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คุณภาพของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

จํานงค จันทโชโต

อาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.นิตยา วงศภินันทวัฒนา

รองศาสตราจารยประจําภาควิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วัตถุประสงค�ของการวิจัยเชิงสํารวจน้ีเพื่อศึกษาว�า (1) ป�จจัยใดท่ีมีผลต�อคุณภาพของรายงานการเงินของบริษัท-

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ (2) ศึกษาวิธีการทางบัญชีที่ ใช�ในการจัดการกําไรของบริษัท-

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย งานวิจัยน้ีเก็บรวบรวมข�อมูลจากผู�บริหารฝ�ายบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ที่สํานักงานกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ให�การ

รับรองในป� พ.ศ. 2555 จํานวน 300 ตัวอย�าง

ผลของการวิเคราะห�ป�จจัยทําให�ได�ตัววัด 22 ตัวประกอบด�วย 6 ป�จจัยได�แก� (1) นโยบายทางบัญชี (2) จริยธรรม

ส�วนบุคคลตามหลักอุดมคตินิยม (3) จริยธรรมบุคคลตามหลักสัมพัทธนิยม (4) วัฒนธรรมองค�กร (5) ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท และ (6) คุณภาพการสอบบัญชี เมื่อนําป�จจัยท้ัง 6 มาหาความสัมพันธ�กับตัวแปรคุณภาพ

ของรายงานการเงิน ด�วยวิธีการวิเคราะห�สมการถดถอยพบว�า (1) ป�จจัยจริยธรรมบุคคลตามหลักอุดมคตินิยม (2) ป�จจัย

วัฒนธรรมองค�กร (3) ป�จจัยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ (4) ป�จจัยคุณภาพการสอบบัญชี ส�งผล

ทางบวกต�อคุณภาพของรายงานการเงิน สําหรับป�จจัยนโยบายทางบัญชีและป�จจัยจริยธรรมส�วนบุคคลตามหลัก

สัมพัทธนิยมไม�ส�งผลต�อคุณภาพรายงานการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย สําหรับ

ผู �สนใจศึกษาป�จจัยที่มีผลต�อคุณภาพของรายงานการเงิน สามารถทําวิจัยโดยการวิเคราะห�ข�อมูลทุติยภูมิ หรืออาจ

ศึกษาโดยใช�แบบจําลองของ Jones ที่ทําการปรับปรุงเพื่อนํามาเป�นตัววัดสําหรับวิเคราะห�ตัวเลขในงบการเงินว�ามี

การจัดการกําไรหรือไม�

คําสําคัญ: คุณภาพของรายงานการเงิน การจัดการกําไร คุณภาพการสอบบัญชี นโยบายทางบัญชี จริยธรรมส�วนบุคคล

บทคัดย�อ
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The purposes of this survey research are to (1) investigate factors affect the financial report quality 

of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand and (2) study accounting methods used for 

earning management of these listed companies. The data were collected through the questionnaire from 

300 samples. These samples work as Chief financial officers and Auditors of the listed companies 

approved by the Securities and Exchange Commission in 2012.

The results reveal 22 measurers containing six factors which are (1) the accounting policy, (2) personal 

ethics based upon idealism, (3) personal ethics based upon relativism, (4) Corporate culture, (5) the 

board of directors’ responsibilities and (6) the auditing quality. In addition, all six factors were analyzed 

by the regression analysis to find the correlation with financial report quality. The results show positive 

relationship of (1) the personal ethics based upon idealism, (2) the corporate culture, (3) the responsibilities 

of the board of directors and (4) the auditing quality with the financial report quality. Unfortunately, no 

correlation of accounting policy and the personal ethics based on relativism with financial report quality. 

Future research should attempt to study factors affect the quality of financial reporting by the modified 

Jones model.

Keywords: Quality of Financial Reporting, Earnings Management, Audit Quality, Accounting Policy,

Personal Moral
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คุณภาพของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

บทนํา
ประเทศไทยมีการวางรากฐานการเสริมสรางระบบ

บริหารจัดการของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน จนถึงระดับ
ชุมชนและครอบครัวเพื่อเสริมสรางรากฐานของสังคมและ
ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหสมดุลยั่งยืน อยางตอเนื่อง
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งมีเปาหมาย
เพื่อทําใหธรรมาภิบาลของประเทศท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจ
สามารถเปรียบเทียบกับตางประเทศไดดีขึ้น การบริหาร
จัดการท่ีดีในชวง 2 ปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 โดยรวมดีขึ้น แตยังมีประเด็น
ที่ตองเรงแกไขปรับปรุง ไดแกการสงเสริมภาคธุรกิจให
เขมแข็งและมีธรรมาภิบาลมากย่ิงขึ้นเพ่ือใหสามารถแขงขัน
กับประเทศตาง ๆ  ในระดับภูมิภาคและตลาดโลกได ดังนี้
(1) การสงเสริมสถาบันวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ กลุมชมรม
ผู ประกอบการดานธุรกิจใหเขมแข็งและมีบทบาทในการ
สรางธรรมาภิบาล รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสังคม และ 
(2) รณรงคใหธุรกิจเอกชน ผูบริหารหรือกรรมการ ผูถือหุน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความตระหนักเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีใหไดตามมาตรฐานสากล ประกอบธุรกิจดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต มีความยุติธรรม และคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมเปนหลัก (วรวิทย อวิรุทธวรกุล, 2552)

รายงานการเงินเปนเครื่องมือที่สําคัญของภาคธุรกิจ 
เนื่องจากรายงานการเงินใชสื่อสารผลการดําเนินงานกับ
ผูมีสวนไดเสียภายนอกของบริษัท เชน ผูถือหุ น เจาหนี้ 
หนวยงานกํากับดูแล และสาธารณชน เปนตน ที่สนใจตอ
การทําธุรกิจและการดําเนินงานของกิจการ เพื่อชวยในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจไดอยางถูกตองและเหมาะสม อนึ่ง
ผู ใชงบการเงินจะประเมินความสามารถของกิจการในการ
กอใหเกิดกระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไดดีขึ้น 
หากไดรับขอมูลที่มุงเนนถึงฐานะการเงินผลการดําเนินงาน
และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ

