดยมุ่งเน้นวัด
การบริหารก าไรผ่านรายการคงค้าง (Accrual management) อันเนื่องมาจากระบบการจัดท างบการเงิน
ตามเกณฑ์คงค้างจะให้ความยึดหยุ่นแก่ผู้บริหารในการใช้ดุลยพินิจที่ส่งผลกระทบต่อผลต่างระหว่างก าไร
สุทธิและกระแสเงินสดจากการด าเนินงานหรือที่เรียกว่ารายการคงค้าง (Total accruals)   
2.10 ตัวแบบจ าลองทางสถิติในการค านวณรายการคงค้าง 
 มีงานวิจัยจ านวนมากที่พยายามสร้างตัวแบบจ าลองที่ใช้ประมาณค่ารายการคงค้างส่วนที่เกิน
ปกติขึ้นมา (DA) ข้อมูลชนิด DA ถือว่ามีการท า Earnings Manipulation ซึ่งอาจหมายถึงว่ากิจการใช้
วิธีการบัญชีเพ่ือสร้างตัวเลขก าไรให้เป็นไปในทิศทางที่กิจการต้องการ ส่วนข้อมูลรายการคงค้างปกติ 
(NDA) เป็นข้อมูลบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือกว่าข้อมูลที่เป็น DA นักวิจัยทางบัญชีพยายามสร้างตัว
แบบจ าลองทางสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการค านวณ NDA ดังนี้ 
 1.The De Angelo  Model: De Angelo  (1986) ค านวณ NDA ปีปัจจุบัน จาก Total 
Accruals ปีก่อน (TAt-1) หารด้วยทรัพย์สินรวมปีก่อนหน้านั้น (หรือ At-2) De Angelo  ค านวณ NDA 
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของ Random Walk Process ซึ่งอธิบายได้ว่า Normal Total Accruals (NTA) 
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เท่ากับ Total Accruals ปีก่อน ผลต่างระหว่าง Total Accruals ปี ปัจจุบัน (ปีที่ t) และปีที่แล้ว (ปีที่ k 
และ k = t –1) เท่ากับ Abnormal Total Accruals ดังนั้นสามารถแยก DA และ NDA ออกได้ดังนี้  ใน
กรณีท่ีไม่มีการท า Earnings Manipulation  ผลต่างของ Total Accruals จะเข้าใกล้ศูนย์ ดังนั้น ผลต่าง
ของ Total Accruals จึงสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของ DA  
 2.The Healy Model: Healy(1985) ค านวณ NDA ปีปัจจุบัน จากค่าเฉลี่ยของ Total 
Accruals (TAt ) หารด้วยทรัพย์สินต้นปี (At – 1) Healy ค านวณ NDA โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของ Mean 
Reverting Process ซึ่งหมายถึง NDA นั้นจะลดลง (เพ่ิมขึ้น) ในปีถัดมาหากค่า NDA สูงเกินไป (ต่ า
เกินไป)      
 3. The Industry Model (1991) วิธีนี้ก าหนดว่า NDA มีค่าคงที่ นอกจากนี้ค่าของ NDA ใน 
อุตสาหกรรมเดียวกันจะมีค่าเท่ากัน   
 4. The Jones Model: Jones (1991) ขยายวิธีการค านวณ NDA จากวิธีการของ De Angelo  
(1986) โดยขยายเพ่ิมเติมว่า TA เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้ซึ่งใช้เป็นตัววัดค่าการเปลี่ยนแปลง
ในธุรกิจและได้ใส่สินทรัพย์ถาวร (PPEt) เพ่ือเป็นตัวควบคุมในการค านวณ   
 5. The Modified Jones Model: Jones (1991) ก าหนดว่า การเปลี่ยนแปลงของรายได้
สะท้อนถึง NDA ในขณะที่ Dechow (1994) พบว่า การเปลี่ยนแปลงของรายได้สะท้อนให้เห็นถึง NDA ก็
จริง แต่ธุรกิจสามารถท า Earnings Manipulation โดยอาศัยการขายเชื่อ (Credit Sales)   
 Bartov, Gul and Tsui (2000) ทดสอบความสามารถของวิธีการค านวณ NDA ทั้ง 5 วิธี เพ่ือ
ศึกษาว่าวิธีใดสามารถวัดค่าของ Earnings Management ได้ผล โดยใช้ข้อมูลแบบ Cross Section  ตัว
แบบจ าลองทางสถิติเหล่านี้อ้างอิงจาก Bratov, Gul, and Tsui (2000) ซึ่งผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความเห็นของผู้สอบบัญชีกับ Earnings management หากผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบการ 
ท า Earnings Management ผู้สอบบัญชีจะต้องให้ความเห็นโดยมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งจาก
การศึกษาพบว่า The Jones Model และ The Modified Jones Model สองวิธีข้างต้นสามารถ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือ ในการวัดค่า NDA ได้เมื่อเทียบกับวิธีอ่ืนอีก 
 Kothari, Leone and Wasley (2005) ยังได้น าเสนอผลการวิเคราะห์การท า DA และ NDA 
โดยใช้ Jones และ The Modified Jones Model น าไปเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของกิจการ 
(Performance) ซึ่ง Kothari Leone and Wasley (2005) สรุปว่าในการวิเคราะห์ DA และ NDA โดย
ใช้ Jones และ The Modified Jones Model ควรจะต้องใส่ตัวแปร Return on Assets (ROA) เป็นตัว
แปรควบคุม เพ่ิมเข้าไป จะท าให้ตัวแบบจ าลองวัดค่าออกมาได้น่าเชื่อถือมากขึ้น  
 อย่างไรก็ตามในงานวิจัยของ Yoon and Miller (2002b) พบว่า Modified Jones Model นั้น
ขาดประสิทธิภาพในการวัดหา Discretionary Accrual ของบริษัทในเกาหลีเนื่องจากมองว่าผู้บริหาร
สามารถบริหารก าไรโดยการปรับแต่งบัญชีค่าใช้จ่ายได้เช่นกัน จึงเสนอให้รวมตัวแปร การเปลี่ยนแปลง
ของค่าใช้จ่ายทั้งส่วนที่เป็นเงินสดและคงค้าง ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกษียณเข้าไปด้วย 
ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าท าให้แบบจ าลองมีประสิทธิภาพในการทดสอบหาการบริหารก าไรมากขึ้น  
 6. Extended Modified Jones  
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 Yoon and Miller (2002a) ได้พัฒนาแบบจ าลองต่อจากแบบจ าลอง Modified Jones ของ 
Dechow et al. (1995) ประกอบกับแนวคิดของ Kang and Sivaramakrishnan (1995) เพ่ือความ
เหมาะสมกับข้อมูลบริษัทในประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ ใช้การเปลี่ยนแปลงในรายได้ที่เป็นเงินสด 
(Change in cash revenues: REV - REC)  เหมือนแบบจ าลองของ Modified Jones และใช้การ
เปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด  (change in cash expenses: EXP - PAY) ที่ได้แนวคิดมาจาก 
Kang and Sivaramakrishnan (1995) และตัวแปรตัวสุดท้ายในแบบจ าลอง (NCASH x GRREGRW) คือ การ
น าค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เป็นเงินสด (non-cash expense) คูณกับอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าทางบัญชีขั้นต้น
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ Yoon and Miller (2002a) คิดว่ามีความสัมพันธ์กับรายการคงค้างที่ไม่ได้
เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารที่ไม่ใช่รายการคงค้างหมุนเวียน (non-current accruals)  
 Yoon and Miller (2006) ได้เสนอแบบจ าลองที่พัฒนามาจากแบบจ าลองของ Yoon and Miller 
(2002a) โดยเปลี่ยนตัวแปรตัวที่ สามจากแบบจ าลอง (NCASH x GRREGRW) เป็นค่าเสื่ อมราคา 
(depreciation expenses: DEP) บวกกับค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (retirement benefit 
expenses : PEN) และเปลี่ยนวิธีการท าให้ตัวแปรเป็นมาตรฐานจากการใช้สินทรัพย์รวม ณ ต้นปี (beginning 
total assets: BTA) เป็นรายได้จากการขายสุทธิ (net sales revenue: REV)  ณ ปลายปี โดย (Yoon et al. 
(2006) คิดว่า DEP+PEN เหมาะสมกับข้อมูลในประเทศเกาหลีใต้มากกว่าโดยในส่วนของค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานเกิดจากการจ่ายเงินสมทบกองทุนบ านาญ (pension fund) ของบริษัทสามารถใช้ในการ
บริหารก าไรได้โดยอธิบายว่า “ เมื่อหนี้สินจากผลประโยชน์พนักงาน (retirement benefits liabilities) น้อย
กว่าการเงินกองทุนทั้งหมด ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (unfunded) ของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจะไม่ใช่
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด โดยบริษัทในประเทศเกาหลีใต้ส่วนมากมีเงินไม่เพียงพอที่จะจ่ายเป็นผลประโยชน์
พนักงานตามที่ระบุ เมื่อถึงเวลา (underfunded). Yoon et al. (2006) และในตัวแปร DEP+PEN จะมี
ความสัมพันธ์ที่เป็นลบกับรายการคงค้างรวม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่า งานศึกษาส่วนใหญ่ใช้ตัวแบบ The Modified Jones 
Modelเป็นเครื่องมือในการวัดค่า NDA อย่างไรก็ตามในงานวิจัยของ Yoon and Miller (2002b) พบว่า 
Modified Jones Model นั้นขาดประสิทธิภาพในการวัดหา Discretionary Accrual เนื่องจากมองว่า
ผู้บริหารสามารถบริหารก าไรโดยการปรับแต่งบัญชีค่าใช้จ่ายได้เช่นกัน  ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงใช้รายการ
คงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารเพื่อแสดงถึงคุณภาพก าไร จากแบบจ าลอง The Modified Jones 
Model และเปรียบเทียบกับแบบจ าลอง Extended Modified Jones ของ Yoon and Miller (2006)  
 
2.11  ตัวแบบการค านวณรายการคงค้าง 
 การค านวณรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของฝุายบริหาร (Discretionary Accruals : 
DAC) ค านวณจากผลต่างระหว่างรายการคงค้างรวม (Total Accrued : TA) กับรายการคงค้างที่ไม่
ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของฝุายบริหาร (Nondiscretionary Accruals: NDA) ของแต่ละกิจการดังนี้ 
 DACt  = TA/At-1 - NDAt 
 โดยที่ 
 DACt  = รายการคงค้างที่ข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของฝุายบริหาร ณ ปีที่ t 
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 TAt  = รายการคงค้างรวม ณ ปีที่ t 
 NDAt  = รายการคงค้างที่ไม่ข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของฝุายบริหาร ณ ปีที่ t 
 At-1  = สินทรัพย์รวม ณ ปีที่ t-1 
 การค านวณรายการคงค้างจากการตัดสินใจ Riahi_Belkaoui (2004) เริ่มจากการค านวณ
รายการคงค้างทั้งหมดก่อนเพ่ือน ามาใช้ค านวณรายการคงค้างจากการตัดสินใจ ตัวแบบรายการคงค้าง
ทั้งหมด ประกอบด้วยตัวแบบตามแนวทางงบดุลและแนวทางกระแสเงินสด ดังนี้ 
 1) แนวคิดงบดุล (The Balance Sheet Approach) ค านวณโดยใช้สมการดังนี้ 

                                  

โดย 
       คือ รายการคงค้างรวมในปีที่ t  ของกิจการที่ i 
      คือ การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนในปีที่ t ของกิจการที่ i 
      คือ การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินหมุนเวียนในปีที่ t  ของกิจการที่ i 
       คือ การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินระยะยาวที่จะครบก าหนดภายใน 1 ปี  

     ในปีที่ t ของกิจการที่ i 
         คือ การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินระยะยาวที่จะครบก าหนดภายใน 1 ปี  

     ในปีที่ t ของกิจการที่ i 
 
 2)  แนวคิดงบกระแสเงินสด (The Cash Flow Approach) ค านวณโดยใช้สมการ ดังนี้ 

                  

 โดย 
           คือ  รายการคงค้างรวมในปีที่ t  ของกิจการที่ i 
                      คือ  ก าไรจากการด าเนินงานในปีที่ t  ของกิจการที่ i 

            คือ  กระแสเงินสดจากการด าเนินงานในปีที่ t  ของกิจการที่ i 
 ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่ผ่านมาของ Riahi_Belkaoui (2004) พบว่า ตาม
แนวคิดงบดุลจะเป็นการพิจารณารายการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรายการคงค้างบางรายการ โดยไม่
ครอบคลุมถึงรายการคงค้างที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การประมาณการรายการ
คงค้างรวมตามแนวคิดงบกระแสเงินสด เนื่องจากตามแนวคิดของงบกระแสเงินสดจะสามารถประมาณ
รายการคงค้างรวมได้มากกว่าแนวคิดงบดุล โดยมีตัวแบบรายการคงค้างจากการตัดสินใจของ The 
Modified Jones Model และ Extended Modified Jones ของ Yoon and Miller (2006) ดังนี้ 
     2.1  The Jones Model วัตถุประสงค์ของตัวแบบ Jones คือการควบคุมผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของกิจการที่มีความสัมพันธ์กับรายการคงค้างที่ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจ 
ซึ่งค านวณได้จาก 
  NDA t =  1 (1/Total  Assets t-1)  +  2 ( REVt / Total  Assets t-1) 
       +3 (PPEt /Total  Assets t-1)   
 โดยค่า      หาได้จากตัวแบบต่อไปนี้ในช่วงประมาณการ  Estimation  period 



21 

 

TAt / Total Asset t-1 = 1(1/Total Assets t-1)+2 ( REV1 /Total Assets t-1) 
          +3 (PPEt /Total Assets t-1) + e1 
 การประยุกต์ตัวแบบ  Jones  ยังครอบคลุมถึงการเพ่ิมรายการคงค้างทั้งหมดในช่วงอดีต  
Lagged และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในอดีตเป็นตัวแปรอิสระอีก 2 รายการ  กับการเปลี่ยนตัวแปร 
การเปลี่ยนแปลงยอดขายเป็นการเปลี่ยนแปลงของยอดขายสด 
  
 2.2  Modified Jones Model เพ่ือขจัดผลของการวัดค่าความผิดพลาดของรายการคงค้าง
จากการตัดสินใจที่เกิดจากการรับรู้รายได้ ตัวแบบนี้ประมาณรายการคงค้างที่ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจ
ระหว่างงวด ด้วยสมการดังนี้ 
  NDA t  = 1 (1/Total  Assets t-1) +2( REVt -  RECt) / Total Assets t-1)  
     +  3 (PPEt /Total  Assets t-1) 
  โดยค่า    หาได้จากตัวแบบต่อนี้ในช่วงประมาณการ  Estimation  period 
 ความแตกต่างของตัวแบบ Jones ทั้ง 2 ตัวแบบคือ ตัวแบบ Modified Jones ปรับปรุงการ
เปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้า เพราะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในยอดขายเชื่อทั้งหมดในช่วงเหตุการณ์เป็น
ผลจากการบริหารก าไร ซึ่งตัวแบบ Jones สมมติว่าการตัดสินใจเรื่องนี้ไม่กระทบต่อรายได้ไม่ว่าในช่วง
การประมาณการ หรือช่วงเหตุการณ์โดยมีเหตุผลว่า การบริหารก าไรทั้งกระบวนการด้วยการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ตลอดช่วงการขายเชื่อง่ายกว่าการบริหารก าไรโดยเฉพาะการขายสด ซึ่งถ้า
กระบวนการนี้ถูกต้องการประมาณค่าการบริหารก าไร (รายการคงค้างจากการตัดสินใจ) จะไม่โน้มเอียง
เข้าใกล้ 0 ต่อไปหากการบริหารก าไรนั้นเกิดจากการบริหารยอดขาย  
   Guay, Kothari, and Watts (1996) แสดงให้เห็นว่า ตัวแบบดังต่อไปนี้ คือ De Angelo  
Model, Healy Model และ Industry Model เป็นตัวแบบที่ไม่มีประสิทธิภาพในการจ าแนกรายการคง
ค้างที่ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของฝุายบริหารออกมาได้ ในทางตรงกันข้าม Jones Model และ Modified 
Jones Model เป็นตัวแบบที่สามารถประมาณรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของฝุายบริหารได้
น่าเชื่อถือมากกว่า นอกจากนั้น Dechow, Sloan and Sweeney (1995) ศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการวัดรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของฝุายบริหารโดยใช้ตัวแบบข้างต้น พบว่า 
Modified Jones Model สามารถตรวจสอบพบการบริหารก าไรได้มากท่ีสุด  
  อย่างไรก็ตามงานวิจัยของ Yoon et al. (2012) ที่ศึกษาบริษัทต่างชาติใน 66 ประเทศโดยมี
กลุ่มตัวอย่างของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐเมริกาเพ่ือทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองในการ 
Discretionary Accrual โดยเปรียบเทียบแบบจ าลองใหม่ สองแบบจ าลอง กับ Modified Jones และพบว่า  
Modified Jones เป็นแบบจ าลองที่มีปัญหา Misspectification bias และมีค่า Adjusted R squared ต่ าสุด
ในแบบจ าลองท้ังหมด โดยได้ค่าเพียง   11 %  ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าท าให้แบบจ าลองมีประสิทธิภาพในการ
ทดสอบหาการบริหารก าไรมากข้ึน ซึ่งสามารถแสดงเป็นสมการได้ดังนี้ 
 TAi,t/REVi,t =  0 + 1 (REVi,t -  RECi,t)/ REVi,t + 2 ( EXPi,t -  PAYi,t)/ REVi,t + 
3 (DEPi,t + RETi,t)/ REVi,t+ ε i,t 
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โดย   
 TA (Total Accruals) = ก าไรสุทธิหักด้วยกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
 REV =  รายได้สุทธิ (Net sales revenue) 
 REC = ลูกหนี้การค้า (Receivable revenue) 
 EXP = ผลรวมของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย
  ที่ไม่เป็นเงินสด 
 PAY = เจ้าหนี้การค้า (Payable) 
 DEP = ค่าเสื่อมราคา (Depreciation expenses)  
 RET = ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์จากการเกษียน (Retirement benefits expenses) 
    = การเปลี่ยนแปลง  
 ตัวแปร (REVi,t -  RECi,t)/ REVi,t  เป็นตัวแปรที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่เป็นเงิน
สด ส่วนตัวแปร  ( EXPi,t -  PAYi,t)/ REVi,t  เป็นตัวแปรที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายที่เป็นเงิน
สด เนื่องจากผู้บริหารอาจจะไม่ได้บริหารก าไรโดยการปรับบัญชีรายได้เพียงอย่างเดียว แต่อาจปรับบัญชี
ค่าใช้จ่ายด้วย ท าให้การใส่ตัวแปรนี้ลงไปในสมการที่ท าให้สามารถอธิบาย Current Accrual ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ส่วนตัวแปรสุดท้าย (DEPi,t + RETi,t)/REVi,t  เป็นตัวแปรที่เชื่อมโยงค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช้เป็นเงินสดกับ Noncurrent 
Accrual ยิ่งไปกว่านั้นแบบจ าลองนี้ได้ถูกน าไปใช้ในงานวิจัยเพ่ือทดสอบการบริหารก าไรในตลาดบังคลาเทศ
ของ Aminul et al. (2011) ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกัน โดยพบว่า สามารถอธิบายการบริหารก าไรได้เป็นอย่างดี 
โดยมีค่า R squared ถึง 84 % ในขณะที่แบบจ าลอง Modified Jones ได้ค่าเพียง 9% เท่านั้น 
 ในกรณีของประเทศไทยไม่ค่อยพบงานวิจัยที่ใช้แบบจ าลองของ Yoon et al. (2006) ในการ
หารายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารแพร่หลายซึ่งเป็นที่ยอมรับในบางประเทศว่าสามารถ
สามารถอธิบายการบริหารก าไรได้เป็นอย่างดีกว่าตัวแบบของ Modified Jones Model ตามมุมมองของ 
Dechow, Sloan and Sweeney (1995) ที่พบว่า Modified Jones Model สามารถตรวจสอบพบการ
บริหารก าไรได้มากที่สุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกการวัดค่ารายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝุาย
บริหารโดยใช้ตัวแบบตาม Modified Jones Model: Dechow, Sloan and Sweeney (1995) และตัว
แบบ Yoon Model: Yoon Miller and Jiraporn (2006) ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพ่ือทดสอบว่าตัวแบบ
ใดจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่าในการวัดค่ารายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝุาย
บริหารของบริษัทในไทย  
 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะการตรวจสอบกับคุณภาพก าไร 
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่พบว่าในความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น 
ผู้บริหารมักจะมีข้อมูลมากกว่าผู้ถือหุ้น และมีความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
ท าให้ผู้บริหารใช้โอกาสและช่องทาง ที่มีข้อมูลมากกว่าในทางท่ีเอ้ือผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
อันจะส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดในฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และเกิดต้นทุนตัวแทน 
(Agency Cost) ตามมาเสมอ ดังนั้นจึงมีแนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยลดปัญหาตัวแทนและ
ลดการบริหารก าไรที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
 2.12 แนวคิดการก ากับดูแล (Corporate Governance) 
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 การก ากับดูแล (Corporate Governance) หรือเรียกเป็นชื่ออ่ืนได้ เช่น บรรษัทภิบาล ซึ่ง 
หมายถึง การบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝุาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2554) ให้ความหมายของการก ากับดูแลกิจการหรือ       
บรรษัทภิบาล คือ “ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน น าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น”  
        คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ (2554) ให้ความหมายของการก ากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้ 
        1) เป็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียใน
การก าหนดทิศทาง และสอดส่องดูแลผลปฏิบัติงานของบริษัท  
          2) เป็นโครงสร้างและกระบวนการภายในที่จัดขึ้น เพ่ือให้ความมั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถ
ประเมินผลงานของผู้บริหารของบริษัทอย่างตรงไปตรงมาและมีประสิทธิผล  
          3) ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้น าและการควบคุมกิจการให้มีความ
รับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือรักษาเงินทุนและเพ่ิม
คุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนและสังคม
โดยรวมประกอบ 
 ดังนั้นการก ากับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบผู้บริหาร เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนท าให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้
เสียอ่ืนและเป็นการเพ่ิมความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างการมีการก ากับดูและ
กิจการที่ดี (Good governance) ก็คือคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีมาตรฐานสากลด้านการก ากับดูแล
กิจการที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งใช้เป็นบรรทัดฐานในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย คือ OECD 
Principles of Corporate Governance โดย OECD Principles ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 
       ● สิทธิของผู้ถือหุ้น 
         ● การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 
        ● บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
       ● การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส  
        ● ความรับผิดชอบของกรรมการ 
 ส าหรับแนวคิดในส่วนของ Agency costs ซึ่งเป็นต้นทุนของบริษัทที่เกิดขึ้นจากการก ากับดูแล
และควบคุมองค์กรที่เรียกว่า Corporate governance นั้นเกิดจากการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
อันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับเจ้าของบริษัทที่มีแรงจูงใจแตกต่างกัน กล่าวคือ
เจ้าของต้องการความมั่งคั่งจากการด าเนินงาน แต่ผู้บริหารต้องการผลตอบแทนและผลประโยชน์ของ
ตัวเองท าให้เกิด Agency costs อันเป็นต้นทุนที่บริษัทต้องรับภาระ Jensen and Meckling (1976) 
เสนอแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างตัวการและตัวแทนที่เกิดขึ้นโดยใช้กลไกการสอดส่องดูแล 
(Monitoring Mechanisms) และกลไกรักษาสัญญา (Bonding Mechanisms) กลไกสอดส่องดูแลเป็น
กลไกที่ใช้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเพ่ือสังเกต วัดประเมินผลและควบคุม  พฤติ
กรรมการบริหารจัดการของตัวแทนเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการใช้อ านาจตัดสินใจของตัวแทนสอดคล้อง
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กับท่ีได้ระบุไว้ในสัญญา ส่วนกลไกรักษาสัญญาเป็นกลไกการจูงใจให้ตัวแทนตัดสินใจใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ตัวการ ตัวแทนเลือกใช้กลไกนี้เพ่ือก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของตนเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการตัดสินใจของตัวแทนสอดคล้องกับสิ่งที่ระบุไว้ในสัญญาที่มอบหมาย    
 นอกจากนี้ Morck et al. (1988) ยังได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างตัวการและ
ตัวแทน 2 ส่วน โดยส่วนแรกสร้างภาระผูกพันให้คณะผู้บริหาร (Bonding) โดยการให้สัดส่วนความเป็น
เจ้าของเพ่ิมขึ้นท าให้แรงจูงใจที่จะบริหารงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกิจการมากขึ้น และส่วนที่สองคือ
ตรวจสอบการบริหารงานของคณะผู้บริหาร (Monitoring) จากคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกบริษัท 
เพราะบุคคลภายใน ในกรณีผู้ถือหุ้นกระจายตัวท าให้มีต้นทุนตรวจสอบมากกว่า Easterbrook (1984) 
ในการก ากับดูแลหากมองในแง่ทฤษฎีตัวแทน ตัวแทนก็คือ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีบทบาทส าคัญยิ่งใน
การควบคุมดูแลการบริหารของผู้บริหารให้บรรลุตามเปูาหมายของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและ
บุคคลภายนอก ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นบุคคลส าคัญที่ส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี    
  จาก พ้ืนฐานปัญหาการรับรู้ ข่ าวสารที่ ไม่ สมบู รณ์หรื อ ไม่ เท่ า เทียมกัน  (Asymmetric 
Information) ที่ก่อให้เกิดปัญหาตัวแทน Agency Problems ขึ้น (Jenson and Meckling, 1976) และ
ท าให้เกิดการการบริหารก าไรในประเทศไทย ตัวอย่างกรณีของบริษัท รอยเนท จ ากัด(มหาชน) และ
บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพยายามลดปัญหาตัวแทน
ดังกล่าว โดยน าแนวคิดการก ากับดูแลกิจการมาใช้ควบคุมและตรวจสอบผู้บริหาร เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน และจากทฤษฎีตัวแทน (agency Theory) อาจ
กล่าวได้ว่าเมื่อใดที่อ านาจความเป็นเจ้าของถูกแยกออกจากอ านาจการควบคุมกิจการ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์(Conflict of Interest) ย่อมเกิดขึ้นได้ และน ามาซึ่งการบริหารก าไร เพราะมองว่าผู้บริหาร
กระท าการใดๆ เพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวแทนและพวกพ้องมากกว่าค านึงถึงความถูกต้องและ
ผลประโยชน์ของตัวการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างตัวการและ
ตัวแทนจึงเกิดข้ึน และเพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว แนวคิดเรื่องการก ากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance) จึงเกิดขึ้นมาถือเป็นกลไกส าคัญกลไกหนึ่งในการควบคุมการท างานของฝุายบริหารของ
กิจการให้น าไปสู่ประสิทธิภาพสูงสุดของกิจการ Fama and Jensen (1983) ระบุว่ากลไกคณะกรรมการ
เป็นกลไกการก ากับดูแลกิจการที่ส าคัญในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน ประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทควรส่งผลให้ผลการด าเนินงานของกิจการเพ่ิมสูงขึ้น Brannan (2006) 
 2.12.1 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็เพ่ือเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วย
คณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการสอบทานรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของกิจการ
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการจัดการทางด้านบัญชีและการเงินของกิจการมีการควบคุมที่ดี ข้อมูล
ทางการเงินมีความถูกต้องและมีความเชื่อถือได้ ซึ่งจะมีผลให้การบิหารจัดการเป็นไปเพ่ือประโยชน์
โดยรวมของบริษัท มีงานวิจัยจ านวนมากที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบรรรษัทภิบาลและการบริหาร
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ก าไรทั้งในและต่างประเทศ โดยพบว่า การมีอยู่ของบรรษัทภิบาลช่วยให้บริษัทมีการบริหารก าไรน้อยลง 
และหนึ่งในปัจจัยหลักท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการ คือคณะกรรมการตรวจสอบ 
              ส าหรับกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตาม
กฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่เป็นกรรมการที่มีส่วน
ในการตัดสินใจในการด าเนินกิจการ หรือมีอ านาจควบคุมบริษัทดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึง
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร Bedard, Chtourrou and 
Courteau (2004) การมีคณะกรรมตรวจสอบเป็นกลไกการก ากับดูแลกิจการภายใน ทั้งนี้บทบาทที่
ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ การสร้างความมั่นใจในการเกิดคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
in and Hwang (2010) ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งบทบาทที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัททั้งหลาย 
ดังนั้นผลงานที่เกิดขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็นผลของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดย
กิจการที่มีคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นไปได้ที่กิจการนั้นจะมีการควบคุมภายในที่ดี Al-Ajmi 
(2009) ประสิทธิภาพของคณะกรรมตรวจสอบอาจพิจารณาจาก 1. สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Independent of Audit committee) 2. สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความช านาญ
ทางด้านการเงินและบัญชี  และ 3. จ านวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
 1. สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ (Independent of Audit committee) 
 ตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย
สมาชิกอย่างน้อย 3 ราย โดยทุกรายต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้จ านวนสมาชิกขึ้นอยู่กับขอบเขตและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตามมาตรฐานสากลจ านวนสมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะอยู่ระหว่าง 3-5 ราย ซึ่งตามแนวคิดของ Fama (1980) และ Fama and Jensen (1983) 
กรรมการจากภายนอกจะช่วยลดปัญหาตัวแทนที่เกิดขึ้นในกิจการ จะท าให้ผู้บริหารลดแรงจูงใจในการ
บริหารก าไร เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการจากภายนอกที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบการท างานของผู้บริหารโดยอิสระ อีกทั้งกรรมการจากภายนอกจะมีแรงจูงใจที่จะแสดงบทบาท
ในฐานะของการเป็นผู้เชี่ยวชาญให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับ หากกิจการมีกรรมการตรวจสอบที่มาจาก
กรรมการภายนอกในสัดส่วนที่สูงจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง
คณะและเป็นการคานอ านาจการปฏิบัติงานกับกรรมการภายในที่จะส่งผลให้ผู้บริหารลดแรงจูงใจบริหาร
ก าไร  
 Piot and Janin (2007) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบกับ
การบริหารก าไร พบว่า การมีกรรมการตรวจสอบอยู่ในคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับรายการคงค้างโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร เหตุผลที่ท าให้การบริหารก าไรลดลงเนื่องจาก
คณะกรรมการตรวจสอบมีขนาดใหญ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินได้อย่างดี ทั้งนี้ Xie Davidso and DaDalt (2003) และ Peasnell Pope and Young 
(2005) ไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญระหว่างสัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระและการมี
กรรมการตรวจสอบกับรายการค้างโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร  
 จากการศึกษาของ Beasley et al. (2000) พบว่า กิจการที่มีการทุจริตในการจัดท างบ
การเงินมีสัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระน้อยกว่ากิจการที่ไม่มีการทุจริตในการจัดท างบ
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การเงิน ทั้งนี้ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีคุณสมบัติที่ส าคัญในอันที่จะช่วยให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินได้โดยไม่ตกอยู่
ภายใต้การควบคุมของฝุายบริหาร และท าหน้าที่ในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝุายบริหาร
ของกิจการ   
 
 2. สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ ความช านาญทางด้านการเงิน และบัญช ี
 จากบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่ีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินที่
จัดท าขึ้นโดยฝุายบริหาร การสอบทานนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องและ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน หากรายงานทางการเงินมีคุณภาพท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ โดยกระบวนการจัดท ารายงาน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่
ติดตามตรวจสอบที่แท้จริง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลดพฤติกรรมการบริหารก าไรของ
ผู้บริหารได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประเมินความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจทางการบัญชีที่ส าคัญ
รวมทั้งมีส่วนร่วมพิจารณาประเด็นทางบัญชีที่เกิดขึ้น Bedard Chtourou and Courteau (2004) 
ดังนั้นกรรมการตรวจสอบจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการเงินเพียงพอเพ่ือควบคุมให้ผู้บริหาร
จัดท ารายงานทางการเงินที่มีคุณภาพท าให้กิจการสามารถลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล
รวมทั้งลดปัญหาตัวแทนที่เกิดขึ้นในกิจการ  
 Carcelo Hermanson and Neal (2002); Klien (2002); Sharma, Naiker and Lee 
(2009); Lin and Hwang (2010); Sommer (1991) แสดงให้เห็นว่า ในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการตรวจสอบควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคในเชิง
วิชาชีพ เช่นเดียวกับ Kalbers and Fogarty (1993) ระบุว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
ควรประกอบด้วยบุคลากรที่มีความประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคในเชิงวิชาชีพ 
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ถ้าหากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลที่มีความรู้ความช านาญทางด้าน
การเงินและบัญชีจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Raghunandan Read and Rama 
(2001) พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญทางด้านการเงิน
และบัญชี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบภายในของกิจการได้ดียิ่งขึ้น  
DeZoort and Salterio (2001) พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มีบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการเงินและการบัญชี จะมีผลกระทบในทางบวกต่อการให้การสนับสนุนแก่ผู้สอบบัญชี 
 ดังนั้นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความรู้ความช านาญทางการบัญชีหรือการเงิน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ความส าคัญอีกประการหนึ่ง 
เพราะหน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานให้กิจการมีการจัดท ารายงานทางการเงิน
ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งมี   การควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือ โดยหน้าที่ดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าสมาชิกของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้ความช านาญหรือมีประสบการณ์ทางการบัญชีหรือการเงิน 
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 ตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบของไทย ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 
คน ทีม่ีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบ
ทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และควรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งตามข้อเสนอแนะของ BRC (The Blue Ribbon Committee) ความรู้ความช านาญหรือมี
ประสบการณ์ทางการบัญชีหรือการเงินจะพิจารณาจากการมีประสบการณ์ การท างานในอดีตที่เกี่ยวข้อง
กับด้านบัญชีหรือการเงิน หรือการมีคุณวุฒิการศึกษาด้านบัญชีหรือการเงิน การได้รับประกาศนียบัตร
ด้านวิชาชีพการบัญชีหรือมีประวัติที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ หรือความช านาญ
ด้านการบัญชีหรือการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลเรื่องรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท ดูแลรายการต่าง ๆ ที่อาจมีความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ รวมทั้งการตรวจสอบการกระท าที่อาจมิชอบ หรือรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันของ
กรรมการและหรือผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบว่าคณะกรรมการบริหาร ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบที่ได้รับมอบอ านาจ นอกจากความรู้ความช านาญหรือมีประสบการณ์ทาง  การ
บัญชีหรือการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความส าคัญ     
 3. จ านวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายหน้าที่การสอบทานรายงานทางการเงินให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้อาจจะมีนอกเหนือภารกิจดังกล่าว Carecello Hermanson and Neal 
(2002); Klien (2002); Sharma Naiker and Lee (2009) อภิปรายว่า คณะกรรมการตรวจสอบต้อง
ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เช่น การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้นคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องน าเสนอผลงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาหรือตัดสินใจอย่าง
สม่ าเสมอ 
 Lin and Hwang (2010) ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดสรรเวลาให้มี
ความเพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะการก ากับดูแลกระบวนการรายงาน
ทางการเงินของกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังจะสามารถท าให้เกิดความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
 Menon and Williams (1994) สนับสนุนว่า การที่กิจการจัดให้เห็นถึงจ านวนครั้งในการ
ประชุมที่ไม่เหมาะสมจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการขาดประสิทธิภาพในการก ากับดูแลงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า 
จ านวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน
ของกิจการ เช่น McMullen and Raghunandan (1996) พบว่า จ านวนครั้งของการประชุมคระ
กรรมการตรวจสอบมีผลกระทบในทางลบต่อ การปรับปรุงงบการเงินใหม่ 
 DeZoort, Hermanson, Archambeault and Reed (2002) พบว่า จ านวนครั้งของการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบส่งผลให้ระดับของการรายงานทางการเงินที่มีความผิดพลาดลดลง  
แนวคิดของทฤษฎี Resource Dependency สามารถน ามาอธิบายผลกระทบของจ านวนครั้งของการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารก าไรว่า ในการก ากับดูแลกิจการที่ดีนั้น 
ความถี่ในการประชุมคณะกรรม การตรวจสอบเป็นตัวชี้วัดความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
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คณะกรรมการ Jackling and Johl (2009) ดังนั้น จ านวนการประชุมจึงใช้เป็นตัวแปรแทนความขยัน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Lin and Hwang (2010) คณะกรรมการตรวจสอบที่มีการจัดสรรเวลา
เพ่ือให้เกิดการประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบภายในของกิจการท าให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบข้อมูลข่าวสารรวมทั้งประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีและการสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง 
(Raghunandan Rama and Scarbrough (1998) ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบที่มีจ านวนครั้งของ
การประชุมสูงจะช่วยลดพฤติกรรมการบริหารก าไรได้  
 ตามข้อเสนอแนะของ National Association of Corporate Directiors (NACD) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของประเทศไทยที่ระบุให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรมีการประชุมกันโดยเฉลี่ยปีละ 4 ครั้ง ในอันที่จะช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
สอบทานงบการเงินและทราบเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีอยู่เสมอดังนั้น จ านวนครั้งการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDI_FRE) จึงเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา โดยการวัดจาก จ านวน
ครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบ 1 ปี เช่นเดียวกับ Xie Davidson and DaDalt 
(2003); Rahma and Ali (2006) เป็นต้น 
 Garcia, Barbadillo, and Perez (2012) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีคุณภาพของก าไรโดยมีกลุ่มเป็นบริษัทสเปนที่มีการซื้อขายใน madrid Stock Exchange 
ช่วงปี 2003-2006 ผลการศึกษาพบว่า ยิ่งมีการประชุมมากเท่าใดยิ่งเพ่ิมโอกาสในการตรวจจับ
ข้อผิดพลาดในรายงานทางการเงินมากข้ึนเท่านั้น  
 จากการศึกษาทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) และแนวคิดเกี่ยวกับการกับดูแล 
(Corporate Governance) พบว่า เมื่อใดที่อ านาจความเป็นเจ้าของถูกแยกออกจากอ านาจการควบคุม
กิจการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ย่อมเกิดขึ้นได้ ท าให้ผู้บริหารมีแนวโน้มที่
จะท าการบริหารก าไร ซึ่งการบริหารก าไรจะส่งผลท าให้คุณภาพก าไรลดลง การมีการกับกับดูแลที่ดี โดย
มีคณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยลดปัญหาดังกล่าว  เนื่องจากกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการชุดย่อยที่
มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการตัดสินใจในการด าเนินกิจการ หรือมีอ านาจควบคุม
บริษัทดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะท างานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้บริษัทมีการก ากับดูแล
กิจการอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและระบบการ
ควบคุมภายในของกิจการเพ่ือสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการจัดการทางด้านบัญชีและการเงินของ
กิจการมีการควบคุมที่ดี ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและมีความเชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเป็นบุคคลส าคัญที่ส่วน
ช่วยผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า รายงาน
ทางการเงินที่จัดท านั้นถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน ซึ่งการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
จะช่วยปกปูองผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร เนื่องจากผู้บริหารจะปฏิบัติงานโดยเน้นที่
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่  Jensen and Meckling (1976), Morck et al. (1988), 
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Easterbrook (1984), Bedard, Chtourrou and Courteau (2004), Al- Ajmi (2009), in and 
Hwang (2010)   
 ในการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
นับว่าเป็นสิ่งส าคัญทีช่วยในการให้มีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น โดยประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อาจพิจารณาจาก   
 1. สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ (Independent of Audit committee) 
 การมีกรรมการตรวจสอบที่มาจากกรรมการภายนอกในสัดส่วนที่สูงจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นการคานอ านาจการปฏิบัติงานกับ
กรรมการภายในที่จะส่งผลให้ผู้บริหารลดแรงจูงใจบริหารก าไร เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
กรรมการจากภายนอกที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการท างานของผู้บริหารโดยอิสระและท าหน้าที่
ในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝุายบริหารของกิจการ ยิ่งมีจ านวนสัดส่วนคณะกรรมการ
ตรวจสอบสูงจะช่วยลดพฤติกรรมการบริหารก าไรได้ ท าให้ก าไรมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น Fama (1980) และ 
Fama and Jensen (1983), Beasley et al. (2000) 
 2. สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี 
 บทบาทและหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบคือ การสอบทานการจัดท า
รายงานทางของบริษัท การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ
ทางการบัญชีที่ส าคัญรวมทั้งมีส่วนร่วมพิจารณาประเด็นทางบัญชีที่เกิดขึ้น และสอบทานรายงานทาง
การเงินที่จัดท าขึ้นโดยฝุายบริหาร เพ่ือให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน  กรรมการตรวจสอบจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการเงิน มีประสบการณ์และมี
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค เพียงพอเพ่ือควบคุมให้ผู้บริหารจัดท ารายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ 
ดังนั้นสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชีที่สูง จะช่วยลด
พฤติกรรมการบริหารก าไรได้ ซึ่งจะส่งผลท าให้ก าไรมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของไทย ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี
หรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน Bedard 
Chtourou and Courteau (2004) Carcelo Hermanson and Neal (2002); Klien (2002); 
Sharma, Naiker and Lee (2009); Lin and Hwang (2010); Sommer (1991), Kalbers and 
Fogarty (1993) 
 3. จ านวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ความถี่ในการประชุมคณะกรรมตรวจสอบแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความขยันในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีการจัดสรรเวลาเพ่ือให้เกิดการ
ประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบภายในของกิจการ จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบข้อมูลข่าวสารรวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับบัญชีและการสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีจ านวนครั้งของการประชุมสูง จะช่วยลดพฤติกรรมการบริหารก าไรได้ท าให้
ก าไรมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น Carecello Hermanson and Neal (2002); Klien (2002); Sharma Naiker 
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and Lee (2009); nd Hwang (2010); Jackling and Johl (2009); Lin and Hwang (2010); 
Raghunandan Rama and Scarbrough (1998) 
      จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีข้างต้นท าให้เ ชื่อว่าการมีการกับกับดูแลที่ดี  โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจาณาจาก   
1. สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีจ านวนสูง 2. สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความ
ช านาญทางด้านการเงินและบัญชีที่มีจ านวนสูง และ 3. จ านวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความถี่สูง จะช่วยลดพฤติกรรมการบริหารก าไรได้  และสามารถสร้างความมั่นใจว่า
กระบวนการจัดการทางด้านบัญชีและการเงินของกิจการมีการควบคุมที่ดี เพ่ือให้รายงานทางการเงินที่
จัดท าและน าเสนอมีมาตรฐาน ข้อมูลทางการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง และความเชื่อถือได้ อันจะส่งผลท าให้
ก าไรที่แสดงนั้นเป็นก าไรที่มีคุณภาพ 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไร 
 1.10.2 คุณภาพการสอบบัญชี 
        การสอบบัญชี หมายถึงกระบวนการรวบรวม และการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ
เพ่ือระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องต้องกันของสารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
และสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจ De Angelo (1981) โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงิน คือ 
การแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ
โดยถูกต้องตามควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ ดังนั้นคุณภาพการสอบบัญชี
ย่อมเป็นสิ่งที่ควรค านึงถึง โดย De Angelo (1981) อ้างใน Caramanis and Lennox (2008) ให้
ความหมายของค าว่า คุณภาพการสอบบัญชีไว้ว่า เป็นโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่ผู้สอบบัญชีสามารถ
ตรวจพบ และรายงานความผิดพลาดที่มีสาระส าคัญ ซึ่งจากค านิยามดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า โอกาสที่
ผู้สอบบัญชีตรวจพบความผิดพลาดที่มีสาระส าคัญที่เกิดขึ้นในรายงานทางการเงินที่จัดท าข้ึน 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นกลไกการก ากับดูแลภายนอก โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จะ
สามารถรับรองงบการเงินของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนได้ จะต้องเป็นผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพ่ือให้การ
รับรองงบการเงินมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ    ด้วยเหตุนี้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ จึงได้ออกเกณฑ์ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนผู้สอบบัญชีฯ (Auditor rotation) 
ทุก 5 รอบปีบัญชี การปฏิบัติงานสอบบัญชีต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน โดย
ส านักงานสอบบัญชีจ าเป็นต้องมีระบบการควบคุมคุณภาพงานที่ดีทั้งในระดับส านักงานและในแต่ละ
งานสอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจถึงคุณภาพของรายงานทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ก.ล.ต. จึงได้
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทในตลาดทุนต้องสังกัดส านักงานสอบบัญชีที่มีระบบการ
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการจะต้องมีงบ
การเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข   
 รูปแบบการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 
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 รูปแบบการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีที่แบ่งออกเป็น 4 อย่าง ดังนี้                    
(ศิลปพร ศรีจั่นเพชร )   
 1. การแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข  (Unqualified Opinion) ผู้สอบบัญชีจะแสดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขก็ต่อเมื่อ 
 (ก) ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีได ้
 (ข) ผู้สอบบัญชีมีความเชื่อมั่นว่างบการเงินที่ตรวจสอบแสดงฐานะการเงิน    ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดไว้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
และตามแม่บทการรายงานทางการเงิน หรืองบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด    
  
 
 
 2. การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข (Qualified Opinion) ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็น
แบบมีเงื่อนไขก็ต่อเมื่อ 
 (ก) ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปได้เป็นส่วนใหญ่แต่อาจมีบางเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งมีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจายในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ และ 
 (ข) ผู้สอบบัญชีมีความเชื่อมั่นว่างบการเงินที่ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสด อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมารตราฐานการรายงานทาง
การเงินเมื่อได้ยกเว้น เรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่มีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจายในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ หรือยกเว้นเงื่อนไขที่มีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจายได้กล่าวไว้ในหัวข้อเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข และอ้างไว้ในหัวข้อความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
 3. การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง (Adverse Opinion) ผู้สอบบัญชีจะแสดง
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ก็ต่อเมื่อ  
 (ก) ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีได้ และ 
 (ข) ผู้สอบบัญชีมีความเชื่อมั่นว่างบการเงินที่ตนตรวจสอบนั้นไม่ได้แสดงฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงาน และกระแสดเงินสดไว้ย่างถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 4. การไม่แสดงความเห็น (Disclaimer of Opinion) ผู้สอบบัญชีจะไม่แสดงความเห็น ก็
ต่อเมื่อ 
 (ก) ผู้สอบบัญชีไม่ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างมี
สาระส าคัญและแผ่กระจาย หรือ 
 (ข)  มีความไม่แน่นอนหลายสถานการณ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันและสะสมอันมีผลกระทบต่อ
งบการเงินอย่างมีสาระส าคัญและแผ่กระจาย ซึ่งท าให้ผู้สอบบัญชีไม่ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียง
พอที่จะวินิจฉัยหรือให้ความเห็นได้ว่างบการเงินนั้นมีความถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่เพียงใด 
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 สถานการณ์ที่ไม่กระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญช ี
 เมื่อเกิดสถานการณ์ (หรือกรณีต่างๆ) ทีไม่กระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ควรแก้ไขดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานที่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข หรืออาจ
เรียกว่า “รายงานการสอบบัญชีแบบมาตรฐาน” (ศิลปพร ศรีปั่นเพชร)   
 สถานการณ์ท่ีไม่กระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี มี 4 ประเภท คือ 
 ประเภทที่ 1 การด าเนินงานต่อเนื่อง (กรณีมีความไม่แน่นอน และเปิดเผยข้อมูลแล้ว) 
 ประเภทที่ 2 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 ประเภทที่ 3 ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 ประเภทที่ 4 เรื่องอ่ืน  
 ประเภทท่ี 1 การด าเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern) 
 ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern) ของผู้บริหารในการจัดท างบ
การเงินและต้องให้ได้ข้อสรุปในเรื่องความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องว่ายัง
เหมาะสม แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ซึ่งกิจการได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว 
ดังนั้น ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและกล่าวถึงความไม่แน่นอนดังกล่าวไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีภายใต้หัวข้อ “ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่อง”   
 ประเภทท่ี 2 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM) 
 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ หมายถึง เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินของงวดปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เรื่องส าคัญใน
การตรวจสอบเป็นเรื่องที่เลือกมาจากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 
 ทั้งนี้ เรื่องที่ท าให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และความไม่แน่นอนใน
การด าเนินการต่อเนื่อง ไม่ถือเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบัญชี ตัวอย่างเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
เช่น รายการขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย รายการกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่มี
สาระส าคัญ เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน เป็นต้น 
 ประเภทท่ี 3 ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น (Emphasis of Matter)  
 ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น นี้ได้แสดงหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินแล้ว แต่เรื่องดังกล่าวมี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อความเข้าใจของผู้ใช้เกี่ยวกับงบการเงิน เช่น ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่จะเกิดข้ึนในอนาคตของคดีความหรือการด าเนินการทางกฎหมาย ผลขาดทุน
จากภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
 ประเภทท่ี 4 เรื่องอ่ืน (Other Matter)  
 เป็นเรื่องอ่ืนที่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเก่ียวกับการตรวจสอบ 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี หรือรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่ได้แสดงรายการหรือไม่ได้เปิดเผยใน
งบการเงิน เช่น ผู้สอบบัญชีถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบจากผู้บริหารอย่างมีสาระส าคัญและแผ่
กระจาย แต่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถถอนตัวหรือลาออกได้ไว้ในวรรคอ่ืน 



33 

 

 จากการศึกษาประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความเห็นของผู้สอบ
บัญชี 4 ประเภทข้างต้นจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
  
 กลุ่มที่ 1 ความเห็นแบบปกติ   
 คือ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700  
 โดยกลุ่มความเห็นแบบปกติ เมื่อพบว่า เมื่อเกิดสถานการณ์ (หรือกรณีต่างๆ) ที่ไม่กระทบต่อ
ความเห็นของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีควรแก้ไขดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานที่แสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข หรืออาจเรียกว่า “รายงานการสอบบัญชีแบบมาตรฐาน” (ศิลปพร ศรีปั่น
เพชร)  ซึ่งสถานการณ์ที่ไม่กระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี มี 4 ประเภท คือ 
 ประเภทที่ 1 การด าเนินงานต่อเนื่อง (กรณีมีความไม่แน่นอน และเปิดเผยข้อมูลแล้ว) 
 ประเภทที่ 2 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 ประเภทที่ 3 ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 ประเภทที่ 4 เรื่องอ่ืน 
 กลุ่มที่ 2 ความเห็นแบบเปลี่ยนแปลงไป (Modifications to the Opinion)  
 การแสดงความเห็นแบบที่ เปลี่ยนแปลงไป ตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 705 ได้
ก าหนดรูปแบบของการแสดงความเห็นแบบเปลี่ยนแปลงไปไว้สามแบบ ได้แก่ การแสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไข การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง และการไม่แสดงความเห็น 
  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีมีดังนี้ De Angelo (1981) อ้างใน Caravans 
and Lennox (2008) 
 1. ขนาดของส านักงานสอบบัญชี ในปัจจุบันผู้สอบบัญชีจะด าเนินการจัดตั้งส านักงานสอบ
บัญชีในรูปแบบบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
มากยิ่งขึ้น โดยส านักงานสอบบัญชีสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท Wooten (2003) คือประเภทที่ 1   
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ หรือ Big 4 ทีถูกเรียกต่างกันไปซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ในอดีต ส านักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศหรือส านักงานสอบบัญชีข้ามชาติ
ขนาดใหญ่หรือ Big 4  ที่มีการด าเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ  ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ได้แก่       
ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ (Price Waterhouse-Coopers) ดีล้อยท์ ทู้ช โธมัทสุ (Deloitte Touche 
Tohkatsu) เคพีเอ็มจี (KPMG) และ อีวาย (EY)และประเภทที่ 2 ส านักงานสอบบัญชีที่มิใช่ขนาดใหญ่ 
หรือ Non-Big 4 โดยงานวิจัยพบว่า การใช้บริการสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big firm) 
จะมีความสัมพันธ์ที่ส่งผลท าให้เกิดคุณภาพการสอบบัญชีที่มากกว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ 
(Non-Big 4) De Angelo (1981); Al – Ajmi (2009) ซึ่งการที่ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ได้
ให้บริการสอบบัญชีที่มีคุณภาพสูงนั้น ถือเป็นการปูองกันการบริหารก าไรอย่างหนึ่ง หากพิจารณาในแง่
ของต้นทุนในด้านการเสียชื่อเสียง(Reputation Cost) ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่จะมีต้นทุนในด้าน
การเสียชื่อเสียงสูงกว่าเมื่อเทียบกิจการส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) 
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 De Angelo (1981) แสดงความเห็นว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ปฏิบัติงานมีคุณภาพ
และปูองกันความผิดพลาดของรายงานทางการเงินได้เนื่องจากต้องพยายามรักษาชื่อเสียงของตนเอง  
นอกจากนี้ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่มักได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial 
Analysis) ท าให้มีแนวโน้มบริการสอบบัญชีที่มีมาตรฐานและได้คุณภาพ ดังนั้นการที่บริษัทเลือกใช้
บริการจากส านักงานสอบบัญชี Big 4 จะน ามาซึ่งการแก้ปัญหาระหว่างตัวการและตัวแทน  จะช่วยท าให้
ลดความไม่สมมาตรของข้อมูลระหว่างตัวการและตัวแทน ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณในทางบวกของบริษัท
ในเรื่องของคุณภาพก าไร จากการศึกษาของ Becker, Defond, Jiambalve, and Subramamanyam 
(1998) ที่แสดงให้เห็นว่า Non-big 4 รายงานรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารมากกว่า    
Big 4 อย่างมีนัยส าคัญ เช่นเดียวกับ Francis and Krishnan (1999) ที่แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยและ
ค่ามัธยฐานของค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารมากกว่าส าหรับ Non-big 4 
ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคุณภาพการท าบัญชีที่ต่ ากว่ามีความเชื่อมโยงกับความยึดหยุ่นของบัญชีที่มากกว่า และผล
การศึกษาของ Kim, Chung, and Firth (2003) ก็พบว่า บริษัทที่ใช้ Big 4 มีรายการคงค้างที่เกิดจาก
ดุลยพินิจของผู้บริหารน้อยกว่า Non-Big 4 อย่างมีนัยส าคัญเหมือนกับผลการศึกษาของ Fraccis and 
Krishnan (1999); Becker et al. (1998) 
 2.  การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี  กิจการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้สอบบัญชี มักจะส่งผล
ท าให้ผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้นให้บริการสอบบัญชีที่มีคุณภาพสูงในปีที่มีการเปลี่ยนแปลง Deis, Jr. and 
Giroux (1996)ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ให้บริการสอบบัญชีในคุณภาพที่ต่ า  การ
หมุนเวียนจะท าให้ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคุณภาพการสอบบัญชีดีขึ้น โดยงานวิจัยของ Deis 
and Giroux (1992) พบว่า ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างผู้สอบบัญชีกับลูกค้า ท าให้คุณภาพการ
สอบบัญชีลดลงในเวลาต่อมา Hoyle1(978); Conference Board (2005) พบว่า การขยายระยะเวลา
การตรวจสอบบัญชีสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับผู้สอบบัญชี ท าให้ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ
น้อยลง เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องการรักษาฐานลูกค้าเดิมและได้รับงานตรวจสอบบัญชีต่อไป  
 Mautz and Sharp (1961) กล่าวว่า ระยะเวลาความสัมพันธ์ของผู้สอบบัญชีกับลูกค้ามาก
ขึ้นนั้นจะท าให้ผู้สอบบัญชีสูญเสียความเป็นอิสระไปเพราะว่าความเที่ยงตรงของผู้สอบบัญชีจะลดลงเมื่อ
ระยะเวลาล่วงเลยไป Shockley (1981) กล่าวว่าระยะเวลาความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างผู้สอบบัญชี
กับบริษัทลูกค้าอาจท าให้ผู้สอบบัญชีไม่ระมัดระวังเท่าที่ควรได้ เนื่องจากพบว่า  ในอดีตมีการร้องเรียน
มากมายให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพราะการที่ผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับบริษัทลูกค้า 
อาจน าไปสู่ข้อตกลงต่าง ๆ ที่เป็นส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีและบริษัทลูกค้า ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชี
ปฏิบัติงานอยา่งหละหลวม ไม่เต็มความสามารถ กิจการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้สอบบัญชี มักจะส่งผล
ให้ผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้นให้บริการสอบบัญชีที่มีคุณภาพสูงในปีที่มีการเปลี่ยนแปลง Deis, Jr. and 
Giroux (1996) ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ให้บริการสอบบัญชีในคุณภาพที่ต่ า  
 Matcalf Committee ได้กล่าวว่า “การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี” โดยนักกฎหมายกล่าวว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็น
ผู้สอบบัญชี และการลดลงของคุณภาพก าไร นอกจากนี้ ใน ISQC 1 ยังระบุไว้ว่าแผนกตรวจสอบบัญชียัง
ต้องค านึงถึง ปัญหาเรื่องความคุ้นเคยที่เกิดขึ้น เมื่อผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้าสอบบัญชี 
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กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทลูกค้า อาจก่อให้เกิดประเด็นที่ส านักงาน หรือคณะท างาน
สอบบัญชีอาจมีความเห็นใจต่อผลประโยชน์ของลูกค้า การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจะเป็นการลดการบริหาร
ก าไร และเป็นการส่งสัญญาณทางบวกให้กับผู้ถือหุ้นประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี 
  
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี ซึ่งเป็นแนวคิดการก ากับดูแล 
(Corporate Governance) จะพบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) มีบทบาทส าคัญที่จะช่วยลดปัญหา
ตัวแทนได้ เนื่องจากเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการให้ความเห็นต่องบการเงินที่บริษัทจัดท าและน าเสนอ เพ่ือ
สะท้อนผลการด าเนินงานของบริษัท และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงินว่าบริษัทได้
จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี
มีดังนี้   
 1.  ขนาดของส านักงานสอบบัญชี การใช้บริการสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ (Big firm) จะส่งผลท าให้เกิดคุณภาพการสอบบัญชีที่มากกว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ 
(Non-Big 4) เนื่องจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่จะมีต้นทุนในด้านชื่อเสียงสูงกว่าส านักงานสอบ
บัญชีขนาดไม่ใหญ่ โดยบริษัทที่ตรวจสอบโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่จะท าให้มีรายการคงค้างที่
เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารน้อยกว่าส านักงานสอบัญชีขนาดไม่ใหญ่ นั้นหมายถึงก าไรที่แสดงนั้นจะมี
คุณภาพสูง Fraccis and Krishnan (1999); Becker et al. (1998) De Angelo (1981); Al – Ajmi 
(2009) Becker, Defond, Jiambalve, and Subramamanyam (1998 Francis and Krishnan 
(1999 Kim, Chung, and Firth (2003) 
 2.  การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จะส่งผลท าให้ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคุณภาพ
การสอบบัญชีดีขึ้น เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายใหม่จะให้บริการสอบบัญชีที่มีคุณภาพสูงในปีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมมักจะให้บริการสอบบัญชีในคุณภาพที่ต่ า  เนื่องจากการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นเวลานาน จะสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ท าให้ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ
น้อยลง เพราะต้องการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพ่ือประโยชน์ในการรับงานตรวจสอบบัญชีต่อไป การเปลี่ยน
ผู้สอบบัญชีรายใหม่จะเน้นการตรวจสอบรายการคงค้าง และเสนอแนะให้บริษัทมีการแก้ไข ดังนั้นการ
เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจะท าให้ก าไรที่แสดงนั้นมีคุณภาพสูงขึ้น  Deis, Jr. and Giroux (1996) 
Hoyle1(978); Conference Board (2005)   
 3.  ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี  ความเห็นของผู้สอบบัญชีจะช่วยสะท้อนผลการ
ด าเนินงานและแนวทางการจัดท าและน าเสนองบการเงินของบริษัทว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหรือไม่ โดยงบการเงินของบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีนั้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข   
 จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีข้างต้น ท าให้เชื่อว่าผู้สอบบัญชีนั้นมีบทบาท
ส าคัญในการแก้ปัญหาตัวแทนที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ในการให้ความเห็นว่า งบการเงิน
นั้นได้จัดท าขั้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน ว่างบ
การเงินที่จัดท าและน าเสนอนั้นมีการจัดท าตามมาตรฐาน ถูกต้อง น่าเชื่อถือหรือไม่ การพิจารณาคุณภาพ
ของการสอบบัญชีสามารถพิจารณาจากชื่อเสียงที่สั่งสมมาของผู้สอบบัญชี (Reputation) ซึ่งพบว่าการ
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ตรวจสอบโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) จะท าให้คุณภาพการสอบบัญชีดีกว่าการตรวจสอบ
โดยส านักงานขนาดไม่ใหญ่ (Non - Big 4) เนื่องจากมีต้นทุนด้านชื่อเสียงที่สูงกว่า และการตรวจสอบ
บัญชีนั้นจะต้องมีการหมุนเวียน เปลี่ยนผู้สอบบัญชี (Switching) เพราะการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจะท าให้
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพ่ิมขึ้น ส่งผลท าให้การสอบบัญชีมีคุณภาพ คุณภาพการตรวจสอบจะท า
ให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจพบ และรายงานความผิดพลาดที่มี และสะท้อนออกมาในรูปแบบของ
รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการจะต้องมีงบการเงินที่ได้รับการ
รับรองจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข  De Angelo (1981) อ้างใน Caramanis and Lennox (2008) 
 จาการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณภาพ
การสอบบัญชี อาจสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบและคุณภาพการสอบบัญชี จะ
ช่วยลดการบริหารก าไร ซึ่งจะท าให้ก าไรที่แสดงนั้นมีคุณภาพสูงขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบและคุณภาพการสอบบัญชี ที่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพก าไร ดังต่อไปนี้  
     1.  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) 
               อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ แสดงถึงความสามารถและประสิทธิภาพของฝุายบริหารใน
การใช้สินทรัพย์ของกิจการ เพ่ือให้เกิดก าไรหรือผลการด าเนินงานจากการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ ก าไรที่ได้คิด
เป็นสัดส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของบริษัท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์แทนด้วยตัวแปร ROA 
ซึ่งใช้วัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability) ของกิจการโดยค านวณจาก ก าไรสุทธิหารด้วย
สินทรัพย์รวม ถ้าบริษัทมีความสามารถที่ดีในการบริหารงาน ก็จะได้ผลตอบแทนเป็นจ านวนร้อยละที่สูง 
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการสร้างก าไรได้มาก ในทางตรงข้ามหาก
อัตราส่วนดังกล่าวมีค่าต่ า หมายถึง การด าเนินการของฝุายบริหารไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารจึงมี
แรงจูงใจในการบริหารก าไรมากขึ้นเพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีของตัวเองและผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นจากการ
บริหารกิจการ Kothari, Leone, and Wasley (2005) พบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารก าไร โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมช่วยควบคุมกลุ่มตัวอย่างผลการ
ด าเนินงาน (Performance) ที่สูงหรือต่ าเกินไป  
 งานวิจัยของ Kasznik (1999) พบว่า บริษัทที่มีผลก าไรเป็นบวกจะมีแรงจูงใจในการบริหาร
ก าไรเพื่อรักษาผลก าไรที่เป็นบวกมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Myers and Skinner (2000); Lee 
et al (2006) ที่พบว่า อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารก าไรในทิศ
ทางบวก อย่างไรก็ตามมีผลงานวิจัยที่ขัดแย้งกันโดยงานวิจัยของ Bedard et al.(2004) พบว่า อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการบริหารก าไรของกิจการ จึงคาดการณ์ว่าบริษัทที่มี
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมที่มากกว่าจะมีคุณภาพก าไรที่มากกว่าและน้อยกว่า 
 2.  ความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) 
 ใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งอัตราส่วนนี้จะแสดงถึงโครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพย์
ของกิจการมาจากการกู้ยืมหรือมาจากทุนของกิจการ ท าให้ทราบถึงสภาพของความเสี่ยงที่กิจการมีจาก
ภาระหนี้สิน ถ้าอัตราส่วนนี้สูงมีโอกาสที่กิจการจะไม่สามารถช าระดอกเบี้ยได้สูงตามไปด้วย เนื่องจาก
หนี้สินที่มากท าให้กิจการมีภาระผูกพันที่ต้องช าระดอกเบี้ยทุกงวดไม่ว่ากิจการนั้นจะก าไรหรือขาดทุน  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2
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และจากการศึกษาทฤษฎีการบัญชีผลประโยชน์ (Positive  Accounting Theory) พบว่า เจ้าหนี้ย่อมมี
ความต้องการให้กิจการสร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตาม
ระยะเวลาที่ครบก าหนด เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการผิดนัดช าระหนี้ ดังนั้นตาม
สมมติฐานนี้จึงมีมุมมองว่าหากกิจการใดก าลังที่จะฝุาฝืนเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ ผู้บริหารจะมี
แรงจูงใจที่จะรับเอาแนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีหรือการท ารายการจัดหาเงินนอกงบดุลมาใช้ในการลด
โอกาสที่จะกิจการจะต้องฝุาฝืนเงื่อนไขเหล่านั้น โดยบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงจึงมีโอกาสที่
ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจเลือกนโยบายการบัญชีที่ช่วยเพ่ิมระดับของผลก าไรในงวดปัจจุบันเพ่ือลดความ
น่าจะเป็นที่จะผิดสัญญาเงินกู้ยืมรวมถึงการลดโอกาสหรือต้นทุนอันเกิดจากภาวะล้มละลาย จากการวิจัย
ในอดีต พบว่า กิจการที่มีสภาพความเสี่ยงทางการเงินสูง มักสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารบริหารก าไรให้ดูดี
ขึ้นเพ่ือให้โครงสร้างทางการเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของการท าสัญญาเงินกู้  
 โดย Watts and Zimmerman (1986) พบว่า บริษัทที่มีสัดส่วนของหนี้สินสูง มีแนวโน้มสูง
ที่จะท าการบริหารก าไรเพ่ือหลีกเลี่ยงการก าหนดเงื่อนไขทางการเงิน (Debt convenant) ของเจ้าหนี้
เนื่องจากหากผลก าไรของบริษัทลดลงหรือมีผลขาดทุน ท าให้เจ้าหนี้เกิดความไม่มั่นใจต่อความสามารถใน
การช าระหนี้ของบริษัท จึงท าการก าหนดกฎเกณฑ์บางอย่าง เช่น การด ารงอัตราส่วนทางการเงิน หรือ
ต้นทุนในการกู้ยืมเงิน เช่นเดียวกับ Defond and Jiamalvo (1994) พบว่า บริษทัที่มีอัตราส่วนหนีสินต่อ
สินทรัพย์สูงมีแนวโน้มที่ผู้บริหารจะบริหารก าไรมากขึ้นเพ่ือปูองการการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ ) 
 ในทางตรงข้ามงานวิจัยในอดีต พบว่า บริษัทที่มีความเสี่ยงทางการเงินสูงไม่สนับสนุนให้มี
การบริหารก าไรและการวางแผนภาษี เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพราะว่า
ผู้บริหารจะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินมากขึ้น Carcello et al. (2006); Chen, Elder and Hsieh 
(2007) และไม่พบว่าความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารก าไร Bowen, Rajgopal and 
Venkatachalam (2008); Jaggi, Leung and Gul (2009) จึงคาดการณ์ว่าบริษัทที่อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ทุนที่มากกว่าจะมีคุณภาพก าไรที่มากกว่าและน้อยกว่า 
 3.  ขนาดของบริษัท 
  โดยปกติกิจการที่มีขนาดใหญ่จะมีเหตุการณ์ทางบัญชีจ านวนมาก ก็ย่อมที่จะมีช่องทางใน
การบริหารก าไรของผู้บริหารได้มากขึ้นด้วยการอาศัยรายการทางบัญชีที่เป็นรายการคงค้าง นอกจากนี้ 
การที่กิจการมีขนาดใหญ่มักจะถูกจับตามองจากบุคคลทั่วไป เช่น กลุ่มนักวิเคราะห์ ในการที่จะพยายาม
พยากรณ์ผลการด าเนินงานของกิจการ เพื่อน าไปให้นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจ ดังนั้น เมื่อทราบว่าถูกจับ
ตามองโดยนักวิเคราะห์ จึงเป็นเหตุให้กิจการต้องท าการรักษาผลการด าเนินงานให้เกิดความสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นกับผลการด าเนินงาน ดังนั้นกิจการขนาดใหญ่มักจะต้องท าการบริหารก าไรเพ่ือ
หลีกเลี่ยง   การรายงานผลการด าเนินงานที่ลดลง 
 โดยจากการศึกษาขนาดของกิจการ (Firm Size) ของ Al-Fayoumi et. al. (2010); 
Banderlipe, (2009); Kim and Yoon (2008) พบว่า ขนาดของกิจการและการบริหารก าไรมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  และผลการศึกษาของ Moses (1997) ที่พบว่า บริษัทขนาดใหญ่มี
แรงจูงใจในการบริหารก าไรมากกว่าบริษัทขนาดเล็กเพ่ือปรับผลการด าเนินงานให้สม่ าเสมอ เนื่องจาก
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บริษัทขนาดใหญ่จะเป็นที่จับตามองจากสาธารณะ หากผลก าไรของบริษัทมีความผันผวนมากจะส่งผลต่อ
ชื่อเสียง และอาจถูกตรวจสอบอย่างละเอียดได้  
 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในอดีตยังคงขัดแย้งกัน โดยผลการศึกษาของ Jensen (1986) 
พบว่า บริษัทที่มีขนาดใหญ่ จะมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความเข้มงวดกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็ก และ 
Siregar and Utama (2008) พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทขนาดใหญ่จะมีการเปิดเผยข้อมูลมากกว่า
บริษัทขนาดเล็กและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าหรือใช้ต้นทุนน้อยกว่าบริษัทขนาดเล็ก ท าให้นักลงทุน
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายกว่า บริษัทขนาดใหญ่จึงมีแนวโน้มที่จะท าการบริหารก าไรน้อยกว่าบริษัท
ขนาดเล็ก เช่นเดียวกับ Watts and Zimmerman (1978) ได้อธิบายว่ากิจการที่มีขนาดใหญ่กว่าต้อง
เผชิญกับตนทุนทางการเมือง (Political costs) มากกว่าเมื่อเทียบกับกิจการที่มีขนาดเล็กกว่า เนื่องจาก
กิจการขนาดใหญ่กว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดของนักวิเคราะห์ทางการเงินและนักลงทุนมากว่า
ตามมูลค่าตลาดของกิจการ(market capitalization) และกิจการขนาดใหญ่กว่ามีระบบการตรวจสอบ
ภายในและกลไกการควบคุมที่ดีกว่ากิจการขนาดเล็ก ดังนั้นแสดงให้เห็นว่ากิจการที่มีขนาดใหญ่กว่า
สามารถลดการบริหารก าไรได้มากกว่ากิจการที่มีขนาดเล็กกว่า และ  Xie, Davidson, and Dadalt 
(2003); Yang and Krishnan (2005); Thoopsamut and Jaikengkit (2009); Datta et al. (2013) 
พบว่าขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับการบริหารก าไร จึงคาดการณ์ว่าบริษัทที่มีขนาด
ใหญ่กว่าจะมีคุณภาพก าไรที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 
               4.  อายุของกิจการ 
 เนื่องจากระดับของรายการคงค้างจะแตกต่างกันไปตามวงจรธุรกิจโดยในปีแรก ๆ อาจมี
ระดับรายการคงค้างสูงกว่า ดังนั้นอายุกิจการจึงมักมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ามกับรายการคงค้าง 
จากงานวิจัยของทัศลียา สังขสุวรรณ์ 2548 พบว่า อายุของกิจการจากกลุ่มตัวอย่างความสัมพันธ์ระยะสั้น
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรในทิศทางเดียวกัน หรือมีทิศทางตรงข้ามกับรายการคงค้าง หมายถึง เมื่อ
อายุกิจการน้อย จะมีการบันทึกรายการคงค้างสูง เพราะต้องลงทุนในสินทรัพย์โดยที่ผลตอบแทนที่เป็นตัว
เงินอาจไม่คุ้มกับที่ลงทุนไป ซึ่งเป็นเพราะกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกิจการที่เพ่ิงเริ่มต้นอาจมี
จ านวนน้อย หรืออาจติดลบก็ได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่กิจการบันทึกก าไร ดังนิยามของคุณภาพ
ก าไรที่ว่าก าไรที่มีคุณภาพต้องเกิดในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับกระแสเงินสด จึงคาดการณ์ว่าบริษัทที่มีอายุ
กิจการสูงกว่าจะมีคุณภาพก าไรที่สูงกว่า 
  5.  กระแสเงินสดอิสระคงเหลือ 
 จากงานวิจัยในอดีตจะเห็นว่าคุณภาพก าไร มักถูกวัดจากมูลค่าของรายการคงค้าง และ
ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดกับก าไรสุทธิ กล่าวคือ กิจการใดที่มีมูลค่าของรายการคงค้างน้อยเท่าใด 
คุณภาพก าไรย่อมสูงขึ้นเท่านั้น หรือกิจการใดที่กระแสเงินสดและก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันมากขึ้นเท่าใดย่อมหมายถึงก าไรที่มีคุณภาพสูงขึ้นเท่านั้น การศึกษาของ Becket et al (1998) 
และ Lobo and Zhou (2006) แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีประสิทธิภาพของกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานที่แข็งแกร่งว่ามีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะใช้รายการคงค้างจากดุลยพินิจของผู้บริหารในการบริหาร
ก าไรให้สูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามบริษัทที่มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานอ่อนแอกว่ามีแนวโน้มที่จะ
บริหารก าไรที่สูงขึ้นเพ่ือเป็นส่งสัญญาณในทางบวกถึงนักลงทุน Dechow (1994); Peasnell et al. 
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(2000) พบว่า กระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับการบริหารก าไรของบริษัท 
เนื่องจากผู้บริหารจะใช้วิธีการบริหารก าไรเพ่ือปกปิดผลการด าเนินงานหรือกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานที่ตกต่ า จึงคาดการณ์ว่าบริษัทท่ีมีกระแสเงินสดอิสระคงเหลือสูงจะมีคุณภาพก าไรที่สูงกว่า 
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล 
2.13  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล 
  2.1.3.1  The dividend Irrelevance Theory 
          ทฤษฎีนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นงานที่
เสนอโดย Merton H. Miller และ Franco Modigliani (M&M) (1961) ได้เสนอแนวคิดภายใต้ “เงิน 
ปันผลไม่มีผล” (Dividend Irrelevance Proposition) ทฤษฎีนี้ กล่าวว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลจะ
ไม่กระทบต่อมูลค่าของกิจการ (Firm Value) แต่อย่างใด ภายใต้สมมติฐานว่า ตลาดมีความสมบูรณ์ โดย 
MM ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจะไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทนั้นๆ เนื่องจากว่า การปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่าย
ปันผลของบริษัท จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนของผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากส่วนต่างราคาหุ้น 
(Capital gain) และผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) เท่านั้น แต่จะไม่กระทบต่อ
ผลตอบแทนรวม (Total return) ของนักลงทุน ผู้ถือหุ้นจะไม่รู้สึกแตกต่างว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล 
เพราะนโยบายเงินปันผลไม่มีความหมายต่อมูลค่าหลักทรัพย์หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มูลค่าของกิจการจะ
ถูกกระทบได้โดยศักยภาพในการหารายได้ของกิจการและความเสี่ยงที่กิจการก าลังเผชิญอยู่ มิได้ขึ้นอยู่กับ
วิธีและการแบ่งสัดส่วนก าไรของบริษัทเนื่องจากนักลงทุนแต่ละคนสามารถสร้างนโยบายเงินปันผลของ
ตัวเองได้โดยการขายหุ้นบริษัทหนึ่งแล้วซื้ออีกบริษัทหนึ่งแทน ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลอย่างไร ก็ไม่มี
ผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยความเชื่อของ M&M นั้นตั้งอยู่บนสมมติฐานดังต่อไปนี้ 
 - ไม่มีภาษีเงินได้ในเงินปันผลและส่วนเกินทุน 
 - ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นใหม่ และค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นคืน 
 - ในความคิดของนักลงทุนนั้นเงินปันผล (Dividend) ที่ได้รับ และก าไรที่ได้จากการขายหุ้น 
(Capital gain) ไม่มีความแตกต่างกัน 
 - นโยบายการลงทุนของกิจการเป็นอิสระต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  - ในตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพ นักลงทุนและผู้บริหารจะมีข้อมูลที่ได้รับเท่ากันและเหมือนกัน 
(Asymmetric Information) 
 สรุปได้ว่า  The dividend Irrelevance Theory สนับสนุนว่า การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
นั้นไม่มีผลกระทบต่อทั้งราคาหุ้นสามัญของบริษัทและต้นทุนของเงินทุน  มูลค่าของกิจการจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการท าก าไรและความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัทเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ารายได้นั้นจะน ามา
แบ่งอย่างไร   
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  2.13.2 The tax preference theory 
 ทฤษฎีนี้กล่าวว่านักลงทุนต้องการที่จะให้บริษัทเก็บก าไรส่วนใหญ่ไว้เพ่ือลงทุนต่อเนื่องจาก
ต้องการให้ราคาหุ้นสามัญของบริษัทสูงขึ้นเมื่อท าการซื้อขาย ก าไรที่ได้จากส่วนต่างราคาหุ้นนั้นไม่ต้อง
น ามาเสียภาษีเหมือนเงินปันผล และผู้ถือหุ้นยินดีที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จ่ายเงินปันผลต่ าในราคา
สูงกว่าหุ้นสามัญของบริษัทท่ีจ่ายเงินปันผลสูงๆ 
    2.13.3  The bird-in-Hand Theory 
           ตามทฤษฎีนี้นักลงทุนยินดีที่จะได้รับเงินปันผลมากกว่าการรอก าไรที่จะได้จากการที่ราคาหุ้นจะ
สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นแนวคิด Positive View โดย Myron Gordon (1963); John Lintner (1962)  
โดยเชื่อว่าการจ่ายเงินปันผลจะส่งผลท าให้มูลค่ากิจการเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการได้รับเงินปันผลมีความเสี่ยง
น้อยกว่าการเก็บในรูปแบบก าไรสะสม การจ่ายเงินปันผลเป็นการส่งสัญญาณในทางบวกต่อการ
คาดการณ์รายได้ในอนาคต ตามทฤษฎีนี้ผู้ถือหุ้นจะเห็นความแตกต่างระหว่างเงินปันผลกับก าไรสะสม 
และจะชอบให้กิจการจ่ายเงินปันผลมากกว่าเก็บไว้ในรูปก าไรสะสมเพ่ือน าไปลงทุนต่อ ทั้งนี้ข้อสมมติฐาน
ของทฤษฎีนี้คือ หากปัจจัยอื่นๆ คงที่ การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นจะท าให้ราคาหุ้นในตลาดจะสูงขึ้น
ด้วย อย่างไรก็ตามถ้าปัจจัยอ่ืนๆ ไม่คงที่การไม่น าเงินไปลงทุนในโครงการดีๆ ที่สมควรลงทุนจะเป็นการ
เสียโอกาสของกิจการ     
 จากการทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลข้างต้น จะเห็นว่ามีความขัดแย้งกัน ซึ่ง
การศึกษาของ Guttman et al. (2008) พบว่านักลงทุนจะยอมจ่ายซื้อหุ้นราคาท่ีแพงกว่าหรือในราคาที่มี
ส่วนเกิน (Premier) ส าหรับหุ้นของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ าเสมอ และจะต าหนิว่ากล่าว
บริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลน้อยลง และการศึกษาของ Asquith and Mullins (1983) พบว่า ราคาหุ้น
และการจ่ายเงินปันผลจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ Lintner (1959) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกใน
การศึกษาค้นคว้าเรื่องการจ่ายเงินปันผล พบว่า เงินปันผลจ่ายของบริษัทสะท้อนถึงการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร แต่ในบางบริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วงแรกเริ่มของการด าเนินงานของบริษัท 
เนื่องมาจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่บริษัทก าลังเติบโต จึงต้องมุ่งเน้นในการสะสมก าไรเพ่ือใช้
ในการด าเนินงานในอนาคตต่อไป  การจ่ายเงินปันผลจึงสามารถใช้เป็นตัวสะท้อนถึงความสามารถในการ
ท าก าไร ผลการด าเนินงานในปัจจุบันและแนวโน้มการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทอีกด้วย Fairchild 
(2010);  Hussainey and Aal-Eisa (2009) จะเห็นได้ว่าตลาดมักจะตอบสนองต่อนโยบายการจ่ายเงิน
ของบริษัทอย่างมีรูปแบบที่เห็นชัดเจน Guttman et al. (2008), Lintner (1959) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี  
Bird-in-Hand Theory และขัดแย้งกับแนวคิดเงินปันผลของ MM กับ The tax preference theory  
ซึ่งนักลงทุนยินดีที่จะรับเงินปันผลในปัจจุบันมากกว่าก าไรจากการขายหุ้นสามัญที่ราคาจะสูงขึ้นใน
อนาคต เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมีความเสี่ยงน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนจากก าไรที่จะ
ได้รับจากการที่คาดว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้นในอนาคต และนักลงทุนจะตอบสนองในทางบวกต่อข่าวการเริ่ม
จ่ายเงินปันผล (dividend initiation) หรือการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึ้น และตลาดจะตอบสนองในทางลบ
ต่อข่าวการงดการจ่ายเงินปันผล (dividend omission) หรือการจ่ายเงินปันผลลดลง เช่น ในงานศึกษา
ของ Pettit (1992), Aharony and Swary (1980), Lie (2000)  ดังนั้นเมื่อพิจารณาข้อสมมติของ M&M 
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กับ The tax preference theory  อาจไม่สามารถน ามาใช้ได้ในความเป็นจริง เนื่องจากนโยบายเงินปัน
ผลยังคงส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นและมูลค่าของธุรกิจ    
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลข้างต้น จะพบว่า 
เงินปันผลเป็นเรื่องท่ีนักลงทุนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ และสะท้อนถึงการด าเนินงานของบริษัท โดย
บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีผลก าไรเท่านั้น และการจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายโดย
มติที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือ เงินปันผลจึงเป็นปัจจัยผลักดันในเกิดความเชื่อมั่นและความมั่นคงในการ
ตัดสินใจของนักลงทุน ส่งผลไปถึงการระดมทุนที่ง่ายขึ้นของบริษัท มากไปกว่านั้นผู้บริหารยังเลือกใช้การ
จ่ายเงินปันผลเป็นการส่งสัญญาณของข้อมูลบางอย่างไปถึงผู้ถือหุ้น เมื่อเวลาใดที่ราคาหุ้นของบริษัทมี
มูลค่าต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น (Intrinsic Value) ประกอบกับบริษัทได้มีโครงการหรือมีสินทรัพย์ที่
เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งท าให้มูลค่าในการช าระบัญชี (Liquidation Value) ของหุ้นเพ่ิมมากขึ้น ผู้บริหารจะมีการ
ส่งสัญญาณดังกล่าวนี้ผ่านการประกาศจ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราสูงก็จะเป็นสัญญาณ
ที่ดีต่อการด าเนินงาน ความสามารถในการท าก าไร ความมั่นคง และกระแสเงินสดในอนาคต   
 การส่งสัญญาณโดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่มีการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ 
(Poor Management)   
 บริษัทที่มีการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ มักส่งผลกระทบท าให้งบการเงินแสดงผลการ
ด าเนินงานที่มีผลตอบแทนต่ า และอัตราส่วนทางการเงินที่สื่อให้เห็นความเสี่ยงมากกว่าปกติ เนื่องจาก
การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น มียอดขายเชื่อสูง แต่ไม่สามารถเก็บเงินได้ ท าให้ต้องตั้งส ารอง
หนี้สงสัยจะสูญมาก และธุรกิจขาดสภาพคล่อง หรือมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นมาเพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินทุนใน
การจัดหาที่ดิน อาคาร อุปกรณ์มาเพ่ือด าเนินการ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะได้ผลตอบแทนคุ้ม
เงินทุน (Mismatch Fund) การจัดการลักษณะนี้ มักส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผล และ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท การสร้างภาพลักษณ์ถือเป็นเรื่องจ าเป็นมากของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เพราะหากบริษัทมีภาพลักษณ์ในแง่ลบ การด าเนินธุรกิจอาจมีความยากล าบากมาก 
ราคาหุ้นที่ซื้อหรือขายกันในตลาดหลักทรัพย์อาจผันผวนอย่างรุนแรงและกระทบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ 
บริษัทเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (Window Dressing) เพ่ือให้มีผู้ถือหุ้นตัดสินใจซื้อ
หลักทรัพย์ของตนต่อไป ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีตัวแทน และทฤษฎีบัญชีผลประโยชน์ พบว่า ผู้บริหารมี
แนวโน้มที่ท าการบริหารก าไร โดยใช้วิธีการปรับแต่งงบการเงินของกิจการเพ่ือแสดงผลก าไรที่สูงกว่าความ
เป็นจริง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หรือผู้ใช้งบการเงิน เกิดการยอมรับและพึงพอใจผลการด าเนินงาน ฐานะ
การเงนิ และกระแสเงินสดของกิจการ โดยรูปแบบของปรับแต่งงบการเงิน มีหลากหลายวิธี เช่น 
 1. การท าบัญชีแบบเชิงรุกหรือยึดหลักระมัดระวังมากเกินไป (Aggressive or Conservative 
Accounting) การลือกนโยบายการบัญชีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นักบัญชีต้องค านึงถึงการแสดงฐานะการเงิน 
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดที่สอดคล้องกับความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ การท าบัญชีแบบเชิงรุ ก
หรือยึดหลักความระมัดระวัง เช่น เลือกนโยบายตัดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีอัตราเร่ง อาจท าให้งบการเงิน
บิดเบือนไป 
 2.  การปรับก าไรโดยเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการ เพื่อเน้นการแสดงรายการก าไร
รายการใดรายการหนึ่ง (Classificatory Smoothing) โดยแบ่งเป็น 
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 2.1 การปรับก าไรให้สม่ าเสมอ หรือ การเกลี่ยก าไร Income Smoothing 
          การปรับก าไรให้สม่ าเสมอ หมายถึง การเกลี่ยความผันผวนของก าไรของกิจการด้วยความจง
ใจของผู้บริหารให้ไปสู่ระดับก าไรที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นระดับก าไรที่ปกติส าหรับกิจการในขณะนั้น 
(Biedelman 1973) ธุรกิจที่มีก าไรสม่ าเสมอย่อมท าให้เกิดความมั่นใจแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝุายว่า
จะต้องได้รับผลตอบแทนของตน เช่น ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล เจ้าหนี้ได้รับดอกเบี้ย นักวิเคราะห์การเงิน
กับราคาหุ้นจริงใกล้เคียงกับราคาที่พยากรณ์ไว้ หากก าไรผันผวนมาก ความมั่นใจจะลดลง อาจเกิดการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้ โดยอาจกระท าใน 2 ลักษณะ 
         2.1.1  การปรับก าไรโดยพิจารณาให้ก าไรเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา Intertemporal 
Smoothing การเกลี่ยก าไรในลักษณะนี้ ผู้บริหารจะด าเนินการเลือกท าให้ก าไรสม่ าเสมอ โดยค านึงว่า 
ผลการปฏิบัติทางบัญชีในงวดเวลาที่ต่างกันจะท าให้ก าไรผันผวนน้อยลง หรือ มากข้ึน แบ่งเป็น  
 2.1.1.1  การปรับก าไรโดยเน้นการควบคุมช่วงเวลาของการรับรู้ หรือ 
บันทึกเหตุการณ์ของรายการค้า Real Smoothing การบัญชีรูปแบบนี้ ผู้บริหารจะเลือกใช้วิธีเร่ง หรือ 
ชะลอการบันทึกรายการค้าท่ียังอยู่ระหว่างตัดสินใจลงบัญชีให้ปรากฏในงบการเงินในรอบบัญชีที่ต้องการ 
โดยพิจารณาจังหวะเวลา Timing จ านวนเงิน Amount และความประสงค์ Intent ซึ่งมีทั้งกรณีการเพ่ิม
รายได้ โดยเฉพาะการเพ่ิมยอดขายเมื่อสิ้นงวด ด้วยการก าหนดวันที่ในใบแจ้งหนี้ หรือ ใบส่งของให้เป็น
ของงวดปัจจุบันทั้งที่เป็นการส่งมอบสินค้าท าในปีต่อไป หรือ การปรับลดงบค่าใช้จ่ายในการโฆษณาใน
ระหว่างปี เมื่อประเมินว่า ก าไรสิ้นปีจะต่ ากว่าเปูาหมาย และผันผวนไปจากแนวโน้มของก าไรในอดีต  
อย่างมาก 
               2.1.1.2  การปรับก าไรโดยเน้นการปันส่วนรายการ Artificial Smoothing 
การปรับก าไรวิธีนี้จะใช้กรณีที่รายการค้านั้นเกิดขึ้นแล้ว และหากรับรู้รายการนั้นในงวดเดียว อาจท าให้
ก าไรผันผวน เช่น การเปลี่ยนแปลงอายุใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ ให้สั้นลง (ยาวนานขึ้น) เพ่ือตัด
ค่าใช้จ่ายให้มากขึ้น (น้อยลง) ท าให้มีก าไรลดลง (เพ่ิมขึ้น) หรือ การเปลี่ ยนการรับรู้ส่วนลดรับที่ได้จาก
การซื้อเครื่องบินให้เร็วขึ้น เป็นต้น 
 2.1.2  การปรับก าไรโดยเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการก าไร Classificatory 
Smoothing เนื่องจากงบก าไรขาดทุนมีหลายรูปแบบ เช่น แบบขั้นเดียว แบบเป็นขั้น ๆ และการแสดง
ก าไรมีหลายลักษณะ เช่น ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือ Earnings หรือ Net Income ผู้ใช้งบการเงินอาจ
ให้ความส าคัญกับตัวเลขก าไรอ่ืน ๆ ในงบก าไรขาดทุน เช่น ก าไรขั้นต้น ก าไรจากการด าเนินงานหลัก 
ก าไรจากกการด าเนินงาน ก าไรขาดทุนก่อนรายการพิเศษ หรือ รายการที่ไม่ปกติ หรือ รายการที่ไม่
เกิดข้ึนบ่อย ดังนั้น หากผู้ใช้งบการเงินให้ความส าคัญกับก าไรรายการใด ผู้จัดท างบก็อาจเลือกจัดประเภท
รายการในงบก าไรขาดทุนให้ก าไรในส่วนนั้นเพ่ิมขึ้น หรือเลือกวิธีการแสดงรายการก าไ รที่จะเป็น
ประโยชน์และได้ผลก าไรตรงตามตัวเลขที่ประสงค์ ตัวอย่างเช่น การจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย และการด าเนินงานที่ยกเลิกท าให้กิจการไม่ต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์นั้น  ส าหรับก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิกและผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้จากการ
วัดมูลค่ายุติธรรมสุทธิหักจากต้นทุนในการขายหรือจากการจ าหน่ายกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานที่ยกเลิกจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไร อย่างไรก็ตามกิจการอาจยกเลิกการ
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จัดประเภทสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้ขายภายหลังก็ได้ หรือธุรกิจเลือกแสดงงบก าไรขาดทุนตาม
แบบเดิม Net Income แทนการแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพราะไม่ต้องการให้ก าไรสูงเกินไปจนอาจ
ตกเป็นเปูาหมายของการ ซื้อกิจการ (Takeover) นอกจากนี้ ยังมีการปรับรายการให้สม่ าเสมอในงบ
การเงินอ่ืน ๆ เช่น ในงบดุล ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้บางกลุ่มให้ความส าคัญในกรณีต่าง ๆ เช่น การ
พิจารณาฐานะความมั่นคงของกิจการจากงบดุล เพ่ือให้สินเชื่อ อาจมีการปรับรายการโดยน าสินทรัพย์ 
หรือ หนี้สินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน มาแสดงหักกลบกัน เพ่ือมิให้สินทรัพย์ หรือ หนี้สิน สูงหรือต่ าเกินไป 
เป็นต้น    
 ผลการศึกษาของ Kasanen et al. (1999) พบว่า ผู้ถือหุ้นมีความต้องการที่จะได้
ผลตอบแทนที่สูงและคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผลจ่ายอย่างสม่ าเสมอ 
 ผลการศึกษาของ Foerster and  Sapp (2006) พบว่าการเปลี่ยนแปลงของก าไรและเงิน
ปันผลนั้นมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน   
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล พบว่าตลาดมักจะตอบสนอง
ต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึ้น เงินปันผลเป็นวิธีหนึ่งที่จะลด Agency costs เนื่องจากเงินปันผล
จะช่วยให้ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลลดลง เพราะเป็นการจูงใจให้นักลงทุนเชื่อว่า บริษัทยังคงสร้าง
ก าไรได้อยู่และเป็นบริษัทที่น่าลงทุน และพบว่าหากบริษัทที่สามารถแสดงผลก าไรที่สูงย่อมมี
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลสูงขึ้นตามเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นที่ต้องการรับ
ผลตอบแทนที่สูงและคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผลจ่ายอย่างสม่ าเสมอ โดยบริษัทอาจเลือกใช้วิธีการ
บริหารก าไรเพื่อให้ก าไรนั้นสูงขึ้นเพื่อให้มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
 2.13.4  The free cash flow theory 
 สิ่งที่จะอธิบายว่าท าไมบริษัทจึงจ่ายเงินปันผลเป็นไปตาม Free cash flow hypothesis 
Jensen (1986) ซึ่ งอธิบายว่าเงินปันผลเป็นวิธีหนึ่ งที่จะลด Agency costs ในการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น ท าให้ผู้ถือหุ้นสนใจว่าผู้จัดการจะสามารถน าทรัพยากร
ของบริษัทไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เพ่ือผู้ถือหุ้น Jensen and Meckling (1976) ผู้จัดการที่เห็นแก่
ประโยชน์ของตัวเองอาจจะน าเงินไปใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือไปลงทุนในโครงการที่เป็น 
negative NPV โครงการ ดังนั้นเพ่ือลดปัญหากิจการควรจะน ากระแสเงินสดส่วนเกินให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย
การจ่ายเงินปันผลหรือซื้อหุ้นคืน Easterbrook (1984); Jensen (1986)   
 Lang and Litzenberger (1989) เป็นคนแรกที่ทดสอบ Free cash flow hypothesis  
พวกเขาทดสอบจากปฏิกิริยาของตลาดหุ้นต่อการประกาศจ่ายเงินปันผลของสองกลุ่มของบริษัทใน
สหรัฐอเมริการะหว่างกลุ่มที่ลงทุนกับไม่ลงทุนพบว่าปฏิกิริยาของตลาดหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกมากขึ้น
ส าหรับกลุ่มที่ลงทุน ผลที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับ Guglerand Yurtoglu (2003) ที่ได้ทดสอบในตลาดหุ้น
เยอรมัน 
 2.14  ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) 
     ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) เป็นทฤษฎีที่ศึกษาถึงพฤติกรรมที่บริษัทหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ส่งสัญญาณให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจน าไปซึ่งการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นได้ ส่วนส าคัญที่จะ
อธิบายว่าท าไมบริษัทจึงจ่ายเงินปันผล เนื่องจากเงินปันผล คือการส่งสัญญาณของความคาดหวังของ
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บริษัทในอนาคต จากปัญหาตัวแทน ผู้บริหารมักจะมีข้อมูลของบริษัทมากกว่าผู้ถือหุ้นและผู้บริหารมัก
กระท าการใดๆ เพ่ือประโยชนส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม เหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้ถือหุ้นมีมุมมอง
ในทางลบต่อตัวผู้บริหาร กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นมักมองว่าผู้บริหารต้องการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
มากกว่าของผู้ถือหุ้น เช่น นักลงทุนมองการออกหุ้นเพ่ิมทุนเป็นการส่งสัญญาณว่า บริษัทมีโครงการลงทุน
ที่ไม่ดี หรือผู้บริหารอาจน าไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ดังนั้นจึงตอบสนองในทางลบ ส่งผลให้ราคาหุ้นและอัตรา
ผลตอบแทนของหุ้นลดลง  Korajczyk, Lucas, and McDonald (1992); Bayless and Chaplinsky 
(1996) 
  Lintner (1956) ได้พบหลักฐานจากการส ารวจผู้จัดการที่ไม่ต้องการจ่ายเงินปันผลเพราะจะมี
ผลทางลบกับราคาหุ้น พวกเขาจะไม่จ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึ้นหากไม่แน่ใจว่าบริษัทจะมีความสามารถในการ
ท าก าไร  นักวิจัยหลายคนพยายามทดสอบสมมติฐานของทฤษฎีนี้ เช่น Healy and Palepu (1988) 
พบว่า ก าไรจากการเริ่มจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพ่ิมอย่างรวดเร็วในอดีตและต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี โดย
ได้วิเคราะห์จาก 172 บริษัท ผลการศึกษาพบว่า เงินปันผลเป็นตัวบ่งบอกก าไรของบริษัทที่จะลดลงในปีที่
ไม่จ่ายเงินปันผล แต่มีนัยส าคัญในการเพิ่มขึ้นในปีต่อมา และ Benartziet et al. (1997); NissimandZiv 
(2001) พบว่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการเปลี่ยนแปลงของผล
การด าเนินงานในสองปีหลังการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับระดับของการการท าก าไรในอนาคต การที่บริษัทจ่ายเงินปันผล
มากกว่าที่นักลงทุนคาดไว้นั้น เป็นสัญญาณว่าผู้บริหารคาดว่าก าไรในอนาคตจะสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม 
ถ้าจ่ายเงินปันผลน้อย เป็นสัญญาณว่าผู้บริหารคาดว่าก าไรในอนาคตไม่สู้จะดีนัก  MM จึงแย้งว่าปฏิกิริยา
ของนักลงทุนต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่ได้แสดงว่านักลงทุนชอบเงินปันผลมากกว่า
ก าไรสะสม  แต่การที่ราคาหุ้นสามัญมีการเปลี่ยนแปลง เป็นผลมาจากข้อมูลที่ส าคัญที่แฝงอยู่ในการ
ประกาศจ่ายเงินปัน 
 ตามทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) ที่ชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันของ
ข้อมูลในตลาดทุน ผู้บริหารจ าเป็นต้องส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนเพ่ือแสดงข้อมูลข่าวสารในทางบวกของ
บริษัท  ดังนั้นการส่งสัญญาณโดยเงินปันผล คือ เงินปันผลจะเปลี่ยนตามความสามารถในการท าก าไรของ
กิจการ โดยงานวิจัยของ Haider et al. (2012) และ Aurangzeb and Dilawer (2012) ซึ่งได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล พบว่า คุณภาพการก าไรและการจ่ายเงินปันผลมี
ความสัมพันธ์ไปทิศทางบวก   
 ส าหรับความคาดหวังของนักลงทุนกับการจ่ายเงินปันผล พบว่า นักลงทุนคาดหวังให้บริษัทมีการ
จ่ายเงินปันผล โดย GuglerandYurtoglu (2003) ได้ทดสอบตลาดหุ้นเยอรมัน พบว่าหากบริษัทไม่
จ่ายเงินปันผลจะสะท้อนถึงการด าเนินงานที่เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุน  การจ่ายเงินปันผลที่
ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุน อาจส่งผลให้ราคาหุ้นลดต่ าลงได้ Gill et. al. (2010) บริษัทจึง
ใช้เงินปันผลเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณคุณภาพก าไร เนื่องจากบริษัทที่มีก าไรที่มีคุณภาพจะมีก าไร
ในทิศทางเดียวกับกระแสเงินสด แสดงว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่สูง ทั้งนี้ความเหมาะสมของการน ากระแส
เงินสดอิสระมาใช้อธิบายความสม่ าเสมอของการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเหล่านี้  สามารถอธิบายได้ตาม
ทฤษฎีการเติบโต (Growth theory) โดย Prescott (2003) และทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม (Transaction 
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cost theory) โดย Rostow (2001) ที่อธิบายว่าหากพิจารณาจากแหล่งเงินทุนทั้งสามจะพบว่า บริษัท
เลือกที่จะน าเงินที่บริษัทหามาได้มาใช้ก่อนเนื่องจากเงินส่วนนี้ต้นทุนต่ าที่สุด จากนั้นจึงค่อยเลือกใช้แหล่ง
เงินทุนจากเจ้าหนี้และเจ้าของตามล าดับ ดังนั้นบริษัทที่มีกระแสเงินสดสูง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพ
คล่องที่สูง จึงมีแนวโน้มที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว   ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้เชื่อว่าคุณภาพก าไรมีความสัมพันธ์กับการจ่ายเงินปันในทิศทางเดียวกันและบริษัทใช้เงิน
ปันผลเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณคุณภาพก าไร 
    จาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเงินปันผล พบว่า เงินปันผลเป็นเรื่องที่นักลงทุนให้ความ
สนใจเป็นอันดับต้นๆ การจ่ายเงินปันผลจะบ่งบอกถึงการเก็บสะสมก าไรของบริษัทและการปันส่วน
กระแสเงินสดของบริษัทไปในรูปแบบของผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น  เงินปันผลเป็นปัจจัยหลักในการ
ผลักดันในเกิดความเชื่อมั่นและความมั่นคงในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ส่งผลไปถึงการระดมทุนที่
ง่ายขึ้นของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการหลายคน 
 Guttman et al. (2008) มองว่านักลงทุนจะยอมจ่ายซื้อหุ้นราคาที่แพงกว่าหรือในราคาที่มี
ส่วนเกิน (Premier) ส าหรับหุ้นของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ าเสมอ และจะต าหนิว่ากล่าว
บริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลน้อยลง   
 Asquith and Mullins (1983) พบว่า ราคาหุ้นและการจ่ายเงินปันผลจะเคลื่อนไหวไปในทิศทาง
เดียวกัน หากจ่ายเงินปันผลสูงย่อมส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นทีสู่งขึ้น 
 โครงสร้างผู้ถือหุ้นกับการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างของผู้ถือหุ้นที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างกัน โครงสร้างของผู้ถือหุ้นอาจแบ่งได้ 5 กลุ่ม คือ ผู้ถือหุ้นที่เป็นหน่วยงาน
รัฐบาล, ผู้ถือหุ้นที่เป็นหน่วยงานต่างชาติ ,ผู้ถือหุ้นสถาบัน,ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้น
แต่ละกลุ่มมีบทบาทในการเป็นเจ้าของแต่ไม่สามารถตรวจสอบการท างานของผู้บริหารได้อย่างใกล้ชิด
หรือมีความยากในการที่จะท าการตรวจสอบเนื่องจากมีต้นทุนในการตรวจสอบที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ถือ
หุ้นจึงต้องการให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง เพ่ือเป็นการลดกระแสเงินสดของบริษัทที่ผู้บริหารเป็น
ผู้ดูแลให้ลดลง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการตรวจสอบควบคุมการบริหารงานของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นแต่ละ
กลุ่มจะมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลหรือการตรวจสอบการบริหารงานที่แตกต่างกันโดยพบว่าผู้ถือหุ้นที่
เป็นหน่วยงานรัฐบาล, ผู้ถือหุ้นสถาบัน, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะสามารถด าเนินการดังกล่าวได้ง่ายและ
รวดเร็วกว่าผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งข้อแตกต่างดังกล่าวส่งผลต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 Kuiki and Guizani (2009) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศตูนีเซีย ระหว่างปี 1995 -2001 พบว่า 
สัดส่วนการถือหุ้นโดยหน่วยงานรัฐบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจ่ายเงินปันผล  
 Dominic (2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นต่างชาติและการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเกาหลี ระหว่างปี 1998-2003 พบว่า สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็น
หน่วยงานต่างชาติกับการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
 AL-Gharaibeh et al (2003) ได้ศึกษาผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อนโยบายการจ่ายเงิน
ปันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจอร์แดน ระหว่างปี 2005-2010 พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันกับการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
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 Ramli (2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับการจ่ายเงินปันผล 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย ระหว่าปี        1985-1997 พบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับการจ่าย   เงินปันผล 
 Sharif et al (2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยกับการจ่ายเงินปัน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอังกฤษ ระหว่างปี 1985-1997 พบว่า สัดส่วนผู้ถือหุ้น
ที่เป็นรายย่อยกับการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจ่าย เงินปันผล 
 จากการศึกษาค้นคว้าจากนักวิชาการหลายคนในการศึกษาค้นคว้าเรื่องการจ่ายเงินปันผล ได้
กล่าวอย่างสรุปไว้ว่า การจ่ายเงินปันผล ของบริษัทสะท้อนถึงการด าเนินงานของผู้บริหาร แต่ในทาง
ตรงกันข้าม หากบางบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วงแรกเริ่มของการด าเนินงานของบริษัท 
เนื่องมาจากในช่วงเวลาที่บริษัทก าลังเติบโต จึงต้องมุ่งเน้นไปที่การสะสมก าไร เพ่ือใช้ในการด าเนินงานใน
อนาคตต่อไป แต่ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารจะมีการส่งสัญญาณดังกล่าวนี้ผ่านการประกาศจ่ายเงินปันผล 
โดยการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราสูงก็จะเป็นสัญญาณที่ดีต่อการด าเนินงาน ความสามารถในการท าก าไร 
ความมั่นคง และกระแสเงินสดในอนาคต ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่ง
สัญญาณ เพ่ือสะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไร( Lintner, 1959) และ(Fairchild, 2010) และ 
Hussainey and Aal-Eisa (2009) 
 ด้านก าไรที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ จาก ทฤษฎีความไม่สมมาตร
ของข้อมูล (Asymmetry information) ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ทฤษฎีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest Theory) ทฤษฏีการบัญชีผลประโยชน์ (Positive Accounting Theory) แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารก าไร (Earnings Management) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพก าไร (Earnings Quality) 
และแนวทางในการจัดท าและน าเสนองบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง (accrual basic) ท าให้สรุปได้ว่า ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น ผู้บริหารมักจะมีข้อมูลมากกว่าผู้ถือหุ้น และมีความขัดแย้ง
ทางด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และผู้บริหารมักกระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชน์ของผู้หุ้น จึงท าให้ผู้บริหารใช้โอกาสและช่องทางที่มีข้อมูลมากกว่าในทางที่เอ้ื อ
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง ซึ่งส่งผลท าให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์ สาเหตุเพราะการเอ้ือ
ประโยชน์นั้นมักจะขัดกับสิ่งที่เรียกว่า จุดมุ่งหมายขององค์กร  โดยบิดเบือนข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือ  ผล
การด าเนินงานโดยภาพรวมที่ส าคัญของบริษัท อันจะส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดในฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงาน และเกิดปัญหาตัวแทน (Agency Problem) ตามมาเสมอ 
 วิธีการหนึ่งที่ผู้บริหารใช้ในการบริหารก าไร คือ การบริหารก าไรผ่านรายการคงค้าง (Accrual 
Management) โดยผู้บริหารเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการทาง การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการจัดท างบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง เพื่อปกปิดผลการด าเนินงานที่แท้จริง Dechow and Skinner 
(2000) เช่น การเลือกใช้นโยบายบัญชีหรือการประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดท า      
งบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual basis)  
 ซึ่งการศึกษาของ Kasanen et al. (1999) พบว่า ผู้ถือหุ้นมีความต้องการที่จะได้ผลตอบแทนที่
สูงและคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผลจ่ายอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นบริษัทจึงมีแรงจูงใจที่จะท าการบริหารก าไร
ให้เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การศึกษาของ Edelstein et al. (2009) ยังพบว่า ความ
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ต้องการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจ่ายเงินปันผลได้กระตุ้นให้ผู้บริหารมีการบริหารก าไร หากบริษัทมี
รายงานก าไรที่สูง ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะคาดหวังถึงการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นตามไปด้วย  
 ด้านก าไรที่มีคุณภาพ ซึ่งก าไร มีความส าคัญที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  และในสายตานักลงทุน 
มองว่าก าไรเป็นองค์ประกอบประการแรกของเงินปันผล แต่ในความเป็นจริง กระแสเงินสดมีความส าคัญ
กว่า โดยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ซึ่งกระแสเงินสดจะสะท้อนถึงความสามารถ (ability) ของ
บริษัทในการจ่ายเงินปันผลมากกว่าก าไร ส่วนก าไรนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งจากงานวิจัย
จะพบว่าคุณภาพก าไร วัดได้จากมูลค่าของรายการคงค้าง และความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดกับก าไร
สุทธิ กล่าวคือ กิจการใดที่มีมูลค่าของรายการคงค้างน้อยเท่าใด คุณภาพก าไรย่อมสูงขึ้นเท่านั้น หรือ
กิจการใดที่กระแสเงินสดและก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นเท่าใดย่อมหมายถึง
ก าไรที่มีคุณภาพสูงขึ้นเท่านั้น โดยบริษัทที่มีประสิทธิภาพของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่
แข็งแกร่งว่ามีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะใช้รายการคงค้างจากดุลยพินิจของผู้บริหารในการบริหารก าไรให้
สูงขึ้น ในงานวิจัยของ Haider et al. (2012) และ Aurangzeb and Dilawer (2012) ซึ่งได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของการบริหารก าไรกับการจ่ายเงินปันผล โดยการใช้ตัวแปรควบคุมเหมือนกัน คือ อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) และขนาดของบริษัท (Firm Size) พบว่า 
การบริหารก าไรและการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ไปทิศทางลบ 
 อย่างไรก็ตามจะพบว่า นอกจากปัจจัยด้านคุณภาพก าไรแล้วการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับการเงินปันผลจ่าย   ซึ่งได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ขนาดของบริษัท อายุบริษัท กระแสเงินสดอิสระ ดังนี้ 
 1.  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) 
 ผลการด าเนินงานของกิจการกับการจ่ายเงินปันผล (Performance of firm and dividend 
payout)  ก าไรที่สามารถคาดการณ์ได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริหารต้องค านึงถึงในการก าหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลตามที่ Scott, Jr and etc. (1999) กล่าวว่าอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการคาดการณ์ก าไรในอนาคตของกิจการ ถ้าก าไรมีความผันผวนมาก ผู้บริหารอาจไม่
มั่นใจในความสามารถของบริษัทในการก่อให้เกิดเงินสดอย่างเพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้องการเงินสด
ในอนาคตได้ ดังนั้นเมื่อบริษัทมีก าไร ผู้บริหารจึงต้องจัดสรรก าไรส่วนใหญ่เก็บไว้เพ่ือเป็นเงินส ารองใน
อนาคต ในทางกลับกันบริษัทท่ีมีแนวโน้มของก าไรสม่ าเสมอจะจัดสรรก าไรเพ่ือจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนที่
มากกว่าส่วนที่เก็บส ารองไว้ลงทุนในอนาคต เพราะผู้บริหารมั่นใจว่าจะสามารถท าก าไรเพ่ือตอบสนอง        
ความต้องการเงินทุนในอนาคตได้    
 Ling et al. (2008) พบว่า ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) เป็นปัจจัยที่กระทบต่อ
การจา่ยเงินปันผลของบริษัท และการศึกษาของ Imran (2011) พบว่า ความสามารถในการท าก าไร เป็น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเงินปันผลไปในทิศทางเดียวกัน ในทางด้านบัญชีนั้นความสามารถในการท า
ก าไร (Profitability) วัดจาก ROA โดย Jensen et al. (1992) พบว่า ROA มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า
อาจจะมีการจ่ายเงินปันผลในอนาคต Harada and Nguyen (2005); Ramli (2010); Daily et al. 
(1998); Linck, et al. (2009) 
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 Jensen et al. (1992) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผล
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลการด าเนินงานวัดจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทไม่ต้องส ารองเงินไว้ส าหรับการลงทุนใน
อนาคตจึงน ามาจ่ายเงินปันผลได้ เป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าอาจจะมีการจ่ายเงินปันผลใน
อนาคต Harada and Nguyen (2005); Ramli (2010)    
  2.  อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Leverage) 
           ความจ าเป็นในการช าระหนี้เป็นปัจจัยที่คาดว่าน่าจะมีผลกับการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัท
มีความจ าเป็นต้องช าระหนี้ จะต้องมีการกันก าไรส่วน/-หนึ่งเอาไว้เพ่ือจ่ายภาระผูกพัน ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ
บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ พฤติกรรมดังกล่าวสามารถอธิบายได้โดย ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม 
(Transaction cost theory) Klaes (2008) ที่ชี้ให้เห็นว่า ในการท าธุรกรรมต่าง ๆของบริษัทนั้นย่อมมี
ต้นทุนเกิดขึ้นเสมอ โดยต้นทุนดังกล่าวจะมาจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละฝุาย ซึ่งบริษัทพยายามลดต้นทุนกับ
บุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในมูลค่าต่ าที่สุด หากพิจารณาเฉพาะต้นทุนระหว่างบริษัทกับเจ้าหนี้จะพบว่า ต้นทุน
ที่เกิดขึ้นอาจรวมไปถึงดอกเบี้ยจ่าย และค่าปรับเนื่องจากผิดสัญญาเงินกู้ยืม แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็
พยายามจ่ายหนี้สินให้ตรงเวลา ดังนั้นความจ าเป็นในการช าระหนี้สินจึงเป็นปัจจัยที่ต้องถูกน ามาพิจาณา
ก่อนการประกาศจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง การศึกษาสภาพความเสี่ยงทางการเงิน จะท าการศึกษาด้วย
การวัด อัตราหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งสิ้นเป็น
เงินทุนมาจากการก่อหนี้เป็นสัดส่วนเท่าใด ถ้าอัตราส่วนนี้สูง ก็แสดงถึงการมีสภาพความเสี่ยงทางการเงิน
ที่สูงด้วย โดยเชื่อว่าอัตราส่วนดังกล่าวน่าจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการประกาศจ่ายเงินปันผล กล่าวคือ
เมื่อบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นเพ่ิมมากขึ้นย่อมแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความจ าเป็นต้องช าระหนี้
สนในจ านวนที่มาก ซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว 
เพราะต้องน าเงินที่ควรจะต้องน ามาประกาศจ่ายปันผลนั้นไปจ่ายช าระภาระผูกพันก่อน เพ่ือเป็นการ
รักษาเครดิตของบริษัท และเป็นการลดต้นทุนธุรกรรมที่จะเกิดข้ึนจากการผิดนัดชะร าหนี้ลง 
 3.  ขนาดของกิจการ (Size) 
 บริษัทขนาดใหญ่และเติบโตเต็มที่มีแนวโน้มมี Free cash flow ดังนั้นจะมีการจ่ายเงินปันผลสูง
กว่าบริษัทขนาดเล็กที่เพ่ิงเกิดใหม่ จากงานวิจัยของ Ling et al. (2008) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่
กระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย พบว่า ขนาดของบริษัท 
(Firm Size) เป็นปัจจัยที่กระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Al-Najjar 
(2009) พบว่า ขนาดของบริษัท เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผลจ่าย และ Imran 
(2011) ที่พบว่า ขนาดของบริษัทเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเงินปันผลต่อหุ้นไปในทิศทางเดียวกัน 
 4.  อายุของบริษัท (AGE) 
 บริษัทที่มีอายุบริษัทที่มากนั้นมีแนวโน้มจะประกาศจ่ายเงินปันผลออกมาก ตามทฤษฎีวัฎจักร
ธุรกิจ (Business Life Cycle Theory) Churchill and Lewis (1983) กล่าวว่าบริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น
และเติบโตนั้น จ าเป็นต้องใช้เงินทุนสูง ท าให้บริษัทอาจไม่สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้ แต่บริษัทที่มี
อายุมากขึ้นจนเริ่มเข้าสู่ภาวะอ่ิมตัวและถดถอยจะเน้นไปท่ีการคืนผลตอบแทนให้กับนักลงทุนมากกว่าการ
เก็บก าไรไว้ลงทุนเหมือนกับบริษัทที่มีอายุน้อยและอยู่ในช่วงเติบโต ซึ่งท าบริษัทที่มีอายุน้อยมักไม่ค่อย
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ประกาศจ่ายปันผล ในขณะที่บริษัทที่มีอายุมากจะมีการประกาศจ่ายปันผลที่สูง Fama and French 
(2001) ได้ศึกษาจ่ายเงินปันผลของบริษัทในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 1926 และ 1999 พวกเขาพบว่า  
ร้อยละของการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเหล่านั้นลดลงหลังจากปี 1978 โดยมีสัดส่วนของการจ่ายเงินปัน
ผลถึงจุดสูงสุดคือ 66.5% ในปี 1978 แต่ตกลงไปเหลือเพียง 20.8% ในปี 1999 หลักฐานบ่งบอกถึง
สัดส่วนที่ลดลงนี้ว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลจากการเพ่ิมขึ้นของบริษัทขนาดเล็กในตลาดที่มี
ผลก าไรต่ าแต่มีโอกาสในการลงทุนสูงและไม่เคยจ่ายเงินปันผล   
 Grullon et al. (2005) พบว่า บริษัทมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมการจ่ายเงินปันผล ขณะที่บริษัท
เจริญเติบโตเต็มที่เพราะมีการลงทุนที่ลดลง และมี free cash flows มากขึ้นท าให้บริษัทจ่ายออกในรูป
เงินปันผล หรือ ซื้อหุ้นคืน ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มข้ึนอาจส่งสัญญาณไม่เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจัยพ้ืนฐานของบริษัท แต่ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าจะไม่มีการลงทุนเพ่ิม งานวิจัยของ Mazakawi (2007) 
ที่สนับสนุนว่าอายุบริษัทมีผลต่อการจ่ายเงินปันผล 
   