อยางไรก็ดี ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนองบการเงิน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูงสุดและผูบริหารดานการเงิน
ตองรับรองความถูกตองของงบการเงินท่ีตนมีหนาที่จัดทํา 
พรอมทั้งยืนยันวางบการเงินแสดงผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษัทตามสภาพท่ีแทจริงโดยถูกตองตาม
ที่ควร รวมทั้งใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีอยางเต็มที่ใน
การตรวจสอบงบการเงินดวยความโปรงใส ไมปดบังหรือ
ตกแตงงบการเงิน (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2549) ในทาง
ปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีอนุญาตใหผู บริหารของบริษัท
ใชวิจารณญาณในการเลือกนโยบายบัญชีและประมาณการ
ทางบัญชีตาง  ๆ  ในการจัดทํารายงานการเงินได ซึ่งอาจ
เปนไปไดที่ผูบริหารแตละคนจะใชวิจารณญาณใน การเลือก
ใชวิธีการบัญชีที่แตกตางกันไป กลาวคือ ผูบริหารบางกลุม
จะใชวิจารณญาณหรือดุลยพินิจ เพื่อท่ีจะทําใหไดตัวเลข
ทางบัญชีทีส่ะทอนผลการดาํเนนิงานท่ีแทจรงิของบรษิทั และ
ในทางกลับกันผูบริหารบางคนอาจจะเลือกใชวิจารณญาณ
เพื่อประโยชนหรือเปาหมายสวนตัวและถือเปนการตกแตง
กําไรของกิจการ (สมชาย สุภัทรกุล, 2548)

จากหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่มีมากกวา
หนึ่งทางเลือกทําใหผู บริหารสามารถเลือกใชเพื่อจัดทํา
รายงานการเงินและสงผลใหขอมูลในรายงานการเงินอาจมี
การปกปด บิดเบือน ซอนเรนความเปนจริง หรือแสดงขอมูล
ไมถูกตองครบถวน และไมเที่ยงธรรม ซึ่งสงผลตอความ
นาเช่ือถือของรายงานการเงินและทําใหผูใชรายงานการเงิน
ตัดสินใจผิดพลาดได รวมถึงทําใหผู ใช รายงานการเงิน
ขาดความเชื่อมั่นตอหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
เชนกัน และอาจกลาวไดวารายงานการเงินท่ีขาดความ
นาเชื่อถือหรือมีคุณภาพนอยเปนปญหาและมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจของผูใชขอมูลทางการเงินดังกลาว งานวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อจะศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
ของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมท้ังศึกษาวิธีการทางบัญชีที่ใชในการ
จัดการกําไรของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปนประโยชนกับ
ผูใชงบการเงิน และหนวยงานกํากับดูแลตอไป
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บทความวิจัย

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
จากการทบทวนวรรณเพื่อกําหนดปจจัยและอธิบาย

ผลกระทบของปจจัยตอคุณภาพของรายงานการเงินบริษัท
จดทะเบียน สามารถสรุปปจจัยที่เก่ียวของเปนปจจัยภายใน
องคกร (ประกอบดวย นโยบายทางบัญชี จริยธรรมสวน
บุคคล และวัฒนธรรมองคกร) และปจจัยภายนอกองคกร 
(ประกอบดวย ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
และคุณภาพการสอบบัญชี) ดังน้ี

1. นโยบายทางบัญชี (Accounting Policy)
บริษัทตาง ๆ  สามารถเลือกใชนโยบายทางบัญชีที่รับรอง

กันโดยท่ัวไป จากหลักความระมัดระวัง (Conservative)
ไปเปนการเลือกใชนโยบายทางบัญชีเชิงรุก (Aggressive) 
โดยการเลือกนโยบายบัญชีที่ยึดหลักความระมัดระวัง
หมายถึง การยืดการรับรูรายไดหรือการเรงการรับรูคาใชจาย 
สวนการบัญชีเชิงรุก หมายถึง การใชหลักการบัญชีที่เรง
การรับรูรายได เชน การเรงรับรูรายไดที่มีสัญญาหลาย ๆ  ป 
เปนตน หรืออาจทําในรูปแบบการชะลอการรับรูคาใชจาย 
เชน การประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญตํ่ากวาความเปนจริง 
เปนตน สําหรับผลกระทบในระยะส้ันของการเลือกนโยบาย
ทางบัญชีที่ยึดหลักความระมัดจะทําใหกิจการมีผลกําไรตํ่า 
และในทางกลับกันหากเลือกใชนโยบายทางบัญชีเชิงรุก
จะทําใหกิจการมีผลกําไรสูง อยางไรก็ตามการใชนโยบาย
ทางบัญชี เชิงรุกส งผลต อคุณภาพของรายงานการเงิน 
(Rainsbury, Bradbury and Cahan, 2009)

นอกจากน้ี Jackson and Pitman (2001) กลาววา 
การบัญชีภายใตเกณฑคงคางตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปน้ัน ยินยอมใหผูบริหารกระทําไดหลายทางเลือกสําหรับ
ดุลยพินิจทางการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบตอการรายงาน
ผลกําไร อน่ึง การใชดุลยพินิจในการจัดทําบัญชีตามเกณฑ
คงคางทําใหผลกําไรบิดเบือนขอเท็จจริงโดยใชวิธีการใด
วิธีการหน่ึงดังน้ี คือ (1) สัญญาการกอสรางระยะยาว 
ตองการใหประมาณการความกาวหนาของงานกอสรางจน
กระท่ังสรางเสร็จสมบูรณและตนทุนในการสราง ซึ่งผูบริหาร
สามารถประมาณการความกาวหนาของงานในทางท่ีทําให

กําไรสูงขึ้น (2) ลูกหนี้จะตองแสดงดวยมูลคาที่คาดวาจะ
เรียกเก็บได ดังนั้น ผูบริหารมักจะประมาณการเรียกเก็บเงิน
จากลูกหน้ีในทางท่ีทําใหกําไรสูงขึ้น (3) ตนทุนท่ีเกิดขึ้น
ตองจัดประเภทเปนตนทุนผลิตภัณฑหรือตนทุนงวดเวลา 
โดยการจัดประเภทตนทุนบางครั้งก้ํากึ่งกันระหวางตนทุน
ผลิตภัณฑมากกวาเปนตนทุนงวดเวลา โดยผูบริหารสามารถ
เลือกลดคาใชจายลงและไปเพิ่มตนทุนสินคาคงเหลือใน
ระหวางงวด (4) การคํานวณคาเสื่อมราคา ตองประมาณ
มูลค าคงเหลือและอายุการให ประโยชน  ซึ่ ง ผู บริหาร
สามารถใช การประมาณมูลคาคงเหลือของจํานวนเงิน
สินทรัพยและอายุการใหประโยชนในการลดคาเสื่อมราคา 
(5) รายการกําไรจากการจําหนายสินทรัพยอาจจะรับรูกําไร
เต็มจํานวนในงวดท่ีขายสินทรัพย ซึ่งผูบริหารสามารถเลือก
ระยะเวลาขายสินทรัพยเชน การขายหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาดและสินทรัพย ถาวรเพื่อไปเพิ่มกําไร 
เปนตน (6) การพัฒนาซอฟตแวรของบริษัท ตองประมาณ
จุดความเปนไปไดของเทคโนโลยีที่ประสบความสําเร็จ
จากการพัฒนาผลิตภัณฑซอฟตแวรและบันทึกตนทุนการ
พัฒนาซอฟตแวรหลังจากจุดนั้น ซึ่งผูบริหารสามารถเรงวัน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเปนคาใชจายโดยตรงไปเปนตนทุนการ
พัฒนาซอฟตแวร (7) การประมาณการคาใช จ ายตาม
ภาระผูกพันการรับประกันสินคา จะตองบันทึกคาใชจาย
และเปรียบเทียบกับรายได โดยประมาณคาใชจายจากการ
รับประกัน ซึ่งผู บริหารสามารถลดคาใช จ ายของงวด
ปจจุบันได (8) คาซอมแซมปกติถือเปนคาใชจายเม่ือเกิดขึ้น 
ในขณะท่ีการซอมใหญ (Major Repairs) บันทึกเปนตนทุน
ของสินทรัพยได โดยการบันทึกคาซอมแซมปกติเปนการ
ซอมใหญ ซึ่งผูบริหารสามารถเพ่ิมกําไรของงวดปจจุบันได 
(9) ผู บริหารจูงใจลูกคา เชน การยินยอมลดราคาสินคา 
เปนตน เพื่อเรงยอดขายและเพ่ิมกําไร และ (10) สินคา
คงเหลือตองวัดคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดต่ํากวา ผูบริหารสามารถใชมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับในทางที่สงผลใหลดมูลคาสินคาคงเหลือ ซึ่งการจัดการ
กําไรท่ีเพิ่มข้ึนจะสงผลใหคุณภาพของรายงานการเงินลดลง Do
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คุณภาพของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

(Levitt, 1990, cited in Kamel and Elbanna, 2010)
ในการเลือกวิธีการทางบัญชีถือเปนการจัดการกําไร 

(Earnings Management) อยางมีประสิทธิภาพโดยใชความ
ยืดหยุนของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อไปสูเปาหมาย
กําไรที่กําหนดไว ไดแก เปาหมายอัตราการเติบโตของกําไร
ในระยะยาวท่ีไมใชระดับสูงสุดหรือตํ่าสุดที่กิจการถือวาเปน
ตัวสะทอนกระบวนการทางเศรษฐกิจตามปกติ ซึ่งเปาหมาย
ดังกลาวอาจกําหนดโดยผูบริหารของบริษัทและนักวิเคราะห
เปนผูพยากรณตัวเลขขึ้น รวมถึงจํานวนเงินกําไรที่สะทอน
กระแสกําไรที่เกิดขึ้นเปนประจําและสมํ่าเสมอ อนึ่ง ทฤษฎี
ตัวแทน (Agency Theory) เปนทฤษฎีที่สามารถนํามา
ใชอธิบายถึงการเลือกวิธีการบัญชีของผูบริหาร กลาวคือ
ผู บริหารจะพยายามหาทางในการสรางมูลคาสูงสุดใหกับ
กิจการเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาหนทางนั้นเอื้อประโยชนให
กับตนเองดวย โดยท่ีไมคํานึงวาการกระทํานั้นจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผู เปนเจาของกิจการหรือไม (ภัทราพร 
พาณิชสุสวัสดิ์ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2551)

2. วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture)
วัฒนธรรมองคกร คือ คานิยม (Value) และมาตรฐาน

ความประพฤติที่ยึดมั่นรวมกันเปนแนวทางในการปฏิบัติตน
ในองคกร และเปนแนวทางท่ีไดถายทอดไปสูผูเขามาใหมใน
องคกร (สุภาพร พิศาลบุตร, 2546) ซึ่งคานิยม ความเช่ือ 
ประเพณีที่เปนทางการมักจะกําหนดโดยผูบริหารระดับสูง 
การเขียนบันทึก จรรยาบรรณองคกรที่เปนลายลักษณอักษร 
คูมือ แนวปฏิบัติ แบบฟอรม และพิธีการตาง ๆ  เปนรูปแบบ
ที่เปนทางการของการแสดงออกถึงวัฒนธรรมองคกร อยางไร
ก็ตาม วัฒนธรรมองคกรอาจแสดงออกอยางไมเปนทางการ 
ไดแก การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะท้ังทางตรง
และทางออมเพื่อแสดงถึงความตองการของฝายบริหาร
และ Singhapakdi and Vitell (1990 cited in 
Singhapakdi et al., 1996) กลาววา นโยบายทาง
จริยธรรมและมาตรการขององคกรสงผลตอการตัดสินใจ
ทางจริยธรรมของนักการตลาด โดยเฉพาะสวนท่ีเก่ียวกับ
การตัดสินใจทางธุรกิจ อาจกลาวไดวานักการตลาดตระหนัก

ดานจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน
ยอมรับในมาตรการท่ีจะควบคุมปองกันพฤติกรรมท่ีไม
ถูกตองทางจริยธรรม นอกจากน้ีวัฒนธรรมองคกรเก่ียวโยง
กับกลยุทธขององคกรที่เนนความยั่งยืนขององคกรดวย
ไดแก ความพึงพอใจของลูกคา ความรับผิดชอบตอสังคม 
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และวัฒนธรรมองคกรสงผลตอ
คานิยมทางจริยธรรมและการกระทําในองคกร ซึ่งสงผลตอ
ทัศนคติของสมาชิกองคกรไปสูการกระทําขององคกรในดาน
กลยุทธและกระบวนการทางบัญชี อนึ่ง วัฒนธรรมองคกร
สามารถชวยใหธุรกิจบรรลุผลการปฏิบัติที่ดี ตลอดจน
ความไดเปรียบทางการแขงขันและอยู รอดในระยะยาว
กลาวไดวาธุรกิจท่ีมีวัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็งอาจสามารถ
ลดพฤติกรรมการจัดการกําไร อันสงผลตอคุณภาพของ
รายงานการเงินไดเชนกัน

3. จริยธรรมสวนบุคคล
(Personal Moral Philosophies)