 5.  กระแสเงินสดอิสระ (The free cash flow)  
 กระแสเงินสดอิสระ คือ กระแสเงินสดที่เหลืออยู่หลังหักเงินลงทุนเพ่ือการเติบโตในอนาคต 
ดังนั้นบริษัทที่มีกระแสเงินสดอิสระในสัดส่วนที่สูงย่อมแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกระแสเงินสดที่ปลอดจาก
ภาระในการน าไปใช้จ่ายจึงมีแนวโน้มที่จะสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้ต่างจากบริษัทที่มีกระแส   
เงินสดต่ า ตามทฤษฎี Free cash flow hypothesis  Jensen (1986) อธิบายว่าเงินปันผลเป็นวิธีหนึ่งที่
จะลด Agency costs ในการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น ท าให้ผู้ถือหุ้น
สนใจว่าผู้จัดการจะสามารถน าทรัพยากรของบริษัทไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เพ่ือผู้ถือหุ้น Jensen and 
Meckling (1976) ผู้จัดการที่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองอาจจะน าเงินไปใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ 
หรือไปลงทุนในโครงการที่เป็น negative NPV โครงการ ดังนั้นเพ่ือลดปัญหากิจการควรจะน ากระแสเงิน
สดส่วนเกินให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายเงินปันผลหรือซื้อหุ้นคืน (Easterbrook, 1984 ; Jensen ,1986)  
 Lang and Litzenberger (1989) เป็นคนแรกที่ทดสอบ Free cash flow hypothesis พวก
เขาทดสอบจากปฏิกิริยาของตลาดหุ้นต่อการประกาศจ่ายเงินปันผลของสองกลุ่ม ของบริษัทใน
สหรัฐอเมริการะหว่างกลุ่มที่ลงทุนกับไม่ลงทุนพบว่า ปฏิกิริยาของตลาดหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกมากขึ้น
ส าหรับกลุ่มที่ลงทุน ผลที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับ GuglerandYurtoglu (2003) ที่ได้ทดสอบในตลาดหุ้น
เยอรมัน หากบริษัทไม่จ่ายเงินปันผลจะสะท้อนถึงการด าเนินงานที่เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุน
อันอาจส่งผลให้ราคาหุ้นลดต่ าลงได้ (Gill et. al., 2010)   
 การลงทุนน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับการประกาศจ่ายเงินปันผล 
เนื่องมาจากผู้บริหารของบริษัท มักจะท าการส ารองก าไรที่ท ามาหาได้ในรอบปีไว้เพียงพอต่อการเติบโตใน
อนาคตตามนโยบายที่ได้มีการก าหนดไว้ล่วงหน้าท าให้ไม่สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายที่
วางเอาไว้ โดยเฉพาะในบริษัทที่มีการขยายตัวของสินทรัพย์สูง หรือคาดว่าจะมีการลงทุนในอนาคต 
บริษัทเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้เงินทุนมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องกันก าไรส่วนหนึ่งเอาไว้ในรูปของก าไรสะสมหรือ
ก าไรสะสมจัดสรร ผลที่ตามมาคือ อาจท าให้บริษัทไม่สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้ 
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 กระแสเงินสดอิสระ เป็นอัตราส่วนที่น่าจะมีความเหมาะสมในการสะท้อนปัจจัยด้านการลงทุน
มากที่สุด  โดยเชื่อว่าอัตราส่วนดังกล่าวน่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการประกาศจ่ายเงินปันผล 
กล่าวคือ เมื่อบริษัทมีกระแสเงินสดอิสระในสัดส่วนที่สูงย่อมแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเงินสดที่เหลืออยู่หลัง
หักเงินลงทุนเพ่ือการเติบโตในอนาคตไว้แล้ว ดังนั้นบริษัทที่มีกระแสเงินสดสูง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมี
สภาพคล่องที่สูง จึงมีแนวโน้มที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้
ความเหมาะสมของการน ากระแสเงินสดอิสระมาใช้อธิบายความสม่ าเสมอของการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทเหล่านี้สามารถอธิบายได้ตามทฤษฎีการเติบโต (Growth theory) และทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม 
(Transaction cost theory) ซึ่งตามทฤษฎีการเติบโตนี้ Prescott (2003) เงินทุนเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท า
ให้บริษัทจะเจริญเติบโต โดยเงินทุนจะมีแหล่งที่มาสามแหล่งด้วยกัน คือ จากการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ จาก
เงินทุนของเจ้าของ และเงินสดที่บริษัทท ามาหาได้เอง โดยทฤษฎีต้นทุนธุรกิจ (Transaction cost 
theory) ที่ Rostow (2001) อธิบายว่าหากพิจารณาจากแหล่งเงินทุนทั้งสามจะพบว่า บริษัทเลือกที่จะ
น าเงินที่บริษัทหามาได้มาใช้ก่อนเนื่องจากเงินส่วนที่มีต้นทุนต่ าที่สุด จากนั้นจึงค่อยเลือกใช้แหล่งเงินทุน
จากเจ้าหนี้และเจ้าของตามล าดับ 
 2.15 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.15.1 การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารก าไรและคุณภาพก าไร 
 Graham et al. (2005) ได้ส ารวจความเห็นของผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน เกี่ยวกับการ
รายงานก าไรและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท พบว่า ผู้บริหารกว่าร้อยละ 79.9 มีแนวโน้มที่
จะบริหารก าไร เพ่ือให้สามารถรายงานผลก าไรที่ดีและผู้บริหารกว่าร้อยละ 86.3 เชื่อว่าการบรรลุ
เปูาหมายจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือจากตลาดทุนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้บริหารจึงมีแรงจูงใจในการบริหาร
ก าไรเพ่ือบรรลุเปูาหมายก าไรเพ่ือน าไปสู่การได้รับทั้งประโยชน์ รางวัลหรือมูลค่าส่วนเพ่ิมของบริษัท
นั้นเอง 
 Herrmann, Inoue, and Thomas (2003) แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารญี่ปุุนมีการบริหารก าไร
ผ่านรายการการขายสินทรัพย์ เมื่อเห็นว่าผลการด าเนินงานในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะลดลงจากที่เคย
ประกาศประมาณการณ์โดยผู้บริหารเองไว้ก่อนหน้า 
 Thomas and Zhang (2002); Roychowdhury (2006) พบว่า ผู้บริหารเลือกใช้วิธีการ
ผลิตเกินความจ าเป็นในการบริหารก าไร ผ่านการใช้ดุลยพินิจในการสร้างรายการทางธุรกิจในกลุ่มบริษัทที่
รายงานผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงานผลการ
ด าเนินงานที่ขาดทุนหรือผลการด าเนินที่เป็นลบ 
 Cahan (1992) ศึกษาเกี่ยวกับกรณีที่ผู้บริหารมีการบริหารบัญชีโดยใช้ discretionary 
accruals หรือไม่ เมื่อบริษัทโดนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาตรวจสอบเกี่ยวกับ antitrust law  การที่
รัฐบาลของสหรัฐเมริกาออกกฎหมายมาเพ่ือห้ามการผูกขาดทางธุรกิจ ซึ่งหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวคือ Department of justice และ Federal Trade commission ได้ใช้ตัวเลขผลก าไร
ของบริษัทเป็นเครื่องมือในการฟูองร้องบริษัทเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้หน่วยงานทั้งสอง
เชื่อว่าหากบริษัทมีผลตอบแทนทางการเงิน (Rate of return) ที่สูงก็แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการผูกขาด
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ทางธุรกิจ ดังนั้นผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวจึงมักจะมีแรงจูงใจให้ใช้วิธีการบัญชีที่ช่วยลดผลก าไรของ
บริษัทให้อยู่ในระดับปกติที่เทียบเคียงคู่แข่งได้  
 
 2.15.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการและประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบงานวิจัยจ านวนมากศึกษาความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งงานวิจัย
ส่วนใหญ่ จะนิยมตรวจสอบการบริหารก าไรโดยใช้ตัวแบบของ Jones (1991); Modified Jones 
(1991); Kothari et al. (2005); Carcello et al. (2006); Chen, Elder and Hsieh (2007); Chang 
and Sun (2009); Jaggi, Leung and Gul (2009; Charoenwong and Jiraporn (2009) ที่สามารถ
สรุปผลงานวิจัยในอดีตแยกตามผลการวิจัยว่า ความสัมพันธ์ของการก ากับดูแลกิจการที่มีความสัมพันธ์กับ
การบริหารก าไรในทิศทางเดียวกัน ในทิศทางตรงกันข้าม ไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่สามารถสรุปทิศทาง
ของความสัมพันธ์ได้ ดังนี้ 
 1. งานวิจัยที่พบว่าการก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารก าไรใน
ทิศทางตรงกันข้าม 
  แนวคิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี จะสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลและมีความ
โปร่งใสมากขึ้น ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เช่น ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบที่มี ผู้มี
ความรู้ทางด้านบัญชีหรือการเงิน หรือมีจ านวนกรรมการอิสระเพ่ิมขึ้น ตลอดจนผู้บริหารเป็นผู้มี ความ
รับผิดชอบในหน้าที่และปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด เช่น กฎหมาย Sarbanes-Oxley Act (SOX) จะช่วย
ลดปริมาณการบริหารก าไรได้ งานวิจัยในอดีตจ านวนมากสนับสนุนแนวคิดนี้ โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์
ของการก ากับดูแลกิจการที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารก าไร ซึ่งพบความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
ดังนี้ 
 Liu and Lu (2007 para. 881) ศึกษาความสัมพันธ์ของการก ากับดูแลกิจการกับ
การบริหารก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศจีน ระหว่างปี ค.ศ.1999–2005 โดย
การตรวจสอบการบริหารก าไรใช้ตัวแบบของ Modified Jones (1991) และวิเคราะห์ข้อมูลความถดถอย
หลายตัวแปร พบว่า บริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีข้ึนจะช่วยลดปริมาณการบริหารก าไรลง 
 Klein (2002) ท าการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์คุณลักษณะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit committee) คณะกรรมการบริษัท (board  of director) และการบริหารก าไรโดย
ใช้คณุลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบจาก (New York Stock  Exchange : NYSE) และ NASDAQ  
โดย เป็นกรณีคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วยก็จะท าให้การท างานไม่มีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เกดิการบริหารก าไรโดยฝุายบริหารได้ง่าย  โดยใช้ตัวอย่างทั้งหมด 692 บริษัทในการทดสอบกับ
การบริการก าไรโดยใช้รายการคงค้างเกินปกติจาก การพัฒนาตัวแบบของ Jones (1991) จากผลการ
ทดสอบโดยใช้ Cross-sectional analysis พบว่าความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ และความ
เป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ทางลบกับรายการคงค้างปกติ  
   2. งานวิจัยที่พบว่า การก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารก าไรใน
ทิศทางเดียวกัน 
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 แม้ว่าบริษัทจะมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ควบคุมโดย
ครอบครัว จะมีประธานกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน และสนับสนุนให้มีการ
บริหารก าไร Chen, Elder and Hsieh (2007) แม้บริษัทได้เพ่ิมจ านวนคณะกรรมการอิสระมากขึ้นก็จะ
ถูกควบคุมโดยผู้บริหาร จึงท าให้เกิดการบริหารก าไรได้ง่าย โดยผู้บริหารจะเลือกนโยบายการบัญชีที่ท าให้
บริษัทมีก าไรมากข้ึนเพื่อจูงใจนักลงทุนหรือต้องการให้เป็นไปตามสัญญาการก่อหนี้เพ่ือไม่ให้เจ้าหนี้มีส่วน
ร่วมในการควบคุมการบริหารงาน ดังนั้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีจึงมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารก าไรใน
ทิศทางเดียวกัน งานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดนี้ ประกอบด้วย 
 Guthrie and Sokolowsky (2010) ศึกษาความกดดันจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการ
บริหารก าไร โดยบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกประธานบริษัท การ
เลือกตั้งคณะกรรมการต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใน การบริหารของบริษัท รวมทั้งการ
ตัดสินใจที่ส าคัญของบริษัท เช่น นโยบายการลงทุน การขยายบริษัท การก่อหนี้และการจ่ายผลตอบแทน
ของผู้บริหาร การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่างปี ค.ศ.1996 -2002 จ านวน 201 บริษัท ส าหรับการ
ตรวจสอบการบริหารก าไรใช้ตัวแบบของ (Kothari et al. 2005); Collins and Hribar (2002) เพ่ือ
น าไปใช้วิเคราะห์ความถดถอย พบว่า ในปีที่มีการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน บริษัทที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่จะมี DAC เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ของสินทรัพย์ และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะขายหลักทรัพย์ในปีนั้น 
แสดงให้เห็นว่าการบริหารก าไรมีประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และท าให้เกิดความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นปัจจุบันและผู้ถือหุ้นในอนาคต ดังนั้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีอาจจะไม่
สามารถช่วยลดปริมาณการบริหารก าไรได้ 
 Ching el at. (2002) พบว่า ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างขนาดของ
คณะกรรมการกับการบริหารก าไรจากขนาดของคณะกรรมการนั้น เป็นการวัดประสิทธิภาพการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยมองว่าการท างานยิ่งเป็นกลุ่มใหญ่มากขึ้นจะท าให้เกิดปัญหาในกระบวนการ
ท างานและการประสานงานในการท างาน ความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกันภายในคณะกรรมการจะมี
มากขึ้น เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก ท าให้ไม่สามารถควบคุมการด าเนินงานของผู้บริหารหรือฝุายบริหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. งานวิจัยที่พบว่า การก ากับดูแลกิจการไม่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารก าไร 
หรือไม่สามารถสรุปทิศทางของความสัมพันธ์ได้ชัดเจน 
 ข้อมูลการก ากับดูแลกิจการอาจไม่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารก าไรอาจเป็น
เพราะว่าโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจยังมีการถือหุ้นแบบปิระมิด ซึ่งผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมใช้เป็น
เกราะปูองกันตนเองในกรณีที่การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ หรือไม่โปร่งใส ตลอดจนสามารถควบคุม
และใช้อ านาจกับบริษัททุกแห่งของกลุ่มธุรกิจในเครือเดียวกัน ท าให้กระบวนการก ากับดูแลกิจการไม่มี
ประสิทธิภาพ Connelly, Limpaphayom and Nagarajan (2012) โดย Wiwattanakantang (2001) 
พบว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นของไทยโดยส่วนใหญ่เป็นแบบกระจุกตัว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะมาจากบุคคลหรือ
ครอบครัว Anderson and Reeb (2003) พบว่า เมื่อผู้ถือหุ้นมาจากครอบครัวก็จะควบคุมบริษัทท าให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพลดลง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีแรงจูงใจในการท างานเพ่ือที่จะตรวจสอบการ
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ท างานอย่างใกล้ชิดท าให้กิจการมีความมั่งคั่งต่อมาก็จะท าเพ่ือประโยชน์ของตัวเอง จึงท าให้ไม่พบ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวหรือไม่สามารถสรุปทิศทางของความสัมพันธ์ได้ชัดเจน 
 Larcker, Richardson and Tuna (2007, para. 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ก ากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน โดยการก ากับดูแลกิจการรวมถึงลักษณะ
ของกรรมการ การปูองกันการครอบง ากิจการ ลักษณะของผลตอบแทน ลักษณะของการถือหุ้นและ
โครงสร้างเงินทุน ที่ใช้ข้อมูลระหว่างปี ค.ศ.2002-2003 เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ และ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ส าหรับการตรวจสอบการบริหารก าไรใช้รายการคงค้างตามตัวแบบของ 
Modified Jones (1991) และในการวัดผลการด าเนินงานใช้อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ พบว่า ตัว
แปรทั้งหมดแบ่งได้ 14 องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการก ากับดูแลกิจการกับรายการคงค้าง
เกินปกติไม่สามารถสรุปทิศทางความสัมพันธ์ได้  
         Connelly, Limpaphayom and Nagarajan (2012, pp. 1723-1724) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของการก ากับดูแลกิจการที่มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ ผ่านโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิ
ระมิดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี ค.ศ.2005 จ านวน 216 บริษัท โดย
คณะผู้วิจัยสร้างแบบประเมินคะแนนการก ากับดูแลกิจการ 117 ข้อ และใช้ค่า Tobin’s Q ในการวัด
มูลค่ากิจการ ส าหรับการถือหุ้นแบบปิระมิดจะใช้อัตราส่วนระหว่างสิทธิการมีส่วนได้เสีย (Cash Flow 
Rights) ต่อสิทธิในการออกเสียง (Voting Rights) เพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์ความถดถอยแบบก าลังสองน้อย
ที่สุด และแบบสองขั้น พบว่า การก ากับดูแลกิจการที่ดีมีผลกระทบในเชิงบวกกับมูลค่ากิจการ แต่ส าหรับ
บริษัทครอบครัวที่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิระมิด การก ากับดูแลกิจการจะมีประสิทธิภาพลดลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบในเชิงลบกับมูลค่ากิจการ ดังนั้นในประเทศไทยการก ากับดูแลกิจการที่ดีไม่ได้เป็นการรับรอง
ผลการด าเนินงาน เพราะบริษัทส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Form) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น   
 Jiamsagul (2007) ศึกษาเกี่ยวกับความโปร่งใสทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
ของ SET 100 ในปี ค.ศ. 2005 โดยใช้แบบประเมินความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของ S&P จ านวน 
98 ค าถามและใช้ตัวแปรเทียมในการแทนค่า (1,0) ส าหรับทางด้านกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
สัดส่วนของจ านวนกรรมการอิสระ การแบ่งแยกระหว่างประธานกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด 
จ านวนกรรมการ จ านวนครั้งในการประชุม ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของประธานอิสระ จ านวนครั้ง
ในการประชุมของกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ/หรือกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ทางด้านการวัดผลการด าเนินงานจะใช้ค่า ROA และการวัดมูลค่ากิจการใช้ค่า Tobin’s Q 
และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์ความถดถอยแบบก าลังสองน้อยที่สุด พบว่า ความ
โปร่งใสทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์ต่อผลการด าเนินงาน ในระดับสอง
ความโปร่งใสทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลมีผลต่อมูลค่ากิจการ เพราะว่า เมื่อข้อมูลทางการเงินมี
ความโปร่งใสและมีการเปิดเผยมากขึ้น สามารถลดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมู ลระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น และมีต้นทุนของเงินทุนต่ า มีผลกระทบในเชิงบวกกับมูลค่ากิจการ ในระดับสามการ
ทบทวนนโยบายการบัญชีและรายละเอียดของนโยบายการบัญชีมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลการ
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ด าเนินงาน มูลค่ากิจการ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ เพราะว่าความเชื่อถือได้และความทันต่อเวลาของ
ข้อมูลน าไปใช้ในการตัดสินใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
 อย่างไรก็ดีลักษณะของกรรมการ พบว่า สัดส่วนของจ านวนกรรมการอิสระเพ่ิมขึ้นจะ
มีผลกระทบในเชิงบวกกับผลการด าเนินงานและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ รวมทั้งการแต่งตั้งกรรมการ
สรรหาและกรรมการค่าตอบแทนจะมีผลกระทบในเชิงบวกกับผล            การด าเนินงาน เพราะว่า
กรรมการอิสระจากภายนอกช่วยตรวจสอบความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่การประชุมจ านวนมากครั้งมีผลกระทบในเชิงลบกับมูลค่ากิจการ 
เพราะเป็นการลดโอกาสให้กรรมการภายนอกควบคุมและตรวจสอบผู้บริหาร 
          Xie Davidso and DaDalt (2003); Peasnell Pope and Young (2005) ไม่พบ
ความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญระหว่างสัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระและการมีกรรมการตรวจสอบ
กับรายการค้างโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร เช่นเดียวกับ Abbott Parker and Peters (2004) ไม่พบ
ความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญระหว่างการมีกรรมการตรวจสอบกับการต้องปรับปรุงงบการเงินใหม่ 
 งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความ
ช านาญทางด้านการเงินและการบัญชีกับการบริหารก าไร ได้แก่ Xie Davidson and DaDalt (2003) 
พบว่า สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชีมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับรายการคงค้างโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งสอดคล้องกัน Bedard Chtourou 
and Courteau (2004) พบว่า ถ้ากรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ
นักวิเคราะห์ทางการเงิน หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
กับรายการคงค้างที่ข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร และงานวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับ Abbott Parker 
and Peters (2004) พบว่า การมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการต้องปรับปรุงงบการเงินใหม่อย่างไรก็ตามมีผู้วิจัยไม่พบ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวกับกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี 
       2.15.3  งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี 
 1. การตรวจสอบโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4)  
       Mutchier et al. (1997) พบว่า ผู้สอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 6 แห่ง (Big 
6)  มีแนวโน้มที่จะเสนรายงานการตรวจสอบที่เน้นถึงปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการมากกว่า
ผู้สอบบัญชีของส านักงานขนาดเล็ก (Non- Big 6) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้สอบบัญชีของส านักงานขนาด
ใหญ่จะแสดงความเห็นอย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการตรวจพบและส่งสัญญาณให้ผู้ใช้งบ
การเงินทราบถึงปัญหาดังกล่าว อีกท้ังเป็นการปูองกันตนเองจากการถูกฟูองได้ 
 Firth (2003) พบว่า ขนาดของส านักงานสอบบัญชีมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
รายการคงค้างที่ข้ึนกับดุลยพินิจของฝุายบริหาร 
 De Angelo (1981) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชีและขนาดของส านัก
งานสอบบัญชี โดยตั้งทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของส านักงานสอบบัญชีกับต้นทุนซึ่ง
เกี่ยวกับข้องกับการเสียชื่อเสียงของส านักงานสอบบัญชีว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่มีแนวโน้มสูงที่
จะตรวจพบรายงานข้อผิดพลาดที่ตรวจสอบมากกว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-Big 4)
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เนื่องจากหากมีการตรวจสอบพบภายหลังว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ไม่ได้รายงานข้อผิดพลาดที่
ตรวจพบ อาจถูกฟูองร้องเรียกค่าเสียหายได้ ซึ่งการฟูองร้องดังกล่าวส่งผลไปถึงชื่อเสียงและอาจท าให้
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทไม่ไว้วางใจจนเสียลูกค้าไป ถือเป็นการสูญเสียต้นทุนจ านวนมาก ดังนั้น
ส านักงาน สอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่จึงต้องพยายามรักษาชื่อเสียงของตนเองโดยการตรวจให้พบ
ข้อผิดพลาด และท าการรายงานข้อผิดพลาดเหล่านั้นออกสูสาธารณชน จากงานวิจัยดังกล่าวเกี่ยวกับ
ขนาดของส านักงานสอบบัญชี จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพของงานสอบบัญชีไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ส านักงานสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่มีความเป็นไปได้ที่จะตรวจสอบพบข้อผิดพลาด และ
รายงานข้อผิดพลาดที่ตรวจพบมากกว่าส านักงานสอบบัญชีที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่ 
 2. การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี 
 Lazer et al. (2004) ได้ศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในช่วงปี 1988 ถึง 2002 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พรรณนาและสมการทดสอบความสัมพันธ์ ในการศึกษาพบว่า บริษัทจดทะเบียนที่เปลี่ยนส านักงานสอบ
บัญชีมักจะถูกผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันจัดให้มีการแก้ไขและปรับปรุงงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบซึ่ง
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อนและมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการตรวจสอบรายการส ารองและรายการ
คงค้าง เพ่ือปูองกันความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ 
 Davidson et al. (2005) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงบริการสอบบัญชีเพ่ือเอ้ือ
ต่อการบริหารงบการเงินและเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ในการศึกษาได้
อ้างอิงถึงผลสรุปของการวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาสร้างสมมติฐาน 4 สมมติฐานและ
ทดสอบสมมติฐานโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis)  ข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,132 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในช่วงปี 1993 ถึง 1998 ในการศึกษาการสร้างก าไรใช้การ
ทดสอบการสร้างก าไร โดยพิจารณาผลต่างระหว่างก าไร (ขาดทุน) ตามเกณฑ์คงค้างและกระแสเงินสด
จากกิจกรรมการด าเนินงานเกินปกติ (Abnormal Accruals) หรือส ารองและรายการคงค้างที่เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้บริหารที่ไม่พึงประสงค์ (Unexpected Discretionary Accruals) โดยใช้แนวคิดที่
ประยุกต์แนวคิดของ Jones (1991); Modified Jones (1991) พัฒนาโดย Dechow et al. (1995) 
การศึกษาพบว่า ในกรณีที่รูปแบบการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นการเปลี่ยนการใช้บริการสอบบัญชีจากส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่เป็นส านักงานบัญชีที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่และประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีคน
ก่อนเป็นแบบอ่ืนนอกเหนือจากแบบไม่มีเงือนไขจะท าให้มีส ารองและรายการคงค้างที่เป็นไปตามดุลย
พินิจผู้บริหาร (Discretionary Accruals) มากกว่ากรณีที่ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีคนก่อนเป็น
แบบไม่มีเงื่อนไขและรูปแบบการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในลักษณะอ่ืน (เช่น เปลี่ยนจากใหญ่ไปใหญ่ เล็กไป
ใหญ่ เล็กไปเล็ก) 
 Brian, Car and Jonathan (2011) ได้ศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีกับการ
เปลี่ยนแปลงในรายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ที่มีการเปลี่ยน
ผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2003-2005 ยกเว้นบริษัทในกลุ่มการเงิน ประกันภัย และบริษัทที่มีการเปลี่ยน
ผู้สอบบัญชีมากกว่า 1 ครั้งในช่วงที่มีการทดสอบ จ านวน 952 บริษัท ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยน
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ผู้สอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non- 
Big 4) จะส่งผลให้รายการคงค้างซึ่งข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
 3. ประเภทการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 
 Bartov et al. (2001) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร (Discretionary Accrual) กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในการทดสอบครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์
ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) โดยมีตัวแปรอิสระเป็นรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้บริหาร ตัวแปรตามเป็นรายงานของผู้สอบบัญชี โดยก าหนดให้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป กรณีปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง และครอบคลุมถึงรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบไม่มี
เงื่อนไข แต่มีการเพ่ิมวรรคอธิบายเพ่ือเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ กรณีปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องเป็น
รายงานที่สนใจศึกษา และในงานวิจัยนี้มีอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) และขนาดของ   
ส านักงานสอบบัญชี (Audit Size) เป็นตัวแปรควบคุมที่มีความส าคัญ ซึ่งผลการวิจัยพบว่ารายงานผู้สอบ
บัญชีแบบทีเ่ปลี่ยนแปลงไปกรณีดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับรายการคงค้างที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร 
 Chen, Chen and Su (2001) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท า
ก าไรตามข้อบังคับของกฎหมาย การบริหารก าไรและการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป การวิจัยนี้
ใช้รายงานประจ าปีที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน จากปี 1995 ถึงปี 
1997 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะบริหารก าไร ซึ่งการบริหารก าไรมีความสัมพันธ์กับการ
ได้รับรายงานผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
ครอบคลุมถึง รายงานแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีวรรคอธิบายเพ่ิมเติมด้วย หนึ่งในตัวแปรที่สนใจศึกษาที่ใช้ใน
การวิจัยนี้  คือจ านวนวันช้าในการออกรายงานผู้สอบบัญชี และหนึ่งในตัวแปรควบคุมที่พบว่า  มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับโอกาสที่ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป นั้นคือขนาดของ  
ส านักงานสอบบัญชี (Audit Size) 
 Marty et al. (2004) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหารกับรายงานของผู้สอบบัญชี การศึกษาในครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี ปี 
ค.ศ. 1994-1999 มาท าการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression 
Analysis) ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัว
แปรที่สนใจศึกษา ส าหรับตัวแปรตามของงานวิจัย คือ รายงานผู้สอบบัญชี โดยก าหนดให้รายงานของ
ผู้สอบบัญชีในแบบที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีปัญหาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นรายงานที่สนใจศึกษา 
ทั้งนี้รายงานผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปครอบคลุมถึง รายงานแบบที่ไม่มีเงื่อนไขแต่มีวรรคอธิบาย
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง อีกทั้งตัวแปรควบคุมที่มีความส าคัญ อาทิ อัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน (Liquidity Radio) และขนาดของส านักงานสอบบัญชี (Audit Size)  เนื่องจากตัวแปร
ควบคุมเหล่านี้อาจส่งผลให้บริษัทรับรายงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว ซึ่งผลการศึกษาพบว่า รายงานผู้สอบ
บัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องขึ้นอยู่กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้บริหาร 
 Leone et al. (2002) ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของความเห็นของผู้สอบ
บัญชีและผลต่างระหว่างก าไร(ขาดทุน) ตามเกณฑ์คงค้าง และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน
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เกินปกติ จากความประสงค์เพ่ือสร้างก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในการศึกษาใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธี Web – Based Sampling การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงเส้น (Ordinary Least Square Regression Analysis) ซึ่งประยุกต์จากการศึกษาของ 
Barton et al. (2000); Jones (1991); Kothari et al. (2003) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการ 
ประเมินผลการด าเนินงานและการตั้งส ารองและรายการคงค้างที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้บริหาร 
(Performance Match Discretionary Accrual Measure) โดยการเพ่ิม ROA ในสมการของ Jones 
(1991) พบว่า เมื่อประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบอ่ืนที่ไม่ใช่แบบไม่มีเงื่อนไขจะมี
ความสัมพันธ์กับผลต่างระหว่างก าไร(ขาดทุน) ตามเกณฑ์คงค้างและกระแสเงินสดจาการด าเนินงานเกิน
ปกติ กรณีที่ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่เพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลบ่งชี้ถึง
ปัญหาความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท โดยจะท าให้เกิดผลต่างระหว่างก าไร (ขาดทุน) 
ตามเกณฑ์คงค้างและกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานเกินปกติมีค่าบวกจ านวนมาก  
 2.15.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารก าไรกับการจ่ายเงินปันผล 
 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการบริหารก าไรจัดการก าไรกับการจ่ายเงินปันผลได้ถูก
น ามาท าการศึกษาโดย Kasanen et al. (1999) และพบว่า ผู้ถือหุ้นมีความต้องการที่จะได้ผลตอบแทนที่
สูงและคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผลจ่ายอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นบริษัทจึงมีแรงจูงใจที่จะท าการบริหารก าไร
ให้เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Foerster and  Sapp (2006) ที่กล่าวว่า 
การเปลี่ยนแปลงของก าไรและเงินปันผลนั้นมีการเคลื่อนไหวที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ Edelstein 
et al. (2009) ยังพบว่า ความต้องการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจ่ายเงินปันผลได้กระตุ้นให้ผู้บริหารมี
การบริหารก าไร หากบริษัทมีรายงานก าไรที่สูง ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะคาดหวังถึงการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น
ตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามผู้บริหารจึงท าการบริหารก าไรให้มีการรายงานผลก าไรที่ต่ า เพ่ือให้จ่ายเงิน
ปันผลที่ต่ าลงหรือเพียงเพ่ือตามที่กฎหมายได้มีการบังคับไว้ เท่านั้น ซึ่งเป็นไปในแนวโน้มเดียวกับการ
งานวิจัยของ Moghri and Galogah (2013) พบว่า การบริหารก าไรกับการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีสาระส าคัญ อย่างก็ตามยังมีการศึกษาที่มีข้อสรุปที่แตกต่างกันออกไปจาก
การศึกษาข้างต้น กล่าวคือ ในงานวิจัยของ Haider et al. (2012) และ Aurangzeb and Dilawer 
(2012) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารก าไรกับการจ่ายเงินปันผล โดยการใช้ตัวแปรควบคุม
เหมือนกัน คือ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) และขนาดของบริษัท 
(Firm Size) พบว่า การบริหารก าไรและการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ไปทิศทางลบ 
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Ali Shah et al (2012); Arif, Abrar, Khan, Kayani, and 
Shah (2011)  ที่ได้ศึกษาค้นคว้าแล้วพบว่า การบริหารก าไรและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญ 
 2.15.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการวัดคุณภาพก าไร 
 Richardson et al. (2001) ท าการวิเคราะห์เพ่ือหาแหล่งของข้อมูลในงบการเงินของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจะน าไปเป็นตัวแทนในการวัดคุณภาพก าไร เพ่ือหาความสัมพันธ์กับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าข้อมูลในงบการเงินที่สามารถน าไปเป็นตัวแทนที่
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ดีในการวัดคุณภาพก าไรและสามารถสะท้อนไปยังผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ดีนั้น สามารถวัดได้จาก
รายการคงค้างรวม คือ ผลต่างระหว่างก าไรสุทธิและกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการวัดคุณภาพก าไร ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา 
 Bradshaw M.T., Richardson S.A. และ Sloan  R.G. (1999) ได้ศึกษา เรื่อง คุณภาพ
ก าไรและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลมาจาก 3 แหล่งด้วยกัน ได้แก่ 
1. ข้อมูลการพยากรณ์ของนักวิเคราะห์จากแฟูมข้อมูลการสรุป สถิติของ I/B/E/S 2. งบการเงินจาก
ฐานข้อมูลประจ าปีของ COM PUSTAT และ 3. ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของหุ้นจาก CRSP ตั้งแต่ปี 
1987- 1997 จากตัวอย่าง 47,571 บริษัท โดยแบบจ าลองที่ ใช้ในการวัดค่าของเกณฑ์คงค้าง 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดเกณฑ์คงค้างในด้านเงินทุนหมุนเวียนและด้านกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ผล
การศึกษาพบว่า ตัวชี้วัดเกณฑ์คงค้างยิ่งสูง ยิ่งท าให้คุณภาพก าไรต่ า เนื่องจากความแตกต่างของก าไรสุทธิ
ทางบัญชีและกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
 Chan K., Chan L.K.C., Jegadeesh N. และ Lakonishok J. (2001) ได้ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพก าไรและผลตอบแทนต่อหุ้น ซึ่งการบันทึกบัญชีตามหลักเกณฑ์คงค้างจะท าให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างก าไรทางบัญชีและกระแสเงินสด ในการศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัท ใน NASDAQ 
AMEX และ NYSE ตั้งแต่ปี ค.ศ.1971 ถึง ค.ศ.1995 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 บริษัท โดยใช้
แบบจ าลองตัวชี้วัดเกณฑ์คงค้างของ Sloan (1996) ผลการศึกษาพบว่า ตัวชี้วัดเกณฑ์คงค้างที่มีค่าเป็น
บวกยิ่งมีจ านวนมากก็ยิ่งท าให้คุณภาพก าไรลดลง เพราะก าไรสุทธิจากงบก าไรขาดทุนมีมากกว่ากระแส
เงินสดที่มาจากการด าเนินงานของบริษัทและยังพบว่าตัวชี้วัดเกณฑ์คงค้างเป็นการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับ
คุณภาพก าไร ซึ่งส่วนใหญ่อ านาจการพยากรณ์ของตัวชี้วัดเกณฑ์วัดคงค้างมาจากการเปลี่ยนแปลงใน
ลูกหนี้ การเปลี่ยนแปลงในสินค้า และการเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ Camelback Research Alliance, Inc. 
(2002) ได้ศึกษาถึงการวิเคราะห์คุณภาพก าไรในรายงานทางเงินที่มีคุณภาพต ่า ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าบริษัทจะ
มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าทางการตลาดโดยรวม และพบว่าการวิเคราะห์คุณภาพก าไรมีประโยชน์ช่วยเตือนการ
แต่งตัวเลขทางบัญชี โดย Camelback Research Alliance, Inc. เป็นสถาบันแห่งแรกที่ให้บริการด้าน
การวิเคราะห์คุณภาพก าไร ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่มีหลักทรัพย์สงสุด 5,000 
อันดับ โดยใช้สถิติการซื้อขายหุ้น ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1991 ถึงปีค.ศ. 2001 โดยใช้ 2 เทคนิค ได้แก่ 1. เทคนิค
เชิงปริมาณใช้ The Camelback Earnings Quality Model (EQM) และ 2. เทคนิคการวิเคราะห์การ
ปฏิบัติงานโดยใช้อัตราส่วนพ้ืนฐานในการวิเคราะห์การเงิน ซึ่งใช้ข้อมูลจากงบการเงินของกิจการในการ
ประเมินคุณภาพก าไร จากการศึกษาพบว่า ตัวแบบ EQM สามารถเชื่อได้และมีความชัดเจนในการ
พยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคต ซึ่งสามารถจัดอันดับคุณภาพก าไรได้  และพบว่าตัวบ่งชี้คุณภาพก าไรที่
ส าคัญ คือระดับของกระแสเงินสดที่เกิดจากการด าเนินงานของบริษัท การวิเคราะห์คุณภาพก าไรเป็นการ
ปูองกันที่ดีจากรายงานก าไรที่มีคุณภาพต่ า การวิเคราะห์คุณภาพก าไรท าให้สามารถพยากรณ์
ผลตอบแทนในอนาคตจากการด าเนินการได้ รูปแบบคุณภาพก าไรขึ้นอยู่ กับปัจจัยพ้ืนฐานของหุ้นซึ่ง
สามารถช่วยนักลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดและการจัดการก ากับความความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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สรุปแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่  ทฤษฎีความไม่สมมาตรของข้อมูล  
(Asymmetry information) ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ทฤษฎีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of Interest Theory) ทฤษฏีการบัญชีผลประโยชน์ (Positive Accounting Theory)  แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารก าไร (Earnings Management) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพก าไร (Earnings Quality) และ
แนวทางในการจัดท าและน าเสนองบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง (accrual basic) ท าให้สรุปได้ว่า ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่กันเกี่ยวกับการใช้และการควบคุม
ทรัพยากรของกิจการ พบว่าผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนมักมีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)  และมักกระท าการใดๆ เพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองและพวกพ้องมากกว่าค านึงถึงความถูกต้องและผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยใช้โอกาสและ
ช่องทางที่มีข้อมูลมากกว่า(Asymmetry information) ในทางที่เอ้ือผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก
พ้อง วิธีการหนึ่งที่ผู้บริหารท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตน คือ การบริหารก าไรผ่านรายการคงค้าง (Accrual 
Management) โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการทางการบัญชีที่เก่ียวข้องกับหลักการจัดท างบ
การเงินตามเกณฑ์คงค้าง เพ่ือปกปิดผลการด าเนินงานที่แท้จริง Dechow and Skinner (2000) เช่น 
การเลือกใช้นโยบายบัญชีหรือการประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดท างบการเงินตาม
เกณฑ์คงค้าง (Accrual basis) การเอ้ือประโยชน์ดังกล่าวนั้นมักจะขัดกับสิ่งที่เรียกว่า จุดมุ่งหมายของ
องค์กร  โดยบิดเบือนข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือผลการด าเนินงานโดยภาพรวมที่ส าคัญของบริษัท อันจะ
ส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดในฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและเกิดปัญหาตัวแทน (Agency 
Problem) ตามมาเสมอ จากแนวคิด ทฤษฎีข้างต้น จึงท าให้เชื่อว่าผู้บริหารมีแนวโน้มที่ท าการบริหาร
ก าไร  
 การบริหารก าไรจะส่งผลต่อคุณภาพของก าไร ซึ่งคุณภาพก าไรเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อผู้ใช้
งบการเงินเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน หากกิจการมีการบริหารก าไรที่สูงขึ้นย่อมท าให้คุณภาพ
ก าไรลดต่ าลง เนื่องจากก าไรที่เกิดจากการบริหารก าไร เป็นก าไรที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ
หรือไม่ได้มาจากรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าและก าไรที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับการเกิดของกระแสเงินสด 
ก าไรที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลท าให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนผิดพลาด Ayres (1994) Stickney (1996) , 
Healy and Wahlen (1999)  Schipper & Vencent (2003)  Lo (2008)  Dechow, Ge, and 
Schrand (2010)   
 จากปัญหาตัวแทน (Agency problem) ที่ท าให้เชื่อว่าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะท าการบริหาร
ก าไร และการที่ผู้ลงทุนไม่สามารถล่วงรู้ข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหารอาจส่งผลท าให้ผู้ลงทุนขาดความ
มั่นใจในการกระบวนการจัดท าและน าเสนองบการเงิน และท าให้เกิดต้นทุนในการมอบอ านาจ (Agency 
Cost)  ดังนั้นแนวคิดเก่ียวกับการกับดูแล (Corporate Governance)  จึงถูกน ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
การลดปัญหาตัวแทนดังกล่าว โดยการมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ท าหน้าที่ในการ
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ก ากับดูแลบริษัทเพ่ือให้การจัดท างบการเงินมีมาตรฐาน และการมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ให้
ข้อเสนอแนะและรับรองมาตรฐานของงบการเงินที่บริษัทได้จัดท าและน าเสนอ เพ่ือให้ผู้ลงทุนเกิดความ
เชื่อมั่นในการบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนตัวแทนที่เกิดขึ้นได้ Morck et al. (1988) 
Easterbrook (1984) 
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพก าไร  
  คณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทและหน้าที่หนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ การก ากับ
ดูแลการจัดท างบการเงินของบริษัทให้มีมาตรฐาน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระ ซึ่ง
ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการตัดสินใจในการด าเนินกิจการ จึงท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของกิจการ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการจัดการทางด้านบัญชีและการเงินของกิจการมีการควบคุมที่ดี ข้อมูล
ทางการเงินมีความถูกต้องและมีความเชื่อถือได้ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเป็นบุคคลส าคัญที่ส่วน
ช่วยผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือลดการบริหารก าไร และสร้าง
ความมั่นใจว่า รายงานทางการเงินที่จัดท านั้นถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน Jensen and Meckling 
(1976) , Morck et al. (1988), Easterbrook (1984), Bedard, Chtourrou and Courteau (2004) , 
Al- Ajmi (2009), in and Hwang (2010)  
 ในการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบนับว่า
เป็นสิ่งส าคัญทีช่วยผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจพิจารณา   
 1. สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ (Independent of Audit committee)  โดยพบว่ายิ่งมี
จ านวนสัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบสูง จะช่วยลดพฤติกรรมการบริหารก าไรได้ การบริหารก าไรที่
ลดลงย่อมส่งผลท าให้คุณภาพก าไรเพิ่มขึ้น  เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการจากภายนอก
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการท างานของผู้บริหารโดยอิสระ และท าหน้าที่ในการประสานงาน
ระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝุายบริหารของกิจการ Fama (1980) และ Fama and Jensen (1983) 
,Beasley et al. (2000) Piot and Janin (2007) 

 2. สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี  
 บทบาทและหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ การสอบทานการจัดท า
รายงานทางของบริษัท การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ
ทางการบัญชีที่ส าคัญ รวมทั้งมีส่วนร่วมพิจารณาประเด็นทางบัญชีที่เกิดขึ้น และสอบทานรายงานทาง
การเงินที่จัดท าขึ้นโดยฝุายบริหาร เพ่ือให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่าง
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ครบถ้วน ดังนั้นกรรมการตรวจสอบจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการเงิน มีประสบการณ์
และมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค เพียงพอเพ่ือควบคุมให้ผู้บริหารจัดท ารายงานทางการเงินที่มี
คุณภาพ ดังนั้นสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชีที่สูง จะ
ช่วยลดพฤติกรรมการบริหารก าไรได้ ซึ่งจะส่งผลท าให้ก าไรมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  Xie Davidson and 
DaDalt (2003) Bedard Chtourou and Courteau (2004) Carcelo Hermanson and Neal 
(2002); Klien (2002); Sharma, Naiker and Lee (2009); Lin and Hwang (2010); Sommer 
(1991) , Kalbers and Fogarty (1993)  
 3. จ านวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมตรวจสอบแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความขยันในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีการจัดสรรเวลาเพ่ือให้เกิดการประชุมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบภายในของกิจการ จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบข้อมูลข่าวสาร
รวมทั้งประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีและการสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบที่มี
จ านวนครั้งของการประชุมสูง จะช่วยลดพฤติกรรมการบริหารก าไรได้ ท าให้ก าไรมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
Carecello Hermanson and Neal (2002); Klien (2002); Sharma Naiker and Lee (2009) ,nd 
Hwang (2010) ,Jackling and Johl (2009) (Lin and Hwang (2010)  (Raghunandan Rama and 
Scarbrough (1998) 
 
คุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไร  
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี ซึ่งเป็นแนวคิดการก ากับดูแล (Corporate 
Governance) จะพบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะมีบทบาทส าคัญในการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินที่บริษัทจัดท าและน าเสนอ ซึ่งประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีจะสะท้อนถึงผลการด าเนินงาน
ของบริษัท และเป็นการสร้างความเชื่อมั่น (Guarantee) ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงินว่างบการเงินที่
บริษัทได้จัดท าเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่  
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีมีดังนี้   
 1.  ขนาดของส านักงานสอบบัญชี การใช้บริการสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
(Big firm) จะส่งผลท าให้เกิดคุณภาพการสอบบัญชีที่มากกว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่       
(Non –Big 4) เนื่องจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่จะมีต้นทุนในด้านชื่อเสียงที่สั่ งสมมา 
(Reputation) สูงกว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ โดยบริษัทที่ถูกตรวจสอบโดยส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่จะท าให้มีรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารน้อยกว่าส านักงานสอบัญชีขนาดไม่
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ใหญ่ นั้นหมายถึงก าไรที่แสดงนั้นมีคุณภาพสูงกว่า Fraccis and Krishnan (1999); Becker et al. 
(1998) De Angelo (1981); Al–Ajmi (2009) Becker, Defond, Jiambalve, and 
Subramamanyam (1998) Francis and Krishnan (1999) Kim, Chung, and Firth (2003) 

 2. การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จะส่งผลท าให้ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพ่ิมขึ้น เมื่อความ
เป็นอิสระสูงขึ้นก็จะท าให้คุณภาพการสอบบัญชีดีขึ้น เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายใหม่จะให้บริการสอบบัญชี
ที่มีคุณภาพสูงในปีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมมักจะให้บริการสอบบัญชีในคุณภาพที่ต่ า 
เพราะการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นเวลานานๆ จะสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ท าให้ผู้สอบ
บัญชีมีความเป็นอิสระน้อยลง เนื่องจากต้องการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพ่ือประโยชน์ในการรับงาน
ตรวจสอบบัญชีต่อไป การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายใหม่จะเน้นการตรวจสอบรายการคงค้าง และเสนอแนะ
ให้บริษัทมีการแก้ไข จึงท าให้ก าไรที่แสดงนั้นมีคุณภาพสูงขึ้น Deis, Jr. and Giroux (1996) 
Hoyle1(978); Conference Board (2005)   

 3. ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี จะช่วยสะท้อนผลการ
ด าเนินงานและแนวทางการจัดท าและน าเสนองบการเงินของบริษัทว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหรือไม่ โดยงบการเงินของบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีนั้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข   

 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีข้างต้นท าให้เชื่อว่าการมีการกับกับดูแลที่ดี โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพการสอบบัญชีจะช่วยลดปัญหาตัวแทน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างมาตรฐานของรายงานทางการเงินที่บริษัทจัดท าและ
น าเสนอ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าก าไรที่แสดงเป็นก าไรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาจาก 1. สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีจ านวนสูง 2. สัดส่วนของกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความรู้ ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชีที่มีจ านวนสูง และ 3. จ านวนครั้งในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความถี่สูง ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วย
ลดพฤติกรรมการบริหารก าไรได้ และสามารถสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการจัดการทางด้านบัญชีและ
การเงินของกิจการมีการควบคุมที่ดี เพ่ือให้รายงานทางการเงินที่จัดท าและน าเสนอมีคุณภาพ ถูกต้อง ได้
มาตรฐาน และน่าเชื่อถือ และก าไรที่แสดงนั้นเป็นก าไรที่มีคุณภาพ   

 ผู้สอบบัญชีคือผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการให้ค าน าและรับรองงบการเงินที่จัดท าและน าเสนอโดย
บริษัท การตรวจสอบโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่จะมีการสอบบัญชีที่มีคุณภาพมากกว่าส านัก
งานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ เนื่องจากมีต้นทุนชื่อเสียงที่สั่งสมมา (Reputation) สูงกว่าส านักงานสอบ
บัญชีขนาดไม่ใหญ่  อย่างไรก็ตามการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นเวลานานจะท าให้ความเป็น
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อิสระของผู้สอบบัญชีลดลง ส่งผลท าให้คุณภาพการสอบบัญชีและคุณภาพก าไรลดลง ดังนั้นแนวคิดการ
เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจะส่งผลท าให้คุณภาพการสอบบัญชีสูงขึ้น เนื่องจากการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีราย
เดิมเป็นเวลานานๆ จะสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ และผู้สอบบัญชีต้องการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพ่ือ
ประโยชน์ในการรับงานตรวจสอบบัญชีต่อไป และพบว่าผู้สอบบัญชีรายใหม่จะให้บริการสอบบัญชีที่มี
คุณภาพสูงในปีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเน้นการตรวจสอบรายการคงค้าง และเสนอแนะให้บริษัทมี
การแก้ไข จึงท าการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจะส่งผลท าให้ก าไรที่แสดงนั้นมีคุณภาพสูงขึ้น  Deis, Jr. and 
Giroux (1996) Hoyle1(978); Conference Board (2005)   
 จาการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ท าให้เชื่อได้ว่า ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คุณภาพการสอบบัญชีจะช่วยลดการบริหารก าไร และส่งผลท าให้ก าไรมีคุณภาพสูงขึ้น   
 
คุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล  
 จากการศึกษาเบื้องต้นที่พบว่า ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ และคุณภาพการสอบ
บัญชีส่งท าให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น และหากศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเงินปันผลพบว่า เงินปันผลเป็น
เรื่องที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ การจ่ายเงินปันผลจะบ่งบอกถึงการเก็บสะสมก าไรของ
บริษัทและการปันส่วนกระแสเงินสดของบริษัทไปในรูปแบบของผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น  เงินปันผลจึง
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาตัวแทนได้ เพราะการจ่ายเงินปันผลจะท าให้กระแสเงินสดอิสระ (Free 
cash flow) ของบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารมีปริมาณลดลง เป็นการควบคุมไม่ให้ผู้บริหาร
น าเงินสดไปใช้เพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ท าให้ผู้ถือหุ้นลดต้นทุนในการตรวจสอบการ
บริหารงานของผู้บริหาร    เงินปันผลจึงเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันในเกิดความเชื่อมั่นและความมั่นคง
ในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ส่งผลไปถึงการระดมทุนที่ง่ายขึ้นของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับ
นักวิชาการหลายคน   
 Guttman et al. (2008) มองว่านักลงทุนจะยอมจ่ายซื้อหุ้นราคาที่แพงกว่าหรือในราคาที่มี
ส่วนเกิน (Premier) ส าหรับหุน้ของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ าเสมอ และจะต าหนิว่ากล่าว
บริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลน้อยลง   
 Asquith and Mullins (1983) พบว่า ราคาหุ้นและการจ่ายเงินปันผลจะเคลื่อนไหวไปในทิศทาง
เดียวกัน หากจ่ายเงินปันผลสูงย่อมส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นที่สูงขึ้น 
 โครงสร้างผู้ถือหุ้นกับการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างของผู้ถือหุ้นที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างกัน โครงสร้างของผู้ถือหุ้นอาจแบ่งได้ 5 กลุ่ม คือ ผู้ถือหุ้นที่เป็นหน่วยงาน
รัฐบาล, ผู้ถือหุ้นที่เป็นหน่วยงานต่างชาติ ,ผู้ถือหุ้นสถาบัน,ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้น
แต่ละกลุ่มมีบทบาทในการเป็นเจ้าของแต่ไม่สามารถตรวจสอบการท างานของผู้บริหารได้อย่างใกล้ชิด



64 

 

หรือมีความยากในการที่จะท าการตรวจสอบเนื่องจากมีต้นทุนในการตรวจสอบที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ถือ
หุ้นจึงต้องการให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง เพ่ือเป็นการลดกระแสเงินสดของบริษัทที่ผู้บริหารเป็น
ผู้ดูแลให้ลดลง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการตรวจสอบควบคุมการบริหารงานของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นแต่ละ
กลุ่มจะมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลหรือการตรวจสอบการบริหารงานที่แตกต่างกันโดยพบว่าผู้ถือหุ้ นที่
เป็นหน่วยงานรัฐบาล, ผู้ถือหุ้นสถาบัน, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะสามารถด าเนินการดังกล่าวได้ง่ายและ
รวดเร็วกว่าผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งข้อแตกต่างดังกล่าวส่งผลต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 โดยการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านพบว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นต่างชาติ สัดส่วนผู้ถือ
หุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงบวกการจ่ายเงินปันผล  แต่
สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นรายย่อยกับการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจ่ายเงินปันผล  (Kuiki 
and Guizani, (2009), (Dominic, 2010) (AL-Gharaibeh et al 2003), (Ramli, 2010) (Sharif et al, 
2010) 

 จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่าโครงสร้างการถือหุ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการ
จ่ายเงินปันผล เงินปันผลจะช่วยลดปัญหาตัวแทนที่เกิดขึ้นได้เพราะการจ่ายเงินปันผลจะท าให้กระแสเงิน
สดอิสระ (Free cash flow) ของบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารมีปริมาณลดลงจึงท าให้ลด
ต้นทุนในการตรวจสอบลงได้ และจากการศึกษาค้นคว้าจากนักวิชาการหลายคนในการศึกษาค้นคว้าเรื่อง
การจ่ายเงินปันผล ได้กล่าวอย่างสรุปไว้ว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทสะท้อนถึงการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร แต่ในทางตรงกันข้ามหากบางบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วงแรกเริ่มของการด าเนินงานของ
บริษัท เนื่องมาจากในช่วงเวลาที่บริษัทก าลังเติบโต จึงต้องมุ่งเน้นไปที่การสะสมก าไร เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป แต่ในขณะเดียวกันผู้บริหารจะมีการส่งสัญญาณดังกล่าวนี้ผ่านการประกาศ
จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราสูงก็จะเป็นสัญญาณที่ดีต่อการด าเนินงาน ความสามารถใน
การท าก าไร ความมั่นคง และกระแสเงินสดในอนาคต ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการส่งสัญญาณ เพ่ือสะท้อนถึงมาตรฐานการจัดท างบการเงิน และความสามารถในการท าก าไรของ
บริษัท (Lintner ,1959) (Fairchild ,2010 ) และ (Hussainey and Aal-Eisa ,2009)   

 ด้านก าไรที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ จากทฤษฎีความไม่
สมมาตรของข้อมูล (Asymmetry information) ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ทฤษฎีผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest Theory) ทฤษฏีการบัญชีผลประโยชน์ (Positive Accounting Theory) 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารก าไร (Earnings Management) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพก าไร (Earnings 
Quality) และแนวทางในการจัดท าและน าเสนองบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง (accrual basic) ท าให้สรุป
ได้ว่า ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าผู้ถือหุ้น และมีความ
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ขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยผู้บริหารมักกระท าการใดๆ เพ่ือประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่าประโยชน์ของผู้หุ้น จึงท าให้เชื่อว่า ผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะท าการบริหารก าไร วิธีการหนึ่งที่
ผู้บริหารใช้ในการบริหารก าไร คือ การบริหารก าไรผ่านรายการคงค้าง (Accrual Management) เพ่ือ
ปกปิดผลการด าเนินงานที่แท้จริง Dechow and Skinner (2000) ซึ่งการศึกษาของ Kasanen et al. 
(1999) พบว่า ผู้ถือหุ้นมีความต้องการที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงและคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผลจ่ายอย่าง
สม่ าเสมอ ดังนั้นบริษัทจึงมีแรงจูงใจที่จะท าการบริหารก าไรให้เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ 
การศึกษาของ Edelstein et al. (2009) ยังพบว่า ความต้องการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจ่ายเงิน
ปันผลได้กระตุ้นให้ผู้บริหารมีการบริหารก าไร หากบริษัทมีรายงานก าไรที่สูง ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะ
คาดหวังถึงการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นตามไปด้วย และการศึกษาของ Moghri and Galogah (2013) 
พบว่า การบริหารก าไรกับการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีสาระส าคัญ 

 ด้านก าไรที่มีคุณภาพ ซึ่งก าไร มีความส าคัญที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และในสายตานักลงทุน 
มองว่าก าไรเป็นองค์ประกอบประการแรกของเงินปันผล แต่ในความเป็นจริง  กระแสเงินสดมีความส าคัญ
กว่า โดยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ซึ่งกระแสเงินสดจะสะท้อนถึงความสามารถ (ability) ของ
บริษัทในการจ่ายเงินปันผลมากกว่าก าไร ส่วนก าไรนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งจากการ
ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพก าไร จะพบว่าคุณภาพก าไรวัดได้จากมูลค่าของรายการคงค้างและวัด
จากความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดกับก าไรสุทธิ กล่าวคือ  กิจการใดที่มีมูลค่าของรายการคงค้างน้อย
เท่าใด คุณภาพก าไรย่อมสูงขึ้นเท่านั้น หรือกิจการใดที่กระแสเงินสดและก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันมากขึ้นเท่าใดย่อมหมายถึงก าไรที่มีคุณภาพสูงขึ้นเท่านั้น โดยบริษัทที่มีประสิทธิภาพของ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่แข็งแกร่งว่ามีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะใช้รายการคงค้างจากดุลยพินิจของ
ผู้บริหารในการบริหารก าไรให้สูงขึ้น ในงานวิจัยของ Haider et al. (2012) และ Aurangzeb and 
Dilawer (2012) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล พบว่าคุณภาพก าไร
และการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ไปทิศทางบวก 

 ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) ชี้ให้เห็นว่าเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันของ
ข้อมูลในตลาดทุน ผู้บริหารจ าเป็นต้องส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนเพ่ือแสดงข้อมูลข่าวสารด้านบวกของ
บริษัทเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ดังนั้นการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนให้ความส าคัญ เนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่าผู้บริหารมีข้อมูลภายใน
มากกว่านักลงทุน ดังนั้นการที่ผู้บริหารตัดสินใจประกาศจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึ้นแสดงว่าผู้บริหารคาดว่า
บริษัทจะมีก าไรเพ่ิมขึ้นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลจึงกลายเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม 
การตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ การใช้กระแสเงินสดส่วนเกิน และเป็นการส่งสัญญาณในทางบวกต่อ



66 

 

การคาดการณ์ความสามารถในการด าเนินงาน รายได้ในอนาคต ดังนั้นเงินปันผลจึงช่วยลดปัญหาที่เกิด
จากความไม่สมมาตรของข้อมูลและลดความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้นได ้
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นพบว่า เมื่อพิจาณาระหว่างด้านก าไรที่ไม่มีคุณภาพกับ
ก าไรที่มีคุณภาพกับการจ่ายเงินปันผลนั้นมีความขัดแย้งกันซึ่งการศึกษาของ Kasanen et al. (1999) 
พบว่า ผู้ถือหุ้นมีความต้องการที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงและคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผลจ่ายอย่าง
สม่ าเสมอ ดังนั้นบริษัทจึงมีแรงจูงใจที่จะท าการบริหารก าไรให้เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และการศึกษา
ของ Edelstein et al. (2009) พบว่า ความต้องการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจ่ายเงินปันผลได้
กระตุ้นให้ผู้บริหารมีการบริหารก าไร หากบริษัทมีรายงานก าไรที่สูง ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะคาดหวังถึงการ
จ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นตามไปด้วย และการศึกษาของ Moghri and Galogah (2013) พบว่า การบริหาร
ก าไรกับการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งการศึกษาเบื้องต้นท า
ให้เชื่อว่าผู้บริหารจะท าการบริหารก าไรเพื่อให้มีการการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น   
 ในทางตรงข้ามด้านก าไรที่มีคุณภาพ พบว่าเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด  ซึ่งจากการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าคุณภาพก าไร วัดได้จากมูลค่าของรายการคงค้าง และวัดจาก
ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดกับก าไรสุทธิ กล่าวคือ กิจการใดที่มีมูลค่าของรายการคงค้างน้อยเท่าใด 
คุณภาพก าไรย่อมสูงขึ้นเท่านั้น หรือกิจการใดที่กระแสเงินสดและก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันมากขึ้นเท่าใดย่อมหมายถึงก าไรที่มีคุณภาพสูงขึ้นเท่านั้น โดยบริษัทที่มีประสิทธิภาพของกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานที่แข็งแกร่งว่ามีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะใช้รายการคงค้างจากดุลยพินิจของ
ผู้บริหารในการบริหารก าไรให้สูงขึ้น ในงานวิจัยของ Haider et al. (2012) และ Aurangzeb and 
Dilawer (2012) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารก าไรกับการจ่ายเงินปันผล พบว่า การบริหาร
ก าไรและการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ไปทิศทางลบ นั้นหมายถึงกิจการใดมีก าไรที่มีคุณภาพย่อมมี
แนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลสูงขึ้น และจากการศึกษาข้างต้นพบว่าความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หากกิจการใดมีก าไรที่มีคุณภาพย่อมจะมีกระแสเงินสดมากเพียงพอต่อการ
จ่ายเงินปันผล และตามทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signalling Theory) พบว่า การจ่ายเงินปันผลเป็นการส่ง
สัญญาณในทางบวกต่อการคาดการณ์รายได้ในอนาคต โดย Miller and Rock( 1985) พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงราคาหุ้นสามัญนั้นไม่ได้เกิดจากการที่นักลงทุนชอบเงินปันผลมากกว่าก าไรสะสม แต่การ
เปลี่ยนแปลงราคาหุ้นสามัญตามเงินปันผลที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
แฝงอยู่ในการประกาศจ่ายเงินปันผล Booth and Chang, 2011 กล่าวว่า การประกาศจ่ายเงินปันผล 
(Dividend Announcement) จะท าให้ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลลดลง เพราะเป็นการจูงใจให้นัก
ลงทุนเชื่อว่าบริษัทยังคงสร้างผลก าไรได้และเป็นบริษัทที่น่าลงทุน ดังนั้นการส่งสัญญาณของเงินปันผล 
คือ เงินปันผลจะเปลี่ยนตามความสามารถในการด าเนินงาน การจ่ายเงินปันผลจึงเป็นการส่งสัญญาณ
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ทางบวก การที่ผู้บริหารตัดสินใจประกาศจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึ้นแสดงว่าผู้บริหารคาดว่าบริษัทจะมีก าไร
เพ่ิมขึ้นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลจึงกลายเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม การตัดสินใจด้าน
การบริหารจัดการ การใช้กระแสเงินสดส่วนเกิน เป็นการส่งสัญญาณในทางบวกต่อ     การคาดการณ์
รายได้ในอนาคต   
 จากการทบทวน แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพก าไร ทฤษฎีการส่งสัญญาณ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้น จึงเชื่อว่าคุณภาพก าไรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากก าไรที่มีคุณภาพ 
คือ ก าไรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับกระแสเงินสดและมีสภาพคล่องทางการเงินที่สูง จึงมีแนวโน้ม
ที่บริษัทจะประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว Prescott (2003) Rostow 
(2001) เนื่องจากการที่ผู้บริหารตัดสินใจประกาศจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึ้นแสดงว่าผู้บริหารคาดว่าบริษัทจะมี
ก าไรเพ่ิมขึ้น และการจ่ายเงินปันผลยังช่วยลดปัญหาตัวแทนเนื่องจากผู้ลงทุนต้องการลดกระแสเงินสด
อิสระของบริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหาร ซึ่งอาจน าเงินสดไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนได้ซึ่งจะท า
ให้ลดต้นทุนในการตรวจสอบได้ ดังนั้นการจ่ายเงินปันจึงเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณคุณภาพก าไร
และลดปัญหาตัวแทนได้ 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องข้างต้นส่วนใหญ่ เป็นการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยของต่างประเทศ ซึ่งลักษณะของสภาพแวดล้อมกฎข้อบังคับ กลุ่มตัวอย่างรวมถึงข้อจ ากัด
ต่างๆ อาจมีส่วนที่แตกต่างจากประเทศไทยจึงไม่สามารถมั่นได้ว่าข้อสรุปดังกล่าวจะน ามาประยุกต์ใช้ได้
กับประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพ
การสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพก าไรและการส่งสัญญาณคุณภาพก าไรผ่านการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาเพ่ือให้สามารถหา
ข้อสรุปมาใช้เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยงานก ากับดูแลและผู้มีส่วนได้เสียได้ต่อไป
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คุณภาพก าไร 
(Earnings Quality)  

 

ประสทิธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ (The effectiveness of audit 

committee) 

     - สัดสว่นคณะกรรมการตรวจสอบ AUDC_RATIO  

     - สัดสว่นของกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ความช านาญทางด้านการเงิน

และบัญช ี AUDC_FIN 

      - จ านวนครัง้ของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ AUDC_FRE 

เงนิปันผลจ่าย 

Dividends 

Payout  

คุณภาพการสอบบัญช ี 

     - การตรวจสอบบัญชโีดยส านักงานขนาดใหญ ่(Big 4) 

     - การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชจีากขนาดเล็กไปเป็นขนาดใหญ่ (S – B) 

      -  การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชจีากขนาดใหญ่ไปเป็นขนาดเล็ก (B – S)  

      - การเปลี่ยนผู้สอบบัญช ี(AUDITPART_CHANGE) 

      -  ความเห็นของผู้สอบบัญชแีบบมเีงื่อนไข (QUALIFIED –OPI) 

      -  ความเห็นของผู้สอบบัญชแีบบไมม่เีงื่อนไขแตม่ขี้อสังเกตท่ัวไป (ABS_OPI)  

      -  ความเห็นของผู้สอบบัญชแีบบไมม่เีงื่อนไขแตม่ีเกี่ยวกับการด าเนนิงาน

ตอ่เนื่อง (GOING_OPI)  Control variable 

       -  ผลการด าเนนิงาน (ROA) 

        - ความเสี่ยงทางการเงิน ( LEVE ) 

       -  ขนาดของกจิการ (SIZE) 

        - อายุกิจการ (AGE) 

       -  กระแสเงินสดอิสระ (FCF) 

Control variable 

 -  ผลการด าเนนิงาน (ROA) 

 - ความเสี่ยงทางการเงิน ( LEVE ) 

  -  ขนาดของกจิการ (SIZE) 

  - อายุกิจการ (AGE) 

  -  กระแสเงินสดอิสระ (FCF) 

        

 

2.16 กรอบแนวคดิการศึกษา 

 

ภาพที ่ 1.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 



69 

 

จากกรอบแนวคิดการวิจัยอธิบายได้ดังนี้ 
 2.16.1 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพการสอบบัญชีและ       
คุณภาพก าไร  
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปร 3 ประเภท คือ ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามและ
ตัวแปรควบคุม ดังนี้ 
 2.16.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ตัวแปรที่สนใจมีสองด้าน  
 1. ด้านคุณภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งประกอบด้วย ขนาดของส านักงานสอบบัญชี การ
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี และประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี  
 2. ด้านประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย สัดส่วน
คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการเงินและ
บัญชี จ านวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2.16.1.2 ตัวแปรควบคุม (Control Variable) คือ ตัวแปรอ่ืนที่อาจส่งผลต่อการคุณภาพ
ก าไร ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงทางการเงิน ขนาดของกิจการ อายุกิจการ กระแสเงินสด
อิสระ และตัวแปรควบคุมเก่ียวกับประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม   
 2.16.1.3 ตัวแปรตาม  (Dependent  Variable) คือ คุณภาพก าไรซึ่งเป็นตัวแปรที่จะได้รับ
ผลกระทบจากตัวแปรอิสระโดยใช้เทคนิคทดสอบในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ความถดถอย
พหุเชิงเส้น (Multiple Regression Analysis)  
  2.16.2 คุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปร  3 ประเภท คือ ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
และตัวแปรควบคุม ดังนี้ 
 2.16.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการ
จ่ายเงินปันผล คือ คุณภาพก าไร ดูจากรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารที่แสดงถึงการ
บริหารก าไรของกิจการ (DCA) หากมีการบริหารก าไรสูงคุณภาพก าไรจะต่ า 
 2.16.2.2 ตัวแปรควบคุม (Control Variable) คือ ตัวแปรอ่ืนที่อาจส่งผลต่อการจ่ายเงินปัน
ผล ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงทางการเงิน ขนาดของกิจการ กระแสเงินสดอิสระ อายุ
กิจการ และตัวแปรควบคุมเก่ียวกับประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม   
 2.16.2.3 ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) เงินปันผลจ่าย 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปตัวแปร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไร 

Variable Expected 
result 

Theory Description Support result 

ตัวแปรอิสระ  
(Independent Variable) 

สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ
(AUDI_BOA) 

 

 
 
 
- 

 
 
 

Agency 
 

        คาดว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการบริหารก าไรท า
ให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น บทบาทส าคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะท าการตรวจสอบรายงานทางการเงินให้มีความ
ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ หากมีคณะกรรมการตรวจสอบ
จ านวนมาก จะสามารถคานอ านาจผู้บริหารได้ ช่วยลดปัญหา
ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลและลดปัญหาตัวแทน  
        ในทางตรงข้ามการท างานยิ่งเป็นกลุ่มใหญ่มากขึ้นจะ
ท าให้เกิดปัญหาในกระบวนการท างานและการประสานงาน
ในการท างาน ความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกันภายใน
คณะกรรมการจะมีมากข้ึน  เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก ท าให้
ไม่สามารถควบคุมการด าเนินงานของผู้บริหารหรือฝุาย
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Ching el at. (2002)   
Fama (1980)และ Fama 
and Jensen (1983) 
Piot and Janin (2007) 
 
 

 
 
 
 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

Variable Expected Theory Description Support result 
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result 
สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มี
ความรู้ ความช านาญทางด้านการเงิน
และบัญชี (AUDI_EXP) 

- Agency         คาดว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการบริหารก าไรท า
ให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น  การมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มี
ความรู้ ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชีในสัดส่วนที่
เหมาะสมย่อมส่งผลต่อคุณภาพการสอบทานรายงานทาง
การเงิน ช่วยลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล และลด
ปัญหาตัวแทน    

Xie, Davidson and 
DaDalt (2003)   
Raghunandan Read 
and Rama (2001) 
,DeZoort and Salterio 
(2001) 

จ านวนครั้งของการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(AUDI_FRE) 

- Agency         คาดว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการบริหารก าไรท า
ให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น  ความถี่ของการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นตัวชี้วัดความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนครั้ง
ของการประชุมสูง 

Jackling  andJohl 
(2009), DeZoort 
Hermanson 
Archambeault and 
Reed (2002) 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

Variable Expected 
result 

Theory Description Support result 

การตรวจสอบโดยส านักงานขนาด - Agency 
Signaling 

        คาดว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการบริหารก าไร
ส่งผลท าให้คุณภาพก าไรสูง ส านักงานสอบบัญชี Big 4 จะมี

You et al (2003) 
Pornupatham (2006) 
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ใหญ ่ (BIG 4)  ต้นทุนในด้านการเสียชื่อเสียงสูงกว่าเมื่อเทียบกับส านัก
งานสอบบัญชี Non- big 4 ท าให้มีแนวโน้มสูงที่จะตรวจพบ
รายงานข้อผิดพลาดที่ตรวจสอบมากกว่า เนื่องจากไม่ได้
รายงานข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ อาจถูกฟูองร้อง ส่งผลไปถึง
ชื่อเสียงและอาจท าให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทไม่ไว้วางใจใน
การท างานของบริษัท  

De Angelo (1981)   
Al - Ajmi, (2009) 

การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี  audit 
switching 

- Agency 
 

        คาดว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการบริหารก าไร
ส่งผลท าให้คุณภาพก าไรสูง การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี  ท า
ให้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ให้บริการสอบบัญชีที่มีคุณภาพสูงในปี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเป็นผลจากการที่ผู้สอบบัญชี
รายเดิมได้ให้บริการสอบบัญชีในคุณภาพท่ีต่ า 

Deis, Jr. and Giroux 
(1996) Hoyle (1978) 
Conference Board 
(2005) Mautz และ 
Sharp (1961, Shockley 
(1981) 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

Variable Expected 
result 

Theory Description Support result 

ทิศทางการเปลี่ยนส านักงานสอบ
บัญชี 
  1  เปลี่ยนจาก Non-big 4 ไปยัง 
Big 4  

 
 

- 
 
 

Agency 
Signaling 

        ก า ร เ ป ลี่ ย น ส า นั ก ง า น ส อ บ บั ญ ชี ค า ด ว่ า จ ะ มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการบริหารก าไร ท าให้คุณภาพก าไร
สูงขึ้น  อย่างไรก็ตามทิศทางการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีก็
น่าจะส่งผลต่อคุณภาพก าไร  ในกรณี เปลี่ยนจาก            
ส านักงานสอบบัญชี (Big 4) เป็นส านักงานบัญชี (Non-Big 4) 

Davidson III et al.  
(2005) 
You et al.  (2003) , 
Lazer et al. (2004), 
Brian, Carl and 
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  2.  เปลี่ยนจาก Big 4 ไปยัง    
Non-big 4 

+ 
 

คาดว่าจะท าให้มีส ารองและรายการคงค้างที่เป็นไปตามดุลย
พินิจผู้บริหาร (Discretionary Accruals) มากกว่ารูปแบบ
การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในลักษณะอ่ืน   

Jonathan (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

Variable Expected 
result 

Theory Description Support result 

ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี 
   1. ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบมี
เงื่อนไข QUALIFIED_OPI 
   2. ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบ
ไม่มี  เงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตทั่วไป 
ABS_OPI 

 
+ 
 
+ 
 
 
 

Agency 
Signaling 

        คาดว่ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบอ่ืนที่ไม่ใช่แบบไม่มี
เงื่อนไข รวมทั้ งแบบที่ เปลี่ยนแปลงไปกรณีปัญหาการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง และครอบคลุมถึงรายงานของผู้สอบบัญชี
ในแบบไม่มีเงื่อนไข แต่มีการเพ่ิมวรรคอธิบายเพ่ือเน้นข้อมูล
และเหตุการณ์ จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารก าไร
นั้นหมายถึงคุณภาพก าไรลดลง 

Bartov et al. (2001) 
Chen and Chen and 
Su (2001) 
Leone et al.  (2002) 
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   3.  ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบ
ไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
การด าเนินงานต่อเนื่อง GOING_OPI 

+ 
 

 
 
 
 
ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

Variable Expected 
result 

Theory Description Support result 

ตัวแปรควบคุม (Control Variable) 
ของคุณภาพก าไร 

    

ผลการด าเนินงาน  (ROA) 
 

+ Signaling         คาดว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารก าไรซึ่ง
ส่งผลท าให้คุณภาพก าไรต่ า เนื่องจากความสามารถในการท า
ก าไรเป็นความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์ของฝุายบริหารในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของ
กิจการและส่งผลกลับมาสู่กิจการ หากความสามารถในการท า
ก าไรต่ าแสดงถึงประสิทธิภาพต่ า ดังนั้น ฝุายบริหารจึงเกิด
แรงจูงใจที่จะท าการบริหารก าไรมากข้ึน 

Al-Fayoumi et al. 
(2010) 
Kothari, Leone, and 
Wasley (2005) 
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ความเสี่ยงทางการเงิน  (LEV) 

 

 

+ Positive 
Accounting 

        คาดว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารก าไรซึ่ง
ส่งผลท าให้คุณภาพก าไรต่ า  กิจการมีระดับหนี้สินสูงมากหรือ
กิจการที่มีความเสี่ยงทางการเงินสูง มีแนวโน้มในการบริหาร
ก าไร เพ่ือไม่ให้ฝุาฝืนเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาการกู้เงิน   

Klein (2002), Bradbury, 
Mark and Tan (2006), 
Roodposhti and 
Chashmi (2010) 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

Variable Expected 
result 

Theory Description Support result 

 ขนาดของกิจการ  (SIZE) 

 

 

+/- Life-Cycle          คาดว่า ขนาดของกิจการและการบริหารก าไรมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  บริษัทขนาดใหญ่มีแรงจูงใจ
ในการบริหารก าไรมากกว่าบริษัทขนาดเล็กเพ่ือปรับผลการ
ด าเนินงานให้สม่ าเสมอ เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่จะเป็นที่
จับตามองจากสาธารณะ หากผลก าไรของบริษัทมีความผัน
ผวนมากจะส่งผลต่อชื่อเสียง และอาจถูกตรวจสอบอย่าง
ละเอียดได้  
 ผลการศึกษาขัดแย้งกัน โดยผลการศึกษาของ พบว่า 
บริษัทที่มีขนาดใหญ่ จะมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความ
เข้มงวดกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็ก บริษัทขนาดใหญ่จะมีการ
เปิดเผยข้อมูลมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายกว่าหรือใช้ต้นทุนน้อยกว่าบริษัทขนาดเล็ก ท าให้
นักลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายกว่าบริษัทขนาดใหญ่

 Al-Fayoumi et. al. 
(2010); Banderlipe, 
(2009); Kim and Yoon 
(2008) 
Moses (1997) 
 
 
Jensen (1986) 
Siregar and Utama 
(2008) 
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จึงมีแนวโน้มที่จะท าการบริหารก าไรน้อยกว่าบริษัทขนาดเล็ก  
 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

Variable Expected 
result 

Theory Description Support result 

 อายุของกิจการ (Age) - Life-Cycle            เนื่องจากระดับของรายการคงค้างจะแตกต่างกันไป
ตามวงจรธุรกิจโดยในปีแรก ๆ อาจมีระดับรายการคงค้างสูง
กว่า ดังนั้นอายุกิจการคาดว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรง
ข้ามการบริหารก าไร จึงมีทิศทางเดียวกับคุณภาพก าไร 

ทัศลียา สังขสุวรรณ์ 2548   

กระแสเงินสดอิสระ (FCF)   
 
 
 
 
 
 

- The free cash 
flow 

           บริษัทที่มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานอ่อนแอ
กว่ามีแนวโน้มที่จะบริหารก าไรที่สูงขึ้นเพ่ือเป็นส่งสัญญาณใน
ทางบวก กระแสเงินสดจากการด าเนินงานมักมีความสัมพันธ์
ทางลบกับการบริหารก าไรของบริษัท เนื่องจากผู้จะใช้วิธีการ
บริหารก าไรเพ่ือปกปิดผลการด าเนินงานหรือกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานที่ตกต่ า จึงคาดการณ์ว่าบริษัทที่มีกระแส
เงินสดอิสระคงเหลือสูงจะมีการบริหารก าไรต่ า ท าให้คุณภาพ
ก าไรที่สูง 

Dechow (1994); 
Peasnell et al. (2000) 

 
 
ตารางท่ี 2.2 สรุปตัวแปร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล 
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Variable Expected 
result 

Theory Description Support result 

ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  (Independent 
Variable) 

    

คุณภาพก าไร + Agency 
Signaling  

บริษัทที่มีการบริหารก าไรต่ าจะท าให้มีคุณภาพก าไรสูง 
แสดงถึงการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความสามารถ
ในการจ่ายเงินปันผล 

ของ Haider et al. 
(2012)  และ Aurangzeb 
and Dilawer (2012) 

ตัวแปรควบคุม (Control variable) 
ของเงินปันผล 

    

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Profitability)  วัดจาก ROA 

+ Signaling          คาดว่ าจะมีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับการจ่ าย       
เงินปันผลเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าอาจจะมี
การจ่ายเงินปันผลในอนาคตถ้าบริษัทมีก าไร 

Jensen et al. (1992) 
Ramli (2010), 
Famaand French 
(2001), De  Angelo et 
al. (2004) 

อัตราส่วนหนี้สิน (Leverage) - Positive 
Accounting  

         คาดว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจ่ายเงินปันผล 
เนื่องจากการมีภาระหนี้สินท าให้กิจการต้องกันเงินไว้ช าระ
หนี้ก่อนท าให้จ่ายเงินปันผลน้อยลง 

Gugler and Yurtuglu 
(2003); Guizani  (2012); 
Kahle (2002)  

ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

Variable Expected 
result 

Theory Description Support result 
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ขนาดของกิจการ(Firm size) + Life-Cycle         คาดว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจ่ายเงินปันผล 
เนื่องจากบริษัทที่มีขนาดของสินทรัพย์มากกว่าหรือใหญ่กว่า
จะน าสินทรัพย์ไปด าเนินงานก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่บริษัทท า
ให้มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่า  

Ramli  (2010); Fenn 
and Liang (2001); 
Gugler and Yurtuglu 
(2003); Famaand 
French (2001); Grullon 
et al. (2005) 

อายุของกิจการ (Age) + Life-Cycle           คาดว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจ่ายเงินปัน
ผล เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่และเติบโตเต็มที่มีแนวโน้มมี 
Free cash flow สูงย่อมแสดงถึงการก่อตั้งมาเป็นเวลานาน
ดังนั้นจะมีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าบริษัทขนาดเล็กที่เพ่ิงเกิด
ใหม่  

Famaand  French 
(2001), Denis and 
Osobov (2008) 
De Angelo and Stulz 
(2006) 

กระแสเงินสดอิสระ (FCF) + The free cash 
flow  
 

         คาดว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจ่ายเงิน   
ปันผล หากกิจการมีกระแสเงินสดคงเหลือจะน ามาจ่าย       
เงินปันผล 

Baba (2009); Adjaoud 
and Ben-Amar (2010); 
Thanatawee (2013) 
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 2.17 สมมุติฐานการวิจัย 
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ ทฤษฎีความไม่สมมาตรของข้อมูล  
(Asymmetry information) ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ทฤษฎีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of Interest Theory) ทฤษฏีการบัญชีผลประโยชน์ (Positive Accounting Theory) แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารก าไร (Earnings Management) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพก าไร (Earnings Quality) 
แนวทางในการจัดท าและน าเสนองบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง (accrual basic) แนวคิดในการก ากับ
ดูแล (Corporate Governance) และทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องสามารถก าหนดเป็นสมฐานได้ดังนี้ 
 2.17.1 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพก าไร  
 ตามวัตถุประสงค์ของทฤษฎีตัวแทน (agency Theory) การก ากับดูแล คือ พยายามหากลไกที่
จะสร้างธรรมาภิบาลที่จะแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือคาดว่าจะเกิดในองค์กรที่มีการแบ่งแยกระหว่างเจ้าของ
และฝุายบริหาร จึงมีการสร้างกลไกที่ใช้ในการควบคุม เช่น สร้างระบบข้อมูลเพ่ือให้เจ้าของติดตาม 
(monitor) พฤติกรรมของตัวแทน การมีคณะกรรมการ (board of directors) ที่คอยรวบรวมข้อมูล
ส าหรับติดตามตรวจสอบฝุายบริหาร Fama and Jensen (1983) ระบุว่ากลไกคณะกรรมการเป็นกลไก
การก ากับดูแลกิจการที่ส าคัญในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน การน าการก ากับดูแล
กิจการในเรื่องของการใช้กรรมการอิสระมาลดปัญหาความขัดแย้ง ระหว่าง หน่วยงานการจัดการ และผู้
ถือหุ้น เพราะกรรมการอิสระอยู่ในต าแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ดังนั้น กรรมการอิสระจึงมี
ความสามารถ ที่จะลดความขัดแย้ง ระหว่าง หน่วยงาน ฝุายบริหาร และผู้ถือหุ้น กิจการที่มี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นไปได้ท่ีกิจการนั้นจะมีการควบคุมภายในที่ดีซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการ
สอบบัญชีที่เพ่ิมขึ้น Al-Ajmi (2009) ท าให้ประสิทธิภาพของคณะกรรมตรวจสอบสามารถปูองกันการ
บริหารก าไร ในการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบจะศึกษาในประเด็นต่อไปนี้  
1. สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ 2. สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้าน
การเงินและบัญชี 3. จ านวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

 1.1 สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพก าไร 
  คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการจัดตั้งขึ้นเพ่ือ

ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผลงานที่เกิดขึ้นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเป็นผลของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้งนี้บทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คือ เป็นการสร้างความมั่นใจในการเกิดคุณภาพของรายงานทางการเงิน Lin and Hwang 
(2010) ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
ผู้บริหาร Bedard Chtourrou and Courteau (2004) โดยเฉพาะกิจการที่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบ
กระจุกตัวท าให้กิจการมีผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงแสดงบทบาทใน
การรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการได้ โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่ งไม่
สามารถปกปูองผลประโยชน์ของตนได 

ตามแนวคิดของ Fama (1980); Fama and Jensen (1983) กรรมการจากภายนอกจะ
ช่วยลดปัญหาตัวแทนที่เกิดขึ้นในกิจการ จะท าให้ผู้บริหารลดแรงจูงใจในการบริหารก าไร เนื่องจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการจากภายนอกที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการท างานของ
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ผู้บริหารโดยอิสระ พร้อมทั้ง กรรมการจากภายนอกจะมีแรงจูงใจที่จะแสดงบทบาทในฐานะของการ
เป็นผู้เชี่ยวชาญให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับ หากกิจการมีกรรมการตรวจสอบที่มาจากกรรมการภายนอก
ในสัดส่วนที่สูงจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นการ
คานอ านาจการปฏิบัติงานกับกรรมการภายในที่จะส่งผลให้ผู้บริหารลดแรงจูงใจบริหารก าไร 

    งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบกับการบริหารก าไร 
ได้แก่ Piot and Janin (2007) พบว่า การมีคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในคณะกรรมการมีความ             
สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับรายการคงค้างโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร เหตุผลที่ท าให้การบริหาร
ก าไรลดลงเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบที่มีขนาดใหญ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลกระบวนการ
ในการจัดท ารายงานทางการเงินได้อย่างดี   

 จากการศึกษาของ Beasley et al. (2000) พบว่า กิจการที่มีการทุจริตในการจัดท างบ
การเงินมีสัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระน้อยกว่ากิจการที่ไม่มีการทุจริตในการจัดท างบ
การเงิน ทั้งนี้ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีคุณสมบัติที่ส าคัญในอันที่จะช่วยให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินได้โดยไม่ตกอยู่
ภายใต้การควบคุมของฝุายบริหาร และท าหน้าที่ในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝุายบริหาร
ของกิจการ สอดคล้องกับการศึกษาของ Raghunandan et al. (2001) และ Scarbrough et al. 
(1998) พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอบทาน
รายงานทางการเงินรวมถึงการตรวจสอบภายในของกิจการมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่ขาด
ความเป็นอิสระ และ 

 ทั้งนี้ Xie Davidso and DaDalt (2003) และ Peasnell Pope and Young (2005) ไม่
พบความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญระหว่างสัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระและการมีกรรมการ
ตรวจสอบกับรายการค้างโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร เช่นเดียวกับ Abbott Parker and Peters 
(2004) ไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญระหว่างการมีกรรมการตรวจสอบกับการต้องปรับปรุงงบ
การเงินใหม ่

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทส าคัญที่ช่วยให้การ
ตรวจสอบรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน า
รายงานทางการเงินไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การมีสัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบสูง จะ
สามารถคานอ านาจผู้บริหารได้ และลดแรงจูงใจในการบริหารก าไร ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงเชื่อว่า
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีสัดส่วนสูงจะช่วยให้การตรวจสอบรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องและ
มีความน่าเชื่อถือและส่งผลต่อคุณภาพก าไร ท าให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียสามารถน ารายงาน
ทางการเงินไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้องต่อไป และจากการศึกษาของ Piot and Janin 
(2007) พบความสัมพันธ์ตรงข้ามระหว่างสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบกับการบริหารก าไร นั้น
หมายถึง การมีคณะกรรมการตรวจสอบในสัดส่วนสูงจะช่วยลดการบริหารก าไร ท าให้คุณภาพก าไร
สูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพก าไร ดังนี้ 
  H1: สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไร  
 1.2) สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชีกับ
คุณภาพก าไร 
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  โดยปกติคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นโดย
ฝุายบริหาร เพ่ือให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน  หากรายงาน
ทางการเงินที่มีคุณภาพท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ Carcello 
Hermanson and Neal (2002); Klien (2002); Sharma Naiker and Lee (2009); Lin and 
Hwang (2010); Sommer (1991) ระบุว่า ในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบ
ควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคในเชิงวิชาชีพ เช่นเดียวกับ 
Kalbers and Fogarty (1993) ระบุว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย
บุคลากรที่มีความประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคในเชิงวิชาชีพ จะเห็นได้ว่าใน
กระบวนการจัดท ารายงานทางการเงินนั้นคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่ ในการติดตาม
ตรวจสอบที่แท้จริง คณะกรรมการตรวจสอบจึงสามารถลดพฤติกรรมการบริหารก าไรของผู้บริหารได้
โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประเมินความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจทางการบัญชีที่ส าคัญรวมทั้งมี
ส่วนร่วมพิจารณาประเด็นทางบัญชีที่เกิดขึ้น (Bedard Chtourou and Courteau (2004) ดังนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการเงินเพียงพอเพ่ือควบคุมให้
ผู้บริหารจัดท ารายงานทางการเงินที่มีคุณภาพอันจะท าให้กิจการสามารถลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน
ของข้อมูลรวมทั้งลดปัญหาตัวแทนที่เกิดขึ้นในกิจการได้ 

งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความ
ช านาญทางด้านการเงินและการบัญชีกับการบริหารก าไร เช่น Xie Davidson and DaDalt (2003) 
พบว่า สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชีมีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับรายการคงค้างโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งสอดคล้องกัน  Bedard 
Chtourou and Courteau (2004) พบว่า ถ้ากรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต หรือนักวิเคราะห์ทางการเงิน หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับรายการคงค้างที่ข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร และ Raghunandan Read and 
Rama (2001) พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญทางด้าน
การเงินและบัญชี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบภายในของกิจการได้ดี
ยิ่งขึ้น ดังนั้น กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ  

จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี จะ
ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   และสามารถลด
ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลรวมทั้งลดปัญหาตัวแทนที่เกิดขึ้นในกิจการ  โดยพบว่ายิ่งมีจ านวน
สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบสูง จะช่วยลดพฤติกรรมการบริหารก าไร  และท าให้คุณภาพก าไร
เพ่ิมข้ึน  เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการจากภายนอกท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
การท างานของผู้บริหารโดยอิสระ และท าหน้าที่ในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝุายบริหาร
ของกิจการ Fama (1980) และ Fama and Jensen (1983) ,Beasley et al. (2000) Piot and 
Janin (2007)  และจากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของกรรมการ
ตรวจสอบกับการบริหารก าไร พบว่า สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้าน
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การเงินและบัญชีมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับรายการคงค้างโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร   
Xie Davidson and DaDalt (2003)  นั้นหมายถึง การมีจ านวนกรรมการตรวจสอบในสัดส่วนที่สูงจะ
ส่งผลท าให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงเชื่อว่าสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ 
ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชีสูงขึ้น จะส่งผลท าให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี
กับคุณภาพก าไร ดังนี้  

H2: สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไร 
 1.3) จ านวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพก าไร 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ทั้งนี้อาจจะมีหน้าที่
นอกเหนือภารกิจดังกล่าว Carecello Hermanson and Neal (2002); Klien (2002); Sharma 
Naiker and Lee (2009) กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เช่น การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบต้อง
น าเสนอผลงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาหรือตัดสินใจอย่างสม่ าเสมอ 

    Lin and Hwang (2010) ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดสรรเวลาให้มี
ความเพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะการก ากับดูแลกระบวนการรายงาน
ทางการเงินของกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังจะสามารถท าให้เกิดความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของรายงานทางการเงิน  

      Menon and Williams (1994) สนับสนุนว่า การที่กิจการจัดให้เห็นถึงจ านวนครั้งในการ
ประชุมไม่เหมาะสมจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการขาดประสิทธิภาพในการก ากับดูแล 

      ทั้งนี้ แนวคิดของทฤษฎี Resource Dependency สามารถน ามาอธิบายผลกระทบของ
จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารก าไรว่า ในการก ากับดูแล
กิจการที่ดีนั้น ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นตัวชี้วัดความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ Jackling and Johl (2009) ดังนั้น จ านวนการประชุมจึงใช้เป็นตัวแปรแทนความ
ขยันของคณะกรรมการตรวจสอบ Lin and Hwang (2010) คณะกรรมการตรวจสอบที่มีการจัดสรร
เวลาเพื่อให้เกิดการประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบภายในของกิจการท าให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบข้อมูลข่าวสารรวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีและการสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง 
Raghunandan Rama and Scarbrough (1998) ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบที่มีจ านวนครั้งของ
การประชุมสูงจะช่วยลดพฤติกรรมการบริหารก าไรได้  

     งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กับการบริหารก าไร เช่น Xie Davidson and DaDal (2003); Chtourou, Bedard and Courteau 
(2001); Kim and Yoon (2008) พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มีจ านวนครั้งของการประชุมจะมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝุายบริหาร ซึ่งสอดคล้อง
กับ Abbott, Parker and Peters (2004) จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสูงจะมี
ความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับการปรับปรุงงบการเงินใหม่ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 



83 

 

Raghunandan, Rama and Scarbrough (1998) พบว่า จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
จะสามารถยับยั้งพฤติกรรมการบริหารก าไรได้ งานวิจัยที่ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระหว่างจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของฝุายบริหาร เช่น Bedard, Chtourouand Courteau (2004); Rahamn and Ali (2006) ซึ่ง
สอดคล้องกับ Lin, Li and Yang (2006) ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับจ านวนครั้ง
ของการประชุมคณะกรรมการสูงกับการปรับปรุงงบการเงินใหม่ 

ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมตรวจสอบแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความขยันใน
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ  หากคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดสรรเวลาเพ่ือประชุมกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบภายในของกิจการท าให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบข้อมูลข่าวสาร
รวมทั้งประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีและการสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง และได้ใช้เวลาในน าเสนอผลงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาหรือตัดสินใจอย่างสม่ าเสมอ อาจช่วยลดพฤติ
กรรมการบริหารก าไรได้ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบที่มีจ านวนครั้งของการประชุมสูงจะส่งผลต่อ
คุณภาพก าไร และงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับการบริหารก าไร เช่น Xie Davidson and DaDal (2003); Chtourou, Bedard and 
Courteau (2001); Kim and Yoon (2008) พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มีจ านวนครั้งของการ
ประชุมจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝุายบริหาร 
นั้นหมายถึง ยิ่งมีการประชุมมาก จะท าให้การบริหารก าไรลดลง ซึ่งส่งผลท าให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับจ านวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพก าไร 
ดังนี้ 
 H3:  จ านวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้เกี่ยวกับการเงิน
และบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไร 
 2.17.2 คุณภาพการสอบบัญชี   
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นกลไกการก ากับดูแลภายนอก โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จะ
สามารถรับรองงบการเงินของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนได้ จะต้องเป็นผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพ่ือให้การ
รับรองงบการเงินมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ในการศึกษาเรื่องคุณภาพการสอบบัญชีจะศึกษาใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) การตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานขนาดใหญ่ (Big 4) 2) การเปลี่ยนส านัก
งานสอบบัญชี ได้แก่ การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงาน
บัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-Big 4) การเปลี่ยนส านัก
งานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-Big 4)  ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (S-B) การเปลี่ยนส านัก
งานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ 
(Non-Big 4) และการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (AUDITPART_CHANGE) 3) ประเภทการแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี ศึกษาจาก ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED _OPI) ความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตทั่วไป (ABS_OPI) และความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มี
เงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (GOING_OPI) 
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 2.17.2.1 การตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานขนาดใหญ่ (Big 4) 
     ในปัจจุบันผู้สอบบัญชีจะด าเนินการจัดตั้งส านักงานสอบบัญชีในรูปแบบบริษัทหรือ     

ห้างหุ้นส่วนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือในการให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยส านักงาน
สอบบัญชีสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดของบริษัท Wooten (2003) ประเภทที่ 1 ส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ หรือ Big 4 ทีถูกเรียกต่างกันไปซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ในอดีต ส านักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศหรือส านักงานสอบบัญชีข้ามชาติขนาดใหญ่
หรือ Big 4 และประเภทที่ 2 ส านักงานสอบบัญชีที่ไม่ใช่ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ หรือ Non-Big 4 
โดยงานวิจัยพบว่า การใช้บริการสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) จะมีความสัมพันธ์
ที่ส่งผลท าให้เกิดคุณภาพการสอบบัญชีที่มากกว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-Big 4) 

 De Angelo (1981);  Al – Ajmi (2009) พบว่า การสอบบัญชีโดยส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ (Big 4)  มีแนวโน้มสูงที่จะตรวจพบรายงานข้อผิดพลาดที่ตรวจสอบมากกว่าส านักงานสอบ
บัญชีขนาดไม่ใหญ่นั้นเพราะส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่จ าเป็นต้องเพ่ือรักษาชื่อเสียงของตนเองโดย
การตรวจให้พบข้อผิดพลาด และท าการรายงานข้อผิดพลาดเหล่านั้นออกสูสาธารณชน ดังนั้นหาก
บริษัทได้มีการตรวจสอบโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่  (Big 4)  ย่อมส่งผลต่อคุณภาพก าไร 

 Firth (2003) พบว่า ขนาดของส านักงานสอบบัญชีมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
กับรายการคงค้างที่ข้ึนกับดุลยพินิจของฝุายบริหาร 