จริยธรรมของบุคคล คือ คานิยมทางจริยธรรมหรือ
คุณคาทางจริยธรรมท่ีแตละบุคคลยึดถือ โดยมีความเช่ือวา
การกระทําหรือการประพฤติอยางไรท่ีถูกตอง เหมาะสม
ดีงาม และการกระทําหรือการประพฤติปฏิบัติอยางไรท่ี
ไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือผิดทางศีลธรรม จริยธรรม โดย
แตละบุคคลมีหลักเกณฑ มีระบบในการพิจารณาตัดสินของ
ตนเอง (สุภาพร พิศาลบุตร, 2546) ซึ่งทฤษฎีจริยธรรมเนน
หนาที่เปนแนวทางหน่ึงท่ีมนุษยนํามาใชเปนเกณฑตัดสินใจ
ทางจริยธรรมที่มีความเชื่อวาการกระทําตามสํานึกในหนาที่
ถือเปนเจตนาที่ดี เนื่องจากการกระทําดังกลาวไมเปนการ
กระทําตามแรงกระตุนของสัญชาตญาณและความรูสึกตาม
อารมณปรารถนา ผูที่กระทําตามหนาท่ีจะไมคํานึงถึงตนเอง
และคนใกลชิด อยางไรก็ดี ทฤษฎีจริยธรรมของ Kohlberg 
(1976 อางถึงใน สุภาพร พิศาลบุตร, 2546) กลาววา
หลักเกณฑในการพิจารณาความถูกผิดของบุคคลแตกตางกัน
ตามวุฒิภาวะและเหตุผลทางจริยธรรมมีระดับสูงตํ่าไมเทากัน 
นอกจากน้ีทฤษฏีจิตวิเคราะหของ Freud (1927 อางถึงใน 
สุภาพร พิศาลบุตร, 2546) เนนจิตใตสํานึก ความสํานึกผิด Do
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บทความวิจัย

กลัวบาป เปนสาเหตุสําคัญของ การไมทําผิดศีลธรรม ตอง
เช่ือฟงคําส่ังสอนของผูใหญ ดังนั้น การจําแนกความแตกตาง
ระหวางบุคคลตาม ความเช่ือ เหตุผล หรือหลักเกณฑที่
บุคคลใชวินิจฉัยความดี ความถูกตอง เปนการจําแนกตาม
แนวปรัชญาสอง แนวคิด คือ แนวคิดจริยธรรมอุดมคตินิยม 
(Idealism) เปนแนวคิดของผูที่ยึดมั่นในอุดมคตินิยม เปน
ผูสนใจในสวัสดิภาพของผูอื่น รวมถึงรูสึกวาการกระทําใดท่ี
จะกระทบกระเทือนหรือเปนภัยตอผูอื่นแลวตองหลีกเล่ียง
เสมอ โดยไมยอมแมแตการท่ีจะตองเลือกระหวางการ
กระทําที่ผิดมากหรือผิดนอย แนวคิดนี้ยึดความถูกตองตาม
หลักคาํสอนในศาสนาหรือหลักศลีธรรม สวนแนวคิดจริยธรรม
หลักสัมพัทธนิยม (Relativism) เปนแนวคิดผูที่มีความรูสึก
วาจริยธรรมข้ึนอยูกับสถานการณและบุคคลท่ีเกี่ยวของ เมื่อ
ตัดสินพฤติกรรมของผูอื่นก็จะคํานึงถึงสถานการณแวดลอม
ที่จําเปนมากกวาจะคํานึงถึงการละเมิดหลักศีลธรรม ซึ่ง
กลาวไดวาการตัดสินจริยธรรมของบุคคลจะข้ึนอยูกับความ
รูสึกของบุคคลเปนหลักโดยไมมีเกณฑหรือมาตรฐานท่ีตายตัว
ในการตัดสินใจ ทางจริยธรรม และจากการศึกษาของนิตยา 
วงศภินันทวัฒนา และคณะ (2548) พบวา จริยธรรม
สวนบุคคล และสภาพแวดลอมสงผลตอจริยธรรมของวิชาชีพ
สอบบัญชี กลาวคือ บุคคลจะใชความเช่ือและกฎทาง
ศีลธรรมท่ีมีในตนเองเปนหลัก โดยไมพิจารณาเง่ือนไข
และสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนไปตามเกณฑการ
ตัดสินจริยธรรมตามหลักอุดมคตินิยม นอกจากน้ีเกณฑการ
ตัดสินจริยธรรมตามหลักสัมพัทธนิยมสงผลตอการมีจริยธรรม
ของผูสอบบัญชีเชนกัน คือ การตัดสินจริยธรรมของบุคคล
ยังข้ึนกับความรูสึกของตนเองและสภาพแวดลอมของบุคคล 
และ Elias (2002) พบวาจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคมมีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงานของ
กิจการ กลาวคือ จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
ของกิจการมีความสัมพันธกัน เนื่องจากกิจการเปนสวนหน่ึง
ของความซับซอนและการพ่ึงพาในระบบสังคม และความ
รับผิดชอบตอสังคมมีความเก่ียวของกันระหวางพันธะผูกพัน
ของธุรกิจกับสังคมเชนกัน

4. การกํากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance)

การกํากับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาล คือ ระบบที่
จัดใหมีโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวาง
คณะกรรมการ ฝายจัดการและผู ถือหุ น เพื่อสรางความ
สามารถในการแขงขันนําไปสูความเจริญเติบโตและเพ่ิม
มูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย
อื่น อยางไรก็ตามจุดเริ่มตนที่สําคัญของการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี คือ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท
และมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและ
เปนอิสระจากฝายจัดการ รวมถึงควรจัดใหมีระบบแบงแยก
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและ
ฝายจัดการท่ีชัดเจน และดูแลใหบริษัทมีระบบงานท่ีใหความ
เชื่อมั่นไดวากิจกรรมตาง ๆ  ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะ
ที่ถูกตองตามกฎหมายและมีจริยธรรม อีกท้ังคณะกรรมการ
ควรดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับบริษัท
ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีไมใชขอมูลการเงินรวมอยาง
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางท่ีเขาถึง
ขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ สําหรับ
ขอมูลทางการเงินของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินและ
ขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินตาง ๆ  ตามขอกําหนดของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และขอมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ เชน การทําหนาท่ีในรอบปที่
ผ านมาของคณะกรรมการ นโยบายกํากับดูแลกิจการ 
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอม เป นต น ดังนั้น
คณะกรรมการควรใหความมั่นใจเกี่ยวกับขอมูลที่แสดง
ในรายงานการเงินมี ความถูกตองเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป และผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ นอกจากนี้สัดสวนของคณะกรรมการ
อิสระและการมีอยู ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
จํากัดการจัดการกําไรไดเชนกัน (Siregar and Utama, 
2008)
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5. คุณภาพการสอบบัญชี (Auditing Quality)
ผูสอบบัญชีมีหนาที่ในการแสดงความเห็นตอขอมูลใน

งบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ขอมูล
ทางการเงินที่นาเชื่อถือมีความสําคัญและจําเปนตอบุคคล
หลายฝาย ซึ่งรายงานของผูสอบบัญชีนํามาใชเปนเครื่องมือ
ในการรายงานความเห็นของผู สอบบัญชีที่มีต อข อมูล 
นอกจากน้ีรายงานของผูสอบบัญชียังเปนสื่อกลางในการให
ขอมูลเกี่ยวกับรายงานการเงินของกิจการ นอกจากนี้ งาน
วิจัยของ Krishman (2003 อางถึงใน Siregar and 
Utama, 2008) พบวา การตรวจสอบจากภายนอกในการ
กํากับดูแลกิจการมีบทบาทความสําคัญตอการจํากัดโอกาส
ในการจัดการกําไรเชนกัน นอกจากน้ันกลไกการตรวจสอบ
เปนปจจัยที่มีผลตอการจัดการกําไร กลาวคือ ขนาดของ
สํานักงานสอบบัญชีจะจํากัดใหการจัดการกําไรรายการคง
คางใหอยูในระดับท่ีตํ่า ซึ่งพิจารณาไดจากบริษัทท่ีแตงตั้ง
ผู สอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (Big 4)
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะมีความรูความสามารถ และ
หรือมีความเปนอิสระมากกวาผู สอบบัญชีที่ไม ได สังกัด
สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ เนื่องจากสํานักงานสอบบัญชี
ขนาดเล็กอาจสูญเสียอํานาจตอรองไดมากกวาและจาก
การศึกษาของ Hussainey (2009) พบวา นักลงทุน
สามารถคาดการณผลกําไรในอนาคตไดดีกวาเมื่องบการเงิน
ตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ ดังนั้น กลาว
ไดว าคุณภาพงานสอบบัญชีมีผลตอความนาเช่ือถือของ
งบการเงินและผูใชงบการเงินมีความคาดหวังตอผูสอบบัญชี
ดานการปองกันการทุจริตและการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ซึ่งการรับรองการตรวจสอบงบการเงินโดยอิสระ ไมบิดเบือน
เปนการลดความเส่ียงการหลอกลวงหรือการบิดเบือน
งบการเงิน

6. คุณภาพของรายงานการเงิน
(Quality of Financial Reporting)

คุณภาพของรายงานการเงิน หมายถึง รายงานการเงิน
ที่ปราศจากความผิดพลาดและการบิดเบือน ซึ่งคุณภาพของ
รายงานการเงินจะสามารถบรรลุไดเมื่อมีความสมดุลของ

ระบบการทํางานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ถาหาก
ผูบริหารใชทางเลือกของหลักการบัญชีหรือความไมชัดเจน
ของหลักการบัญชีในการลดตนทุนและผลกระทบจาก
ภายนอกจะสงผลใหขอมูลทางการเงินไมแสดงรายการและ
เหตุการณที่เปนกลาง

ในการประเมินคุณภาพของขอมูลทางการเงินสามารถ
ใชเกณฑลักษณะเชิงคุณภาพตามแมบท การบัญชีประกอบ
ดวย ความเขาใจได ความเก่ียวของ และความเช่ือถือได 
กลาวไดวาวัตถุประสงคของรายงานการเงินเพ่ือใหขอมูลที่
เปนประโยชนในการตัดสินใจ รวมถึงกระบวนการรายงาน
การเงินมีผลตอความนาเช่ือถือของขอมูลและคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน สําหรับกระบวนการการรายงานการเงิน 
ประกอบดวย (1) เหตุการณและรายการทางธุรกิจของ
กิจการ (2) การเลือกนโยบายทางบัญชี (3) การประยุกต
ใช นโยบายทางบัญชี (4) การประมาณการและการใช
ดุลยพินิจ และ (5) การเปดเผยเก่ียวกับรายการ เหตุการณ 
นโยบาย การประมาณการและการใชดุลยพินิจ (Jonas and 
Blanchet, 2000) นอกจากน้ีคุณภาพของรายงานการเงิน
จะประเมินจากการจัดการกําไรตามเกณฑคงคาง เนื่องจาก
เกณฑ คงคาง สามารถพยากรณกระแสเงินสดในอนาคต
และมีความระมัดระวังในการรายงานผลดําเนินงานทางลบ 
(Choi and Pae, 2011)

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย
จากวรรณกรรมที่เกี่ยวของขางตนสามารถนํามาสราง

เปนรูปแบบปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพของรายงานการเงิน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดังภาพท่ี 1 จากภาพแสดงใหเห็นวาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
ของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียน ประกอบดวยปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก

สมมติฐานของการวิจัย
ในบางคร้ังผูบริหาร อาจเลือกใชนโยบายทางบัญชีจาก

การยึดหลักความระมัดระวัง โดยเลือกใชนโยบายทางบัญชีDo
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บทความวิจัย

เชิงรุก เชน การเรงรับรูรายไดที่มีสัญญาหลาย ๆ  ป หรือ
การชะลอการรับรูคาใชจาย เปนตน ซึ่งการเลือกใชนโยบาย
ทางบัญชีเชิงรุกจะทําใหกิจการมีกําไรสูง ในทางกลับกันถา
กิจการเลือกนโยบายบัญชีที่ยึดหลักความระมัดระวัง ซึ่ง
เปนการยืดการรับรูรายไดหรือการเรงการรับรูคาใชจาย จะ
ทําใหกิจการมีผลกําไรต่ํา นอกจากนี้จากการศึกษาของ 
Rainsbury et al. (2009) พบวาการใชนโยบายทางบัญชี
เชิงรุกสงผลตอคุณภาพของรายงานการเงิน ดังน้ันสามารถ
ตั้งเปนสมมุติฐานดังนี้
สมมุติฐานที่ 1: นโยบายทางบัญชีสงผลทางลบตอคุณภาพ

ของรายงานการเงิน

วัฒนธรรมองคกรอาจแสดงออกท้ังที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ และมักจะกําหนดโดยผูบริหารระดับสูง เชน 
การเขียนบันทึก การกําหนดจรรยาบรรณองคกรไวเปน
ลายลักษณอักษร คูมือ แนวปฏิบัติ แบบฟอรม ตลอดจน
การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะท้ังทางตรงทางออม
เพื่อแสดงถึงความตองการของฝายบริหาร และจากการ
ศึกษาของ Singhapakdi and Vitell (1990 cited in 
Singhapakdi et al., 1996) กลาววา นโยบายทาง

จริยธรรมและมาตรการขององคกรสงผลตอการตระหนัก
ดานจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้นสามารถ
ตั้งเปนสมมุติฐานการวิจัยดังนี้
สมมุติฐานที่ 2: วัฒนธรรมองคกรสงผลทางบวกตอคุณภาพ

ของรายงานการเงิน

จริยธรรมมีบทบาทสําคัญในดานความรับผิดชอบ ซึ่ง
ดําเนินการโดยผูบริหารแตละคน และจริยธรรมแตละบุคคล
ในทางธุรกิจขึ้นอยูกับการยอมรับในหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของตนกับพฤติกรรมของแตละบุคคล ซึ่งสงผลตอพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคล (McNamee, 1992) นอกจากน้ี 

การมีจริยธรรมจะเป นป จจัยส งเสริมให บุคคลมีความ
ซื่อสัตยและมีจริยธรรมเม่ือตองเผชิญกับความขัดแยงทาง
ผลประโยชน บุคคลจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
ตาง ๆ  นอกจากน้ีจากการศึกษาของ Elias (2002) พบวา 
จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการดําเนินงานของกิจการ ดังนั้น สามารถตั้ง
เปนสมมุติฐานดังนี้
สมมุติฐานที่ 3: จริยธรรมสวนบุคคลสงผลทางบวกตอ

คุณภาพของรายงานการเงิน

ภาพท่ี 1 รูปแบบปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียน
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คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล
กิจการเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและมีความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบัติหนาที่ตอผู ถือหุ นเปนอิสระจากฝายจัดการ
โดยคณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการอิสระตามท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองมี
คณะกรรมการอิสระในการทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุลการ
ดําเนินงานของฝายจัดการ นอกจากน้ีความเปนอิสระของ
คณะกรรมการบริษัทสามารถจํากัดโอกาสของพฤติกรรม
บางอยางที่ไมเหมาะสมของผู บริหาร อันสงผลตอความ
นาเชื่อถือของรายงานการเงิน รวมถึงลดความเส่ียงจาก
ความผิดพลาดและการบิดเบือนรายงานทางการเงินได 
นอกจากนี้คณะกรรมการยอยที่ปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบ
ถวงดุลเพ่ือกํากับดูแลกิจการอยางเพียงพอและเปนอิสระ
คือ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่กรรมการตรวจสอบ
อยางนอยหน่ึงคนตองมีความรูและประสบการณดานการ
บัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีใน
การสอบทานความเช่ือถือไดของงบการเงิน อันมีผลใหการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และจากการศึกษาของ Siregar and Utama 
(2008) การมีอยูของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถจํากัด
การจัดการกําไรไดเชนกัน ดังนั้นสามารถต้ังเปนสมมุติฐาน
การวิจัยดังนี้
สมมุติฐานที่ 4: การกํากับดูแลกิจการสงผลทางบวกตอ

คุณภาพของรายงานการเงิน

ขอมูลท่ีมีประโยชนตองเกี่ยวของกับการตัดสินใจของ
ผูใชงบการเงินคือ ขอมูลที่ชวยใหผู ใชงบการเงินสามารถ
ประเมินเหตุการณในอดีตปจจุบันและอนาคตรวมท้ังชวย
ยืนยันหรือชี้ขอผิดพลาดของผลการประเมินที่ผานมาของ
ผูใชงบการเงินได (แมบทการบัญชี, 2552) อาจกลาวไดวา
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจตองมีลักษณะเชิงคุณภาพ 
ไดแก ความนาเช่ือถือของขอมูล คือ ขอมูลที่ไมผิดพลาด
และไมลําเอียง โดยผู สอบบัญชีรับอนุญาตมีหนาที่ในการ
แสดงความเห็นตอขอมูลในงบการเงินเปนไปตามหลักการ

บัญชีที่รับรองท่ัวไป และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ถือเปนสื่อกลางในการใหขอมูลเก่ียวกับรายงานการเงิน
ของกิจการ นอกจากน้ี คุณภาพงานสอบบัญชีมีผลตอ
ความนาเชื่อถือของงบการเงินโดยการรับรองและตรวจสอบ
งบการเงินอยางอิสระไมบิดเบือน ถือเปนการลดการบิดเบือน
งบการเงิน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Krishman (2003 
อางถึงใน Siregar and Utama, 2008) ดังนั้น สามารถ
ตั้งเปนสมมุติฐานการวิจัยดังนี้
สมมุติฐานที่ 5: คุณภาพการสอบบัญชีสงผลทางบวกตอ

คุณภาพของรายงานการเงิน

วิธีดําเนินงานวิจัย
1. เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย
แบบสอบถามในการวิจัยนี้พัฒนาจากงานวิจัยในอดีต

ที่กลาวมาขางตน (ประกอบดวย Rainsbury, Bradbury 
and Cahan, 2009; Krishman, 2003 อางถึงใน Siregar 
and Utama, 2008; Siregar and Utama, 2008 และ 
Singhapakdi and Vitell, 1990 cited in Singhapakdi 
et al., 1996) โดยแบบสอบถามดังกลาวถูกนําไปทดสอบ
ความเหมาะสมเบื้องตนกับผูเชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุงแกไข
ขอคําถามท่ีไมชัดเจนกอนจัดสงแบบสอบถามไปยังผูบริหาร
ฝายการเงินและบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกลาง
และขนาดใหญ และผู สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.เพื่อขอความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม อนึ่ง งานวิจัยนี้แบงแบบสอบถามออก
เปน 4 สวน ดังนี้

ส วนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู ตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงงานปจจุบัน 
ประสบการณในตําแหนงงานปจจุบัน กลุ มธุรกิจ ขนาด
ธุรกิจ ขนาดของสินทรัพยรวมของบริษัท และประเภท
ของผูสอบบัญชี คําถามในสวนนี้มี 8 ขอสําหรับผูบริหาร
ฝายการเงินและบัญชีของบริษัทจดทะเบียน สวนผู ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป นผู สอบบัญชีรับอนุญาตมีจํานวน 9 
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26 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 11 ฉบับที่ 32 ธันวาคม 2558