 จากการแนวคิด ทฤษฎีข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้บริการสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ (Big firm) จะท าให้คุณภาพการสอบบัญชีมากกว่าการใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชี
ขนาดไม่ใหญ่ (Non-Big 4) เนื่องจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่จะมีต้นทุนในด้านชื่อเสียงที่สั่งสมมา 
(Reputation) สูงกว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ โดยบริษัทที่ถูกตรวจสอบโดยส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่จะมีรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารน้อยกว่าส านักงานสอบัญชีขนาดไม่
ใหญ่ นั้นหมาย ถึงก าไรที่แสดงนั้นมีคุณภาพสูงกว่า โดยงานวิจัยของ  De Angelo (1981);  Al – Ajmi 
(2009) พบว่า การสอบบัญชีโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4)  มีแนวโน้มสูงที่จะตรวจพบ
รายงานข้อผิดพลาดที่ตรวจสอบมากกว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ และ Firth (2003) พบว่า 
ขนาดของส านักงานสอบบัญชีมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับรายการคงค้างที่ขึ้นกับดุลยพินิจ
ของฝุายบริหาร ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีโดย ส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ (Big 4) กับคุณภาพก าไร ดังนี้ 
 H4: การสอบบัญชีโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพก าไร 
 2.17.2.2 การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี   
      การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงส านักงานสอบบัญชีและการ
เปลี่ยนแปลงตัวผู้สอบบัญชี การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีมักจะถูกผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันจัดให้มีการแก้ไขและ
ปรับปรุงงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อนและมุ่งเน้นให้ความส าคัญ
กับการตรวจสอบรายการส ารองและรายการคงค้าง เพ่ือปูองกันความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย
อันอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่รูปแบบการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นการเปลี่ยนการใช้บริการสอบบัญชีจาก
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) เป็นส านักงานบัญชีที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่ (Non-Big 4) จะท าให้มี
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รายการคงค้างที่เป็นไปตามดุลยพินิจผู้บริหาร (Discretionary Accruals) มากกว่ารูปแบบการเปลี่ยน
ผู้สอบบัญชีในลักษณะอ่ืน 
 Lazer et al. (2004) ได้ศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในช่วงปี 1988 ถึง 2002 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พรรณนาและสมการทดสอบความสัมพันธ์ ในการศึกษาพบว่า บริษัทจดทะเบียนที่เปลี่ยนส านัก
งานสอบบัญชีมักจะถูกผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันจัดให้มีการแก้ไขและปรับปรุงงบการเงินที่แสดง
เปรียบเทียบซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อนและมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการตรวจสอบรายการ
ส ารองและรายการคงค้าง เพ่ือปูองกันความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมายอันอาจจะเกิดข้ึนได้ 
 Brian, Car and Jonathan (2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีกับ
การเปลี่ยนแปลงในรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ที่มีการ
เปลี่ยนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2003-2005 ยกเว้นบริษัทในกลุ่มการเงิน ประกันภัย และบริษัทที่มีการ
เปลี่ยนผู้สอบบัญชีมากกว่า 1 ครั้งในช่วงที่มีการทดสอบ จ านวน 952 บริษัท ผลการศึกษาพบว่า การ
เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ 
(Non-Big 4) จะส่งผลให้รายการคงค้างซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
มากกว่ารูปแบบการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในลักษณะอ่ืน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จะส่งผลท าให้
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพ่ิมขึ้น ท าให้คุณภาพการสอบบัญชีดีขึ้น เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายใหม่
จะให้บริการสอบบัญชีที่มีคุณภาพสูงในปีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมมักจะให้บริการ
สอบบัญชีในคุณภาพที่ต่ า เพราะการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นเวลานานๆ จะสร้างแรงจูงใจ
ทางเศรษฐกิจ ท าให้ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระน้อยลง เนื่องจากต้องการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพ่ือ
ประโยชน์ในการรับงานตรวจสอบบัญชีต่อไป การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายใหม่จะเน้นการตรวจสอบ
รายการคงค้าง และเสนอแนะให้บริษัทมีการแก้ไข จึงท าให้ก าไรที่แสดงนั้นมีคุณภาพสูงขึ้น Deis, Jr. 
and Giroux (1996) Hoyle1(978); Conference Board (2005)  
 จากผลการศึกษาของ Brian, Car and Jonathan (2011) และ Firth (2003) ท าให้ผู้วิจัย
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
             H5: การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีไม่ใหญ่ (Non- Big 4) ไปเป็น
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) มีความสัมพันธ์ทางเชิงบวกกับคุณภาพก าไร 
               H6: การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไปเป็น
ส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non- Big 4) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพก าไร 
 H7: การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไร 
 

2.17.2.3 ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี 
โดยปกติผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นในรูปแบบรายงานประเภทต่างๆ เพ่ือสะท้อน     

ผลการด าเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามในรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นจะไม่ระบุว่างบการเงินนั้นมี
การบริหารก าไรหรือไม่อย่างไร โดยทั่วไปรายงานผู้สอบบัญชีจะน าเสนอในขอบเขตทีก าหนดโดย
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่ทราบว่าบริษัทนั้นไดม้ีการบริหารก าไรหรือไม่  ผู้ถือหุ้นอาจใช้
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วิธีการสังเกตรายงานของผู้สอบบัญชีที่ยาวผิดปกติ  มีการเอ่ยถึงความไม่แน่นอนต่างๆ ที่มีสาระส าคัญ 
มีการออกรายงานที่ล่าช้ากว่าปกติเป็นต้น  สัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นตัวบ่งบอกว่าผู้บริหารและ
ผู้สอบบัญชีมีความเห็นที่ขัดแย้งกันเก่ียวกับรายการบางรายการว่าควรจะมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอย่างไรจึง
จะเกิดความเหมาะสม    

Bartov et al. (2001) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร (Discretionary Accrual) กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในการทดสอบครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์
ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) โดยมีตัวแปรอิสระเป็นรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้บริหาร ตัวแปรตามเป็นรายงานของผู้สอบบัญชี โดยก าหนดให้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป กรณีปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง และครอบคลุมถึงรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบไม่
มีเงื่อนไข แต่มีการเพ่ิมวรรคอธิบายเพ่ือเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ กรณีปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง
เป็นรายงานที่สนใจศึกษา และในงานวิจัยนี้มีอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)  และขนาดของ
ส านักงานสอบบัญชี (Audit Size) เป็นตัวแปรควบคุมที่มีความส าคัญ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า รายงาน
ผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปกรณีดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กับรายการคงค้างที่อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บริหาร 

Marty et al. (2004) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหารกับรายงานของผู้สอบบัญชี การศึกษาในครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี 
ปี ค.ศ. 1994-1999  มาท าการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอย  โลจิสติค ( Logistic 
Regression Analysis) ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแปรที่สนใจศึกษา ส าหรับตัวแปรตามของงานวิจัย คือ รายงานผู้สอบบัญชี โดย
ก าหนดให้รายงานของผู้สอบบัญชีในแบบที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีปัญหาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เป็นรายงานที่สนใจศึกษา ทั้งนี้รายงานผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปครอบคลุมถึง รายงานแบบที่ไม่
มีเงื่อนไขแต่มีวรรคอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง อีกทั้งตัวแปรควบคุมที่มี
ความส าคัญ อาทิ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Liquidity Radio) และขนาดของส านักงานสอบบัญชี 
(Audit Size)  เนื่องจากตัวแปรควบคุมเหล่านี้อาจส่งผลให้บริษัทรับรายงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า รายงานผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องขึ้นอยู่กับ
รายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 

จาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีข้างต้นสรุปได้ว่า ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี จะช่วย
สะท้อนผลการด าเนินงานและแนวทางการจัดท าและน าเสนองบการเงินของบริษัทว่าถูกต้องตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ โดยงบการเงินของบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีนั้น
จะต้องได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งการศึกษาของ Bartov et al. (2001) พบ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary 
Accrual) กับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง และ
ครอบคลุมถึงรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบไม่มีเงื่อนไข แต่มีการเพ่ิมวรรคอธิบายเพ่ือเน้นข้อมูลและ
เหตุการณ์ กรณีปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องเป็นรายงานที่สนใจ แสดงให้เห็นว่าในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
แสดงความเห็นแบบเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข การแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน และ
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การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่
แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานต่อเนื่องจะท าให้ก าไรที่แสดงนั้นไม่มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้วิจัย
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีดังนี้ 

H8: เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นแบบมีเงื่อนไข จะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
คุณภาพก าไร 

H9: เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกต
ทั่วไปเก่ียวกับการด าเนินงานจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพก าไร 

H10: เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานต่อเนื่องความสัมพันธ์เชิงลบกับ
คุณภาพก าไร 

2.17.2.4 คุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล 
 ตามทฤษฎีการส่งสัญญาณ ผู้บริหารจะหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินปันผลลดลง เพราะจะเป็น
การส่งสัญญาณทางลบให้แก่นักลงทุนแต่การจ่ายเงินปันผลเป็นการส่งสัญญาณในทางบวกต่อการ
คาดการณ์รายได้ในอนาคต Miller and Rock( 1985) เสนอว่าการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นสามัญนั้นไม่ได้
เกิดจากการที่นักลงทุนชอบเงินปันผลมากกว่าก าไรสะสม แต่การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นสามัญตามเงิน
ปันผลที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แฝงอยู่ในการประกาศจ่ายเงินปันผล 
(Booth and Chang( 2011) เสนอว่า การประกาศจ่ายเงินปันผล (Dividend Announcement) จะ
ท าให้ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลลดลง เพราะเป็นการจูงใจให้นักลงทุนเชื่อว่าบริษัทยังคงสร้างผล
ก าไรได้อยู่และเป็นบริษัทที่น่าลงทุน ดังนั้นการส่งสัญญาณของเงินปันผล คือ เงินปันผลจะเปลี่ยนตาม
ความสามารถในการด าเนินงาน  
 Kasanen et al. (1999) และพบว่า ผู้ถือหุ้นมีความต้องการที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงและ
คาดหวังที่จะได้รับเงินปันผลจ่ายอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นบริษัทจึงมีแรงจูงใจที่จะท าการบริหารก าไรให้
เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล  
 Foerster and Sapp (2006) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของก าไรและเงินปันผลนั้นมี
การเคลื่อนไหวที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 Edelstein et al. (2009) พบว่า ความต้องการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจ่ายเงินปัน
ผลได้กระตุ้นให้ผู้บริหารมีการบริหารก าไร หากบริษัทมีรายงานก าไรที่สูง ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะคาดหวัง
ถึงการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามผู้บริหารจึงท าการบริหารก าไรให้มีการ
รายงานผลก าไรที่ต่ า เพ่ือให้จ่ายเงินปันผลที่ต่ าลงหรือเพียงเพ่ือตามท่ีกฎหมายได้มีการบังคับไว้เท่านั้น 
 Moghri and Galogah (2013) พบว่า  การบริหารก า ไรกับการจ่ ายเงินปันผลมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีสาระส าคัญ  
 Haider et al. (2012) และ Aurangzeb and Dilawer (2012) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์
ของการบริหารก าไรกับการจ่ายเงินปันผล โดยการใช้ตัวแปรควบคุมเหมือนกัน คือ อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) และขนาดของบริษัท (Firm Size) พบว่า การบริหาร
ก าไรและการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ไปทิศทางลบ 
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 Ali Shah et al (2012); Arif, Abrar, Khan, Kayani, and Shah (2011) พบว่า การ
บริหารก าไรและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
 Guttman et al. (2008) มองว่านักลงทุนจะยอมจ่ายซื้อหุ้นราคาที่แพงกว่าหรือในราคาที่
มีส่วนเกิน (Premier) ส าหรับหุ้นของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ าเสมอ และจะต าหนิว่ากล่าว
บริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลน้อยลง   
 Asquith and Mullins (1983) พบว่า ราคาหุ้นและการจ่ายเงินปันผลจะเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางเดียวกัน หากจ่ายเงินปันผลสูงย่อมส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นที่สูงขึ้น 
 ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) ชี้ให้เห็นว่าเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันของ
ข้อมูลในตลาดทุน ผู้บริหารจ าเป็นต้องส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนเพ่ือแสดงข้อมูลข่าวสารด้านบวกของ
บริษัทเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ดังนั้นการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนให้ความส าคัญ เนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่าผู้บริหารมีข้อมูลภายใน
มากกว่านักลงทุน ดังนั้นการที่ผู้บริหารตัดสินใจประกาศจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึ้นแสดงว่าผู้บริหารคาดว่า
บริษัทจะมีก าไรเพ่ิมขึ้นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลจึงกลายเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม 
การตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ การใช้กระแสเงินสดส่วนเกิน การจ่ายเงินปันผลจึงเป็นการส่ง
สัญญาณในทางบวกต่อการคาดการณ์ความสามารถในการด าเนินงาน รายได้ในอนาคต เงินปันผลจึง
ชว่ยลดปัญหาที่เกิดจากความไม่สมมาตรของข้อมูลและลดความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้นได้ 
 ด้านก าไรที่ไม่มีคุณภาพ ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น ผู้บริหารเป็นผู้ที่มี
ข้อมูลมากกว่าผู้ถือหุ้น  และมีความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และผู้บริหาร
มักกระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของผู้หุ้น จึงท าให้เชื่อว่า ผู้บริหารมีแนวโน้ม
ที่จะท าการบริหารก าไร วิธีการหนึ่งที่ผู้บริหารใช้ในการบริหารก าไร คือ การบริหารก าไรผ่านรายการคง
ค้าง (Accrual Management) เพ่ือปกปิดผลการด าเนินงานที่แท้จริง Dechow and Skinner (2000) 
ซึ่งการศึกษาของ Kasanen et al. (1999) พบว่า ผู้ถือหุ้นมีความต้องการที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงและ
คาดหวังที่จะได้รับเงินปันผลจ่ายอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นบริษัทจึงมีแรงจูงใจที่จะท าการบริหารก าไรให้
เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การศึกษาของ Edelstein et al. (2009) ยังพบว่า ความ
ต้องการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจ่ายเงินปันผลได้กระตุ้นให้ผู้บริหารมีการบริหารก าไร หากบริษัท
มีรายงานก าไรที่สูง ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะคาดหวังถึงการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นตามไปด้วย และ
การศึกษาของ Moghri and Galogah (2013) พบว่า การบริหารก าไรกับการจ่ายเงินปันผลมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีสาระส าคัญ 
 ด้านก าไรที่มีคุณภาพ ซึ่งก าไร มีความส าคัญที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และในสายตานัก
ลงทุน มองว่าก าไรเป็นองค์ประกอบประการแรกของเงินปันผล แต่ในความเป็นจริ ง กระแสเงินสดมี
ความส าคัญกว่า โดยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ซึ่งกระแสเงินสดจะสะท้อนถึงความสามารถ 
(ability) ของบริษัทในการจ่ายเงินปันผลมากกว่าก าไร ส่วนก าไรนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติทางบัญชี 
ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพก าไร จะพบว่าคุณภาพก าไร วัดได้จากมูลค่าของรายการคง
ค้าง และวัดจากความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดกับก าไรสุทธิ กล่าวคือ กิจการใดที่มีมูลค่าของรายการ
คงค้างน้อยเท่าใด คุณภาพก าไรย่อมสูงขึ้นเท่านั้น หรือกิจการใดที่กระแสเงินสดและก าไรสุทธิมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึนเท่าใดย่อมหมายถึงก าไรที่มีคุณภาพสูงขึ้นเท่านั้น โดยบริษัทที่



89 

 

มีประสิทธิภาพของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่แข็งแกร่งว่ามีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะใช้รายการคง
ค้างจากดุลยพินิจของผู้บริหารในการบริหารก าไรให้สูงขึ้น ในงานวิจัยของ Haider et al. (2012) และ 
Aurangzeb and Dilawer (2012) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล 
พบว่าคุณภาพก าไรและการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ไปทิศทางบวก 
 เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล จะเห็นได้ว่ามีความ
ขัดแย้งกันระหว่าง ด้านก าไรที่ไม่มีคุณภาพกับก าไรที่มีคุณภาพ ซึ่งการศึกษาของ Kasanen et al. 
(1999) พบว่า ผู้ถือหุ้นมีความต้องการที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงและคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผลจ่าย
อย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นบริษัทจึงมีแรงจูงใจที่จะท าการบริหารก าไรให้เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล 
การศึกษาของ Edelstein et al. (2009) พบว่า ความต้องการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจ่ายเงินปัน
ผลได้กระตุ้นให้ผู้บริหารมีการบริหารก าไร หากบริษัทมีรายงานก าไรที่สูง ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะคาดหวัง
ถึงการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นตามไปด้วย และการศึกษาของ Moghri and Galogah (2013) พบว่า การ
บริหารก าไรกับการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีสาระส าคัญ  
 ในทางตรงข้าม ด้านก าไรที่มีคุณภาพ พบว่าเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด  ซึ่งจาก
งานวิจัยจะพบว่าคุณภาพก าไร วัดได้จากมูลค่าของรายการคงค้าง และวัดจากความสัมพันธ์ของกระแส
เงินสดกับก าไรสุทธิ กล่าวคือ กิจการใดที่มีมูลค่าของรายการคงค้างน้อยเท่าใด คุณภาพก าไรย่อมสูงขึ้น
เท่านั้น หรือกิจการใดที่กระแสเงินสดและก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นเท่าใด
ย่อมหมายถึงก าไรที่มีคุณภาพสูงขึ้นเท่านั้น โดยบริษัทที่มีประสิทธิภาพของกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานที่แข็งแกร่งว่ามีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะใช้รายการคงค้างจากดุลยพินิจของผู้บริหารในการ
บริหารก าไรให้สูงขึ้น และในงานวิจัยของ Haider et al. (2012) และ Aurangzeb and Dilawer 
(2012) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารก าไรกับการจ่ายเงินปันผล พบว่า การบริหารก าไรและ
การจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ไปทิศทางลบ 
 จะเห็นว่า มีความขัดแย้งกันระหว่าง การบริหารก าไรเพ่ือการจ่ายเงิน และคุณภาพก าไร
กับการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) ผู้บริหารจะ
หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินปันผลลดลง เพราะจะเป็นการส่งสัญญาณทางลบให้แก่นักลงทุน การจ่ายเงินปัน
ผลเป็นการส่งสัญญาณในทางบวกต่อการคาดการณ์รายได้ในอนาคต  Miller and Rock( 1985) เห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นสามัญนั้นไม่ได้เกิดจากการที่นักลงทุนชอบเงินปันผลมากกว่าก าไรสะสม แต่
การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นสามัญตามเงินปันผลที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่แฝงอยู่ในการประกาศจ่ายเงินปันผล (Booth and Chang( 2011) เสนอว่าการประกาศจ่าย 
เงินปันผล (Dividend Announcement) จะท าให้ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลลดลง เพราะเป็นการ
จูงใจให้นักลงทุนเชื่อว่าบริษัทยังคงสร้างผลก าไรได้อยู่และเป็นบริษัทที่น่าลงทุนดังนั้น การส่งสัญญาณ
ของเงินปันผล คือ เงินปันผลจะเปลี่ยนตามความสามารถในการด าเนินงาน การจ่ายเงินปันผลจึงเป็น
การส่งสัญญาณทางบวก ดังนั้นการที่ผู้บริหารตัดสินใจประกาศจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึ้นแสดงว่าผู้บริหาร
คาดว่าบริษัทจะมีก าไรเพ่ิมขึ้นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลจึงกลายเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุม การตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ การใช้กระแสเงินสดส่วนเกิน การจ่ายเงินปันผลจึงเป็นการ
ส่งสัญญาณในทางบวกต่อการคาดการณ์รายได้ในอนาคต ดังนั้นเมื่อทบทวนทฤษฎีการส่งสัญญาณ 
งานวิจัยครั้งนี้จึงเชื่อว่าคุณภาพก าไรจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจ่ายเงินปันผล เนื่องจาก ก าไรที่มี
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คุณภาพ คือ ก าไรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับกระแสเงินสด เมื่อก าไรมีคุณภาพสูงก็ย่อมมี
กระแสเงินสดสูง การมีกระแสเงินสดคงเหลือในสัดส่วนที่สูงย่อมแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเงินสดที่เหลืออยู่
หลังหักเงินลงทุนเพ่ือการเติบโตในอนาคตไว้แล้ว แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่สูง จึงมีแนวโน้มที่
จะประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว Prescott (2003) Rostow (2001) 
         
 ดังนั้นจากการทบทวน แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพก าไร ทฤษฎีการส่งสัญญาณ การศึกษาครั้ง
นี้จึงเชื่อว่าการจ่ายเงินปันผลจะมีจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไร 
ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับคุณภาพก าไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้  
 H11:  คุณภาพก าไรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินปันผลจ่าย 

 



105 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาความประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อ
คุณภาพก าไรและการส่งสัญญาณคุณภาพก าไรผ่านการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง 2556 เป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ (Empirical 
Research) ซึ่งเป็นรูปแบบของการวิจัยที่อ้างอิงกับหลักเหตุผล (Reasoning-based) ทั้งนี้เพ่ือทดสอบ
บริบทของทฤษฎีจากข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม การวิจัยนี้เป็นการทดสอบ
เชิงนิรนัย (Deductive Reasoning) เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ืออธิบายเหตุผลหรือทดสอบทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพก าไรที่
มีอยู่แล้ว มิได้เป็นการวิจัยเพ่ือสร้างทฤษฎีใหม่ โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ซึ่งได้แก่ การศึกษาและค้นคว้าจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ บทความ ต ารา และเว็บไซต์ (website) การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีด าเนินการวิจัยในบทนี้
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 
 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       3 ตัวแปรและการวัดค่า  
 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
               ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มี
ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552-2556 โดยมีข้อมูลทั้งหมด 3,465 ตัวอย่างข้อมูล  
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 3.1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา    
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตัดกลุ่มตวัอย่างที่มีข้อมูลที่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่ก าหนดตาม 
ล าดับดังนี้  
 3.2.2.1 บริษัทในกลุ่มธุรกิจธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ ประกันชีวิตและประกันภัย
เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้มีผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ จึงท าให้ภาครัฐมี
ระบบการก ากับดูแลที่เข้มงวด หรือการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน และที่ส าคัญยังมีกฎเกณฑ์หรือ
ข้อจ ากัดที่มีความแตกต่างไปจากธุรกิจอ่ืนๆ ค่อนข้างมาก หากการน าข้อมูลของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมารวม
ด้วยอาจท าให้ผลการศึกษาเบี่ยงเบนได้ 
 3.1.2.2 บริษัทที่อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ หรือถูกถอดถอนออกจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา เนื่องจากบริษัทต้องด าเนินการตามข้ันตอนของ
กระบวนการฟ้ืนฟู เพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการต่อไปได้ ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย และความถี่
ในการเปิดเผยงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ไม่เท่ากับบริษัทจดทะเบียนทั่วไปที่หลักทรัพย์มี
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 3.1.2.3 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ขนาดกลาง (MAI) 
 3.1.2.4 บริษัทที่มีข้อมูลของงบการเงินไม่ครบถ้วน (Missing Data)  
  จากนั้นท าการทดสอบค่าผิดปกติ (Outlier) โดยการน าข้อมูลมาสร้างเป็นแผนภาพ
กระจัดกระจาย (Scatter Plots) โดยพบว่ามีข้อมูลที่มีค่าแตกต่างทั้งมากกว่าและน้อยกว่าจากข้อมูลใน
ชุดเดียวกันมากผิดปกติ จึงด าเนินการขจัดข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ ข้อมูลที่ศึกษาได้รวบรวมจากหลายแหล่ง  
ได้แก่ วิทยานิพนธ์ วารสาร ต าราเรียน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และจากหน่วยที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาศึกษาประสิทธิผล (Effectiveness) ของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณภาพการสอบ
บัญชี และนโยบายการจ่ายเงินปันผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 1,481 ข้อมูล 
หลังจากการตัดกลุ่มตัวอย่างที่มีข้อมูลที่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่ก าหนด ดังรายละเอียดที่แสดงดังต่อไปนี้ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้อมูล 5 ปี 3,465 ข้อมูล 
หัก บริษัทในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 
  และหมวดกองทุนฯ 

 
   575 ข้อมูล 

บริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการและถูกถอดถอน 195 ข้อมูล 
บริษัทที่อยู่ในตลาดกลาง (MAI)    585 ข้อมูล 
บริษัทที่มีข้อมูลทางบัญชีไม่ครบถ้วนและไม่ต่อเนื่อง                             629 ข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสุทธิ 1,481 ข้อมูล 
ที่มา : สรุปสถิติส าคัญของตลาดหลักทรัพย์รายปี www.set.or.th 
ตารางท่ี 3.1  รายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมตามจ านวนที่เก็บข้อมูลและตามจ านวนยอดสุทธิหลังตัด ข้อมูลที่
นอกเหนือจากเกณฑ์ที่ก าหนด 

รายช่ือกลุ่มอุตสาหกรรม 

ปี/จ านวน(บริษัท) 

2552 2553 2554 2555 2556 รวม 

http://www.set.or.th/


107 
 

1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 37 37 36 36 35 181 

2.  ทรัพยากร 22 24 23 23 23 115 

3.  เทคโนโลยี 26 26 28 28 26 134 

4.  สินค้าอุปโภคบริโภค 29 30 32 31 30 152 

5.  อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 47 56 56 58 58 275 

6.  บริการ 63 67 70 68 67 334 

7.  สินค้าอุตสาหกรรม 52 57 59 60 61 290 

ยอดรวม 276 297 304 304 300 1481 
 
 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) ซึ่งแบ่งเป็น 
 3.2.1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับลักษณะ
ของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของคณะกรรมการ บริษัทผู้สอบบัญชี 
การจ่ายเงินปัน และโครงสร้างทางการเงิน โดยเก็บรวบรวมจากหลายแหล่ง  ได้แก่ วิทยานิพนธ์  วารสาร  
ต าราเรียน  และจากหน่วยที่เก่ียวข้อง 
 3.2.2 ข้อมูลทางด้านการเงิน ลักษณะข้อมูลที่ใช้จะเป็นข้อมูลงบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชี ที่
รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ข้อมูลจาก SETSMART และรายงานประจ าปี โดยรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552-2556  
          ในการศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลแบบ Panel data  เนื่องจากการบันทึกข้อมูลจะใช้วิธีการบันทึก
ข้อมูลของหลาย ๆ บริษัท ข้อมูลตั้งแต่ปี 2552-2556 ติดต่อกันไปหลายปี โดยข้อมูลมีตัวแปรอิสระหลาย
ตัวและมีการบันทึกข้อมูลเรียงตามเวลา (multiple time periods) ของแต่ละบริษัท ข้อมูลที่เก็บแบบ 
panel data  จะต้องพิจารณาความผันแปร 2 แบบ 
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 1. ความผันแปรภายในหน่วยส ารวจ (within group variation) เป็นความผันแปรระหว่างข้อมูล
ภายในหน่วยส ารวจซึ่งแปรไปตามเวลา 
 2. ความผันแปรระหว่างหน่วยส ารวจ (across group variation) เป็นความผันแปรระหว่าง
หน่วยส ารวจซึ่งแปรไปตามหน่วยส ารวจ ความผันแปรระหว่างหน่วยส ารวจจะหมายถึง  ค่าเฉลี่ยของตัว
แปรซึ่งมักจะผันแปรไปตามหน่วยส ารวจ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยของข้อมูลแบบ panel data นั้น สามารถท าได้ 3 
วิธีคือ  
 1) วิธี Pooled OLS Regression  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ OLS ตรง ๆ 
    2) วิธี Fixed Effect Regression Model (FE) กรณี FE ตัวแปรที่ถูกมองข้าม (omit) ต้องมี
อิทธิพลคงที่อยู่เฉพาะภายในหน่วยส ารวจ (บริษัท) ไม่ผันแปรไปตามเวลา (time-invariant)  เช่น 
คุณภาพการบริการ(SERVQUAL) เป็นปัจจัยที่แตกต่างกันในระหว่างองค์การและมีอิทธิพลที่คงที่ต่อ
ค่าบริการ 
  3) วิธี random effect model (RE) 
การเลือกใช้วิธีในการวิเคราะห์สมการถดถอย   
ข้อมูลที่เก็บแบบ panel data จะต้องพิจารณาความผันแปร 2 แบบ 
 1. ความผันแปรภายในหน่วยส ารวจ (within group variation) เป็นความผันแปรระหว่างข้อมูล
ภายในหน่วยส ารวจซึ่งแปรไปตามเวลา 
 2. ความผันแปรระหว่างหน่วยส ารวจ (across group variation) เป็นความผันแปรระหว่าง
หนว่ยส ารวจซึ่งแปรไปตามหน่วยส ารวจ ความผันแปรระหว่างหน่วยส ารวจจะหมายถึง ค่าเฉลี่ยของตัว
แปรซึ่งมักจะผันแปรไปตามหน่วยส ารวจ 
 อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ข้อมูลจะพบว่ายังมีปัจจัยส าคัญอ่ืนอีก แต่ ไม่ได้รับการก าหนดให้
เป็นตัวแปรอิสระ ที่ส่งผลกระทบหรือสัมพันธ์กับตัวแปอิสระ ที่เรียกสถานการณ์นี้ว่า omission variable 
bias การจัดรูปแบบแฟ้มข้อมูลเสียใหม่ให้เป็นลักษณะ panel data อาจท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรและอาจแก้ปัญหา omission variable bias ได้ และ การจัดให้มี within group variation ท าให้
ตัวแปรอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อตัวแปรอิสระถูกกักให้มีอิทธิเฉพาะภายในหน่วยส ารวจไม่ข้ามไปใน
ระหว่างหน่วยส ารวจ ข้อตกลงเรื่องtime-invariant ของตัวแปรอิสระที่อยู่นอกสมการท าให้ต้องวิเคราะห์
สมการถดถอยที่เรียกว่า FE โดย FE จะสนใจความผันแปรตามเวลาภายในหน่วยส ารวจ  คือ การควบคุม
ปัจจัยภายนอกไม่ให้มาก่อกวนผลการวิเคราะห์ข้อมูล อาจท าโดยการก าจัดอิทธิพลของปัจจัยภายนอก
หรือน าปัจจัยภายนอกมาร่วมเป็นตัวแปรอิสระหนึ่งที่อาจเสนอในรูปแบบอ้อม ๆ คือ ผ่านกระบวนการตัว
แปรหุ่น (dummy variable) ไม่เสนอตรง ๆ เพราะแม้ว่าตัวแปรภายนอกจะมีค่ามีอิทธิพลแต่ก็แฝงตัวอยู่
ท าให้วัดค่าโดยตรงไม่ได้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยของข้อมูลแบบ panel data นั้น สามารถ
ท าได ้3 วิธีคือ  
 1) วิธี Pooled OLS Regression เป็นวิธีวิเคราะห์การถดถอยที่ไม่สนใจว่าหน่วยส ารวจ 
(cross Section unit) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเฉพาะตัวที่มีความแตกต่างกันหรือไม่ และ
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บันทึกข้อมูลตามเวลา (time series data) ไว้นานแตกต่างกัน การวิเคราะห์กระท าตรง ๆ  เสมือนเป็น
ข้อมูลชุดเดียวกัน คือมี สัมประสิทธิ์การถดถอยร่วมกัน โดยข้อตกลงการถดถอยยังคงเป็นแบบเดิมคือไม่มี
ความคลาดเคลื่อนจากการวัด (no error in variable)   
 ่ อย่างไรก็ตามจะพบว่า ปัจจัยภายนอกเฉพาะตัวที่ส่งผลกระทบต่อแต่ละหน่วยส ารวจ จะมีความ
แตกต่างกัน เช่น ความเชี่ยวชาญของพนักงาน ความเป็นสถาบันขององค์การ คุณภาพบริการ ลักษณะ
ของสถานประกอบการ ความเป็นธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจที่ไม่ใช่แบบธุรกิจครอบครัว  ก่อตั้งมานานจน
เป็นสถาบันหรือเพ่ิงก่อตั้งได้ไม่นาน มีทรัพยากรที่หายากหรือไม่ (เช่น ความเชี่ยวชาญ เงินทุน ทุนมนุษย์) 
เหล่านี้เป็นปัจจัยเฉพาะตัวของหน่วยวิเคราะห์ที่มีความแตกต่างกัน และเป็นปัจจัยที่คงที่เฉพาะองค์กร 
อีกท้ังไม่แปรค่าตามเวลาและยังสัมพันธ์กับตัวแปริสระ (Gujarati and  Porter, 2009, p. 593) ตัวอย่าง
ปัจจัยภายนอกเฉพาะตัว เช่น ส านักงานสอบบัญชีแห่งหนึ่งย่อมมีพนักงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะตัวและความ
เชี่ยวชาญก็ไม่แปรค่าไปตามเวลา เรียกว่า time invariant คือ ตัวแปรที่มีค่าคงที่เสมอไม่ว่าเวลาจะ
แปรเปลี่ยนไปอย่างไร และวัดค่าไม่ได้ เพราะแฝงตัวอยู่ภายนอกสมการ ส านักงานส านักงานสอบบัญชี
อ่ืนๆ ก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะของตนเองและแตกต่างกันไปในแต่ละส านักงาน การถือว่าสัมประสิทธิ์เป็น
ค่ารวม (pooled) จึงเป็นการมองว่า ส านักงานสอบบัญชีทุกแห่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
เฉพาะตัว (individual specific effect) แบบเดียวกันซึ่งไม่ถูกต้อง อีกทั้งหน่วยส ารวจ(cross section 
unit) ที่ต่างกันอาจได้รับอิทธิพลจากตัวแปรที่แฝงตัวอยู่นอกสมการถดถอยคนละตัวกัน (unobserved  
heterogeneity)  
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายนอกสมการกับตัวแปรอิสระภายในสมการจะส่งผลกระทบไปถึง
ตัวแปรตามด้วย ตัวแปรภายนอกเหล่านี้ แม้จะทราบว่ามีอยู่แต่ไม่สามารถน ามาเสนอให้เห็นตัวเป็นสิ่งที่
ท าไม่ได้ เนื่องจากวัดค่าไม่ได้โดยตรง แต่สามารถน าเสนอในรูปอิทธิพลแอบแฝงเฉพาะ(unobserved 
individual specific effect, αi) จะเห็นได้ว่า การใช้ pooled OLS Regression นั้นมิได้ใส่ใจเรื่อง 
ความผันแปร ตามเวลาและความผันแปรตามหน่วยส ารวจ จึงท าให้ผลการศึกษาเอนเอียง เรียกว่า  
heterogeneity bias  
 2) Fixed Effect Regression Model (FE) จากการที่ pooled OLS มีข้อโต้แย้ง เรื่อง ความ
เหมาะสมเพราะไม่พิจารณาความผันแปรตามเวลาและความผันแปรตามหน่วยส ารวจ ในกรณีที่มีตัวแปร
ที่แสดงลักษณะเฉพาะของหน่วยส ารวจ(คือคงที่ภายในหน่วยส ารวจแต่ก็แปรไป ในระหว่างหน่วยส ารวจ 
เรียกว่า subject effect หรือ individual effect) การมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่แปรตามเวลา 
(unobserved  time-invariant) เช่น ปรัชญาการบริหารองค์การ โครงสร้างของคณะผู้บริหาร ซึ่งกรณีนี้
เรียกว่า Fixed Effect Regression Model (FE)  
  3. Random Effect Model (RE) ข้อสังเกตคือ FE นั้นมีค่า β1i ของตนเอง (fixed) เพราะ
อิทธิพลของปัจจัยเฉพาะตัว แต่ใน RE เทอมคงที่จะเท่ากับ β1 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากประชากรของหน่วย
ส ารวจ และมีεi ที่ท าให้แต่ละหน่วยส ารวจมีค่าเบี่ยงไปจากค่าเฉลี่ย (คือ β1) 
 การทดสอบว่าสมการควรเป็น FE หรือ RE สามารถกระท าได้โดยการทดสอบ Hausman test 
ในการวิเคราะห์การถดถอยจากหลายหน่วยส ารวจ (cross section) ที่แต่ละหน่วยส ารวจมีข้อมูลเรียง
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ตามเวลา (time series) เรียกว่า panel data นั้นจะต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่แตกต่างจาก OLS คือ
ต้องมีการควบคุมปัจจัยภายนอกสมการการถดถอยเอาไว้ หากตัวแปรภายนอกไม่ผันแปร ตามเวลาและ
สัมพันธ์กับตัวแปรอิสระให้ใช้วิธีวิเคราะห์แบบ fixed effect regression model (FEM) และหากตัวแปร
ภายนอกไม่สัมพันธ์กับตัวแปรอิสระให้ใช้วิธีวิเคราะห์แบบ random regression model (REM หรือ 
ECM)   
 3.3 ตัวแปรและการวัดค่า  
 ตัวแปรที่ศึกษามี 3 ประเภท ได้แก่   
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  คือ ตัวแปรที่สนใจศึกษาหรือตัวแปรอธิบาย 
(Explanatory Variables) ตัวแปรอิสระที่ศึกษาได้น าเทคนิคที่จะใช้ในการทดสอบตามเงื่อนไขของการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระที่ โดยการพิจารณาจากค่า P-value ของค่าสถิติ t   
(1-tail) เทียบกับระดับนัยส าคัญที่ก าหนดคือ 0.05 หากมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด จะ
หมายความว่าตัวแปรอิสระนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม และตัวแปรทั้งหมดจะน ามาวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ทั้งนี้ก่อนท าการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ได้ท า
การตรวจสอบว่าตัวแปรใดเป็นไปตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุหรือไม่ และมีเงื่อนไข
ที่เชื่อถือได้ว่ามีความส าคัญมาก ทั้งนี้ตัวแปรอิสระทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาจะต้องเป็นอิสระต่อกันหรือไม่
มีความสัมพันธ์ระหว่างกันมากจนเกินไป เพราะหากมีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมากเกินไป 
อาจท าให้เกิดปัญหาของโมเดลประมาณค่าที่เรียกว่า ปัญหา Multicollinearity ซึ่งเป็นปัญหาการละเมิด
ข้อสมมติฐานสมการถดถอย (Classical Assumption of Linear Regression) ดังนั้นการตรวจสอบว่า
ตัวแปรอิสระใดมีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละ
คู่ โดยใช้สถิติทดสอบ Pearson Correlation โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่เทียบกับ
ระดับนัยส าคัญที่ก าหนด คือ 0.05 ตัวแปรอิสระใดมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด ให้หมายความ
ว่าตัวแปรอิสระนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมากและอาจท าให้เกิดปัญหา Multi collinearity ทั้งนี้หาก
พบปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์เชิงสถิติ ผู้วิจัยเลือกการแก้ปัญหานี้ด้วย
การตัดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งออกจากสมการถดถอย   
 2. ตัวแปรควบคุม (Control Variables) เป็นตัวแปรที่มีผลกระทบต่อตัวแปรตามนอกเหนือจาก
ตัวแปรที่สนใจศึกษา 
          3. ตัวแปรตาม (dependent variable) เป็นตัวแปรที่เป็นผลที่เกิดจากตัวแปรอิสระ 
 การวัดค่าตัวแปร 
     การวัดค่าของตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุม และตัวแปรตาม ในครั้งนี้ได้แบ่งออกตามประเด็น
ของการศึกษา ดังนี้ 
          1. การศึกษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพ
ก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตัวแปรอิสระของประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ได้แก่  
        1. สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ (Independent of Audit committee)  
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 ตามแนวคิดของ Fama (1980) และ Fama and Jensen (1983) กรรมการจากภายนอกจะ
ช่วยลดปัญหาตัวแทนที่เกิดขึ้นในกิจการ จะท าให้ผู้บริหารลดแรงจูงใจในการบริหารก าไร เนื่องจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการจากภายนอกท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการท างานของ
ผู้บริหารโดยอิสระ อีกทั้งกรรมการจากภายนอกจะมีแรงจูงใจที่จะแสดงบทบาทในฐานะของการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับ หากกิจการมีกรรมการตรวจสอบที่มาจากกรรมการภายนอกใน
สัดส่วนที่สูงจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นการคาน
อ านาจการปฏิบัติงานกับกรรมการภายในที่จะส่งผลให้ผู้บริหารลดแรงจูงใจบริหารก าไรสัดส่วน
คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_RATIO) วัดค่าจากจ านวนกรรมการตรวจสอบต่อจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด ดังนี้ 
                       สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_RATIO) 
                       =     จ านวนกรรมการตรวจสอบ  

                                     จ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด 
  2. สัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่ มีความรู้ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี         
(AUDC-FIN)  
 ความรู้ความช านาญทางการบัญชีหรือการเงิน เป็นเรื่องของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลให้
ความส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทาน
ให้กิจการมีการจัดท ารายงานทางการเงินให้ถูกต้อง พร้อมทั้งมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีความ
น่าเชื่อถือ โดยหน้าที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ   
มากขึ้น ถ้าสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้ความช านาญหรือมีประสบการณ์ทางการบัญชี
หรือการเงินการศึกษาจะพิจารณาการมีความรู้ ความช านาญทางการบัญชีหรือการเงินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของ BRC (The Blue Ribbon Committee) โดยการพิจารณาจากการมี
ประสบการณการท างานในอดีตที่เก่ียวข้องกับด้านบัญชีหรือการเงิน หรือการมีคุณวุฒิการศึกษาด้านบัญชี
หรือการเงิน การได้รับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพการบัญชีหรือมีประวัติที่มีผลต่อการพัฒนาความรู้ 
ประสบการณ์ หรือความช านาญด้านการบัญชีหรือการเงิน ดังนั้นสัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี (AUDI_EXP) วัดจากสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี หารด้วยจ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ณ วันสิ้นปี ดังนั้น 
สัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี (AUDC-FIN) วัดค่าได้ดังนี้ 
 
          = กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี  
                       จ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ณ วันสิ้นปี 
  
 3. จ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ตามข้อเสนอแนะของ National Association of Corporate Directiors (NACD) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของประเทศไทย ที่ระบุให้ คณะกรรมการ
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ตรวจสอบควรมีการประชุมกันโดยเฉลี่ยปีละ 4 ครั้ง ในอันที่จะช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
สอบทานงบการเงินและทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีอยู่เสมอดังนั้ น จ านวนครั้งการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDI_FRE) จึงเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา โดยการวัดจาก จ านวน
ครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบ 1 ปี เช่นเดียวกับ Xie Davidson and DaDalt 
(2003) และ Rahma and Ali (2006) เป็นต้น 
 
ตัวแปรอิสระของคุณภาพการสอบบัญชี ประกอบด้วย 
 1. การตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานขนาดใหญ่ (Big 4)  
 จากงานวิจัยของ Firth (2003); De Angelo (1981); Balsam, Krishman, and Yang (2003)  
สะท้อนให้เห็นว่า การได้รับการสอบบัญชีจากส านักงานขนาดใหญ่ (Big 4) จะมีคุณภาพมากกว่าการได้รับ
การตรวจสอบจากส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) และยังพบว่าขนาดของส านักงานสอบ
บัญชีมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับรายการคงค้างที่ขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร เนื่องจาก
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่มีแนวโน้มสูงที่จะตรวจพบรายงานข้อผิดพลาดที่ตรวจสอบมากกว่าส านัก
งานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ และหากมีการตรวจสอบพบภายหลังว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ไม่ได้
รายงานข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ อาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ ซึ่งการฟ้องร้องดังกล่าวส่งผลไปถึง
ชื่อเสียงและอาจท าให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทไม่ไว้วางใจจนเสียลูกค้าไปอีก ถือเป็นการสูญเสียต้นทุน
จ านวนมาก ดังนั้นส านักงานสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่จึงต้องพยายามรักษาชื่อเสียงของตนเองโดยการ
ตรวจให้พบข้อผิดพลาด  การแบ่งขนาดของส านักงานบัญชีแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ  
  1.1 ส านักงานขนาดใหญ่ หรือ Big 4 ได้แก่ ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ (Price Waterhouse-
Coopers) ดีล้อยท์ ทู้ช โธมัทสุ (Deloitte Touche Tohkatsu)  เคพีเอ็มจี (KPMG) และ อีวาย (EY) 
  1.2 ส านักงานสอบบัญชีที่มิใช่ขนาดใหญ่ หรือ Non-Big 4  Afify (2002); Mohamad 
Naimi et al. (2010) และ Hashim and Rahman (2010) 
   2. การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (Audit Switching) 
 การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจะหมายรวมถึงการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีและการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี 
โดย Lazer et al.(2004) ได้ศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการ
เปลี่ยนผู้สอบบัญชีในช่วงปี 1988 ถึง 2002 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสมการ
ทดสอบความสัมพันธ์ ในการศึกษาพบว่าบริษัทจดทะเบียนที่เปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีมักจะถูกผู้สอบ
บัญชีคนปัจจุบันจัดให้มีการแก้ไขและปรับปรุงงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
คนก่อนและมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการตรวจสอบรายการส ารองและรายการคงค้าง เพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชี ได้
แบ่งรูปแบบการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 4 กลุ่ม คือ “เล็ก-เล็ก” “เล็ก-ใหญ่” “ใหญ่-เล็ก” “ใหญ่-ใหญ่” ซึ่งการเปลี่ยน
ผู้สอบบัญชีจะท าให้การบริหารก าไรลดลง ส าหรับการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะการ เปลี่ยนส านัก
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งานสอบบัญชีแบบ “เล็ก-ใหญ่” “ใหญ่-เล็ก” เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนขนาดของส านักงานสอบบัญชีซึ่ง
อาจส่งผลต่อคุณภาพก าไรตามที่ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่พบว่าการได้รับการสอบบัญชีจากส านักงาน
ขนาดใหญ่ (Big 4) จะมีคุณภาพมากกว่าการได้รับการตรวจสอบจากส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ 
(Non-big 4) ดังนั้นการเปลี่ยนในลักษณะดังกล่าวน่าจะส่งผลต่อคุณภาพก าไรมากกว่าการเปลี่ยน    
ส านักงานสอบบัญชีแบบ “เล็ก-เล็ก” “ใหญ-่ใหญ”่    
 
 
 3. ประเภทการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี  
 Leone et al. (2002) ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชี
และผลต่างระหว่างก าไร(ขาดทุน) ตามเกณฑ์คงค้าง และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานเกิน
ปกติ จากความประสงค์เพ่ือสร้างก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในการศึกษาใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธี Web–Based Sampling การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น 
(Ordinary Least Square Regression Analysis) ซึ่งประยุกต์จากการศึกษาของ Barton et al. 
(2000); Jones (1991); Kothari et al. (2003) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการ ประเมินผลการ
ด าเนินงานและการตั้งส ารองและรายการคงค้างที่เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้บริหาร (Performance 
Match Discretionary Accrual Measure) โดยการเพ่ิม ROA ในสมการของ Jones (1991) พบว่าเมื่อ
ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบอ่ืนที่ไม่ใช่แบบไม่มีเงื่อนไขจะมีความสัมพันธ์กับผลต่าง
ระหว่างก าไร(ขาดทุน) ตามเกณฑ์คงค้างและกระแสเงินสดจาการด าเนินงานเกินปกติ กรณีที่ประเภทของ
ความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่เพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลบ่งชี้ถึงปัญหาความสามารถในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท โดยจะท าให้เกิดผลต่างระหว่างก าไร (ขาดทุน) ตามเกณฑ์คงค้างและ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานเกินปกติมีค่าบวกจ านวนมากและการวิเคราะห์   
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีกับคุณภาพก าไรออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 การแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข 
 ประเภทที่ 2 การแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตทั่วไป ซึ่งเป็น
ข้อสังเกตที่ไม่ใช่ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นและเรื่องอ่ืนๆ 
 ประเภทที่ 3 การแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง (กรณีมีความไม่แน่นอนและเปิดเผยข้อมูลแล้ว) 
 ประเภทที่ 4 การแสดงความเห็นแบบเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 
การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องและการไม่แสดงความเห็น 
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 4. ตัวแปรควบคุม (Control Variables) นอกจากตัวแปรอิสระที่อาจส่งผลกระทบกับตัวแปร
ตามการศึกษาความประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพ
ก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจมีแต่แปรอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการ
คุณภาพก าไรของกิจการอันเนื่องมาจากธรรมชาติของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึง
ก าหนดตัวแปรควบคุมเพ่ิมดังนี้ 
 4.1 ผลการด าเนินงาน (Firm Performance) แสดงถึงความสามารถและประสิทธิภาพของฝ่าย
บริหารในการใช้สินทรัพย์ของกิจการ เพ่ือให้เกิดก าไรหรือผลการด าเนินงานจากการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ 
ก าไรที่ได้คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของบริษัท ในกรณีที่อัตราส่วนนี้ต่ า จะหมายถึง การ
ด าเนินการของฝ่ายบริหารไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารจึงมีแรงจูงใจในการบริหารก าไรมากขึ้นเพ่ือ
สร้างภาพพจน์ที่ดีของตัวเองและให้ได้ผลตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนจากการบริหารกิจการ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์แทนด้วยตัวแปร ROA ซึ่งใช้วัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability) ของกิจการโดย
ค านวณจากก าไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวม 
 4.2 ความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) สภาพความเสี่ยงทางการเงินที่แตกต่างกันมีผลท าให้
คุณภาพก าไร ถ้าอัตราส่วนนี้สูง ก็แสดงถึงการมีสภาพความเสี่ยงทางการเงินที่สูงด้วย แสดงว่าการลงทุน
ในสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากการก่อหนี้ ซึ่งจะมีผลท าให้มีภาระหนี้สินที่กิจการจะต้องช าระดอกเบี้ยและ
เงินต้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณภาพก าไร ในการวัดความเสี่ยงทางการเงินใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่ง
อัตราส่วนนี้จะแสดงถึงโครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพย์ของกิจการมาจากการกู้ยืมหรือมาจากทุน
ของกิจการ ท าให้ทราบถึงสภาพของความเสี่ยงที่กิจการมีจากภาระหนี้สิน ถ้าอัตราส่วนนี้สูงมีโอกาสที่
กิจการจะไม่สามารถช าระดอกเบี้ยได้สูงตามไป โดยเจ้าหนี้มักก าหนดเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่นว่าลูกหนี้จะมีความสามารถในการช าระหนี้ ดังนั้นฝ่ายจัดการมักจะมีแรงจูงใจที่จะรับเอาแนวทาง
ในการปฏิบัติทางบัญชีหรือการท ารายการจัดหาเงินนอกงบดุลมาใช้ในการลดโอกาสที่จะกิจการจะต้องฝ่า
ฝืนเงื่อนไขเหล่านั้น โดยบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงจึงมีโอกาสที่ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจเลือก
นโยบายการบัญชีที่ช่วยเพิ่มระดับของผลก าไรในงวดปัจจุบันเพื่อลดความน่าจะเป็นที่จะผิดสัญญาเงินกู้ยืม
รวมถึงการลดโอกาสหรือต้นทุนอันเกิดจากภาวะล้มละลาย ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) ค านวณจาก
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 
 4.3 ขนาดของกิจการ (SIZE) เนื่องจากกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจบันทึกรายการคงค้างด้วย
จ านวนที่สูง เพราะต้องลงทุนด้วยจ านวนที่มากกว่า ดังนั้นขนาดของกิจการจึงมักมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับรายการคงค้าง ขนาดของกิจการวัดจากค่า ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) ของ
มูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี เพ่ือปรับความแตกต่างของขนาดของกิจการให้เป็นฐานเดียวกัน ทั้งนี้
สินทรัพย์รวมถือเป็นสิ่งที่แสดงฐานะการเงินของกิจการซึ่งกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดแก่กิจการ ดังนั้นสินทรัพย์รวมจึงถือเป็นเป็นตัวแทน 
(Proxy) ที่จะน ามาวัดขนาดของกิจการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหมายถึงกิจการที่มีสินทรัพย์รวมสูงย่อมถือว่า
เป็นกิจการขนาดใหญ่ ในทางตรงกันข้าม หากกิจการที่มีสินทรัพย์รวมต่ าก็จะถือว่าเป็นกิจการขนาดเล็ก 
อย่างไรก็ตามมูลค่าสินทรัพย์ของแต่ละกิจการที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมที่ต่างกันย่อมมีค่าที่แตกต่างกัน 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2
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จึงวัดค่าของขนาดของกิจการด้วย Natural Logarithm ของยอดสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี เพ่ือปรับค่าให้
ตัวเลขอยู่ในฐานที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด 
 4.4 อายุของกิจการ (Age) เนื่องจากระดับของรายการคงค้างจะแตกต่างกันไปตามวงจรธุรกิจ
โดยในปีแรก ๆ อาจมีระดับรายการคงค้างที่สูงกว่า ดังนั้นอายุกิจการมักมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม
กับรายการคงค้าง อายุกิจการวัดตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 4.5 กระแสเงินสดอิสระคงเหลือ เนื่องจากกิจการที่มีกระแสเงินสดอิสระสูงย่อมแสดงให้เห็นว่ามี
การด าเนินงานดีกว่ากิจการที่มีกระแสเงินสดอิสระต่ า ดังนั้นกระแสเงินสดอิสระมักมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางตรงข้ามกับรายการคงค้าง 
 5. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 ตัวแปรตามของการศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพการสอบบัญชีที่
มีต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ คุณภาพก าไรของบริษัท
โดยพิจารณาจากระดับการบริหารก าไรผ่านรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 
(Discretionary Accruals) การบริหารก าไรเป็นการวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการตัดสินใจของ
ผู้บริหารต่อรายการคงค้างเกินปกติ หากเป็นรายการคงค้างจากการด าเนินธุรกิจหรือรายการคงค้างที่ไม่
ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารจะไม่สามารถอธิบายได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่
ในดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเป็นตัววัดค่าคุณภาพก าไร ซึ่งรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
ถือเป็นรายการคงค้างที่ไม่ปกติเนื่องจากผู้บริหารของกิจการสามารถควบคุมการเกิดขึ้นของรายการได้
ภายในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่รายการคงค้างปกติหรือรายการคงค้างที่ ไม่ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของฝ่าย
บริหาร (Nondiscretionary Accruals : NDAC) เป็นรายการคงค้างที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรมนั้น ๆ  ดังนั้น รายการคงค้างปกติจงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงระยะเวลาอัน
สั้น โดยใช้ตัวแบบจ าลองของ Modified Jones Model ของ Dechow, Sloan and Sweeney (1995); 
Healy and Wahlen (1999) มาค านวณรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 
(Discretionary Accruals) และใช้ตัวแบบของ Yoon : Yoon, Miller and Jiraporn (2006) ซึ่งได้รับ
การพัฒนาต่อจาก Modified Jones Model มายืนยันผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา 
(Robustness check)     ส าหรับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารจะใช้ตัวแบบจ าลอง
ต่อต่อไปนี้เพื่อเปรียบเทียบกัน ได้แก่ 
 1. แบบจ าลองของ Modified Jones Model ของ Dechow, Sloan and Sweeney (1995) 
ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องระดับรายการค้างรับค้างจ่ายที่เกิดจากดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและ 
 2. แบบจ าลองของ Yoon: Yoon, Miller and Jiraporn (2006) ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อจาก 
Modified Jones Model เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน   
 จากตัวแบบจ าลองของ Modified Jones Model : Dechow, Sloan and Sweeney, (1995) 
เช่นเดียวกับ Dechow et al (1995); Lobo and Zhou (2001); Xie, Davidson and Dadalt; (2003); 
Davidson, Goodwin Stewart and Kent (2005) Liu and Lu (2007) Kim and Yoon (2008) 
Banderlipe (2009) Cohen and Zarawin (2010) และจากระดับของการบริหารก าไรที่วัดจากตัว
แบบจ าลองของ Yoon: Yoon, Miller and Jiraporn (2006) เช่นเดียวกับ Bahaaeddin Alareeni and 
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Omar Aljuaidi (2014)  ซึ่งพิจารณาจากระดับของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
ด้วยสมการดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    117 
 

ตารางท่ี 3.2 แสดงข้ันตอนการค านวณรายการคงค้างรวม (Total Accruals) ตามแบบจ าลองของ Modified Jones Model และแบบจ าลองของ Yoon 
แบบจ าลองของ Modified Jones Model แบบจ าลองของ Yoon 

ขั้นตอนที่ 1  ค านวณรายการคงค้างรวม (Total Accruals) ตามสมการที่ 1-1 
TAit                     = Net Incomeit  - OCFit                          (1-1) 
โดย 
TAit             = รายการคงค้างทั้งหมดของบริษัท i ณ ปีที่ t 
Net Incomeit = ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบริษัท  i ณ ปีที่ t 
OCFit           = กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานของบริษัท i ณ ปีที่ t 

ขั้นตอนที่ 1  ค านวณรายการคงค้างรวม (Total Accruals)  ตามสมการที่ 1-1 
                                                          (1-1) 
 โดย 
                    = รายการคงค้างทั้งหมดของบริษัท i ณ ปีที่ t 
               = ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน  i ณ ปีที่ t 
                       = กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานของบริษัท i ณ ปีที่ t 

ขั้นตอนที่ 2  ค านวณค่าสัมประสิทธิ์ในสมการที่ (1-2)  โดยการใช้วิธีก าลังสอง
น้อยสุด Ordinary Least squares (OLS) regressions  และหารด้วยสินทรัพย์
รวมของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพ่ือลดการเกิดปัญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวน
ของตัวคลาดเคลื่อน  (Heteroscedastic)  
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   โดย   TAit =  รายการคงค้างทั้งหมดของบริษัท i ณ ปีที่ t   

ขั้นตอนที่ 2  ค านวณค่าสัมประสิทธิ์ในสมการที่ (1-2)  โดยการใช้วิธีก าลังสอง
น้อยสุด Ordinary Least squares (OLS) regressions  และหารด้วยรายได้
รวมของปีปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือลดการเกิดปัญหาความไม่คงท่ีของความแปรปรวน
ของตัวคลาดเคลื่อน  (Heteroscedastic) 
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 โดย TAit =  รายการคงค้างทั้งหมดของบริษัท i ณ ปีที่ t 

 
 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
แบบจ าลองของ Modified Jones Model แบบจ าลองของ Yoon 
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  Ait-1 =  สินทรัพย์รวม ณ ปีที่ t-1 
  REVit =  การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายและบริการของ
บริษัท i ณ ปีที่ t 
     PPEit = ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาของบริษัท i 
ณ ปีที่ t 
          =  ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ i  
      εit =  ค่าความคลาดเคลื่อน (error term) 
 

                =  ค่าคงที่ของสมการถดถอย (Constant) 
                  =  รายได้จากการขายและบริการของบริษัท i ณ ปีที่ t 
                 =  การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายและบริการของ
บริษัท i ณ ปีที่ t 
            =  การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้าของบริษัท i ณ ปีที่ t 
            =  ผลรวมของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินของบริษัท i ณ ปีที่ t หักด้วยผลรวมของต้นทุน
ขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินของ
บริษัท i ในปีที่ t-1 
             =  การเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนี้การค้าของบริษัท i ณ ปีที่ t 
             =  ค่าเสื่อมราคาของบริษัท i ณ ปีที่ t 
             =  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของบริษัท i ณ ปีที่ t 
           εit =  ค่าความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการรายการคงค้าง
ทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

แบบจ าลองของ Modified Jones Model แบบจ าลองของ Yoon 
ขั้นตอนที่ 3  น าค่าสัมประสิทธิ์จากสมการที่ (1-2) มาค านวณหารายการคงค้าง
ที่ไม่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (NDCA)  ตามสมการที่ (1-3)  ดังนี้ 

         
 

ขั้นตอนที่ 3  น าค่าสัมประสิทธิ์จากสมการที่ (1-2) มาค านวณหารายการคงค้างที่
ไม่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (NDCA)  ตามสมการที่ (1-3)  ดังนี้ 
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            โดยที่ 
NDCAit =  รายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  i  ณ 
ปีที่ t 
REVit =  การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายและบริการของ
บริษัท i ณ ปีที่ t 
RECit =  การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้าของบริษัท i ณ ปีที่ t 
PPEit =   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาของบริษัท i 
ณ ปีที่ t 
Ait-1 =  สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท i ณ ปีที ่t-1 
    =  ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ i 

  *
(              )

     
+    *

(            )

     
++  *

(           )

     
+            (1-3) 

       โดยที่ 
      =  รายการคงค้างจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท  i  ณ ปีที่ t 
   = ค่าคงที่ของสมการถดถอย (Constant) 
    =  รายได้จากการขายและบริการของบริษัท i ณ ปีที่ t 
       =  การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายและบริการของ
บริษัท i ณ ปีที่ t 
      =  การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้าของบริษัท i ณ ปีที่ t 
       =  ผลรวมของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินของบริษัท i ณ ปีที่ t หักด้วยผลรวมของต้นทุน
ขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็น 

 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
แบบจ าลองของ Modified Jones Model แบบจ าลองของ Yoon 

 จากตัวแบบ Modified Jones Model (1995) น าลูกหนี้จากการขาย
เชื่อมาหักออกจากยอดรายได้จากการขายก่อนที่จะท าการค านวณรายการคงค้าง
โดยใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร DCA (Discretionary Accruals) เนื่องจาก
รายได้จากการขายเชื่อ จะมีโอกาสที่ท าให้ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจในการตกแต่ง
ก าไรเพ่ือรับรู้รายได้จากการขายเชื่อมากกว่ารายได้จากการขายสด แล้วน ามา
หารด้วยยอดรวมของสินทรัพย์ปีก่อนเพ่ือลดผลกระทบจากการที่ค่าความ

ตัวเงินของบริษัท i ในปีที่ t-1 
       =  การเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนี้การค้าของบริษัท i ณ ปีที่ t 
      =  ค่าเสื่อมราคาของบริษัท i ณ ปีที่ t 
      =  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของบริษัท i ณ ปีที่ t 
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คลาดเคลื่อนไม่มีความคงที่ในแต่ละตัวแปร 
ขั้นตอนที่ 4  ค านวณรายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 

(DCA) ในสมการที่ (1-4) โดยค่า TAit มาจากสมการที่  (1-1) และค่าของ
รายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (NDCA)  มาจากสมการที่ (1-
3)  ดังนี้  
                                  (

    

     
)                                (1-4) 

โดย 
DCAit        =  รายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของบริษัท i  
ณ ปีที่ t 

ขั้นตอนที่ 4  ค านวณรายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) ใน
สมการที่ (2-4) โดยค่า TAit มาจากสมการที่  (2-1) และค่าของรายการคงค้างที่
ไม่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (NDCA)  มาจากสมการที่ (2-3)  ดังนี้  
                                        

    

     
  -                         (1-4) 

โดย 
      =  รายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของ
บริษัท i  ณ ปีที่ t 

 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
แบบจ าลองของ Modified Jones Model แบบจ าลองของ Yoon 

TAit             =  รายการคงค้างทั้งหมดของบริษัท i ณ ปีที่ t 
Ait-1             =  สินทรัพย์รวม ณ ปีที่ t-1 
NDCAit       =  รายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  i  ณ ปีที่ t 

TAit                      =  รายการคงค้างทั้งหมดของบริษัท i ณ ปีที่ t 
                 =  รายได้จากการขายและบริการของบริษัท i ณ ปีที่ t 
NDCAit               =  รายการคงค้างจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท i ณ ปีที่ t 

ขั้นตอนที่ 5 ค านวณค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่าย
บริหาร โดยการน าค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
(Discretionary Accruals) ทั้งหมดมารวมกัน เนื่องจากค่าของรายการคงค้างที่
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  มีทั้งค่าบวก (+) และค่าลบ (-)  เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการหักกลบกัน (Offset)  ผู้วิจัยจึงใช้ค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างที่

 ขั้นตอนที่ 5 ค านวณผลรวมค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร โดยการน าค่าสัมบูรณ์รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร (Discretionary Accruals) ทั้งหมดมารวมกัน เนื่องจากค่าของ
รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  มีทั้งค่าบวก (+) และค่าลบ 
(-)  เพ่ือเป็นการป้องกันการหักกลบกัน (Offset)  ผู้วิจัยจึงใช้ค่าสัมบูรณ์ของ
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ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร   ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้ 
AbsDCAit                      =   |     |              (1-5) 
โดยที่ 
                    AbsDCAit  =   ค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลย
พินิจของฝ่ายบริหารของบริษัท i ณ ปีที่ t 

รายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร  ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้ 
AbsDCAit               =   |     |            (1-5) 
โดยที่ 
    AbsDCAit  =   ค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารของบริษัท i ณ ปีที่ t 
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ตวัแปรที่เกี่ยวกับเงินปันผลจ่าย   
  ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยตัวแปรต่อไปนี้   
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  
 ตัวแปรอิสระของเงินปันผลส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ คุณภาพก าไร โดยพิจารณาจากรายการ
คงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals) ที่แสดงถึงการระดับบริหารก าไรของ
ผู้บริหาร โดยการค านวณจากตัวแบบจ าลอง Modified Jones Model ของ Dechow, Sloan and 
Sweeney (1995); Healy and Wahlen (1999) เปรียบเทียบกับตัวแบบของ Yoon, Miller and 
Jiraporn (2006) ที่ได้รับการพัฒนาต่อจาก Modified Jones Model ซึ่งการบริหารก าไรเป็นการวัดผล
กระทบที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการตัดสินใจของผู้บริหารต่อรายการคงค้างเกินปกติ หากเป็นรายการคงค้าง
จากการด าเนินธุรกิจหรือรายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร ไม่สามารถอธิบายได้  ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้รายการคงค้างที่ข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนการวัดค่าคุณภาพก าไร 
ซึ่งรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารถือเป็นรายการคงค้างที่ไม่ปกติเนื่องจากผู้ บริหารของ
กิจการสามารถควบคุมการเกิดขึ้นของรายการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่รายการคงค้างปกติ
หรือรายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (Nondiscretionary Accruals : NDAC) เป็น
รายการคงค้างที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมนั้นๆ ดังนั้นรายการคงค้างปกติจงไม่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงระยะเวลาอันสั้น ตามที่ได้ค านวณมาจากขั้นตอนที่ 1 นอกจากตัวแปร
คุณภาพก าไรที่ส่งผลต่อคุณภาพก าไรยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพก าไรซึ่งเป็นตัวแปรควบคุมดังนี้  
 2. ตัวแปรควบคุม (Control Variable) ของเงนิปันผลจ่าย 
  1. ความสามารถในการท าก าไร (Profitability)  
  ก าไรที่สามารถคาดการณ์ได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริหารต้องค านึงถึงในการก าหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลตามที่ Scott, Jr and etc.(1999) กล่าวว่าอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการคาดการณ์ก าไรในอนาคตของกิจการ ถ้าก าไรมีความผันผวนมากผู้บริหารอาจไม่
มั่นใจในความสามารถของบริษัทในการก่อให้เกิดเงินสดอย่างเพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้องการเงินสด
ในอนาคตได้ ดังนั้นเมื่อบริษัทมีก าไร ผู้บริหารจึงต้องจัดสรรก าไรส่วนใหญ่เก็บไว้เพ่ือเป็นเงินส ารองใน
อนาคต ในทางกลับกันบริษัทท่ีมีแนวโน้มของก าไรสม่ าเสมอจะจัดสรรก าไรเพ่ือจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนที่
มากกว่าส่วนที่เก็บส ารองไว้ลงทุนในอนาคต เพราะผู้บริหารมั่นใจว่าจะสามารถท าก าไรเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการเงินทุนในอนาคต ในทางด้านบัญชีนั้นความสามารถในการท าก าไร (Profitability) วัดจาก 
ROA โดยค านวณจากก าไรจากการด าเนินงานหารด้วยสินทรัพย์รวม 
 
 2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage)  
 ตามทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม (Transaction cost theory) Klaes (2008) ในความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหนี้กับบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นลูกหนี้นั้น บริษัทกับมีต้นทุนธุรกรรม ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและ
ค่าปรับเนื่องจากผิดสัญญาเงินกู้ยืม บริษัทจึงพยายามจ่ายหนี้สินให้ตรงเวลา ดังนั้นความจ าเป็นในการ
ช าระหนี้สินจึงเป็นปัจจัยที่ต้องถูกน ามาพิจาณาก่อนการประกาศจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง การศึกษา
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สภาพความเสี่ยงทางการเงิน จะท าการศึกษาด้วยการวัดอัตราหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม โดยวัดค่าจาก
หนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี  หารด้วยสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี โดยเชื่อว่าอัตราส่วนดังกล่าวน่าจะมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการประกาศจ่ายเงินปันผล เมื่อบริษัทมีหนี้สินมากอาจจะส่งผลให้บริษัทไม่
สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้        
 3. ขนาดของบริษัท (Size) บริษัทขนาดใหญ่และเติบโตเต็มที่มีแนวโน้มมี Free cash flow 
ดังนั้นจะมีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าบริษัทขนาดเล็กที่เพ่ิงเกิดใหม่ บริษัทที่มีขนาดของสินทรัพย์มากกว่า
หรือใหญ่กว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่า  ซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุนคือ Ramli (2010) ที่พบ
ความสัมพันธ์เชิงบวกซึ่งวัดโดยใช้ ล็อกการิทึมของสินทรัพย์รวม (natural log of total assets) การวัด
ค่าของขนาดของกิจการวัดด้วย Natural Logarithm ของยอดสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี เพ่ือปรับค่าให้
ตัวเลขอยู่ในฐานที่ใกล้เคียงกัน 
 4. อายุของกิจการ (Age)  
 บริษัทขนาดใหญ่และเติบโตเต็มที่มีแนวโน้มมี Free cash flow สูงย่อมแสดงถึงการก่อตั้งมา
เป็นเวลานานดังนั้นจะมีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าบริษัทขนาดเล็กที่เพ่ิงเกิดใหม่ Fama and French 
(2001) ได้ศึกษาจ่ายเงินปันผลของบริษัทในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 1926 และ 1999 พวกเขาพบว่าร้อย
ละของการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเหล่านั้นลดลงหลังจากปี 1978 โดยมีสัดส่วนของการจ่ายเงินปันผลถึง
จุดสูงสุดคือ 66.5% ในปี 1978 แต่ตกลงไปเหลือเพียง 20.8% ในปี 1999 หลักฐานบ่งบอกถึงสัดส่วนที่
ลดลงนี้ว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลจากการเพิ่มขึ้นของบริษัทขนาดเล็กในตลาดที่มีผลก าไรต่ า 
แต่มีโอกาสในการลงทุนสูงและไม่เคยจ่ายเงินปันผลโดยวัดจาก ล็อกการิทึมของอายุบริษัทตั้งแต่เริ่ม
กิจการ 
 5. กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow)   
 กระแสเงินสดอิสระ คือ กระแสเงินสดที่เหลืออยู่หลังหักเงินลงทุนเพ่ือการเติบโตในอนาคต 
ดังนั้นบริษัทที่มีกระแสเงินสดอิสระในสัดส่วนที่สูงย่อมแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกระแสเงินที่ปลอดจากภาระ
ในการน าไปใช้จ่ายจึงมีแนวโน้มที่จะสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้ต่างจากบริษัทที่มีกระแสเงินสดต่ า 
กระแสเงินสดอิสระ เป็นอัตราส่วนที่น่าจะมีความเหมาะสมในการสะท้อนปัจจัยด้านการลงทุนมากที่สุด  
โดยเชื่อว่าอัตราส่วนดังกล่าวน่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการประกาศจ่ายเงินปันผล กล่าวคือ เมื่อ
บริษัทมีกระแสเงินสดอิสระในสัดส่วนที่สูงย่อมแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเงินสดที่เหลืออยู่หลังหักเงินลงทุน
เพ่ือการเติบโตในอนาคตไว้แล้ว ดังนั้นบริษัทที่มีกระแสเงินสดสูง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่สูง 
จึงมีแนวโน้มที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  การวัดค่ากระแสเงินสด
อิสระ วัดค่าโดยกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานหารด้วยสินทรัพย์รวม  Baba (2009); 
Adjaoud and Ben-Amar (2010); Thanatawee (2013) 
 3. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
           ตัวแปรของตามของคุณภาพก าไร คือ เงินปันผลจ่าย (Dividends payout) ซึ่งค านวณจาก
สัดส่วนเงินปันผลจ่ายหารด้วยก าไรสุทธิ ตามวิธีการศึกษาของ Adjaoud and Ben-Amar (2010); 
Farinha (2003); Mitton (2005); ChayandSuh (2009) ทั้งนี้ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะครอบคลุม
เฉพาะการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสด 
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การสร้างแบบจ าลอง  
 1. การสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
คุณภาพก าไร และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาก าไรดังนี้ เมื่อได้ค่าตัวเลขของ
รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารตามตัวแบบของ Modified Jones Model ซึ่งเป็น
แนวคิดเรื่องระดับรายการค้างรับค้างจ่ายที่เกิดจากดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและแบบจ าลองของ Yoon : 
Yoon, Miller and Jiraporn (2006) ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อจาก Modified Jones Model เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ที่น ามาเปรียบเทียบกันตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น 
จากนั้นน ามาทดสอบหาความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม ซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพก าไร ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถสร้างเป็นฟังก์ชันที่แสดงว่าคุณภาพก าไร
ขึ้นอยู่ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ 
สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี และจ านวนครั้งของการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคุณภาพการสอบบัญชี ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบโดย 
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
ปัจจัยการควบคุมอ่ืนที่คาดว่าจะมีผลต่อการคุณภาพก าไร ตามท่ีได้อธิบายในการทบทวนทฤษฎี ได้แก่ ผล
การด าเนินงาน ความเสี่ยงทางการเงิน ขนาดของกิจการ อายุของกิจการ และกระแสเงิน สดอิสระ 
สามารถสร้างเป็นแบบจ าลองได้ดังนี้ 
 
 
 
 1. แบบจ าลองคุณภาพก าไรตามตัวแบบของ Modified Jones Model  

  1 0 1 1 2 2 3 3it it it it itY X X X            (1) 
Earnings qualityy1 = β0 +β1 (BIG 4) it + β2(S-B) it +β3(B-S)it + β4 (AUDITPART_ 
CHANGE)it + β5 (QUALIFIED_OPI)it +β6(OBS_OPI)it +β7 (GOING_OPI )it β8(AUDC_RAITO)it + β 9 
(AUDC_FIN)it + β10 (AUDC_FRE)it + β11(ROA)it +β12(LEV)it + 13(SIZE)it + β14(AGE)it +β15(FCF)it 
β16(YEAR)it +∑   β17 (INDU) it + ε it 
 
 2. แบบจ าลองคุณภาพก าไรตามตัวแบบของ Yoon 

  2 0 1 1 2 2 3 3it it it it itY X X X            (2) 
 

Earnings qualityy2 = β0 +β1 (BIG 4) it + β2(S-B) it +β3(B-S)it + β4 (AUDITPART_ 
CHANGE)it + β5 (QUALIFIED_OPI)it +β6(OBS_OPI)it +β7 (GOING_OPI )it β8(AUDC_RAITO)it + β 9 
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(AUDC_FIN)it + β10 (AUDC_FRE)it + β11(ROA)it +β12(LEV)it + 13(SIZE)it + β14(AGE)it +β15(FCF)it 
β16(YEAR)it +∑   β17 (INDU) it + ε it 
 
สัญลักษณ์แทนค่าตัวแปรอิสระ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณภาพการสอบบัญชี 
ตัวแปรควบคุมที่เกี่ยวข้อง 

 1 4it it it it it it it itX Big SB BS ChAudit QOp ObsOp GoingCon

 2it it it itX AudRatio AudFin AudFreq  

 1it it it it it it it itX ROA LEV Size Age FCF Year Indus  
 
Y1it =  ค่าสัมบูรณ์ (Absolute)ของรายการคงค้างโดยใช้ดุลยพินิจ

ของฝ่ายบริหาร ตามตัวแบบ Modified Jones Model 
Y1it =  ค่าสัมบูรณ์ (Absolute)ของรายการคงค้างโดยใช้ดุลยพินิจ

ของฝ่ายบริหาร ตามตัวแบบ Yoon 
Big 4 1=  ผู้สอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4)  
 0=  ผู้สอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ 

(Non - big 4) 
S-B 1= เมื่อบริษัทเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักบัญชีขนาด

ไม่ใหญ่(Non-big 4) ไปเป็นส านักงานบัญชีขนาดใหญ่ (Big 
4) 

 0= เมื่อเป็นกรณีอ่ืน ๆ 
 

B-S 1= เมื่อบริษัทเปลี่ยนส านักงานบัญชีจากส านักบัญชีขนาดใหญ่
ไปเป็นส านักงานบัญชีไม่ใหญ่(Non-big 4) 

 0= เมื่อเป็นกรณีอ่ืน ๆ 
AUDITPART_CHANGE 1= เมื่อบริษัทเปลี่ยนผู้สอบบัญชี 
 0= เมื่อเป็นกรณีอ่ืน ๆ 
QUALIFIED_OPI 1=  เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบมีเงื่อนไข  
 0=  ความเห็นแบบอ่ืนๆ 
OBS_OPI 1=  เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข

แต่ให้ข้อสังเกตทั่วไป 
                                0=  ความเห็นแบบอ่ืนๆ 
GOING_OPI 1=  เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข
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  แต่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานต่อเนื่อง   

 0=  ความเห็นแบบอ่ืนๆ  
AUDC_RATIO = สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
AUDC_FIN 

= สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความช านาญ
ทางด้าน 

AUDC_FRE = จ านวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ROA   ผลการด าเนินงานวัดจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   
LEV  วัดจากอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม  
SIZE  วัดจากยอดสินทรัพย์รวม Log assets  
FCF  วัดจากกระแสเงินสดสุทธิจากการกิจกรรมด าเนินงานหาร

ด้วยสินทรัพย์รวม 
AGE  วัดจากล็อกการึทึมของอายุบริษัทตั้งแต่เริ่มกิจการ 
INDU  Industry 
AGRO_FI 1 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 
                  0 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 
CONS_PR 1 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 
                    0 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 
INDUS      1 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 
                    0 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 
PROP_CO  1  = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง 
                    0 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 
RESOU   1 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 
                    0 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 
SERVI     1 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
                    0 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 
TECHN      1 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
                    0 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 
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β0    = ค่าคงที่ของสมการถดถอย (Constant) 

βi    = ค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรที่ I ในสมการ     (Standardized 
Coefficient) 

Ε    = ค่าความคลาดเคลื่อน 
 

2.  การสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับเงินปันผลจ่าย 
 เมื่อได้ค่าตัวเลขของเงินปันผลจ่าย (Dividend payout)  ซึ่งค านวณจากสัดส่วนเงินปันผล
จ่ายหารด้วยก าไรสุทธิ ตามวิธีการศึกษาของ Adjaoud andBen-Amar (2010); Farinha (2003); 
Mitton (2005); ChayandSuh (2009) ทั้งนี้ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะครอบคลุมเฉพาะการจ่ายเงิน
ปันผลที่เป็นเงินสด จากนั้นน ามาทดสอบหาความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม  ซึ่ง
การศึกษาการส่งสัญญาณคุณภาพก าไรผ่านการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สามารถสร้างเป็นฟังก์ชันที่แสดงว่าคุณภาพก าไรมีความสัมพันธ์กับการจ่ายเงินปันผล 
รวมทั้งปัจจัยการควบคุมอ่ืนที่คาดว่าจะมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้อธิบายในการทบทวนทฤษฎี 
ได้แก่ ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงทางการเงิน ขนาดของกิจการ อายุของกิจการ และกระแสเงินสด
อิสระ สามารถสร้างเป็นแบบจ าลองของ     Modified Jones Model ของ Dechow, Sloan and 
Sweeney (1995) และ แบบจ าลองของ Yoon : Yoon, Miller and Jiraporn (2006) ดังนี้ 
 
 1.  แบบจ าลองเงินปันผลจ่ายตามตัวแบบของ Modified Jones Model: 
Dividend payouty1 = β0 +β1 (DCAY1) it + β2(ROA)it +β3(LEV)it + 4(SIZE)it + β5(AGE)it 
+β6(FCF)it β7(YEAR)it +∑   β8 (INDU) it + ε it 
 

 2.  แบบจ าลองเงินปันผลจ่ายตามตัวแบบของ Yoon: 
Dividend payouty2   = β0 +β1 (DCAY2) it + β2(ROA)it +β3(LEV)it + β 4(SIZE)it + 
β5(AGE)it +β6(FCF)it β7(YEAR)it ++   ∑ (   

 INDU) it + ε it 
    
Dividend payouty1   = เงินปันผลจ่ายตามตัวแบบของ Modified Jones Model    

Dividend payouty2   = เงินปันผลจ่ายตามตัวแบบของ Yoon                                                    

DCAY1   = รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารตาม                    

  
ตัวแบบของ Modified Jones Model 

DCAY2  = รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารตาม                    

  
ตัวแบบของ Yoon 
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ROA                                             = ผลการด าเนินงานวัดจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

LEV   = วัดจากอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 

SIZE   = วัดจากยอดสินทรัพย์รวม Log assets 

FCF   = วัดจากกระแสเงินสดสุทธิจากการกิจกรรมด าเนินงาน 

  
หารด้วยสินทรัพย์รวม 

AGE   = วัดจากล็อกการึทึมของอายุบริษัทตั้งแต่เริ่มกิจการ 

INDU   = Industry 

AGRO_FI 1 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

                    0 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 

CONS_PR 1 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 

                    0 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 

INDUS      1 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 

                    0 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 

PROP_CO  1 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

                      0 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 

RESOU   1 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 

                    0 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 

SERVI     1 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

                    0 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 

TECHN      1 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

                    0 = ถ้าข้อมูลอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 

β0   = ค่าคงที่ของสมการถดถอย (Constant) 

βi   = ค่าสัมประสิทธิหน้าตัวแปรที่ I ในสมการ (Standardized Coefficient) 

Ε   = ค่าความคลาดเคลื่อน 
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ตารางที่ 3.3 สรุปรายละเอียดตัวแปรแต่ละชนิดและสัญลักษณ์ที่คาดหวังตัวแปรตาม: คุณภาพก าไร 
 

ตัวแปร 

 

สัญญาลักษณ์ 

 

การวัดค่า 

ทิศทางความคาดหวังกับ
รายการ 

คงค้างโดยใช้ 
ดุลยพินิจของ

ผู้บริหาร 

คุณภาพก าไร 
 

ขนาดของส านักงานสอบบัญชี 
  

4Big  1  ผู้สอบบัญชีของส านักงานขนาดใหญ่ (Big 4)  
0  ผู้สอบบัญชีของส านักงานขนาดอื่นท่ีไม่ใช่ผู้สอบบัญชี 

- + 

บริษัทเปลี่ยนส านักงานบัญชีขนาดเล็ก
เป็นส านักงานบัญชีขนาดใหญ่ 

SB  1   ส านักบัญชีขนาดเล็กไปเป็นส านักงานบัญชีขนาดใหญ่ 
0  เมื่อเป็นกรณีอ่ืน ๆ 

- + 

บริษัทเปลี่ยนส านักงานบัญชีขนาด
ใหญ่เป็นส านักงานบัญชีขนาดเล็ก 

BS  1 ส านักบัญชีขนาดใหญ่ไปเป็นส านักงานบัญชีขนาดเล็ก 
0  เมื่อเป็นกรณีอ่ืน ๆ 

+ - 

การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ChAudit  1. เปลี่ยนหุ้นส่วนผู้สอบบัญช ี
0  เมื่อเป็นกรณีอ่ืน ๆ 

- + 

 
 
 

ตารางท่ี  3.2 (ต่อ) 
   ทิศทางความคาดหวังกับ

รายการ 
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ตัวแปร สัญญาลักษณ์ การวัดค่า คงค้างโดยใช้ 
ดุลยพินิจของ

ผู้บริหาร 

คุณภาพก าไร 
 

เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี
เป็นแบบมีเงื่อนไข  
 

QOp   1 เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบอื่นที่มิใช่แบบไม่มี
เงื่อนไข  
0  เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข 

+ - 

ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มี
เงือนไขแต่ให้ข้อสังเกตท่ัวไป 

ObsOp . 1  เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบ
บัญชีให้ข้อสังเกตในรายงานสอบบัญชี                                                              
0 แบบอ่ืน  ๆ 

+ - 

ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มี
เงือนไขแต่ให้ข้อสังเกตในรายงานสอบ
บัญชีเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่อาจจะ
เกิดจากการด าเนินต่อเนื่อง                                                                      

GoingCon  1 เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบ
บัญชีให้ข้อสังเกตเก่ียวกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินต่อเนื่อง      
0 แบบอ่ืน  ๆ 

+ - 

 

ตารางท่ี  3.2 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 

 

สัญญาลักษณ์ 

 

การวัดค่า 

ทิศทางความคาดหวังกับ
รายการ 

คงค้างโดยใช้ 
ดุลยพินิจของ

คุณภาพก าไร 
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ผู้บริหาร 
สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ AudRatio  จ านวนกรรมการตรวจสอบหารด้วยจ านวนคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งหมด 
- + 

สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบที่มี
ความรู้ความช านาญทางด้านการเงิน
และบัญชี 

AudFin  สัดส่วนของคระกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้าน
การเงินและบัญชีหารด้วยจ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ณ วันสิ้นปี 

- + 

จ านวนครั้งของการประชุมของการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

AudFreq  จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบหนึ่งปี - + 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี  3.2   (ต่อ) 
 

ตัวแปร 

 

สัญญาลักษณ์ 

 

การวัดค่า 

ทิศทางความกับรายการ 
คงค้างโดยใช้ 
ดุลยพินิจของ

ผู้บริหาร 

คุณภาพก าไร 
 

ผลการด าเนินงาน (Firm Performance)  Roa  Return on Assets (ROA) วดัจากก าไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวม + - 
ความเสี่ยงทางการเงิน Lev  วัดจากอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม + - 
ขนาดของกิจการ Size  วัดจากยอดสินทรัพย์รวม Log_assets - + 
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อายุกิจการ Age  อายุกิจการวัดตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

- + 

กระแสเงินสดอิสระ  Fcf  วัดจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานหารด้วยสินทรัพย์รวม - + 
 
 
 
 
 
 
3.3 ตารางสรุปรายละเอียดตัวแปรแต่ละชนิดและสัญลักษณ์ที่คาดหวังตัวแปรตาม:อัตราการจ่ายเงินปันผล 

 

ตัวแปร 

 

สัญญาลักษณ์ 

 

การวัดค่า 

สัญลักษณ์ท่ีคาดหวัง 
ตัวแปรตาม 

(อัตราการจ่ายเงินปันผล) 

รายการคงค้างโดยใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร 

Dca  ใช้ตัวแบบของ Jones Model และตัวแบบของ Yoon 
- 

คุณภาพก าไร EQ  วัดจากรายการคงค้างโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหากมีรายการคงค้าง
สูงคุณภาพก าไรจะต่ า 

+ 

ผลการด าเนินงาน (Firm Performance)  Roa  Return on Assets (ROA)  วัดจากก าไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวม + 
ความเสี่ยงทางการเงิน Lev  วัดจากอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม - 
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ขนาดของกิจการ Size  วัดจากยอดสินทรัพย์รวม Log_assets + 
อายุกิจการ Age  อายุกิจการวัดตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาด + 
กระแสเงินสดอิสระ  Fcf  วัดจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานหารด้วยสินทรัพย์รวม + 
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  4  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) คือสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) และ 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) มีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistic) บรรยายลักษณะของตัวแปรแต่ละตัว โดย
การแจกแจงความถี่ (Frequencies)  ค่าสูงสุด (Maximum : Max) ค่าต่ าสุด (Minimum : Min)  
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 4.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
อนุมาน 2 เทคนิค คือ 1) เทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Analysis) 
และ 2) เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยแบบเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
                       1)  การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้น
ไปในรูปของเมตริกซ์ ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามีมากน้อยเพียงใดด้วย วิเคราะห์จาก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) เป็นค่าวัดความสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
จะใช้สัญลักษณ์ r แทนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง และ P แทนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ประชากร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ใช้วัดขนาดของความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร มี 2 ลักษณะ คือ 
       และ         

 การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์ จะพิจารณาจากตัวเลขของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า เข้าใกล้ -1 หรือ 1 จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง แต่ถ้าหากค่ามีค่าเข้าใกล้ 0 จะแสดงถึงความสัมพันธ์ในระดับน้อย จนถึงไม่มีความสัมพันธ์ ใน
การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยทั่วไปใช้เกณฑ์ดังนี้ Hinkle D.E. (1998, p. 118) 

ค่าสัมประสิทธิ์ (r) ระดับของความสัมพันธ์ 
.91-1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
.71-.90 มีความสัมพันธ์กันระดับสูง 
.51-.70 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง 
.31-.50 มีความสัมพันธ์กันระดับต่ า 
.00-.30 มีความสัมพันธ์กันระดับต่ ามาก 

  ค่าเครื่องหมาย (+,-) หน้าตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะบอกทิศทางของความสัมพันธ์  
ดังนี้ 
 r  เป็นเครื่องหมาย +  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน                                                        
(ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูงอีกตัวแปรหนึ่งก็จะมีค่าสูงด้วย) 
 r  เป็นเครื่องหมาย –  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม                                                        
(ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูงอีกตัวแปรหนึ่งก็จะมีค่าต่ า)  
 ยกเว้นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางชนิดที่มีลักษณะ       จะบอกได้เพียงขนาดหรือ
ระดับของความสัมพันธ์เท่านั้น จะไม่สามารถบอกทิศทางของความสัมพันธ์ได้ 
  การน าค่าสัมประสิทธิ์มาใช้ได้อย่างเหมาะสมจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
เท่านั้น  ดังนั้นก่อนที่จะท าการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) จึงมีการ
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ตรวจสอบว่าตัวแปรต่าง ๆ เป็นไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุหรือไม่ และเงื่อนไขที่
จะยอมรับได้ว่ามีความส าคัญมากคือ  ตัวแปรอิสระทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาต้องเป็นอิสระต่อกันหรือไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันมากเกินไป สาเหตุเพราะการมีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
มากเกินไปอาจก่อให้เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity) ซึ่งจะท ามีผลท าให้การวิเคราะห์
ความถดถอยผิดพลาดจากข้อเท็จจริงได้ เช่น ความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระอาจท าให้เครื่องหมาย
ของค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) ตรงกันข้ามกับที่ควรจะเป็น ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ การ
ตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้หลายวิธี เช่น การใช้
สถิติทดสอบ Pearson Correlation หรือ สถิติ Tolerance และสถิติ Variance Inflation Factors 
(VIF) เป็นต้น งานวิจัยนี้เลือกใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละคู่โดยใช้สถิติทดสอบ 
Pearson Correlation  โดยการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ (r) หากตัวแปรคู่ใดมีค่าสัมบูรณ์ของ r เข้า
ใกล้ 1.00 หรือมากกว่า 0.7 แสดงว่าตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมากและอาจท าให้เกิดปัญหา
ภาระร่วมเส้นตรง (Multicolinearity) หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น แนวทางแก้ไขปัญหาคือ การตัดตัวแปร
ตัวใดตัวหนึ่งออกจากสมการเชิงพหุ เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
 2) การวิเคราะห์ความถดถอยแบบเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมานในส่วนนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมตัวแปรทั้งหมดที่
เก็บข้อมูลมาได้ น ามาวิเคราะห์ความถดถอยแบบเชิงพหุและวิเคราะห์ข้อ ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป STATA เนื่องจากเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
 การศึกษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพ
ก าไรและการส่งสัญญาณคุณภาพก าไรผ่านการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพก าไรของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       
 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 4. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบและคุณภาพการสอบบัญชีที่ส่งผลต่อ
คุณภาพก าไร 
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 ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)   
จากตารางท่ี 4.1  แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

 
 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยกลุ่มอุตสาหกรรมบริการถูกน ามาใช้
เป็นตัวอย่างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.62 ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม คิด
เป็นร้อยละ 19.51 ของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 
18.57 ของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร คิดเป็นร้อยละ 12.22 ของ
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 10.26 ของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มทรัพยากรเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.77 ของกลุ่มตัวอย่าง 
 ในส่วนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มหลักๆ คือ (1) ตัวแปรที่ศึกษา (2) ตัวแปรควบคุม (3) ตัวแปรตาม ส าหรับค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Frequency and Percentage) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าต่ าสุด (Minimum : Min) และ 
ค่าสูงสุด (Maximum : Max) ของตัวแปรตาม ตัวแปรที่ศึกษา และตัวแปรควบคุม ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอธิบายข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ของประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
ตรวจสอบผู้วิจัยใช้วิธีสรุปลักษณะข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าสถิติพ้ืนฐาน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

2552 2553 2554 2555 2556 รวม รอ้ยละ

1.  บริการ 63 67 70 68 67 335 22.62     

2.  สนิค้าอุตสาหกรรม 52 57 59 60 61 289 19.51     

3.  อสังหาริมทรัพย์และกอ่สร้าง 47 56 56 58 58 275 18.57     

4. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 37 37 36 36 35 181 12.22     

5.  สนิค้าอุปโภคบริโภค 29 30 32 31 30 152 10.26     

6.  เทคโนโลยี 26 26 28 28 26 134 9.05       

7.  ทรัพยากร 22 24 23 23 23 115 7.77       

ยอดรวม 276 297 304 304 300 1481 100.00  

รายชือ่กลุม่อุตสาหกรรม

ป/ีจ านวน(บรษิทั)
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(Frequency and Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) ค่าต่ าสุด (Minimum : Min) และ ค่าสูงสุด (Maximum : Max) ของตัวแปรตาม ตัวแปรที่
ศึกษา และตัวแปรควบคุม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุดของประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตัวแปร 
(Variable) 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าต่ าสุด 
(Min) 

ค่าสูงสุด 
(Max) 

AUDC_RATIO 31.24 7.58 0 80 
AUDC_FIN 42.61 23.90 0 100 
AUDC_FRE 6.11 2.99 2 33 

N=1,481 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_RATIO มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อย
ละเท่ากับ 31.24  ค่าต่ าสุดร้อยละ 0 และค่าสูงสุดร้อยละ 80 ตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ราย โดยทุกรายต้องเป็น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้จ านวนสมาชิกขึ้นอยู่กับขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งตามมาตรฐานสากลจ านวนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบจะอยู่ระหว่าง 3 -5 ราย บทบาทที่
ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบก็เพ่ือเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการ
ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งจะมีผลให้การบริหารจัดการ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการสอบทานรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายในของกิจการเพ่ือสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการจัดการทางด้านบัญชีและ
การเงินของกิจการมีการควบคุมที่ดี ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและมีความเชื่อถือได้ 
 สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี (AUDC-FIN) 
มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 42.61 ค่าต่ าสุดร้อยละ 0 และค่าสูงสุดร้อยละ 100 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแนวทางที่ก าหนด
จ านวนที่ต้องมีของกรรมการตรวจสอบที่ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือ
ได้ของงบการเงิน เพ่ือท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นโดยฝ่ายบริหาร เพ่ือให้รายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน    
 จ านวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_FRE) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.11 
ครั้งต่อปี มีค่าต่ าสุด 2 ครั้งต่อปี และมีค่าสูงสุด 33 ครั้งต่อปี จ านวนครั้งของการประชุมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ข้อเสนอแนะของ National Association of Corporate Directors (NACD) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของประเทศไทย ที่ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานงบการเงินและ
ทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีอยู่เสมอ 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุดของตัวแปรควบคุม 

ตัวแปร 
(Variable) 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าต่ าสุด 
(Min) 

ค่าสูงสุด 
(Max) 

ROA  8.65 8.31 -68.38 62.74 
LEV  43.36 43.19 0.57 142.07 
FIRMSIZE  22.29 22.05 15.37 29.42 
AGE  31.27 29.00 7.00 137.00 
FCF  7.72 7.50 -57.45 99.32 

N=1,481 
 จากตารางที่ 4.3  พบว่าผลการด าเนินงาน (ROA) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 8.65 ต่ าสุดร้อยละ -
68.38 และมีค่าสูงสุดร้อยละ 62.74 แสดงว่าโดยเฉลี่ยบริษัทมีความสามารถในการท าก าไรอยู่ที่ 8.65 
เท่าของสินทรัพย์ 
 ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.36 เท่า มีค่าต่ าสุด 0.57 เท่า และมี
ค่าสูงสุด  142.07 จากข้อมูลแสดงว่าการลงทุนในสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากการก่อหนี้ 43.36 เท่าของทุน 
ถ้าอัตราส่วนนี้สูงมีโอกาสที่กิจการจะไม่สามารถช าระดอกเบี้ยได ้ขนาดของกิจการ (FIRMSIZE) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 22.29 บริษัทที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่ากับ 15.37 และมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่ากับ 29.42 กิจการที่มี
สินทรัพย์รวมสูงย่อมถือว่าเป็นกิจการขนาดใหญ่ ในทางตรงกันข้าม หากกิจการที่มีสินทรัพย์รวมต่ าก็จะ
ถือว่าเป็นกิจการขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามมูลค่าสินทรัพย์ของแต่ละกิจการที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมที่
ต่างกันย่อมมีค่าที่แตกต่างกัน  
 อายุของกิจการ (AGE) มีค่าเฉลี่ย 31.27 ปี มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 7 ปี และมีค่าสูงสุด 137 ปี กระแส
เงินสดอิสระคงเหลือ(FCF) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.72 ค่าต่ าสุด -57.45  ค่าสูงสุด 99.32   
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุดของเงินปันผลจ่าย 

ตัวแปร 
(Variable) 

ค่าเฉลี่ย(Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(SD) 

ค่าต่ าสุด 
(Min) 

ค่าสูงสุด 
(Max) 

Dividends Payout    46.0014 58.7535 -200.0000 556.9307 
 จากตารางที่ 4.4  พบว่ากิจการจ่ายเงินปันผล มีค่าเฉลี่ย 46.0014 เท่า มีค่าต่ าสุด  -200.00 เท่า  
มีค่าสูงสุด 556.9307 เท่า 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด ของรายการคงค้างที่ข้ึนอยู่
กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2
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 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ค่าสมบูรณ์เฉลี่ยของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
(discretionary accrual)(DCA) ตามตัวแบบ Jones มีค่าเท่ากับ 0.06 ค่าต่ าสุด 0 และค่าสูงสุด 0.62 
และค่าสมบูรณ์ เฉลี่ยของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (discretionary 
accrual)(DCA) ตามตัวแบบ Yoon มีค่าเท่ากับ 0.24 ค่าต่ าสุด 0 และค่าสูงสุด 3.29  ตามล าดับ จะเห็น
ได้ว่าค่าเฉลี่ยของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (discretionary accrual)(DCA) ที่
ค านวณได้ตามตัวแบบของ Yoon มีค่า เฉลี่ยสูงกว่าค่าท่ีค านวณได้ตามตามแบบของ Jones ค่อนข้างมาก  
รายการคงค้างของกิจการยิ่งมาก ย่อมส่งผลให้กิจการมีการจัดการก าไรและก าไรไม่มีคุณภาพ กล่าวคือ 
ก าไรขาดทุนของกิจการก่อนดอกเบี้ยและภาษีของกิจการมีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ยาก และ
ส่งผลต่อก าไรในอนาคตของกิจการ ท าให้ก าไรนั้นมีความผันผวนมาก ซึ่งยากแก่การคาดการณ์แนวโน้ม
ของกิจการ  
 นอกจากนี้ยังมีตัวแปรเทียม (Dummy variable) ที่ใช้ศึกษา ได้แก่ การสอบบัญชีด้วยส านักงาน
ขนาดใหญ่ (big 4) การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (Audit switching) และประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี 
(Audit opinion) โดยมีค่าสถิติพ้ืนฐานดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงจ านวนของการตรวจสอบแยกตามขนาดของส านักงานสอบบัญชีแยกตาม รายปี 

ปี 2552 2553 2554 2555 2556 รวม 
 BIG 4    157   155   164   175   172   823  
 NON-BIG 4   119   142   140   129   128   658  
 TOTAL       276      297       304      304       300        1,481  
 
ตารางท่ี 4.7  แสดงจ านวนร้อยละของการตรวจสอบตามขนาดของส านักงานสอบบัญชีแยกตามรายปี 

ปี 2552 2553 2554 2555 2556 รวม 

BIG 4 56.88 52.19 53.95 57.57 57.33 55.57 
NON - BIG 4 43.12 47.81 46.05 42.43 42.67 44.43 
 
ตารางท่ี 4.8  แสดงแนวโน้มของการตรวจสอบตามขนาดของส านักงานสอบบัญชีตั้งแต่                     
ปี 2552-2556  

  ตวัแปร โมเดล ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบน ค่าต่่าสดุ ค่าสงูสดุ

(Variable) (Model) (Mean) มาตรฐาน(SD) (Min) (Max)

DCA  Jones 0.00 0.10                    -0.57 0.62

DCA Yoon 0.20           0.30                   -0.62 3.29

Abs DCA Jones 0.06           0.08                   0 0.62

Abs DCA Yoon 0.24           0.27                   0 3.29
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ปี 2552 2553 2554 2555 2556 

 BIG 4    100.00       98.73  103.13    114.95     125.93  
 NON - BIG 4     100.00       90.45   80.65  66.27       54.03  
 จากตารางที่ 4.6 และ 4.7 พบว่า เมื่อพิจารณาแยกตามรายปี ตั้งแต่ ปี 2552 ถึง ปี 2556 และ
พิจารณาภาพรวม 5 ปี พบว่ากิจการส่วนใหญ่เลือกใช้บริการการตรวจสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ (BIG 4) โดยเฉลี่ยทั้ง 5 ปี มีการใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
55.23 และเลือกใช้บริการตรวจสอบโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (NON-BIG 4) คิดเป็นร้อยละ 
44.77 แสดงว่ากิจการส่วนใหญ่นิยมใช้บริการจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (BIG 4) มากกว่าการใช้
บริการการตรวจสอบโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (NON-BIG 4) และจากตารางที่ 4.8 พบว่า 
แนวโน้มการใช้บริการสอบบัญชีจากส านักงานขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันแนวโน้มการใช้บริการ
จากส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ลดลง แสดงว่ากิจการส่วนใหญ่นิยมใช้บริการจากส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ (BIG 4) มากกว่าการใช้บริการการตรวจสอบโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ 
(NON-BIG4) 
ตารางที่ 4.9  แสดงจ านวนครั้งของการเปลี่ยนแปลงของส านักงานสอบบัญชี แยกตายรายปี 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 รวม 
OTHER 276 293 298 295 294 1,456 
S-B 0 0 5 9 3 17 
B-S 0 4 1 0 3 8 
TOTAL 276 297 304 304 300 1,481 

 
ตารางท่ี 4.10  แสดงจ านวนร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของส านักงานสอบบัญชี แยกตามรายปี 
รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 รวม 
OTHER 100 98.65 98.03 97.04 98.00 98.31 
S-B 0 0 1.64 2.96 1.00 1.15 
B-S 0 1.35 0.33 0 1.00 0.54 
TOTAL 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 จากตารางที่ 4.9 และ 4.10 พบว่า บริษัทส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีหรือมีการ
เปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีในระดับเดียวกัน ร้อยละ 98.31 การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านัก
งานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (S-B) ร้อยละ 1.15 และการเปลี่ยน
ส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ 
(Non-big 4) (B-S) ร้อยละ 0.54 การวิเคราะห์แยกรายปีพบว่าบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยน         
ส านักงานสอบบัญชีหรือมีการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีในระดับเดียวกัน 
  แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมใช้ส านัก
งานสอบบัญชีที่กิจการมีความคุ้นเคยและรูปแบบบริษัทเดิมๆ 



 

 

152 

 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนครั้งและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี แยกตามรายปีและยอดรวม 
5 ปี 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 รวม 
OTHER 267 222 231 243 227 1,190 
AUDITPART_ CHANGE 9 75 73 61 73 291 
TOTAL 276 297 304 304 300 1,481 

 
 
 

ตารางท่ี 4.12  แสดงจ านวนครั้งและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี 
รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 รวม 

OTHER 96.74 74.75 75.99 79.93 75.67 80.35 
AUDITPART_ CHANGE 3.26 25.25 24.01 20.07 24.33 19.65 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 จากตารางที่ 4.11 และ 4.12 พบว่า ส่วนใหญ่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ร้อยละ 80.35  
มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ร้อยละ 19.65 การวิเคราะห์แยกรายปีพบว่า ส่วนใหญ่จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี 
 จะเห็นได้ว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมใช้ผู้สอบ
บัญชีคนเดิมท่ีมีความคุ้นเคย 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนครั้งของประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี 

รายการ 2009 2010 2011 2012 2013 รวม 
UNQUALI- OPI 218 244 240 254 252 1,208 
OBS_OPI 26 26 33 28 26 139 
MODI-OPI 21 16 19 16 16 88 
GOING_OPI 11 11 12 6 6 46 
TOTAL 276 297 304 304 300 1,481 
       

ตารางท่ี 4.14  แสดงร้อยละของประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีแยกตามรายปีและยอดรวม 5 ปี 
รายการ 2009 2010 2011 2012 2013 รวม 

UNQUALI- OPI 78.99 82.15 78.95 83.55 84.00 81.57 
OBS_OPI 9.42 8.75 10.86 9.21 8.67 9.39 
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MODI-OPI 7.61 5.39 6.25 5.26 5.33 5.94 
GOING_OPI 3.99 3.70 3.95 1.97 2.00 3.11 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
จากตารางที่ 4.13 และ 4.14 พบว่าประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี ส่วนใหญ่เป็นแบบไม่มีเงื่อนไข 

(UNQUAL_OPI) ร้อยละ 81.57 อันดับต่อมาคือ ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต
ทั่วไป (0BS_OPI) ร้อยละ 9.39 ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข (QUALI_OPI) ร้อยละ 5.94 
และสุดท้ายความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาในการ 
 
 จากตารางที่ 4.13 และ 4.14 พบว่าประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี ส่วนใหญ่เป็นแบบไม่มี
เงื่อนไข (UNQUAL_OPI) ร้อยละ 81.57 อันดับต่อมาคือ ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มี
ข้อสังเกตทั่วไป (0BS_OPI) ร้อยละ 9.39 ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข (QUALI_OPI) ร้อยละ 
5.94 และสุดท้ายความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาในการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง (GOING_OPI) ร้อยละ 3.09 การวิเคราะห์แยกเป็นรายปีก็พบว่าทุกปีส่วนใหญ่
ประเภทความเห็นเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกัน 
  แสดงว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่จัดท างบการเงินถูกต้อง
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
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          ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation  Analysis)       
     
           ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ Pearson Correlation  

 
 
 

Big- 4 S-B B-S AUDITPART_CHANGE QUALIFIED _OPI ABS_OPI GOING_OPI AUDC_RATIO AUDC_FIN AUDC_FRE ROA LEV FIRMSIZE AGE FCF dividends DCA_Jones DCA_Yoon