บทความวิจัย

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
ของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียนประกอบดวย คุณภาพ
การสอบบัญชี การกํากับดูแลกิจการ นโยบายทางบัญชี 
วัฒนธรรมองคกร และจริยธรรมสวนบุคคล คําถามในสวนน้ี
มีทั้งสิ้น 50 ขอ

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับการวัดคุณภาพของรายงาน
การเงิน มีขอคําถามท้ังสิ้น 6 ขอ

สวนที่ 4 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ
2. การเก็บขอมูลและกลุมตัวอยาง
งานวิจัยนี้จัดเก็บขอมูลจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่ง

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน 143 คน 
และผูบริหารฝายการเงินและบัญชีของบริษัทจดทะเบียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ จํานวน 538 บริษัท โดย
แบบสอบถามจัดส งทางไปรษณีย ในชวงเดือนสิงหาคม 

2555และใหตอบกลับภายใน 2 สัปดาห เมื่อสิ้นสุดระยะ
เวลาที่กําหนดมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 60 คน ที่สามารถ
นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

อนึ่ง กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 75 มีอายุระหวาง 41 ถึง 50 ป 
คิดเปนรอยละ 41.7 การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปน
รอยละ 63.3 ผูสอบบญัชีรบัอนญุาตท่ีตอบแบบสอบสวนใหญ
เปนผู สอบบัญชีไมไดสังกัดสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 
และดํารงตําแหนงหุนสวนคิดเปนรอยละ 30 สําหรับผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนผู จัดการฝายบัญชีคิดเปนรอยละ 35 
ประสบการณในการทํางานอยู ระหวาง 10 ถึง 20 ป
คิดเปนรอยละ 48.3 ปฏิบัติงานในกลุมธุรกิจบริการและ
สินคาอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 26.7 และรอยละ 20 
ตามลําดับ ดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (60 ตัวอยาง)

คุณสมบัติ อัตราส�วนร�อยละ

เพศ ชาย 25.0

หญิง 75.0

รวม 100.0

อายุ (ป) นอยกวา 30 ป 5.0

ระหวาง 30–40 ป 25.0

ระหวาง 41–50 ป 41.7

มากกวา 50 ป 28.3

รวม 100.0

การศึกษา ปริญญาตรี 36.7

ปริญญาโท 63.3

รวม 100.0

ประเภทผูสอบบัญชี สังกัดสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (Big Four) 40.0

สังกัดสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก (Non-Big Four 60.0

รวม 100.0
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ป�ที่ 11 ฉบับที่ 32 ธันวาคม 2558 วารสารวิชาชีพบัญชี 27

คุณภาพของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ตารางท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (60 ตัวอยาง) (ตอ)

คุณสมบัติ อัตราส�วนร�อยละ

ตําแหนงงานปจจุบัน ผูบริหารฝายการเงินและบัญชี 16.7

ผูอํานวยการฝายบัญชี 13.3

ผูจัดการฝายบัญชีอื่น ๆ 35.0

ผูสอบบัญชีหุนสวน 30.0

หุนสวนผูจัดการ 3.3

ผูสอบบัญชีอาวุโส 1.7

รวม 100.0

ประสบการณทํางาน (ป) นอยกวา 10 ป 20.0

ระหวาง 10-20 ป 48.3

มากกวา 21 ป 31.7

รวม 100.0

กลุมอุตสาหกรรม ทรัพยากร 8.3

การเงิน 3.3

อสังหาริมทรัพย 16.7

สินคาอุตสาหกรรม 20.0

เทคโนโลยี 6.7

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 6.7

บริการ 26.7

สินคาอุปโภคบริโภค 11.7

รวม 100.0

ขนาดของธุรกิจ ตลาด mai 18.3

ตลาด SET 81.7

รวม 100.0

สินทรัพยรวม (บาท) นอยกวา 1,000 ลานบาท 20.0

ระหวาง 1,000 – 5,000 ลานบาท 30.0

ระหวาง 5,0001 – 10,000 ลานบาท 15.0

ระหวาง 10,001 – 15,000 ลานบาท 13.3

มากกวา 15,000 ลานบาท 21.7
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28 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 11 ฉบับที่ 32 ธันวาคม 2558

บทความวิจัย

การวิเคราะห�ผล
1. ความเชื่อถือไดของเครื่องมือที่ใชในการ

วัดคาตัวแปร
ผลจากการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ทําให

ไดตัววัด 22 ตัว (ดังตารางที่ 2) และจัดกลุมปจจัยเปน
6 ปจจัย ประกอบดวย นโยบายทางบัญชี จริยธรรมสวน
บุคคลตามหลักอุดมคตินิยม จริยธรรมบุคคลตามหลัก

สัมพัทธนิยม วัฒนธรรมองคกร ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และคุณภาพการสอบบัญชี โดยปจจัย
เหลานี้มีคา Cronbach’s Alpha เทากับ 0.800, 0.896, 
0.723, 0.702, 0.897 และ 0.886 ตามลําดับ จะเห็น
ไดวาคา Cronbach’s Alpha มากกวา 0.5 ถือวาตัวแปร
ที่ใชในการศึกษามีความเช่ือถือได

ตารางที่ 2 Factor Analysis ของตัวแปรอิสระในกรอบการวิจัย

ตัววัด Factor loading

ปจจัยนโยบายทางบัญชี (Variance = 12.206%, Alpha = 0.800)

ทานคิดวาบริษัทมักจะรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย เชน ขายสินทรัพย

ในระยะเวลาส้ันหรือการยืดระยะเวลาการขายสินทรัพย เปนตน

0.833

ทานคิดวาบริษัทมักจะปรับปรุงรายการกําไรและรายไดอื่น เชน รายไดคาเชาและการขายสินทรัพย 

เปนตน

0.782

ทานคิดวาบริษัทมีการปรับปรุงบัญชีลูกหน้ีหรือคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เชน การเพ่ิมหรือการลด

หนี้สงสัยจะสูญ เปนตน

0.757

ทานคิดวาบริษัทมีการปรับปรุงคาใชจายในการบริหาร เชน คารับรองลูกคา เงินเดือนของผูบริหาร 

เปนตน

0.732

ปจจัยจริยธรรมบุคคลตามหลักอุดมคติ (Variance = 11.381%, Alpha = 0.896)

ทานคิดวาบุคคลไมควรทํารายผูอื่นท้ังทางดานรางกายและจิตใจ 0.892

ทานคิดวาบุคคลไมควรกระทําการใด ๆ  อันเปนการขมขูหรือละเมิดสิทธิสวนตัวของผูอื่น 0.883