Big- 4 1               

S-B 0.0970 1               

B-S -0.0819 -0.0079 1               

AUDITPART_CHANGE -0.0193 -0.0531 -0.0363 1                

QUALIFIED _OP -0.1471 -0.0003 0.0594 0.0132 1               

ABS_OPI 0.0587 -0.0121 -0.0233 0.0039 -0.0796 1               

GOING_OPI -0.1363 -0.0193 0.0399 -0.0096 -0.0450 -0.0567 1               

AUDC_RATIO -0.1730 0.0219 0.0263 -0.0213 0.0765 -0.0409 0.0265 1               

AUDC_FIN 0.0128 0.0006 0.0164 -0.0204 -0.0322 -0.0042 -0.0763 -0.0915 1               

AUDC_FRE 0.0543 0.0321 0.0158 -0.0209 -0.0159 0.0151 0.0169 -0.0564 0.0175 1               

ROA 0.0894 0.0153 -0.0072 -0.0567 -0.0550 -0.0876 -0.1810 -0.0319 0.0496 -0.0046 1               

LEV 0.0477 -0.0085 0.0472 0.0331 0.1342 0.0108 0.2266 0.0547 0.0046 0.0295 -0.2406 1               

FIRMSIZE 0.3147 -0.0366 -0.0212 0.0558 -0.0072 0.1162 -0.1677 -0.2847 -0.0299 0.2860 0.1027 0.1987 1               

AGE 0.0223 -0.0127 0.0095 -0.0403 0.0680 -0.0420 0.0186 -0.1115 -0.0366 -0.0565 0.0116 -0.0666 0.0020 1               

FCF 0.1105 -0.0478 -0.0116 -0.0390 -0.0820 -0.0063 -0.0603 -0.0433 0.0010 -0.0483 0.3724 -0.2204 0.0035 0.0309 1               

dividends 0.0805 -0.0210 -0.0290 -0.0109 -0.0612 -0.0441 -0.1096 -0.0097 0.0409 -0.0311 0.2396 -0.1947 0.0311 0.0169 0.1725 1               

DCA_Jones 0.0082 0.0153 -0.0323 -0.0207 0.0236 0.0585 0.0661 0.1004 0.0324 0.0208 -0.0158 0.1503 -0.1262 -0.1082 -0.0323 -0.0798 1               

DCA_Yoon 0.0788 0.0642 -0.0255 0.0451 -0.0548 0.0115 0.0013 -0.0970 -0.0069 0.0080 0.0524 0.0326 0.0311 -0.0542 -0.0386 0.0038 0.2260 1               
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 จากตารางที่ 4.15 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ซึ่งเมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่พบว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 
เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่มีค่าน้อยกว่า 0.7 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการ
ตีความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)  
 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression 
analysis ) เพ่ือศึกษาผลกระทบของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการประมาณหรือ
พยากรณ์ค่าของตัวแปรตามจากตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่ามีผลกระทบในทิศทางใด (ทิศทางเดียวกัน หรือ
ทิศทางตรงกันข้าม) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ก าหนดไว้ การพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรตาม จะพิจารณาจากค่า Sig. t ที่มีระดับนัยส าคัญ 0.05 หากค่า Sig. t น้อยกว่า 0.05 จะยอมรับ
สมมติฐาน แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม และถ้าค่า Sig. t มากกว่ากว่า 0.05 จะ
ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ตัวแปร
ทั้งหมดผ่านการสังเคราะห์มาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยน ามาทดสอบ
ความสัมพันธ์โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ก่อน และด าเนินการวิเคราะห์หาความมีอิทธิพลโดยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้ตัวแบบของ Modified 
Jones ในการวัดค่ารายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (discretionary accrual)(DCA) 
และยืนยันผลด้วยตัวแบบของ Yoon ที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีนั้นมีความสอดคล้องตรงกับข้อมูลจริง (เชิง
ประจักษ์) ที่เก็บรวบรวมได้มาหรือไม่ หรือคาดเคลื่อนไปอย่างไรบ้าง ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุม และ
ตัวแปรตาม ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมานในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 
ขั้นตอนดังนี้   
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรดังนี้ 
  
  
 
 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 
 1. ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 1) สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ 
(AUDC_RATIO) 2) สัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี 
(AUDC_FINANE) และ 3)จ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_FRE)  
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 2. คุณภาพการสอบบัญชี ได้แก่ 1) การตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานขนาดใหญ่ (Big 4)         
2) การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชี ศึกษาจากการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชี
ขนาดไม่ใหญ่ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) (S-B) การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจาก
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) (B-S) และ
การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (AUDITPART_CHANGE) 3) ประเภทของการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 
ศึกษาจากประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED_OPI) ประเภทความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตทั่วไป (ABS_OPI) และประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบ
ไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (GOING_OPI)  
 ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ผลการด าเนินงาน (ROA) ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) ขนาดของกิจการ 
(FIRMSIZE) อายุกิจการ (AGE) และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพก าไร (Earnings Quality) คุณภาพก าไรวัดจากระดับของรายการคง
ค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (discretionary accrual)(DCA)  หากรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้บริหารต่ าจะแสดงถึงก าไรที่มีคุณภาพ วิธี Panel fixed-effects model  โดยใช้ตัวแบบ 
Modified Jones (Dechow, Sloan, & Sweeny, 1995) และตัวแบบ Yoon model (Yoon, Miller, 
& Jirapon, 2006) ก าไรที่มีคุณภาพ คือ ก าไรที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติหรือเป็นก าไรที่ได้มาจาก
รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจ า รวมทั้งกิจกรรมที่มีนัยส าคัญที่ก่อให้เกิดก าไรได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดย
ก าไรนั้นต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาสอดคล้องกับการเกิดของกระแสเงินสดและสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน
สดที่เพยีงพอต่อการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้  
 
 
 
 
 
 
การสร้างแบบจ าลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
คุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไร  
1. แบบจ าลองคุณภาพก าไรตามตัวแบบของ Modified Jones Model  

 1 0 1 1 2 2 3 3it it it it itY X X X                      (1) 
Earnings qualityy1 = β0 +β1 (BIG 4) it + β2(S-B) it +β3(B-S)it + β4 (AUDITPART_ 
CHANGE)it + β5 (QUALIFIED_OPI)it +β6(OBS_OPI)it +β7 (GOING_OPI )it β8(AUDC_RAITO)it + β 9 
(AUDC_FIN)it + β10 (AUDC_FRE)it + β11(ROA)it +β12(LEV)it + 13(SIZE)it + β14(AGE)it +β15(FCF)it 
β16(YEAR)it +∑   β17 (INDU) it + ε it 
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2. แบบจ าลองคุณภาพก าไรตามตัวแบบของ Yoon 

 2 0 1 1 2 2 3 3it it it it itY X X X                                 (2) 
Earnings qualityy2 = β0 +β1 (BIG 4) it + β2(S-B) it +β3(B-S)it + β4 (AUDITPART_ 
CHANGE)it + β5 (QUALIFIED_OPI)it +β6(OBS_OPI)it +β7 (GOING_OPI )it β8(AUDC_RAITO)it + β 9 
(AUDC_FIN)it + β10 (AUDC_FRE)it + β11(ROA)it +β12(LEV)it + 13(SIZE)it + β14(AGE)it +β15(FCF)it 
β16(YEAR)it +∑   β17 (INDU) it + ε it 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
คุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

Variable 
Expected  Model 

DCA EQ Jones Yoon 
The effectiveness of audit 
committee 
AUDC_RATIO  

 
 
- 

 
 
- 

 
 

-0.000926* 

 
 

-0.00011 
AUDC_FIN  - + 0.000209 0.000141 

AUDC_FRE  -  +  0.000555 0.00346 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 

Variable 
Expected  Model 

DCA EQ Jones Yoon 
Audit quality 
Big4  

 
- 

  
+  

 
-0.00245 

 
0.0385 

S-B  -  +  -0.00612 -0.0287 

B-S  + - -0.0458* -0.00871 

AUDITPART_CHANGE    -   +  -0.00808* 0.0101 

QUALIFIED_OPI + - 0.0144 0.0404 

ABS_OPI  +  -  0.0062 0.00878 

GOING_OPI  +  - 0.0404** 0.0744 
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Control variable 
ROA  

 
 + 

 
 - 

 
0.000799*** 

 
0.00352*** 

LEV   +  - 0.000349* 0.000703 

FIRMSIZE   - + -0.00715 -0.0274 

AGE   -  +  0.00116 0.0118*** 

FCF  - + 0.0000374 -0.00469*** 

Constant 
  

0.181 0.417 

N 
  

1481 1481 

N_g 
  

318 318 

F 
  

2.113 4.906 

r2_o 
  

0.00163 0.000786 

r2_w 
  

0.0322 0.0716 

F_f     3.444 5.749 
* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณภาพก าไร (Earnings Quality) ซึ่งวัดจากระดับของรายการ คงค้าง
ที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (discretionary accrual) วิธี Panel fixed-effects model โดยใช้
ตัวแบบ Modified Jones (Dechow, Sloan, & Sweeny, 1995) และตัวแบบ Yoon model Yoon, 
Miller, & Jirapon (2006) เช่นเดียวกับกับขั้นตอนที่ 1 หากรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหารต่ าจะแสดงถึงก าไรที่มีคุณภาพ   
 ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ผลการด าเนินงาน (ROA) ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) ขนาดของ
กิจการ (FIRMSIZE) อายุกิจการ (AGE) และกระแสเงินสดอิสระ (FCF)  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ เงินปันผลจ่าย (Dividend Payout) โดยค านวณจาก สัดส่วนเงินปันผล
จ่ายหารด้วยก าไรสุทธิ ตามวิธีการศึกษาของ Adjaoud and Ben-Amar (2553); Farinha (2003); 
Mitton (2005); ChayandSuh (2552) 
 
การสร้างแบบจ าลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับเงินปันผลจ่าย   
1. แบบจ าลองเงินปันผลจ่ายตามตัวแบบของ Modified Jones Model: 
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Dividend payouty1 = β0 +β1 (DCAY1) it + β2(ROA)it +β3(LEV)it + 4(SIZE)it + β5(AGE)it 
+β6(FCF)it β7(YEAR)it +∑   β8 (INDU) it + ε it 
 

2. แบบจ าลองเงินปันผลจ่ายตามตัวแบบของ Yoon: 
Dividend payouty2   = β0 +β1 (DCAY2) it + β2(ROA)it +β3(LEV)it + β 4(SIZE)it + 
β5(AGE)it +β6(FCF)it β7(YEAR)it ++   ∑    

 
 INDU  it + ε it 

  
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.17  แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไร ตัวแปรควบคุมกับเงินปันผล 
(dividend payout ratio) 

Variable Expected Jones Yoon 

Earnings quality 
   

DCA  - -61.36** -0.208 

Control variable 
   

ROA  + 0.212 0.162 

LEV  - -0.344** -0.368** 

RMSIZE  + 4.35 4.737 

AGE  + -1.1 -1.109 

FCF  + 0.0631 0.0563 

CONS 
 

0.749 -9.952 

N 
 

1481 1481 

N_g 
 

318 318 

F 
 

2.038 1.321 

r2_o 
 

0.0166 0.0124 
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r2_w 
 

0.0156 0.0102 

F_f   2.522 2.504 
** p < 0.05,  
 

    การศึกษาครั้งนี้ได้ตั้งวัตถุประสงคข์องการวิจัย ไว้ 3 ข้อและมีผลการศึกษาแยกตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
4.1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพก าไร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่  สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ 
(AUDC_RATIO) สัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี 
(AUDC_FIN) และจ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_FRE) ซึ่งจากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้รูปแบบความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ กับ คุณภาพก าไร จาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ตารางท่ี 4.18  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ กับ รายการคง
ค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (รายการคงค้างสูงแสดงว่าคุณภาพก าไรต่ า) ตามตัวแบบของ 
Jones และ Yoon 

Variable Expected Jones Yoon 

The effectiveness of 
audit committee 
AUDC_RATIO  - 

  
 

 -0.000926* 

 
 

-0.000110 

คุณภาพก าไร 

(Earnings Quality) 

สัดสว่นคณะกรรมการตรวจสอบ 
(AUDIC_RATIO)  

สัดสว่นคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมี

ความรู้ความช านาญดา้นการเงนิและ

บัญช ี(AUDC_FIN)  

ความถีข่องการประชุมของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(AUDC_FRE)  
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Variable Expected Jones Yoon 

AUDC_FIN  - 0.000209 0.000141 
AUDC_FRE  - 0.000555 0.00346 
* p< 0.1    

 จากตารางที่ 4.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ กับ 
รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) เพ่ือยืนยันตัวแปรต่างๆที่มาจากทฤษฎี  
  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_RATIO) กับ
คุณภาพก าไร พบว่า สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_RATIO) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับรายการ
คงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) นั่นคือ สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไร โดยในตัวแบบของ Jones ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยสอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวัง ส่วนในตัวแบบของ Yoon พบว่าไม่มีความสัมพันธ์
ระหว่างของสัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_RATIO) กับคุณภาพก าไร อย่างไรก็ตามในตัวแบบ
ของYoon พบว่า สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_RATIO) ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยทีส่อดคล้องกับทิศทางของความสัมพันธ์ที่คาดหวังแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้าน
การเงินและบัญชี (AUDC_FIN) กับคุณภาพก าไร พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงินและบัญชี (AUDC_FIN) กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับ  
ดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) นั่นคือสัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน
และบัญชี (AUDC_FIN) ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร และเมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างสัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี (AUDC_FIN) ให้ค่า
เครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่สอดคล้องกับทิศทางของความสัมพันธ์ที่คาดหวัง ทั้งในตัวแบบของ 
Jones และในตัวแบบของ Yoon   
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(AUDC_FRE) กับคุณภาพก าไร พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งของการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_FRE) กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) นั่น
คือจ านวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_FRE) ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ก าไร และเมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (AUDC_FRE) ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่สอดคล้องกับทิศทางของ
ความสัมพันธ์ที่คาดหวัง  ทั้งในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบของ Yoon   
 
 4.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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 โดยคุณภาพการสอบบัญชีที่ได้แก่  
 1) การตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานขนาดใหญ่ (Big 4) 
 2) การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชี ศึกษาจากการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบ
บัญชีขนาดไม่ใหญ่ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) (S-B) การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจาก
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (B-S) และการเปลี่ยน
ผู้สอบบัญชี (AUDITPART_CHANGE) 
 3) ประเภทการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ศึกษาจากความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบมี
เงื่อนไข (QUALIFIED_OPI) ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตทั่วไป (ABS_OPI) 
และความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 
(GOING_OPI) ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ได้รูปแบบความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนใน     
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ตารางท่ี 4.19  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชี กับ รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้บริหาร (DCA) 

คุณภาพก าไร 

Earnings Quality 
 

การตรวจสอบบัญชโีดย

ส านักงานขนาดใหญ่ (Big 4 ) 
 

การเปลีย่นส านักงานสอบบัญช ี

จากขนาดไมใ่หญ่ไปเป็น 

ขนาดใหญ ่S-B) 

(S – B)  
การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญช ี

จากขนาดใหญไ่ปเป็นขนาด 

ไมใ่หญ ่(S-B) 

(B - S ) 
การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี 

(AUDITPART_CHANGE)  

ความเหน็ของผู้สอบบญัชแีบบ

ไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสงัเกตใน

รายงานสอบบัญช ี

(GOING_OPI)  

ความเห็นของผู้สอบบัญชี 

แบบมเีงื่อนไข 

(QUALI_OPI)  

ความเหน็ของผู้สอบบญัช ี

แบบไม่มีเงื่อนไข 

แต่มีข้อสงัเกตทั่วไป 

(ABS_OPI ) 
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Variable Expected Jones Yoon 

Audit quality 
Big4  
S-B  
B-S  
AUDITPART_CHANGE  
QUALIFIED_OPI 
ABS_OPI  
GOING_OPI 

- 
- 
+ 

           -   
+ 
+ 
+ 

 
-0.00245 
-0.00612 
-0.0458* 

-0.00808* 
0.014 

0.00620 
0.0404** 

 
0.0385 

-0.0287 
-0.00871 

0.0101 
0.0404 

0.00878 
0.0744 

* p< 0.1, ** p< 0.05,  
 

  
    

 จากตารางที่ 4.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชี กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดย
ตัวแบบของ Jones และตัวแบบของ Yoon เพ่ือยืนยันตัวแปรต่างๆที่มาจากทฤษฎี  
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) 
กับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าไม่มีความสัมพันธ์
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้บริหาร (DCA) นั่นคือการตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรทั้งในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบของ Yoon อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) กับ
คุณภาพก าไร พบว่าในตัวแบบของ Jones ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยที่สอดคล้องกับ
ทิศทางของความสัมพันธ์ที่คาดหวัง  ในทางตรงข้ามในตัวแบบของ Yoon ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์
การถดถอยไม่สอดคล้องกับทิศทางของความสัมพันธ์ที่คาดหวัง   
 
 
 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีกับคุณภาพก าไร  
 ผลการศึกษา พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบ
บัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) (S-B) กับรายการคงค้างที่
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) นั่นคือการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชี
ขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) (S-B) ไม่มีความสัพพันธ์กับ
คุณภาพก าไร อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจาก
ส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) (S-B) กับ
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รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับ
ทิศทางของความสัมพันธ์ที่ความคาดหวัง ทั้งในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบของ Yoon 
 ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ (Big-4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big4)  (B-S) กับรายการคงค้างที่
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) ในตัวแบบของ Jones นั่นคือ ในตัวแบบของ Jones การเปลี่ยน
ส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big-4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ 
(Non-big4) (B-S) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไร  ส่วนในตัวแบบของของ Yoon พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big-4) ไปเป็น
ส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big4) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big-4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชี
ขนาดไม่ใหญ่ (Non-big4) ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่สอดคล้องกับทิศทางของ
ความสัมพันธ์ที่คาดหวังทั้งในตัวแบบของ Jones และตัวแบบของ Yoon 
 ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี(AUDITPART_CHANGE) 
กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) ในตัวแบบของ Jones นั่นคือการเปลี่ยน
ผู้สอบบัญชี (AUDITPART_CHANGE) ในตัวแบบของ Jones มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไร 
โดยในตัวแบบของ Jones ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่
คาดหวัง ส่วนในตัวแบบของ Yoon พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี
(AUDITPART_CHANGE) กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) นั่นคือ ไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี(AUDITPART_CHANGE) กับคุณภาพก าไรในตัวแบบของ 
Yoon อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างในตัวแบบของ Yoon กับการเปลี่ยนผู้สอบ
บัญชี (AUDITPART_CHANGE)  ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทางของ
ความสัมพันธ์ที่คาดหวังแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีกับคุณภาพก าไร 
 ผลการศึกษา พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข 
(QUALIFIED _OPI) กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) นั่นคือความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทิศทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED _OPI) กับรายการคงค้างที่
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทาง
ของความสัมพันธ์ที่ความคาดหวังทั้งในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบของ YOON 
 ผลการศึกษา พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มี
ข้อสังเกตทั่วไป (ABS_OPI) กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) นั่นคือความเห็น
ของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตทั่วไป (ABS_OPI) ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร 
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มี
ข้อสังเกตทั่วไป (ABS_OPI) กับรายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) ให้ค่าเครื่องหมาย
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สัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทางของความสัมพันธ์ที่ความคาดหวังทั้งในตัวแบบของ Jones 
และในตัวแบบของ YOON 
 ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (GOING_OPI) กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร (DCA) นั่นคือความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง (GOING_OPI) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพก าไรในตัวแบบของ Jones  โดยในตัวแบบของ 
Jones ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยที่สอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวัง ส่วนใน
ตัวแบบของ Yoon พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (GOING_OPI) 
กับคุณภาพก าไรในตัวแบบของ Yoon พบว่า ให้สัมประสิทธิ์การถดถอยที่สอดคล้องกับทิศทาง
ความสัมพันธ์ทีค่วามคาดหวังแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   
 
ตารางท่ี 4.20  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรควบคุมกับคุณภาพก าไร 

Variable       Expected Jones Yoon 

Control variable 
ROA        +  

 
0.000799*** 

 
0.00352*** 

LEV       + 0.000349* 0.000703 

FIRMSIZE        - -0.00715 -0.0274 

AGE       - 0.00116 0.0118*** 

FCF      - 0.0000374 -0.00469*** 

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
  
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรควบคุม ได้แก่ ผลการด าเนินงาน (ROA) ความ
เสี่ยงทางการเงิน (LEV) ขนาดของกิจการ (FIRMSIZE) อายุกิจการ (AGE) และกระแสเงินสดอิสระ 
(FCF) กับคุณภาพก าไร   
 ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผลการด าเนินงาน (ROA) กับรายการคงค้างที่
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) หรือพบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างผลการด าเนินงาน (ROA) กับ
คุณภาพก าไร โดยในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบของ Yoon ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยสอดคล้องกับทิศทางของความสัมพันธ์ที่ความ 
 ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) กับรายการคงค้างที่
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) หรือพบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) 
กับคุณภาพก าไร โดยในตัวแบบของ Jones ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยที่สอดคล้องกับ
ทิศทางความสัมพันธ์ของความคาดหวัง ส่วนในตัวแบบของ Yoon พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความ
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เสี่ยงทางการเงิน (LEV) กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) ในตัวแบบของ Yoon พบว่า ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยที่
สอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   
 ผลการศึกษา พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกิจการ (FIRMSIZE)  กับรายการคงค้าง
ที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) นั่นคือขนาดของกิจการ (FIRMSIZE)  ไม่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพก าไร อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกิจการ (FIRMSIZE) 
กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA)  ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอย
สอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้ง ในตัวแบบของ Jones และใน
ตัวแบบของ Yoon  
 ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างอายุกิจการ (AGE) กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) ก าไร ในตัวแบบของ Yoon นั่นคือ อายุกิจการ (AGE) มีความสัมพันธ์   
เชิงลบกับคุณภาพก าไร ในตัวแบบของ Yoon อย่างไรก็ตามในตัวแบบ Yoon ให้ค่าเครื่องหมาย
สัมประสิทธิ์การถดถอยไม่สอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่ความคาดหวัง ส่วนในตัวแบบของ Jones 
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอายุกิจการ (AGE) กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 
(DCA) โดยในตัวแบบของ Jones ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่สอดคล้องกับทิศทาง
ความสัมพันธ์ที่คาดหวังและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างกระแสเงินสดอิสระ (FCF) กับรายการคงค้างที่
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) ในตัวแบบของ Yoon หรือพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
กระแสเงินสดอิสระ (FCF) กับคุณภาพก าไรในตัวแบบของ Yoon โดยในตัวแบบของ Yoon ให้ค่า
เครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยที่สอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวัง ส่วนในตัวแบบของ 
Jones พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดอิสระ (FCF) กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้บริหาร (DCA) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดอิสระ (FCF) 
กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA)ในตัวแบบของ Jones พบว่า ให้ค่า
เครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่สอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังและไม่มีนัยส าคัญ  
ทางสถิติ   
 

 
 
 
 

 
 
ตารางที่ 4.13   
 

 

 คุณภาพก าไร 

(Earnings Quality) 

 

การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชจีากส านัก

งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ไปเป็นส านัก

งานสอบบัญชีขนาดไมใ่หญ ่(B-S) 

การเปลี่ยนผู้สอบบัญช ี 

(AUDITPART_CHANGE) 

การแสดงความเห็นแบบไมม่เีงื่อนไขแต่

ผู้สอบบัญชใีห้ขอ้สังเกตเกี่ยวกับการ

ด าเนนิงานต่อเนื่อง (GOING_OPI)   

+ 

+ 
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 ภาพที่ 4.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชี กับ คุณภาพก าไร ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ตาม 
ตัวแบบของ Jones 
4.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผลจ่ายนั้น ศึกษาจากตัวแปร
คุณภาพก าไร (Earnings Quality) ซึ่งวัดจากระดับของรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่าย
บริหาร (discretionary accrual) ตามตัวแบบของ Jones และตามตัวแบบของ Yoon และศึกษาจากตัว
แปรควบคุม ได้แก่ ผลการด าเนินงาน (ROA) ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) ขนาดของกิจการ (FIRMSIZE) 
อายุกิจการ (AGE) และ กระแสเงินสดอิสระ (FCF) ซึ่งจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้รูปแบบความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนนิงาน 

(ROA) 

ขนาดของกิจการ 

(FIRMSIZE ) 

กระแสเงินสดอิสระ 

(FCF)  

อายุกิจการ 

 (AGE ) 

คุณภาพก าไร 

(Earnings Quality) 

 

เงินปันผลจ่าย 

(Dividends Payout ) 

ความเสี่ยงทางการเงิน 

(LEV)  

- 
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 ภาพที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไร ตัวแปรควบคุม กับเงินปันผลจ่ายา 
ตารางท่ี 4.21  แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไร และตัวแปรควบคุมกับเงินปัน
ผลจ่าย (dividend payout ratio) 
 

Variable Expected  Jones Yoon 

Earnings quality    
DCA - -61.36** -0.208 

Control variable    

ROA + 0.212 0.162 

LEV - -0.344** -0.368** 

FIRMSIZE + 4.350 4.737 

AGE + -1.100 -1.109 

FCF + 0.0631 0.0563 
** p < 0.05 
 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล 
 ผลการศึกษา พบว่ารายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) มีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับการจ่ายเงินปันผล ในตัวแบบของ Jones นั่นคือคุณภาพก าไร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
จ่ายเงินปันผล ในตัวแบบของ Jones โดยในตัวแบบของ Jones ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์ถดถอย
สอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่ความคาดหวัง ส่วนในตัวแบบของ Yoon พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์
ระหว่างรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) กับการจ่ายเงินปันผลหรือไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผลในตัวแบบของ Yoon อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) กับการจ่ายเงินปัน
ผล ในตัวแบบของ Yoon ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่
คาดหวังแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   
 
 
 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพตัวแปรควบคุมได้แก่ ผลการด าเนินงาน (ROA) ความ
เสี่ยงทางการเงิน (LEV) ขนาดของกิจการ (FIRMSIZE) อายุกิจการ (AGE) และกระแสเงินสดอิสระ 
(FCF) ก าไรกับการจ่ายเงินปันผล 
 ผลการศึกษา ไมพ่บ ความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงาน (ROA) กับการจ่ายเงินปันผล ทั้งใน
ตัวแบบของ Jones และตัวแบบของ Yoon  อย่างไรก็ตามในตัวแบบของ Jones และตัวแบบของ Yoon 
ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์สอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
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 ผลการศึกษา พบ ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) กับการจ่ายเงินปัน
ผล โดยในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบของ Yoon ให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์การถดถอย
สอดคล้องกับทิศทางความคาดหวัง 
 ผลการศึกษา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกิจการ (FIRMSIZE) กับการจ่ายเงินปัน
ผล ทั้งในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบของ Yoon อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของกิจการ (FIRMSIZE) กับการจ่ายเงินปันผล ทั้งในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบ
ของ Yoon พบว่าขนาดของกิจการ (FIRMSIZE) ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นบวกสอดคล้องกับ
ทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ผลการศึกษา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอายุกิจการ (AGE) กับการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็
ตามเมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างพบว่าอายุกิจการ (AGE) ให้ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเป็นบวก
ซึ่งผลสอดคล้องกับทิศทางความคาดหวัง แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ผลการศึกษา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอายุกิจการ (AGE) กับการจ่ายเงินปันผล ทั้งในตัว
แบบของ Jones และในตัวแบบของ Yoon อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างพบว่า 
ทั้งในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบของ Yoon อายุกิจการ (AGE) ให้ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเป็นลบ
ซ่ึงผลไม่สอดคล้องกับทิศทางความคาดหวัง แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ผลการศึกษา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดอิสระ (FCF) กับการจ่ายเงินปันผล  
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างพบว่ากระแสเงินสดอิสระ (FCF) ให้ค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเป็นบวกซ่ึงผลสอดคล้องกับทิศทางความคาดหวัง แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
  
 
 
 
 จากตารางที่ 4.21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับเงินปันผลจ่ายซึ่งใช้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ แบบพหุคูณและท าการเปรียบเทียบระหว่างตัวแบบ
ของJones  และตัวแบบของ Yoon เพ่ือยืนยันตัวแปรต่างๆที่มาจากทฤษฎี  ท าให้ได้ตัวแปรที่แท้จริงที่มี
ความสัมพันธ์กับเงินปันผลจ่าย ดังนี้ 
ตัวแบบของ Jones  
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) 

เงินปันผลจ่าย 

Dividends Payout  

คุณภาพก าไร 

(Earnings Quality) 
 

+ 

- 
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 ภาพที่ 4.5  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับเงินปันผลจ่าย จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตามตัวแบบ  
ของ Jones  
 

ตัวแบบของ Yoon 

 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 4.6   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับเงินปันผลจ่ายจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ตามตัวแบบของ Yoon 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด จ านวน 11 ข้อ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้น าตัวแบบของJones มา
ใช้ในการค านวณรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) เนื่องจากการทบทวน
วรรณกรรมจะพบว่าส่วนใหญ่ใช้ตัวแบบ The Modified Jones Model เป็นวิธีที่เหมาะสมและสามารถ
วัดค่า รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เปรียบเทียบ
กับวิธีของ Yoon  เพ่ือยืนยันผลการวิเคราะห์ตามตัวแบบของ Jones และผลการศึกษาครั้งนี้ก็ยืนยันได้
ว่าตัวแบบของ Jones ให้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับทฤษฎีและสมมุติฐานที่ตั้งไว้ดีกว่าตัวแบบของ 
Yoon ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้จึงใช้ผลการวิเคราะห์ตามตัวแบบของ Jones ตอบข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1: สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไร 
ตารางที่ 4.22 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบกับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) 

Variable      Expected  Jones 

The effectiveness of audit committee 
AUDC_RATIO        - 

 
-0.000926* 

* p< 0.1 

ความเสี่ยงทางการเงิน 

LEV  
เงินปันผลจ่าย 

Dividends Payout  

- 



172 

 

 จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วน
ของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพก าไร พบว่าสัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) นั่นคือ สัดส่วนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไร และเป็นไปตามทิศทางความสัมพันธ์ที่ความคาดหวัง 
โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis) ตามตัวแบบของ Jones มีค่า
เท่ากับ  -0.000926  ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  
 สมมติฐานข้อที่ 2: สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไร 
 
 
 
ตารางท่ี 4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและ
บัญชีมีกับรายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) 

Variable 
                     

Expected  
                         

Jones 
The effectiveness of audit committee 
AUDC_FIN           - 

 
0.000209 

** p< 0.05 
 จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนสัดส่วนของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีกับคุณภาพก าไร พบว่า สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับรายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร  (DCA)  นั่นคือ สัดส่วนสัดส่วนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุ 
(Regression Analysis) ตามตัวแบบของ Jones มีค่าเท่ากับ 0.000209 ซึ่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 3: จ านวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพก าไร 
 
ตารางท่ี 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบกับรายการ
คงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) 

Variable Expected       Jones 

The effectiveness of audit committee 
AUDC_FRE                                   - 

0.000555 

** p< 0.05 
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 จากตารางที่ 4.24  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้ง
ของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพก าไร  พบว่า จ านวนครั้งของการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความสัมพันธ์กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) 
นั่นคือ จ านวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร  โดย
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุ  (Regression Analysis)  ตามตัวแบบของ Jones มีค่าเท่ากับ 
0.000555 ซึ่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน  

 
สมมติฐานข้อที่ 4:  การตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) มีสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพก าไร 
ตารางที่ 4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่  (Big 4) กับ
รายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) 

Variable    Expected Jones 

Audit quality 
Big4  - 

 
-0.00245 

** p< 0.05 
 จากตารางที่ 4.25  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตรวจสอบโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) กับคุณภาพก าไร พบว่าตรวจสอบโดยส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไม่มีความสัมพันธ์กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 
(DCA) นั่นคือ การตรวจสอบโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ก าไร เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุ  (Regression Analysis) ตามตัวแบบของ Jones มีค่า
เท่ากับ -0.00245 ซึ่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 
สมมติฐานข้อที่ 5: การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) ไป
เป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับ คุณภาพก าไร 
ตารางท่ี 4.26 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ 
(Non-big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) กับ รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร (DCA) 

Variable Expected Jones 

Audit quality 
S-B 

- -0.00612 

** p< 0.05 
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 จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยน
ส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ (Big 4) (S-B) พบว่า การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 
4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) (S-B) ไม่มีความสัมพันธ์กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) นั่นคือ การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่
ใหญ่ (Non-big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) (S-B) ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุ จาก Regression Analysis ตามตัวแบบของ Jones มีค่า
เท่ากับ -0.00612 โดยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 
สมมติฐานข้อที่ 6: การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4)ไปเป็น
ส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) (B-S) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพก าไร 
ตารางที่ 4.27 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
(Big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) (B-S) กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้บริหาร (DCA) 

Variable Expected Jones 

Audit quality 
B-S  + 

 
-0.0458* 

* p< 0.1 
 จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยน
ส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ (Big 4) (S-B) กับคุณภาพก าไร พบว่าการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาด
ไม่ใหญ่ (Non-big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) (S-B) มีความสัมพันธ์กับเชิงลบกับ
รายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) นั่นคือ การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านัก
งานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกลบกับคุณภาพก าไร โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุ จาก Regression Analysis 
ตามตัวแบบของ Jones มีค่าเท่ากับ - 0.0458 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่เป็นไปตามทิศทางของ
ความสัมพันธ์ที่คาดหวัง  ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน   
 
สมมติฐานข้อที่ 7: การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไร 
ตารางที่ 4.28 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี กับ รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร (DCA) 

Variable       Expected Jones 



175 

 

Variable       Expected Jones 

Audit quality 
AUDITPART_CHANGE    -   

 
-0.00808* 

* p< 0.1 
จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพ่ือหาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยน

ผู้สอบบัญชี กับ คุณภาพก าไร พบว่า การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์กับเชิงลบกับรายการคงค้างที่
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) นั่นคือ หรือการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพก าไร  โดยให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์ เป็นไปตามทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวัง และเมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุ จาก Regression Analysis ตามตัวแบบของ Jones มีค่าเท่ากับ -
0.00808 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  

 
สมมติฐานข้อที่ 8: เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นแบบมีเงื่อนไข จะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
คุณภาพก าไร 
ตารางที่ 4.29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบมีเงื่อนไขกับ
รายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) 

Variable Expected Jones 

Audit quality 
QUALIFIED_OPI       + 0.0144 

** p< 0.05 
 จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
ความเห็นของผู้สอบบัญชีทีเ่ป็นแบบมีเงื่อนไข กับ คุณภาพก าไร พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เป็นแบบมีเงื่อนไขกับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) 
นั่นคือ ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เป็นแบบมีเงื่อนไขกับคุณภาพก าไร  
และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุ ตามตัวแบบของ Jones มีค่าเท่ากับ 0.0144 ซึ่งไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ สมมติฐาน  
 
สมมติฐานข้อที่ 9: เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้
ข้อสังเกตทั่วไปมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพก าไร 
 
ตารางที่ 4.30 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบ
บัญชีให้ข้อสังเกตทั่วไป กับ รายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) 
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  Variable Expected Jones 

Audit quality 
ABS_OPI 

 
+ 

 
0.00620 

** p< 0.05  
 จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
ความเห็นของผู้สอบบัญชี ที่เป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตทั่วไป กับ คุณภาพก าไร 
พบว่า เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตทั่วไปไม่มี
ความสัมพันธ์กับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) นั่นคือ เมื่อประเภทความเห็น
ของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตทั่วไปไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร 
โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุ ตามตัวแบบของ Jones มีค่าเท่ากับ 0.00620 ซึ่งไม่มีนัยส าคัญ  
ทางสถิต ิดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน  
 
สมมติฐานข้อที่ 10: เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
คุณภาพก าไร 
ตารางที่ 4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบ
บัญชีให้ข้อสังเกตเก่ียวกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานต่อเนื่อง กับ รายการคงค้าง
ที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) 

  Variable            Expected Jones 

Audit quality 
GOING_OPI  + 

 
0.0404** 

** p< 0.05 
 

   
 จากตารางที่ 4.31  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
ความเห็นของผู้สอบบัญชี ที่เป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานต่อเนื่อง กับ คุณภาพก าไร พบว่าเมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี
เป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับรายการคงค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) 
 นั่นคือ เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกต
เกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพ
ก าไร โดยพิจาณาค่าประสิทธิ์ถดถอยในตัวแบบของ Jones มีค่าเท่ากับ 0.0404 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 
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สมมติฐานข้อที่ 11: คุณภาพก าไรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินปันผล 
ตารางที่ 4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) กับ       
เงินปันผลจ่าย 

Variable    Expected  Jones 

Earnings quality 
DCA 

                        
- 

 
-61.36** 

** p< 0.05 
 จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไร 
กับ การจ่ายเงินปันผล พบว่า รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DCA) มีความสัมพันธ์เชิง
ลบ กับ เงินปันผลหรือ นั่นคือ คุณภาพก าไรมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับ การจ่ายเงินปันผล และเป็นไป
ตามทิศทางความคาดหวัง โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุ จาก Regression Analysis 
ตามตัวแบบของ Jones มีค่าเท่ากับ  -61.36  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 

 



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อ
คุณภาพก าไรและการส่งสัญญาณคุณภาพก าไรผ่านการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
ศึกษาจาก (1) สัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_RATIO) (2) สัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่มี
ความรู้ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี  (AUDC_FIN) (3) จ านวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_FRE) ส่วนคุณภาพการสอบบัญชี ศึกษาจาก 1) การตรวจสอบบัญชี
โดยส านักงานขนาดใหญ่ (Big 4) 2) การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชี ได้แก่ การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชี
จากการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชี
ขนาดไม่ใหญ่ (Non-big4) การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) ไปเป็นส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big-4) การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 
4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ ใหญ่  (Non-big 4) และการเปลี่ ยนผู้สอบบัญชี 
(AUDITPART_CHANGE) 3) ประเภทการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ศึกษาจาก ความเห็นของผู้สอบ
บัญชีแบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED _OPI)ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตทั่วไป 
(ABS_OPI) และความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 
(GOING_OPI)  3. ตัวแปรควบคุม ศึกษาจากผลการด าเนินงาน (ROA) ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) 
ขนาดของกิจการ (FIRMSIZE) อายุกิจการ (AGE) และ กระแสเงินสดอิสระ (FCF)  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ (Empirical Research) เทคนิคที่น ามาวิเคราะห์
ข้อมูลครั้งนี้ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนาโดยแสดงในรูปค่าความถี่ และค่าร้อยละ (Frequency and 
Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(Standard  deviation) ค่าต่ าสุด (Minimum : Min) และค่าสูงสุด (Maximum : Max) เพ่ืออธิบายผล
การศึกษา 
 ในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลตัวแปรที่รวบรวมไว้ ส่วนสถิติเชิงอนุมานจะใช้ 2 เทคนิค คือการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน(Pearson Correlation Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Panel Data fix – Effect 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (SET) ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมการเงิน บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และบริษัทที่เพ่ิงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในช่วง ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2556 โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะต้องเป็น
บริษัทที่มีข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลครบถ้วนจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 1,481 
ตัวอย่าง  
  ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป STATA เนื่องจากเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้แบบจ าลอง 
The Modified Jones Model: Dechow, Sloan, and Sweeny (1995) และ Yoon model: Yoon, 
Miller, and Jirapon (2006) ด้วยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมย้อนหลัง
เป็นเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ. 2552-2556) เพ่ือประมาณรายการคงค้างซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร 
(Discretionary Accrual) ที่ใช้ในการพยากรณ์คุณภาพก าไร และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการใช้
เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการศึกษาสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อ
คุณภาพก าไรและการส่งสัญญาณคุณภาพก าไรผ่านการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณภาพก าไรวัดจากรายการคงค้างซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร
(Discretionary Accrual) เพ่ือวิเคราะห์ระดับการบริหารก าไรของบริษัท ซึ่งการบริหารก าไรผ่านรายการ
คงค้าง (Accrual Management) เป็นการบริหารก าไรที่เกิดจากการที่ผู้บริหารเลือกใช้นโยบายบัญชี การ
ประมาณการทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดท างบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง เพ่ือปกปิดผลการ
ด าเนินงานที่แท้จริง Dechow and Skinner (2000)  เช่น การเลือกใช้นโยบายบัญชีหรือการประมาณ
การทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดท างบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual basis) หากรายการคง
ค้างสูงจะหมายถึงกิจการมีการบริหารก าไรที่สูงจะส่งผลใหคุ้ณภาพก าไรต่ า โดยผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพก าไรของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
 ผลการศึกษา พบความสัม พันธ์ เชิ งบวกระหว่ าง สั ดส่ วนคณะกรรมการตรวจสอบ 
(AUDC_RATIO) กับคุณภาพก าไร โดยในตัวแบบของ Jones ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับ
ทิศทางความสัมพันธ์ที่ความคาดหวัง นั้นคือการใช้ตัวแบบของ Jones สามารถอธิบายได้ว่า การมีสัด
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คณะกรรมการตรวจสอบที่สูงส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น ส่วนในตัวแบบของ Yoon ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างสัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_RATIO) กับคุณภาพก าไร อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
ทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังของสัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_RATIO ) กับคุณภาพก าไร 
ในตัวแบบของ Yoon พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_RATIO) กับ
คุณภาพก าไรให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังแต่ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ  
 ผลการศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญ
ทางด้านการเงินและบัญชี (AUDC_FIN) และจ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(AUDC_FRE) กับคุณภาพก าไร ทั้งในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบของ Yoon  และหากพิจารณา
ทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังพบว่า ทั้งในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบของ Yoon พบว่า สัดส่วน
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี (AUDC_FIN) และจ านวนครั้งการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_FRE)  ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่สอดคล้องกับทิศทาง
ความสัมพันธ์ที่คาดหวัง  นั้นคือ สามารถอธิบายได้ว่า สัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญ
ทางด้านการเงินและบัญชี (AUDC_FIN) และจ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(AUDC_FRE) ไม่ได้ส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น ทั้งในตัวแบบของ Jones และตัวแบบของ Yoon  
 ผลการศึกษาที่สรุปในที่นี้ เป็นการสรุปโดยอิงจากผลการศึกษาในบทที่ 4 อย่างไรก็ตาม 
การศึกษาได้มีการด าเนินการตรวจสอบความเชื่อได้ของผล (Robustness Check) ดังแสดงในภาคผนวก 
ก-ค  
 ภาคผนวก ก แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามตัวแบบของ Modified Jones Model ของ Dechow, Sloan and Sweeney 
(1995); Healy and Wahlen (1999) 
        ภาคผนวก ข แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามตัวแบบของ Yoon: Yoon, Miller and Jiraporn  (2006) ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อจาก 
Modified Jones Model   
 ภาคผนวก ค แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไร ตัวแปรควบคุมกับเงินปัน
ผล (dividend payout ratio) ตามตัวแบบของ Modified Jones Model ของ Dechow, Sloan and 
Sweeney (1995); Healy and Wahlen (1999) 
 ภาคผนวก ง แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไร ตัวแปรควบคุมกับเงินปัน
ผล (dividend payout ratio) ตามตัวแบบของ Yoon: Yoon, Miller and Jiraporn  (2006) ซึ่งได้รับ
การพัฒนาต่อจาก Modified Jones Model   
 ภาคผนวก จ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับคุณภาพการสอบ กับคุณภาพก าไร และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับเงินปันผลของ
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บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูล แบบ Multi equations (SEM) 
ตามตัวแบบของ Modified Jones Model ของ Dechow, Sloan and Sweeney 
 ภาคผนวก ฉ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับคุณภาพการสอบ กับคุณภาพก าไร  และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับเงินปันผล
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูล แบบ Multi equations  
(SEM) ตามตัวแบบของ Yoon: Yoon, Miller and Jiraporn  (2006) ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อจาก 
Modified Jones Model   
 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) 
กับคุณภาพก าไร 
 ผลการศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
(Big 4) กับคุณภาพก าไรในทั้งในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบของ Yoon นั้นคือ สามารถอธิบายได้
ว่า การตรวจสอบโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไม่ได้ส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น อย่างไรก็
หากพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังในตัวแบบของ Jones และตัวแบบของ Yoon  ให้ค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยผลที่แตกต่างกัน โดยในตัวแบบของ Jones ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
สอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวัง แตใ่นตัวแบบของ Yoon ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยผลไม่
สอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวัง  
 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีกับคุณภาพก าไร  
 ผลการศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชี
ขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4)  ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big-4)  กับคุณภาพก าไร ทั้งในตัว
แบบของ Jones และ ในตัวแบบของ Yoon นั้นคือ สามารถอธิบายได้ว่าการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชี
จากส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big-4) ไม่ได้
ส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวัง ในตัวแบบของ 
Jones และใน ตัวแบบของ Yoon ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นบวกซึ่งสอดคล้องกับทิศทาง
ความสัมพันธ์ที่คาดหวังแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   
 ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ (Big-4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big4)   กับคุณภาพก าไรในตัว
แบบของ Jones โดยในตัวแบบของ Jones ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่เป็นไปตามทิศทาง
ความสัมพันธ์ที่คาดหวัง นั้นคือการใช้ตัวแบบของ Jones สามารถอธิบายได้ว่าการเปลี่ยนส านักงานสอบ
บัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big-4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big4) 
ส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big-4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big4) กับคุณภาพก าไร 
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ในตัวแบบของ Yoon โดยในตัวแบบของ Yoon ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่สอดคล้องกับทิศทาง
ความสัมพันธ์ที่คาดหวังและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (AUDITPART_CHANGE) 
กับคุณภาพก าไร ตามทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังในตัวแบบของ Jones ซึ่งตัวแบบของ Jones ให้ค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่ความคาดหวัง นั้นคือ การใช้ตัวแบบของ  
Jones สามารถอธิบายได้ว่าการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น แต่ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (AUDITPART_CHANGE) กับคุณภาพก าไรในตัวแบบของ Yoon อย่างไร
ก็ตามหากพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังในตัวแบบของ Yoon การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี
(AUDITPART_CHANGE) ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังแต่ไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ   
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีกับคุณภาพก าไร 
 ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข
แต่ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (GOING_OPI) กับคุณภาพก าไรตามทิศทางความสัมพันธ์
ที่คาดหวัง ในตัวแบบของ Jones โดยในตัวแบบของ Jones ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับ
ทิศทางความสัมพันธ์ที่ความคาดหวัง นั้นคือการใช้ตัวแบบของ Jones สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อประเภท
ความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 
(GOING_OPI) คุณภาพก าไรจะต่ า ส่วนในตัวแบบของ Yoon ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (GOING_OPI) 
กับคุณภาพก าไร อย่างไรก็ตามหากพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวัง ระหว่างความเห็นของผู้สอบ
บัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (GOING_OPI) กับคุณภาพก าไรใน
ตัวแบบของ Yoon พบว่า ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังแต่ไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบ
มีเงื่อนไข (QUALIFIED _OPI) และความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตทั่วไป 
(ABS_OPI) กับคุณภาพก าไร ทั้งในตัวแบบของ Jones และตัวแบบของ Yoon โดยทั้งในตัวแบบของ 
Jones และตัวแบบของ Yoon ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวัง
แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรควบคุมกับคุณภาพก าไร 
 ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างผลการด าเนินงาน (ROA) กับคุณภาพก าไร  ตาม
ทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังทั้งในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบ Yoon  ที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยสอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่ความคาดหวัง ทั้งตัวแบบของ Jones และตัวแบบ Yoon นั้น
คือ สามารถอธิบายได้ว่า  ผลการด าเนินงาน (ROA) ที่สูงขึ้นส่งผลให้คุณภาพก าไรลดลง   
 ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) กับคุณภาพก าไร  โดย
ในตัวแบบของ Jones ที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่ความคาดหวัง 
นั้นคือ การใช้ตัวแบบของ Jones สามารถอธิบายได้ว่าความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) ที่สูงขึ้นส่งผลให้
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คุณภาพก าไรลดลง ส่วนในตัวแบบของ Yoon ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) 
กับคุณภาพก าไร อย่างไรก็ตามหากพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังในตัวแบบของ Yoon พบว่า 
ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   
 ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างอายุกิจการ (AGE) กับคุณภาพในตัวแบบ Yoon 
โดยให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นบวกซึ่งไม่สอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวัง นั้นคือ การ
ใช้ตัวแบบของ Yoon สามารถอธิบายได้ว่า กิจการที่มีการประกอบธุรกิจยิ่งยาวนานจะส่งผลให้คุณภาพ
ก าไรลดลง ส่วนในตัวแบบของ Jones ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากพิจารณาทิศทาง
ความสัมพันธ์ที่คาดหวังในตัวแบบของ Jones พบว่า ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นบวกซึ่งไม่
สอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ผลการศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกิจการ (FIRMSIZE) กับคุณภาพก าไรทั้งใน
ตัวแบบของ Jones และตัวแบบของ Yoon นั้นคือ การใช้ตัวแบบของ Jones และตัวแบบของ Yoon 
สามารถอธิบายได้ว่า ขนาดของกิจการ (FIRMSIZE) ไม่ได้ส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังทั้งในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบของ Yoon พบว่า ให้ค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกระแสเงินสดอิสระ (FCF) กับคุณภาพก าไรในตัว
แบบของ Yoon โดยในตัวแบบของ Yoon ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทาง
ความสัมพันธ์ที่ความคาดหวัง นั้นคือ การใช้ตัวแบบของ Yoon สามารถอธิบายได้ว่า กระแสเงินสดอิสระ 
(FCF) ที่สูงขึ้นส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น ส่วนในตัวแบบของ Jones ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างกระแส
เงินสดอิสระ (FCF) กับคุณภาพก าไร อย่างไรก็ตามหากพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังในตัวแบบ
ของ Jones พบว่า ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่สอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังและไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ   
 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล  
 ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล ตามทิศทาง
ความสัมพันธ์ที่คาดหวังในตัวแบบ Jones ที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทาง
ความสัมพันธ์ที่ความคาดหวัง นั้นคือ การใช้ตัวแบบของ Jones สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อบริษัทมีก าไรที่
มีคุณภาพจะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง ส่วนในตัวแบบของ Yoon ไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่าง
คุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตามหากพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังในตัวแบบ
ของ Yoon ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังแต่ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ   
 
ผลการศึกษาระหว่างตัวแปรควบคุมกับการจ่ายเงินปันผล 
 ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) กับการจ่ายเงินปันผล 
ทั้งในตัวแบบของ Jones และในตัวแบบของ Yoon ที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสอดคล้องกับทิศทาง
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ความสัมพันธ์ที่ความคาดหวัง นั้นคือ การใช้ทั้งตัวแบบของ Jones และตัวแบบของ Yoon สามารถ
อธิบายได้ว่า เมื่อบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) สูงจะมกีารจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ า 
 ผลการศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่างผลการด าเนินงาน (ROA) ขนาดของกิจการ 
(FIRMSIZE) อายุกิจการ (AGE) และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) กับคุณภาพก าไร อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวังพบว่าผลการด าเนินงาน (ROA) ขนาดของกิจการ (FIRMSIZE) 
และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นบวกซึ่ งสอดคล้องกับทิศทาง
ความสัมพันธ์ที่คาดหวัง อย่างไรก็ตามอายุกิจการ (AGE) Yoon ให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นลบผล
ไมส่อดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวัง  
  
จากการศึกษาความสัมพันธ์ทั้งหมดนั้นจึงสามารถจัดรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพก าไร และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดังนี้ 
 
  

    

 
      

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
 
 
 

คุณภาพก าไร 

Earnings Quality 

การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชี 

จากขนาดใหญ่ไปเป็นขนาดไม่

ใหญ่ 

(B-S)  

เงินปันผลจ่าย 

Dividends Payout  

การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี

(AUDITPART_CHANGE) 

สัดส่วนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(AUDC_RATIO)   

ความเหน็ของผู้สอบบญัชี

แบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้

ข้อสังเกตในรายงานสอบ

บัญชี (GOING_OPI)    

ผลการด าเนินงาน 

ROA  

ความเสี่ยงทางการเงิน 

LEV  

ความเสี่ยงทางการเงิน 

LEV  

+ 

+ 

+ 

+ 

-
+

-
+

-
+

+ 



188 
 
สรุปผลการศึกษาตามสมมติฐานงานวิจัยตามตัวแบบของ Jones (ตารางท่ี 5.1 – 5.3)   
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการศึกษากลุ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไร ตาม
ตัวแบบของ jones 

สมมติฐานงานวิจัย ผลการศึกษา ค าอธิบาย 
H1:  สัดส่วนของคณะกรรม การ
ตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับคุณภาพก าไร 
 

เป็นไปตามสมมติฐาน สัดส่วนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีผลต่อคุณภาพก าไร 
ยิ่งมีสัดส่วนของคณะกรรมการ
สูงก็ยิ่งท าให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น 

H2: สัดส่วนของคณะกรรม การ
ตรวจสอบที่มีความรู้เกี่ยวกับ
การเงินและบัญชีมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับคุณภาพก าไร 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
(ไม่มีความสัมพันธ์) 

ไม่สามารถสรุปได้ว่า สัดส่วน
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่
มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและ
บัญชีท าให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น 

H3 : จ านวนครั้งของการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
คุณภาพก าไร 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
(ไม่มีความสัมพันธ์) 

ไม่สามารถสรุปได้ว่า จ านวน
ค รั้ ง ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบกับ
บัญชีท าให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น 

 
ตารางท่ี 5.2  สรุปผลการศึกษาของคุณภาพการสอบบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพก าไร ตามตัวแบบของ 
Jones 

สมมติฐานงานวิจัย ผลการทดสมมติฐาน ค าอธิบาย 
H 4 : การตรวจสอบบัญชีโดย
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
(Big 4) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับคุณภาพก าไร 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
(ไม่มีความสัมพันธ์) 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  ก า ร
ตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่     (Big 4) ท าให้
คุณภาพก าไรสูงขึ้น 

H5:การเปลี่ยนส านักงาน สอบ
บัญชีจากส านักงานสอบบัญชี
ขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) ไป
เป็นส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ (Big 4) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับคุณภาพก าไร 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน H5:การเปลี่ยนส านักงาน สอบ
บัญชีจากส านักงานสอบบัญชี
ขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) ไป
เป็นส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ (Big 4) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับคุณภาพก าไร 

ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 
สมมติฐานงานวิจัย ผลการทดสมมติฐาน ค าอธิบาย 

H6:การเปลี่ยน ส านักงานสอบ
บัญชีจากส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ (Big-4) ไปเป็นส านัก

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
(มีความสัมพันธ์เชิงบวก) 

เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น ส า นั ก
งานสอบบัญชีจากส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ (Big-4) ไปเป็น
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งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Non-
big 4)  (B-S) สัมพันธ์เชิงลบ 
กับ คุณภาพก าไร 

ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
(Non-big 4) (B-S) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ
ก าไรหมายความว่าการเปลี่ยน
ลักษณะนี้ท า ให้ คุณภาพก าไร
สูงขึ้น 

H7: การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพก าไร 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
   

การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีท าให้
คุณภาพก าไรสูงขึ้นขึ้น 

H8:  เมื่อประเภทความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี เป็นแบบมีเงื่อนไข 
จะมีความสัมพันธ์ เชิ งลบกับ
คุณภาพก าไร 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
(ไม่มีความสัมพันธ์) 

ไม่สามารถสรุปได้ว่า เมื่อประเภท
ความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็น
แบบมีเงื่อนไข จะมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพก าไรที่ลดลง  

H9:  : เมื่อประเภทความเห็น
ของผู้สอบบัญชี เป็นแบบไม่มี
เงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้
ข้อสังเกตท่ัวไปจะมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพ
ก าไร 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน H9:  : เมื่อประเภทความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี เป็นแบบไม่มีเงื่อนไข
แต่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตทั่วไป
จะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
คุณภาพก าไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 
สมมติฐานงานวิจัย ผลการทดสมมติฐาน ค าอธิบาย 

H10:เมื่อประเภทความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี เป็นแบบไม่มี
เงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้
ข้อสังเกตเก่ียวกับความไม่
แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพ

เป็นไปตามสมมติฐาน H10:เมื่อประเภทความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี เป็นแบบไม่มีเงื่อนไข
แต่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกต
เกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพ
ก าไร 
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ก าไร 
 

ตารางท่ี 5.3  สรุปผลการศึกษาคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล ตามตัวแบบของ Jones 
สมมติฐานงานวิจัย ผลการศึกษา ค าอธิบาย 

H11 : คุณภาพก าไรมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรา
การจ่ายเงินปันผล 

เป็นไปตามสมมติฐาน บริษัทมีคุณภาพก าไรจะจ่ายเงินปัน
ผลในอัตราที่สูงขึ้นที่ 

 
สรุปผลการศึกษาตามสมมติฐานงานวิจัยตามตัวแบบของ Yoon (ตารางท่ี 5.4 – 5.6)   
ตารางที่ 5.4  สรุปผลการศึกษากลุ่มประสิทธิผลคณะกรรมการบริษัทมีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไร ตามตัว
แบบของ Yoon 

สมมติฐานงานวิจัย ผลการทดสมมติฐาน ค าอธิบาย 
H1:  สัดส่วนของคณะกรรม การ
ตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับคุณภาพก าไร 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
(ไม่มีความสัมพันธ์) 

ไม่สามารถสรุปได้ว่าสัดส่วน
ของคณะกรรมการตรวจ สอบมี
ผลต่อคุณภาพก าไร  

H2: สัดส่วนของคณะกรรม การ
ตรวจสอบที่มีความรู้เกี่ยวกับ
การเงินและบัญชีมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับคุณภาพก าไร 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
(ไม่มีความสัมพันธ์) 

ไม่สามารถสรุปได้ว่า สัดส่วน
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่
มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและ
บัญชีท าให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5.4  (ต่อ)   
สมมติฐานงานวิจัย ผลการทดสมมติฐาน ค าอธิบาย 

H3 : จ านวนครั้งของการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
คุณภาพก าไร 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
(ไม่มีความสัมพันธ์) 

ไม่สามารถสรุปได้ว่า จ านวน
ค รั้ ง ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบกับ
บัญชีท าให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น 

 
ตารางท่ี 5.5  สรุปผลการศึกษาของคุณภาพการสอบบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพ ต่อคุณภาพก าไร ตามตัว
แบบของ Yoon  

สมมติฐานงานวิจัย ผลการทดสมมติฐาน ค าอธิบาย 
H 4 : การตรวจสอบบัญชีโดย
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
(Big 4)  มีสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
(ไม่มีความสัมพันธ์) 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  ก า ร
ตรวจสอบบัญชีโดยส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ท าให้
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คุณภาพก าไร คุณภาพก าไรสูงขึ้น 
H5:การเปลี่ยนส านักงาน สอบ
บัญชีจากส านักงานสอบบัญชี
ขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) ไป
เป็นส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่(Big 4)มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับคุณภาพก าไร 
H6:การเปลี่ยนส านักงานสอบ
บัญชีจากส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ (Big-4) ไปเป็นส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่(Non-
big 4)(B-S) สัมพันธ์เชิงลบ กับ 
คุณภาพก าไร 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
   (ไม่มีความสัมพันธ์) 
 
 
 
 
 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
(ไม่มีความสัมพันธ์) 

ไม่สามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยน
ส านักงาน สอบบัญชีจากส านัก
ง าน สอบ บัญชี ขน า ด ไม่ ใ ห ญ่ 
(Non-big 4) ไปเป็นส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) 
ท าให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น 
 
ไม่สามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยน
ส านักงานสอบบัญชีจากส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big-4) 
ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ (Non-big 4)  (B-S) ท าให้
คุณภาพก าไรลดลง 

H7: การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพก าไร 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
(ไม่มีความสัมพันธ์) 

ไม่สามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยน
ผู้สอบบัญชีจะท าให้คุณภาพก าไร
สูงขึ้นขึ้น 

ตารางท่ี 5.5  (ต่อ) 
สมมติฐานงานวิจัย ผลการทดสมมติฐาน ค าอธิบาย 

H8: เมื่อประเภทความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี เป็นแบบมีเงื่อนไข 
จะมีความสัมพันธ์ เชิ งลบกับ
คุณภาพก าไร 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ไม่สามารถสรุปได้ว่า เมื่อประเภท
ความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็น
แบบมีเงื่อนไข จะมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพก าไรที่ลดลง 

H9:  : เมื่อประเภทความเห็น
ของผู้สอบบัญชี เป็นแบบไม่มี
เงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้
ข้อสังเกตท่ัวไปจะมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพ
ก าไร 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 (ไม่มีความสัมพันธ์) 

ไม่สามารถสรุปได้ว่าเมื่อประเภท
ความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็น
แบบไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้สอบบัญชีให้
ข้อสังเกตทั่วไปจะมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพก าไรที่ลดลง 

H10:เมื่อประเภทความเห็นของ
ผู้ ส อบ บัญ ชี  เ ป็ น แ บบ ไม่ มี
เ งื่ อ น ไ ข แ ต่ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ใ ห้
ข้ อสั ง เกต เกี่ ย วกับความไม่
แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ด า เนินงานต่อ เนื่ องมีความ 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
   

เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบ
บัญชี เป็นแบบไม่มี เงื่อนไขแต่
ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต่ อ เ นื่ อ ง  มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรที่
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สัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพก าไร ลดลง 
 
ตารางที่ 5.6 สรุปผลการศึกษาคุณภาพก าไรกับการจ่ายเงินปันผล ตามตัวแบบของ ตามตัวแบบของ 
Yoon 

สมมติฐานงานวิจัย ผลการทดสมมติฐาน ค าอธิบาย 
H11 : คุณภาพก าไรมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรา
การจ่ายเงินปันผล 

 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
    (ไม่มีความสัมพันธ์) 

ไม่สามารถสรุปได้ว่ าบริษัทที่ มี
คุณภาพก าไรจะจ่ายเงินปันผล 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ในการอภิปรายผลการศึกษาในครั้งนี้ไดแ้บ่งการอภิปรายออกเป็นสามส่วนได้แก่ การอภิปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพก าไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การอภิปรายผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
สอบบัญชีกับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการอภิปราย
ผลในส่วนของผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับเงินปันผลจ่าย ซึ่งการอภิปรายครั้งนี้
อภิปรายผลที่ได้ตามตัวแบบของ Jones เนื่องจากให้ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์ถดถอยสอดคล้องกับ
ทฤษฎี แนวคิด และทิศทางความคาดหวังและสอดคล้องกับ Dechow, Sloan, and Sweeney (1995) 
ที่พบว่า The Modified Jones Model  สามารถช่วยในการศึกษาเกี่ยวกับ Earnings Management ได้
ชัดเจนที่สุด 
 1. อภิปรายผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
คุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 
 1.1 การศึกษาพบว่าในตัวแบบของ Jones การมคีณะกรรมการตรวจสอบในสัดส่วนที่สูงส่งผลให้
คุณภาพก าไรของบริษัทสูงขึ้น ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Fama (1980) และ Fama 
and Jensen (1983) ที่พบว่ากรรมการจากภายนอกจะช่วยลดปัญหาตัวแทนที่เกิดขึ้นในกิจการ ท าให้
ผู้บริหารลดแรงจูงใจในการบริหารก าไร ส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นกรรมการจากภายนอกที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการท างานของผู้บริหารโดยอิสระ อีกทั้ง
กรรมการจากภายนอกจะมีแรงจูงใจที่จะแสดงบทบาทในฐานะของการเป็นผู้เชี่ยวชาญให้มีผลงานเป็นที่
ยอมรับ หากกิจการมีกรรมการตรวจสอบที่มาจากกรรมการภายนอกในสัดส่วนที่สูงจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นการคานอ านาจการปฏิบัติงานกับ
กรรมการภายในที่จะส่งผลให้ผู้บริหารลดแรงจูงใจบริหารก าไร และเป็นไปตามผลการศึกษาของ  Piot 
and Janin (2007) ที่พบว่าการมีกรรมการตรวจสอบอยู่ในคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับรายการคงค้างโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น
นั้นเอง       

1.2 การศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง สัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญ
ทางด้านการเงินและบัญชี (AUDC_FIN) กับคุณภาพก าไร ไม่สอดคล้องกับ Xie, Davidson and DaDalt 



193 
 
(2003) ซึ่งพบความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญระหว่างสัดส่วนของกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
การเงินกับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารนั้นคือคุณภาพก าไรสูงขึ้น ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่า คณะกรรมการอาจถูกครอบง าจากผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมกิจการ Khanthavit, Polsiri 
and Wiwattanakantang (2003) ดังนั้นการมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ 
ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชีก็ไม่ได้ช่วยส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น และผลการศึกษานี้ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Raghunandan Read and Rama (2001) ที่พบว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญทางด้านการเงินและบัญชี สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบภายในของกิจการได้ดียิ่งขึ้น และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ DeZoort and Salterio (2001) ที่พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มีบุคคลที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการบัญชี จะมีผลกระทบในทางบวกต่อการให้การสนับสนุนแก่ผู้สอบบัญชี 
และช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ  
 1.3 การศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (AUDC_FRE) กับคุณภาพก าไร ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี Resource Dependency ที่
พบว่าความถี่ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นตัวชี้วัดความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ Jackling and Johl (2009) ส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบที่มีจ านวนครั้งของการ
ประชุมสูงจะช่วยลดพฤติกรรมการบริหารก าไรได้  การที่พบความสัมพันธ์ในทิศทางเช่นนี้อาจเป็นเพราะ 
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการประชุมเพียงเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของการประชุม
จ านวน 6 ครั้งต่อปี  ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ DeZoort Hermanson 
Archambeault and Reed (2002) ที่พบว่าจ านวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่งผลให้ระดับของการรายงานทางการเงินที่มีความผิดพลาดลดลง  
 สรุปจากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
คุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้างต้นพบว่ามีเพียงสัดส่วน
คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_RATIO) เท่านั้นที่ช่วยลดปัญหาตัวแทนได้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
จ านวนคณะกรรมการตรวจสอบในสัดส่วนที่สูงจะช่วยคานอ านาจของฝ่ายบริหาร อีกท้ังในการท างานเป็น
หมู่คณะจะช่วยให้การสอบทานรายงานทางการเงินได้ถูกต้องมากขึ้น และไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ฝ่ายบริหาร และท าให้การประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้บริหารเป็นไปได้ดีขึ้น ท าให้สามารถลด
การบริหารก าไรได้ และส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น ส าหรับสัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความ
ช านาญทางด้านการเงินและบัญชี (AUDC_FIN) และความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(AUDC_FRE) ไม่ได้ส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นไปได้ว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นของไทย
โดยส่วนใหญ่เป็นแบบกระจุกตัว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะมาจากบุคคลหรือครอบครัว Wiwattanakantang 
(2001) หรือโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจยังมีการถือหุ้นแบบ พีระมิดที่ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม และใช้
อ านาจกับบริษัททุกแห่งของกลุ่มธุรกิจในเครือเดียวกัน ส่งผลให้กระบวนการก ากับดูแลกิจการไม่มี
ประสิทธิภาพ จึงไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวหรือไม่สามารถสรุปทิศทางของความสัมพันธ์ได้ชัดเจนผล
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Larcker, Richardson and Tuna (2007, para. 4) 
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ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการ โดยการก ากับดูแลกิจการรวมถึงลักษณะของ
กรรมการ ที่ใช้ข้อมูลระหว่างปี ค.ศ.2002-2003 เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ และวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ ส าหรับการตรวจสอบการบริหารก าไรโดยใช้รายการคงค้างตามตัวแบบของ Modified 
Jones (1991) ที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการก ากับดูแลกิจการกับรายการคงค้างเกินปกติไม่
สามารถสรุปทิศทางความสัมพันธ์ ดังนั้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีของไทยจึงอาจไม่ได้เป็นการรับรองผล
การด าเนินงาน เพราะบริษัทส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Form) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นการมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางด้าน
การเงินและบัญชี (AUDC_FIN) หรือความถี่ของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDC_FRE) 
ก็ไม่ได้ส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น  
 
 2. การอภิปรายผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2.1 การศึกษาพบว่า การตรวจสอบโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไม่ได้ส่งผลให้
คุณภาพก าไรสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าถึงแม้บริษัทจะเลือกใช้บริการสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ (Big-4) หรือส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Non-big 4) ก็ไม่ได้ส่งผลให้คุณภาพก าไรต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ได้
ก าหนดใหผู้้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จะสามารถรับรองงบการเงินของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนได้ จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และได้ออกเกณฑ์ ให้การ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน โดยส านักงานสอบบัญชี
จ าเป็นต้องมีระบบการควบคุมคุณภาพงานที่ดีทั้งในระดับส านักงานและในแต่ละงานสอบบัญชี เพ่ือให้
มั่นใจถึงคุณภาพของรายงานทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทในตลาดทุนต้องสังกัดส านักงานสอบบัญชีที่มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตาม
มาตรฐานวิชาชีพจึงท าให้คุณภาพของส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่หรือขนาดใหญ่ไม่แตกต่างกันใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Becker, Defond, 
Jiambalve, and Subramamanyam (1998) ที่แสดงให้เห็นว่า Non-big 6 รายงานรายการคงค้างที่
เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารมากกว่า Big 6 อย่างมีนัยส าคัญ เช่นเดียวกับ Francis and Krishnan 
(1999)  ที่แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของค่าสัมบูรณ์ของรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจ
ของผู้บริหารมากกว่าส าหรับ Non-big 4 และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kim, Chung, and Firth 
(2003) ที่พบว่าบริษัทที่ใช้ Big 6 มีรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารน้อยกว่า Non-Big 6 
อย่างมีนัยส าคัญเช่นเดียวกับการศึกษาของ Fraccis and Krishnan (1999) และ Becker et al. (1998) 
 
 
 2.2 การศึกษาพบว่า  
 การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชี พบว่า การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชี จากส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ (Big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big4) ส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น ผล
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ที่ได้ไม่สอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ที่คาดหวัง ที่คาดว่าการเปลี่ยนจากส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ (Big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big4) จะส่งผลท าให้คุณภาพก าไรลดลง 
เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าการตรวจสอบโดยส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภ าพใน
การตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบดีกว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ เช่น 
Mutchier et al. (1997)  พบว่า ผู้สอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 6 แห่ง (Big 6) มี
แนวโน้มที่จะเสนรายงานการตรวจสอบที่เน้นถึงปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการมากกว่าผู้สอบ
บัญชีของส านักงานขนาดเล็ก (Non- Big 6) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้สอบบัญชีของส านักงานขนาดใหญ่จะ
แสดงความเห็นอย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการตรวจพบและส่งสัญญาณให้ผู้ใช้งบการเงิน
ทราบถึงปัญหาดังกล่าว อีกทั้งเป็นการป้องกันตนเองจากการถูกฟ้องได้ Mutchier et al. (1997) ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางดังกล่าวน่าจะส่งผลท าให้คุณภาพก าไรลดลง ผลการศึกษาที่ได้ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Brian, Carl and Jonathan (2011) ที่พบว่าการหมุนเวียนส านักงานสอบบัญชีจากส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ท าให้รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้บริหารเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนั้นคือคุณภาพก าไรลดลง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการ
เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระมากขึ้น เนื่องจากความสัมพันธ์อันยาวนาน
ระหว่างผู้สอบบัญชีกับลูกค้าจะท าให้ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีลดลง โดยงานวิจัยของ Deis and 
Giroux (1992) พบว่า ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างผู้สอบบัญชีกับลูกค้า ส่งผลให้คุณภาพการสอบ
บัญชีลดลงในเวลาต่อมา เช่นเดียวกับ Mautz and Sharp (1961) พบว่า ระยะเวลาความสัมพันธ์ของ
ผู้สอบบัญชีกับลูกค้ามากขึ้นนั้น จะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสูญเสียความเป็นอิสระไปเพราะว่าความเที่ยงตรง
ของผู้สอบบัญชีจะลดลงเมื่อระยะเวลาล่วงเลยไป นอกจากนี้อาจเป็นเพราะส านักงานขนาดไม่ใหญ่ (Non-
big 4) ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุน เนื่องจากในมุมมอง
ทั่วไปจะเห็นว่าการตรวจสอบโดยส านักงานบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ
มากกว่าการตรวจสอบโดยส านักงานขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) โดยพยายามให้บริการสอบบัญชีที่มี
คุณภาพสูงในปีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ให้บริการสอบบัญชี
ในคุณภาพที่ต่ า 
 ดังนั้นการสอบบัญชีโดยส านักงานขนาดไม่ใหญ่ (Non-big 4) ซึ่งเป็นเพราะผู้สอบบัญชีรายใหม่
ย่อมต้องการสร้างผลงานและความน่าเชื่อ โดยพยายามตรวจสอบบัญชีให้มีคุณภาพในปีที่รับงานใหม่ 
และจัดให้มีการแก้ไขและปรับปรุงงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อนและ
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการตรวจสอบรายการส ารองและรายการคงค้าง เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากข้อ
พิพาททางกฎหมาย  
 ผลการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Deis, Jr. and Giroux (1996) ที่พบว่าการเปลี่ยน
ผู้สอบบัญชีส่งผลให้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ให้บริการสอบบัญชีที่มีคุณภาพสูงในปีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็น
ผลจากการที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ให้บริการสอบบัญชีในคุณภาพที่ต่ า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Lazer et al. (2004) ที่ได้ศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการ
เปลี่ยนผู้สอบบัญชีในช่วงปี 1988 ถึง 2002 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสมการ
ทดสอบความสัมพันธ์ ในการศึกษาพบว่าบริษัทจดทะเบียนที่เปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีมักจะถูกผู้สอบ
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บัญชีคนปัจจุบันจัดให้มีการแก้ไขและปรับปรุงงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
คนก่อนและมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการตรวจสอบรายการส ารองและรายการคงค้าง เพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการที่เปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (big 4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีที่ไม่ใช่ส านักงานขนาดใหญ่ (Non-big 4) จึง
ส่งผลให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น 
 การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (AUDITPART_CHANGE) ส่งผลให้คุณภาพ
ก าไรสูงขึ้น ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้สอบบัญชีคนใหม่ต้องการสร้างผลงานจึงมุ่งเน้นจัดให้มีการ
แก้ไขและปรับปรุงงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อนและมุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบรายการส ารองและรายการคงค้าง   โดยผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจใช้
ความคุ้นเคยมากเกินไปและละเลยในการตรวจสอบรายการคงค้าง โดย Shockley (1981)  กล่าวว่า
ระยะเวลาความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทลูกค้าอาจท าให้ผู้สอบบัญชีไม่ระมัดระวัง
เท่าที่ควรได้ เนื่องจากพบว่าในอดีตมีการร้องเรียนมากมายให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพราะการที่
ผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับบริษัทลูกค้า อาจน าไปสู่ข้อตกลงต่าง ๆ ที่เป็นส่วนได้เสียระหว่าง
ผู้สอบบัญชีและบริษัทลูกค้า ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานอย่างหละหลวม ไม่เต็มความสามารถ  
สอดคล้องกับ Matcalf Committee ได้กล่าวว่า “การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี”  ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ Chen, Lin and Lin (2008) พบว่า
เมื่อระยะเวลาในการให้บริการสอบบัญชีของหุ้นส่วน (Audit Partner) เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้รายการคงค้าง
ที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และสอดคล้องกับการศึกษา ของ Chi and 
Huang (2005) ที่พบว่า เมื่อระยะเวลาการให้บริการสอบบัญชีของหุ้นส่วน (Audit Partner) เพ่ิมขึ้นจะ
ส่งผลให้มีความคุ้นเคยในธุรกิจและจะท าให้มีความเข้าใจในธุรกิจซึ่งส่งผลให้การจัดการก าไรน้อยลง แต่
ถ้ามีระยะที่ยาวนานเกินไปจะส่งผลให้การจัดการก าไรเพ่ิมขึ้น  ดังนั้นการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีจึงช่วยลด
ปัญหาตัวแทน ท าให้การบริหารก าไรลดลง และส่งผลให้ก าไรมีคุณภาพสูงขึ้น  
 อย่างไรก็ตามพบว่า การเปลี่ยนจากส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ (Non-big4) ไปเป็น
ส านักงานบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพก าไร ถึงแม้ผลที่ได้จะสอดคล้องกับทิศทาง
ความสัมพันธ์ที่คาดหวัง แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 2. การศึกษาพบว่า ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปได้แก่ ความเห็นของผู้สอบ
บัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการในรายงานสอบบัญชี  
(GOING_OPI) มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bartov et al. 
(2001) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary 
Accrual) กับรายงานของผู้สอบบัญชี ที่พบว่ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีปัญหา
การด าเนินงานต่อเนื่อง และครอบคลุมถึงรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบไม่มีเงื่อนไข แต่มีการเพ่ิมวรรค
อธิบายเพ่ือเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ ผลการศึกษาพบว่า รายงานผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปกรณี
ดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับรายการคงค้างที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Marty et al. (2004) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารกับ
รายงานของผู้สอบบัญชี ที่พบว่ารายงานของผู้สอบบัญชีในแบบที่ เปลี่ยนแปลงไปกรณีปัญหาการ
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ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมถึงรายงานแบบที่ไม่มีเงื่อนไขแต่มีวรรคอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับรายการค้างที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร    
 อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี
แบบมีเงื่อนไข (OPINION_CHANGE) ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตทั่วไป 
(ABS_OPI) กับคุณภาพก าไร 
 สรุปผลการศึกษา ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกับคุณภาพก าไรในครั้งนี้ 
พบว่าไม่ว่าจะใช้บริการสอบบัญชีกับส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่หรือขนาดไม่ใหญ่ก็ไม่ได้ท าให้คุณภาพ
การสอบบัญชีแตกต่างกัน จะมีเพียงการเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ไป
เป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดไม่ใหญ่ และการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเท่านั้น ที่ส่งผลท าให้คุณภาพก าไรสูงขึ้น 
ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีท าให้ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้สอบ
บัญชีคนใหม่สามารถแก้ไขและปรับปรุงงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคน
ก่อนและมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการตรวจสอบรายการส ารองและรายการคงค้าง และเมื่อความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง พบว่าคุณภาพก าไรจะต่ า 
  3. ตัวแปรควบคุม จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรควบคุมกับคุณภาพก าไร ผลการศึกษาพบว่า  
 3.1 ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงาน (ROA) กับคุณภาพก าไร ผล
การศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับ Myers and Skinner (2000) และLee et al (2006) ที่พบว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับการตกแต่งก าไรในทิศทางบวก อย่างไรก็ตามมี
ผลงานวิจัยที่ขัดแย้งกันโดยงานวิจัยของ Bedard et al.(2004) พบว่า อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการบริหารก าไรของกิจการ 
 3.2 ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) ส่งผลให้คุณภาพก าไรต่ า ความสัมพันธ์ในทิศทาง
ดังกล่าวที่พบอาจเป็นเพราะผู้บริหารต้องการหลีกเลี่ยงการผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ที่ให้ไว้
กับเจ้าหนี้ จึงพยายามเพ่ิมระดับของผลก าไรในงวดปัจจุบันให้สูงขึ้นเพ่ือให้โครงสร้างทางการเงินเป็นไป
ตามเงื่อนไขของการท าสัญญาเงินกู้ ดังนั้นบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงจึงท าให้ผู้บริหารอาจจะรับ
เอาแนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีหรือการท ารายการจัดหาเงินนอกงบดุลมาใช้เพ่ือ เพ่ิมระดับของผล
ก าไรในงวดปัจจุบัน ท าให้ก าไรไม่มีคุณภาพ และเพ่ือลดความน่าจะเป็นที่จะผิดสัญญาเงินกู้ยืม ซึ่งเป็นไป
ตามทฤษฎีการบัญชีผลประโยชน์ (Positive Accounting Theory)  ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Defond and Jiamalvo (1994) ที่พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนหนีสินต่อสินทรัพย์สูงมี
แนวโน้มที่ผู้บริหารจะบริหารก าไรมากขึ้นเพ่ือป้องการการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้  เช่นเดียวกับ Watts 
and Zimmerman (1986) พบว่าบริษัทที่มีสัดส่วนของหนี้สินสูง มีแนวโน้มสูงที่จะท าการบริหารก าไร
เพ่ือหลีกเลี่ยงการผิดกฎตามก าหนดเงื่อนไขทางการเงิน (Debt convenient) ของเจ้าหนี้เนื่องจากหาก
ผลก าไรของบริษัทลดลงหรือมีผลขาดทุน ท าให้เจ้าหนี้เกิดความไม่มั่นใจต่อความสามารถในการช าระหนี้
ของบริษัท เจ้าหนี้จึงท าการก าหนดกฎเกณฑ์บางอย่าง เช่น การด ารงอัตราส่วนทางการเงิน หรือต้นทุนใน
การกู้ยืมเงิน เป็นต้น 
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      3.3  ขนาดของกิจการ (FIRMSIZE) พบว่าขนาดกิจการไม่มีอิทธิพบต่อคุณภาพก าไร 
การศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับ Watts and Zimmerman (1978) ที่พบว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมี
การเปิดเผยข้อมูล และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าหรือใช้ต้นทุนน้อยกว่าบริษัทขนาดเล็ก ท าให้นัก
ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายกว่า ดังนั้นบริษัทขนาดใหญ่จึงมีแนวโน้มที่จะมีคุณภาพก าไรมากกว่า
บริษัทขนาดเล็ก Siregar and Utama (2008) และผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Xie, 
Davidson, and Dadalt (2003) Yang and Krishnan (2005)  Thoopsamut and Jaikengkit 
(2009) และ Datta et al. (2013) ที่พบว่าขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับคุณภาพ
ก าไร   
    3.4 อายุกิจการ (AGE) ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไร ซึ่งไม่เป็นไปตามทฤษฎีวัฎจักร
ธุรกิจ (Business  Life Cycle Theory) ที่พบว่าระดับรายการคงค้างจะแตกต่างกันไปตามวงจรธุรกิจ ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศลียา สังขสุวรรณ์ 2548  ที่พบว่า อายุของกิจการจากกลุ่ม
ตัวอย่างความสัมพันธ์ระยะสั้นมีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรในทิศทางเดียวกัน นั้นหมายถึง เมื่ออายุ
กิจการน้อยจะมีคุณภาพก าไรต่ า  
 3.5  กระแสเงินสดอิสระ (FCF) ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไร ผลการศึกษานี้ไม่
สอดคล้องกับ Dechow (1994) และ Peasnell et al. (2000) ทีพบว่ากระแสเงินสดอิสระมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการบริหารก าไรของบริษัทหรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพก าไร เนื่องจาก
ผู้บริหารจะใช้วิธีการบริหารก าไรเพ่ือปกปิดผลการด าเนินงานหรือกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่
ตกต่ าซึ่งส่งผลต่อคุณภาพก าไร 
 
4.  การอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไร กับการจ่ายเงินปันผล  
 ศึกษาจากตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับการจ่ายเงินปันผล ได้แก่ คุณภาพก าไร และศึกษา
จากตัวแปรควบคุม ได้แก่ ผลการด าเนินงาน (ROA) ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) ขนาดของกิจการ 
(FIRMSIZE) อายุกิจการ (AGE) และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

     4.1 การศึกษาพบว่า คุณภาพก าไรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจ่ายเงินปันผล นั้นหมายถึง 
เมื่อกิจการมีคุณภาพก าไรสูงจะส่งผลให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น การพบความสัมพันธ์เช่นนี้
อาจเป็นเพราะ เมื่อบริษัทมีก าไรที่มีคุณภาพย่อมมีเงินสดมากเพียงพอที่น าไปจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้บริษัท
เชื่อว่าเงินปันผลเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความเชื่อม่ันและความมั่นคงในการตัดสินใจของนักลงทุน อันจะ
ส่งผลไปถึงการระดมทุนที่ง่ายขึ้นของบริษัท และบริษัทเชื่อว่านักลงทุนจะยอมจ่ายเงินซื้อหุ้นราคาที่แพง
กว่าหรือในราคาที่มีส่วนเกิน (Premier) ส าหรับหุ้นของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ าเสมอ 
ประกอบกับความสอดคล้องของราคาหุ้นและการจ่ายเงินปันผลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน Asquith and 
Mullins (1983) การจ่ายเงินปันผลจึงเป็นตัวสะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไร ผลการด าเนินงานใน
ปัจจุบันและแนวโน้มการด าเนินงานในอนาคตของบริษัท Fairchild (2010); H ussainey and Aal-Eisa 
(2009)  ก าไรที่สามารถคาดการณ์ได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริหารน ามาพิจารณาในการก าหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล Scott, Jr and etc. (1999) นั้นคืออัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการคาดการณ์ก าไรในอนาคตของกิจการ ถ้าก าไรไมมี่คุณภาพและผันผวนมาก ผู้บริหารอาจไม่มั่นใจใน
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ความสามารถของบริษัทในการก่อให้เกิดเงินสดอย่างเพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้องการเงินสดใน
อนาคตได้ ผู้บริหารจึงต้องจัดสรรก าไรส่วนใหญ่เก็บไว้เพ่ือการใช้เงินในอนาคต ในทางกลับกันหากบริษัท
ที่มีแนวโน้มก าไรสม่ าเสมอและมีคุณภาพจะจัดสรรก าไรเพ่ือจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนที่มากกว่าส่วนที่จะ
เก็บส ารองไว้ลงทุนในอนาคต เพราะผู้บริหารมั่นใจว่าจะสามารถท าก าไรเพ่ือตอบสนองความต้องการ
เงินทุนในอนาคตได้  จึงสามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินงาน ความสามารถในการท าก าไร ความมั่นคง และกระแสเงินสดในอนาคตที่ดี การจ่ายเงิน
ปันผลจึงช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล เพราะเป็นการจูงใจให้นักลงทุนเชื่อว่า บริษัทยังมีความ
สามารในการสร้างก าไรและเป็นบริษัทที่น่าลงทุน เป็นการส่งสัญญาณของความคาดหวังของบริษัทใน
อนาคต Booth and Chang (2011) ซึ่งเป็นไปตาม ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Haider et al. (2012)  และ Aurangzeb and Dilawer (2012) 
ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการก าไรกับการจ่ายเงินปันผล พบว่าการจัดการก าไรและการจ่ายเงิน
ปันผลมีความสัมพันธ์ไปทิศเชิงลบ นั้นหมายความว่าบริษัทที่มีคุณภาพก าไรที่สูง จะมีการจ่ายเงินปันผลที่
สูงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาโดย Kasanen et al. (1999) ที่
พบว่า ผู้ถือหุ้นมีความต้องการที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงและคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผลจ่ายอย่าง
สม่ าเสมอ ดังนั้นบริษัทจึงมีแรงจูงใจที่จะท าการจัดการก าไรให้เ พียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และงานวิจัย
ของ Edelstein et al. (2009) ยังพบว่า ความต้องการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจ่ายเงินปันผลได้
กระตุ้นให้ผู้บริหารมีการจัดการก าไร หากบริษัทมีรายงานก าไรที่สูง ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะคาดหวังถึงการ
จ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับการงานวิจัยของ Moghri and Galogah 
(2013) ที่พบว่า การจัดการก าไรกับการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
สาระส าคัญ  
 4.2 ตัวแปรควบคุม จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรควบคุมกับการจ่ายเงินปันผล ผลการศึกษาพบว่า  
   1) ผลการด าเนินงาน (ROA) มีไม่อิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผล ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่
สอดคล้องกับเจนเสนและคณะ Jensen et al. (1992) ทีไ่ด้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงาน
และการจ่ายเงินปันผลในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลการด าเนินงานวัดจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
(ROA) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทไม่ต้องส ารองเงินไว้ส าหรับการ
ลงทุนในอนาคตจึงน ามาจ่ายเงินปันผลได้ เป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าอาจจะมีการจ่ายเงินปัน
ผลในอนาคต Harada andNguyen (2005); Ramli (2010) เช่นเดียวกับ Ling et al. (2008) ที่พบว่า 
ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) เป็นปัจจัยที่กระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Imran (2011) ที่พบว่า ความสามารถในการท าก าไร เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับเงินปันผลไปในทิศทางเดียวกัน 
   2) ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) ส่งผลให้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ าลง ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่า ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทย่อมมีต้นทุนเกิดขึ้นเสมอ โดยต้นทุนดังกล่าวจะมา
จากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละฝ่าย ซึ่งบริษัทต้องพยายามลดต้นทุนกับบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในมูลค่าต่ าที่สุด โดย
ต้นทุนระหว่างบริษัทกับเจ้าหนี้อาจรวมไปถึงดอกเบี้ยจ่าย และค่าปรับเนื่องจากผิดสัญญาเงินกู้ยืม ซึ่ง
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บริษัทพยายามจ่ายหนี้สินให้ตรงเวลา ดังนั้นความจ าเป็นในการช าระหนี้สินจึงเป็นปัจจัยที่ต้องถูกน ามา
พิจาณาก่อนการประกาศจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง เพ่ือเป็นการรักษาเครดิตของบริษัท และเป็นการลด
ต้นทุนธุรกรรมที่จะเกิดข้ึนจากการผิดนัดชะร าหนี้ลง การที่ความเสี่ยงทางการเงินสูงส่งผลให้มีการจ่ายเงิน
ปันผลต่ าเนื่องจากความจ าเป็นในการช าระหนี้ โดยบริษัทต้องมีการกันก าไรส่วนหนึ่งเอาไว้เพ่ือจ่ายภาระ
ผูกพัน ผลที่ตามมาก็คือบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นเมื่อบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินสูงจึง
มักมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ าลง ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม (Transaction cost theory) 
Klaes (2008) ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ นลินี เวชริระยะสกุล (2551) ที่ท าการศึกษา
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2550 พบว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอัตรา
การจ่ายเงินปันผล    
  3) ขนาดของกิจการ (FIRMSIZE) ไมมี่อิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผล ผลการศึกษานี้ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Al-Najjar (2009) ที่พบว่า ขนาดของบริษัท เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของเงินปันผลจ่าย และ Imran (2011) ที่พบว่าขนาดของบริษัทเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับเงินปันผลต่อหุ้นไปในทิศทางเดียวกัน 
       4) อายุกิจการ (AGE) ไม่มีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผล ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีวัฏ
จักรธุรกิจ (Business  Life Cycle Theory) Churchill and Lewis (1983) ที่พบว่าบริษัทที่อยู่ในช่วง
เริ่มต้นและเติบโตนั้น จ าเป็นต้องใช้เงินทุนสูง ท าให้บริษัทอาจไม่สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้ แต่
บริษัทที่มีอายุมากขึ้นจนเริ่มเข้าสู่ภาวะอ่ิมตัวและถดถอยจะเน้นไปที่การคืนผลตอบแทนให้กับนักลงทุน
มากกว่าการเก็บก าไรไว้ลงทุนเหมือนกับบริษัทที่มีอายุน้อยและอยู่ในช่วงเติบโต ซึ่งท าบริษัทที่มีอายุน้อย
มักไม่ค่อยประกาศจ่ายปันผล ในขณะที่บริษัทที่มีอายุมากจะมีการประกาศจ่ายปันผลที่ สูง และไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Grullon et al. 2005 ที่พบว่า บริษัทมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมการจ่ายเงินปันผล 
ขณะที่บริษัทเจริญเติบโตเต็มที่เพราะมีการลงทุนที่ลดลง และมีกระแสเงินสดอิสระมากขึ้นท าให้บริษัท
จ่ายออกในรูปเงินปันผลหรือซื้อหุ้น เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าจะไม่มีการลงทุนเพ่ิม 
  5) กระแสเงินสดอิสระ (FCF) ไม่มีอิทธิพลต่อการผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ที่พบว่ากิจการที่มีกระแสเงินสดอิสระคงเหลือสูงมักจะมีการการ
จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง Easterbrook (1984); Jensen (1986); Lang and Litzenberger   (1989)  

  จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลส่งผลให้คุณภาพก าไรของบริษัทเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท การเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ (Big-4) ไปเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Non-big 4) และการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และ
เมื่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกต
เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องจะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรที่ต่ า  และพบว่าเมื่อบริษัทมีคุณภาพ
ก าไรที่สูงจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงเช่นกัน นั้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้การจ่ายเงินปันผลในการส่ง
สัญญาณคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือเป็นการลดปัญหา
ตัวแทนที่เกิดจากการไม่สมมาตรของข้อมูลระหว่างผู้บริหารกับผู้ลงทุน   
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5. ข้อเสนอแนะ 
 การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นของบริษัท.เป็นการส่งสัญญาณว่าบริษัทมีผลการด าเนินที่ดีในอนาคต 
อีกทั้งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะส่งผลให้มูลค่ากิจการเพ่ิมขึ้นโดยนักลงทุนยินดีที่จะได้รับเงินปันผล
เพ่ือน าไปลงทุนต่อมากกว่าการรอก าไรที่จะได้จากการที่ราคาหุ้นจะสูงขึ้นในอนาคต และหากบริษัท
รายงานผลก าไรที่สูงในงบการเงินจะส่งผลให้นักลงทุนเกิดความสนใจที่จะลงทุนซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ
นั้นด้วยมูลค่าที่สูงตามมาอีกด้วย ด้วยสาเหตุนี้อาจท าให้ผู้บริหารของบริษัทเกิดแรงจูงใจสร้าง
ผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ตนเองด้วยการบริหารก าไรให้บิดเบือนไปจากความจริง ในมาตรฐานทางบัญชีนั้น 
งบการเงินนั้นไม่ได้ระบุว่ามีการตกแต่งตัวเลขหรือมีการบริหารก าไร จะมีเพียงข้อสังเกตความผิดปกติจาก
รายงานของผู้สอบบัญชีที่ยาวผิดปกติ มีการเอ่ยถึงความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่มีสาระส าคัญ มีการออก
รายงานที่ล่าช้ากว่าปกติเป็นต้น สัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นตัวบ่งบอกว่าผู้บริหารและผู้สอบบัญชีมี
ความเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับรายการบางรายการว่าควรจะมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอย่างไรจึงจะเกิดความ
เหมาะสม ดังนั้นหากผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลได้นั้นย่อมเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจลงทนุซึ่งปัจจุบันนี้นักลงทุนยังไม่สามารถทราบได้ว่างบการเงินใดมีการบริหารก าไรหรือไม่ 
เนื่องจากกิจการที่มีการบริหารก าไรจะเก็บข้อมูลก าไรที่แท้จริงไว้เป็นความลับ โดยมีเพียงผู้บริหารเท่านั้น
ที่ทราบข้อมูลก าไรที่แท้จริง ซึ่งหากบริษัทมีการบริหารก าไรสูงย่อมส่งผลให้คุณภาพก าไรต่ า โดยผู้ลงทุน
ควรพิจารณาสัญญาณต่างๆ เพ่ือประกอบในการตัดสินใจลงทุน 
 การศึกษาครั้งนี้ จะบ่งบอกถึงสัญญาณบ่งชี้ถึงคุณภาพก าไรที่ส่งอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทต่างๆในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนน ามาใช้เป็น
หลักเกณฑ์เบื้องต้นประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยมีดังนี้ 
 1)  ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
 ส าหรับนักลงทุน: น าผลการศึกษาด้านประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณภาพ
การสอบบัญชี และด้านการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มา
ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ส าหรับหน่วยงานก ากับดูแล: ใช้ข้อมูลผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง 
และควบคุม ให้การสอบบัญชีมีมาตรฐานและคุณภาพมากขึ้นและมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการในการก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคต เนื่องจากผลการศึกษา        
เรื่องประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีเพียงสัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้นที่ 
ส่งผลให้คุณภาพก าไรเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุนของประเทศไทยต่อไป  
          ส าหรับผู้บริหาร: ใช้ข้อมูลเพ่ือทบทวนบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ และลดแรงจูงใจของ
ผู้บริหารไม่ให้เกิดการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ตนเองด้วยการบริหารก าไรให้บิดเบือนไปจากความ
จริง 
          ส าหรับนักวิชาการและบุคคลทั่วไป : สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นฐานเพ่ือต่อยอด 
พัฒนา และขยายฐานของความรู้ในการศึกษาวิจัยในอนาคต 
 2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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 1. เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้ยังไม่สามารถอ้างอิงถึงทุกกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มธุรกิจธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ ประกันชีวิตและประกันภัย บริษัท
ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ถูกเพิกถอน และบริษัทที่เพ่ิงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะด าเนินการบริหารก าไร ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนไม่สามารถทราบ
ข้อมูลก าไรที่แท้จริงได้ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการลงทุนและเกิดผลเสียหายตามมา 
ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรจะต้องหาวิธีการให้ได้มาซึ่งการเก็บข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
กลุ่มบริษัทที่ได้กล่าวมาข้างต้น   
 2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเปรียบเทียบการวัดการบริหารก าไรที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร ระหว่างตัวแบบของ Jones และตัวแบบของ Yoon เพียงสองตัวแบบ ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจ
หาตัวแบบอ่ืนๆ ที่ใช้ค านวณหาการบริหารก าไรที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารเพ่ือเป็นการยืนยันผลที่
ได้เพ่ิมเติม 
 3) ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งมีการตัดข้อมูลไปบางส่วน ที่เกิดจากการน าข้อมูลมาทดสอบค่าผิดปกติ 
(Outlier) โดยการน าข้อมูลมาสร้างเป็นแผนภาพกระจัดกระจาย (Scatter Plots) หากข้อมูลมีค่า
แตกต่างทั้งมากกว่าและน้อยกว่าจากข้อมูลในชุดเดียวกันมากผิดปกติ ได้ด าเนินการขจัดข้อมูลที่มีค่า
ผิดปกติและตัดข้อมูลของบริษัทที่มีข้อมูลทางบัญชีไม่ครบถ้วนและไม่ต่อเนื่องซึ่งส่งผลท าให้มีการศึกษา
ครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา จึงท าให้ผลการศึกษาท่ีไดไ้ม่ตรงกับค่าความคาดหวัง  
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คุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
ตัวแบบของ Modified Jones Model ของ Dechow, Sloan and Sweeney (1995); Healy and 
Wahlen (1999) โดยวิธี  Fixed Effect Regression Model (FE) และ วิธี random effect model 
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RE_IN 

  DCA EQ 
Big4  -  +  -0.00245 0.00689 -0.00245 0.00616 
S-B  -  +  -0.00612 -0.0119 -0.00612 -0.0108 
B-S  + - -0.0458* -0.0425* -0.0458* -0.0435* 
AUDITPART_CHANGE    -   +  -0.00808* -0.00685 -0.00808* -0.00689 
QUALIFIED_OPI + - 0.0144 0.00745 0.0144 0.00818 
ABS_OPI  +  -  0.0062 0.0128* 0.0062 0.0115 
GOING_OPI  +  - 0.0404** 0.0220* 0.0404** 0.0206 
AUDC_RATIO  - - -0.000926* -9.21E-06 -0.000926* -0.000256 
AUDC_FIN  - + 0.000209 0.00012 0.000209 0.000101 
AUDC_FRE  -  +  0.000555 0.0013 0.000555 0.00112 
ROA   +  - 0.000799*** 0.000614*** 0.000799*** 0.000655*** 
LEV   +  - 0.000349* 0.000525*** 0.000349* 0.000485*** 
FIRMSIZE   - + -0.00715 -0.00897*** -0.00715 -0.0105*** 
AGE   -  +  0.00116 -0.000524*** 0.00116 -0.000408** 
FCF  - + 0.0000374 0.00000467 0.0000374 0.0000296 
d2010 

  
-0.00572 -0.00317 -0.00572 -0.00316 

d2011 
  

0.000581 0.00499 0.000581 0.00526 
d2012 

  
0.00278 0.00739 0.00278 0.00757 

d2013 
  

. 0.00594 . 0.0063 
ind1 

    
. 0.00553 

ind2 
    

. 0.0198 
ภาคผนวก ก  (ต่อ) 

Variable  (expected FE RE FE_IN RE_IN 



 
 

227 
 

sign) 
DCA EQ         

ind3     . 0.0278** 
ind4 

    
. 0.00971 

ind5 
    

. 0.0206** 
ind6 

    
. -0.0141 

ind7 
    

. . 
Constant 

  
0.181 0.231*** 0.181 0.267*** 

N 
  

1481 1481 1481 1481 
N_g 

  
318 318 318 318 

F 
  

2.113 
 

2.113 
 

chi2 
   

69.19   91.38 
r2_o 

  
0.00163 0.0728 0.00163 0.1 

r2_w 
  

0.0322 0.0246 0.0322 0.0267 
F_f 

  
3.444 

 
3.444 

 
* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
  
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
คุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
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B-S  + - -0.00871 -0.00546 -0.00871 -0.00553 
AUDITPART_CHANGE    -   +  0.0101 0.0141 0.0101 0.0141 
QUALIFIED_OPI + - 0.0404 -0.000942 0.0404 -0.0000924 
ABS_OPI  +  -  0.00878 0.00546 0.00878 0.00906 
GOING_OPI  +  - 0.0744 0.0404 0.0744 0.0443 
AUDC_RATIO  - - -0.00011 -0.00213* -0.00011 -0.00175 
AUDC_FIN  - + 0.000141 -0.0000988 0.000141 -0.0000834 
AUDC_FRE  -  +  0.00346 0.00157 0.00346 0.00133 
ROA   +  - 0.00352*** 0.00319*** 0.00352*** 0.00306*** 
LEV   +  - 0.000703 0.000525 0.000703 0.000551 
FIRMSIZE   - + -0.0274 -0.00815 -0.0274 -0.00942 
AGE   -  +  0.0118*** -0.00111 0.0118*** -0.00119 
FCF   -0.00469*** -0.00380*** -0.00469*** -0.00385*** 
d2010 -0.0124 0.000132 -0.0124 0.000326 
d2011 -0.00895 0.016 -0.00895 0.0163 
d2012 -0.0224 0.0128 -0.0224 0.0135 
d2013 . 0.0480*** . 0.0485*** 
ind1 

  
. 0.0481 

ind2 
  

. 0.0522 
ind3 

  
. -0.0586 

ภาคผนวก ข (ต่อ) 

Variable  
  

FE 
  

RE 
  

FE_IN 
  

RE_IN 
  

ind4 
  

. -0.0228 
ind5 

  
. -0.0188 

ind6 
  

. 0.028 
ind7 

  
. . 

Constant 0.417 0.454*** 0.417 0.468*** 
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N 1481 1481 1481 1481 
N_g 318 318 318 318 
F 4.906 

 
4.906 

 
chi2 

 
78.54   86.09 

r2_o 0.000786 0.0268 0.000786 0.0399 
r2_w 0.0716 0.0662 0.0716 0.0672 
F_f 5.749 

 
5.749 

 
* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไร ตัวแปรควบคุมกับเงินปันผล 
(dividend payout ratio) ตามตัวแบบของ Modified Jones Model ของ Dechow, Sloan and 
Sweeney (1995); Healy and Wahlen (1999)  โดยวิธี Fixed Effect Regression Model (FE)  
และ วิธี random effect model (RE) 

 Variable 
(expected 

sign) 
FE RE FE_IN RE_IN 

DCA  - -61.36** -49.53** -61.36** -46.33** 
ROA  + 0.212 0.700*** 0.212 0.700*** 
LEV  - -0.344** -0.351*** -0.344** -0.342*** 
RMSIZE  + 4.35 1.746 4.35 2.256* 
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AGE  + -1.1 0.00317 -1.1 -0.0455 
FCF  + 0.0631 0.279* 0.0631 0.258* 
d2010 -3.845 -5.173 -3.845 -5.114 
d2011 1.592 -0.617 1.592 -0.654 
d2012 -2.001 -5.483 -2.001 -5.468 
d2013 . -3.726 . -3.641 
ind1 

  
. 5.901 

ind2 
  

. -2.817 
ind3 

  
. 9.98 

ind4 
  

. 10.04 
ind5 

  
. 0.316 

ind6 
  

. 12.21** 
ind7 

  
. . 

Constant 0.749 19.91 0.749 4.384 
N 1481 1481 1481 1481 
N_g 318 318 318 318 
F 2.038 

 
2.038 

 
chi2 

 
79.58   87.3 

r2_o 0.0166 0.0856 0.0166 0.0926 
ภาคผนวก ค (ต่อ) 

 Variable 
(expected 

sign) 
FE RE FE_IN RE_IN 

r2_w 0.0156 0.0114 0.0156 0.0113 
F_f 2.522 

 
2.522 

 
* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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ภาคผนวก ง แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไร ตัวแปรควบคุมกับเงินปันผล 
(dividend pay-out ratio)  ตามตัวแบบของ Yoon: Yoon, Miller and Jiraporn  (2006) ซึ่งได้รับ
การพัฒนาต่อจาก Modified Jones Model  โดยวิธี  Fixed Effect Regression Model (FE) และ วิธี 
random effect model (RE)   
       

Variable  
(expected 

sign) 
FE RE FE_IN RE_IN 

DCA  - -0.208 0.834 -0.208 0.735 
ROA  + 0.162 0.673*** 0.162 0.673*** 
LEV  - -0.368** -0.380*** -0.368** -0.366*** 
RMSIZE  + 4.737 2.141* 4.737 2.692** 
AGE  + -1.109 0.0293 -1.109 -0.0276 
FCF  + 0.0563 0.282* 0.0563 0.259* 
d2010 -3.407 -4.914 -3.407 -4.87 
d2011 1.572 -0.818 1.572 -0.848 
d2012 -2.162 -5.773 -2.162 -5.74 
d2013 . -3.949 . -3.849 
ind1 

  
. 5.501 
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ind2 
  

. -3.818 
ind3 

  
. 8.596 

ind4 
  

. 9.637 
ind5 

  
. -0.553 

ind6 
  

. 12.81** 
ind7 

  
. . 

Constant -9.952 8.529 -9.952 -7.317 
N 1481 1481 1481 1481 
N_g 318 318 318 318 
F 1.321 

 
1.321 

 
chi2 

 
73.79   82.35 

 

ภาคผนวก ง (ต่อ) 

Variable  
(expected 

sign) 
FE RE FE_IN RE_IN 

r2_o 0.0124 0.0836 0.0124 0.0911 
r2_w 0.0102 0.00748 0.0102 0.00754 
F_f 2.504 

 
2.504 

 
* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01  
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ภาคผนวก จ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
คุณภาพการสอบ กับคุณภาพก าไร และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับเงินปันผลของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูล แบบ Multi equations (SEM) ตามตัว
แบบของ Modified Jones Model ของ Dechow, Sloan and Sweeney 
 

 
 
 ภาพที่ 6.1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล แบบ Multi equations (SEM) แบบ Multi equations 
(SEM) ตามตัวแบบของ Modified Jones Model ของ Dechow, Sloan and Sweeney 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก จ (ต่อ) 
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 ภาพที่ 6.2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบ Multi equations  (SEM)แบบ Multi 
equations (SEM) ตามตัวแบบของ Modified Jones Model ของ Dechow, Sloan and Sweeney 
 
ภาคผนวก ฉ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
คุณภาพการสอบ กับคุณภาพก าไร  และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับเงินปันผลของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูล แบบ Multi equations  (SEM) ตามตัว
แบบของ Yoon: Yoon, Miller and Jiraporn (2006) ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อจาก Modified Jones 
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รูปที่ 6.3 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล แบบ Multi equations  (SEM)แบบ Multi equations  (SEM) ตาม
ตัวแบบของ    ตามตัวแบบของ Yoon 

 

 

 

 

รูปที่ 6.4 แสดงผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล แบบ Multi equations  (SEM)แบบ Multi 
equations (SEM) ตามตัวแบบของ ตามตัวแบบของ Yoon 
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