ทานคิดวาการกระทําท่ีทําใหผูอื่นไดรับความเสียหายเปนสิ่งที่ไมควรกระทํา 0.852

ปจจัยจริยธรรมบุคคลตามหลักสัมพัทธนิยม (Variance = 10.508%, Alpha = 0.723)

ทานคิดวาการพิจารณาการมีจริยธรรมควรพิจารณาเปนรายบุคคล 0.760

ทานคิดวาจริยธรรมจะมีความแตกตางกันตามสถานการณและสังคม 0.729

ทานคิดวาจริยธรรมของแตละบุคคลไมสามารถระบุไดแนชัดจากความมีหรือไมมีจริยธรรม 0.713

ทานคิดวาบุคคลแตละคนจะมีเกณฑพิจารณาจริยธรรมที่แตกตางกัน ดังน้ัน ควรใหแตละบุคคล

เปนผูมีสวนรวมในการกําหนดจริยธรรม

0.709
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ป�ที่ 11 ฉบับที่ 32 ธันวาคม 2558 วารสารวิชาชีพบัญชี 29

คุณภาพของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ตารางท่ี 2 Factor Analysis ของตัวแปรอิสระในกรอบการวิจัย (ตอ)

ตัววัด Factor loading

ปจจัยวัฒนธรรมองคกร (Variance = 9.240%, Alpha = 0.702)

ผูบริหารระดับสูงของธุรกิจ จะไมใหการกระทําผิดจริยธรรมเกิดขึ้น 0.755

ถาผูบริหารพบการกระทําของบุคคลที่คํานึงถึงประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวมผูบริหาร

จะกลาวตักเตือนทันที

0.751

ทานคิดวาความสําเร็จของธุรกิจสวนหนึ่งมาจากการตกลงเก่ียวกับจริยธรรม 0.716

ปจจัยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Variance = 15.071%, Alpha = 0.897)

ทานคิดวาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทที่มีประสิทธิผล 0.916

ทานคิดวาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีประสิทธิผล 0.899

ทานคิดวาคณะกรรมการของบริษัทมีความเปนอิสระ 0.835

ทานคิดวาคณะกรรมการของบริษัทมีความรูความสามารถ 0.742

ปจจัยคุณภาพการสอบบัญชี (Variance = 14.495%, Alpha = 0.886)

ทานคิดวาผูสอบบัญชีตองปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี 0.884

ทานคิดวาผูสอบบัญชีตองมีการวางแผนการตรวจสอบบัญชีอยางระมัดระวังรอบคอบ 0.883

ทานคิดวาผูสอบบัญชีตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับลักษณะธุรกิจลูกคา 0.845

ทานคิดวาผูสอบบัญชีตองมีความรูความสามารถทางมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี 0.764

2. การวิเคราะหผลและอธิบายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช สถิติการวิเคราะหป จจัย (Principal 

Component Factor Analysis) เพ่ือลดจํานวนตัวแปร
ของแตละปจจัย โดยการหมุนแกนแบบ Varimax rotation 
และใชเกณฑตัดสินจํานวนปจจัยที่คา eigen สูงกวา 1
และมีคา Factor loading มากกกวา 0.50 ดังนั้น หาก
ตัวแปรใดกระจายออกนอกกลุมจะตัดตัวแปรนั้นออกจาก
การวิเคราะหในการประมวลผลทางสถิติ ผลการวิเคราะห
วิเคราะหปจจัย ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยมีคา KMO 
เทากับ 0.522 และคา Bartlett's Test of Sphericity 
โดย Chi-Square = 749.700, df = 231, Sig. = 0.000

นอกจากนี้งานวิจัยนี้ทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการ
วิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) แบบ 

Enter คาสถิติจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระ
กําหนดตัวแปรตามหรือคุณภาพของรายงานการเงินที่ระดับ
นัยสําคัญ p = 0.000 (F6,53 = 17.319) (ดังตารางท่ี 3) 
เมื่อวิ เคราะหในรายละเอียดแตละตัวแปรอิสระพบวา
ตัวแปรอิสระจํานวน 4 ตัวแปร ประกอบดวย จริยธรรม
สวนบุคคลตามหลักอุดมคตินิยม วัฒนธรรมองคกร ความ
รับผิดรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคุณภาพการ
สอบบัญชี เปนปจจัยกําหนดคุณภาพรายงานการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนท่ีระดับนัยสําคัญ p = 0.047, 0.035, 
0.000 และ 0.036 ตามลําดับ และมีค าสัมประสิทธ์ิ
ในทิศทางบวกตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว (ดังตาราง
ที่ 4)
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บทความวิจัย

ตารางที่ 3 Regression model

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 39.072 6 6.512 17.319 0.000*

Residual 19.928 53 0.376

Total 59.000 59

* p< 0.05

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหถดถอยของปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียน

ตัวแปร
ค�าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b)

ค�าสัมประสิทธิ์ถดถอย

ปรับมาตรฐาน (beta)
T Sig.

นโยบายทางบัญชี 0.309 0.309 3.871 0.000

วัฒนธรรมองคกร 0.173 0.173 2.164 0.035*

จริยธรรมบุคคลตามหลักอุดมคตินิยม 0.162 0.162 2.035 0.047*

จริยธรรมบุคคลตามหลักสัมพัทธนิยม –0.038 –0.038 –0.481 0.632

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 0.692 0.692 8.673 0.000*

คุณภาพการสอบบัญชี 0.172 0.172 2.157 0.036*

หมายเหตุ * p < 0.05

 R = 0.814, R2 = 0.662, SE = 0.613

ปจจัยนโยบายทางบัญชีไมสงผลตอคุณภาพของรายงาน
การเงิน (เนื่องจากคาสัมประสิทธิถดถอย มีทิศทางตรง
กันขามกับที่ตั้งสมมติฐาน เนื่องจากคาสัมประสิทธิถดถอย
ของคาสถิติแสดงทิศทางบวก คาสมมติฐานเปนทิศทางลบ) 
ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ Rainsbury et al. (2009) ที่
กลาววาการใชนโยบายทางบัญชีเชิงรุกสงผลตอคุณภาพของ
รายงานการเงิน อยางไรก็ดีจากการทดสอบไคสแควรระหวาง
บริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดใหญกับการเปลี่ยน
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา พบวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.023 โดยท่ีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญมี การเปลี่ยนวิธี
คดิคาเสือ่มราคาในระดบับอยมาก ในขณะทีบ่รษิทัจดทะเบียน
ขนาดกลางเปล่ียนวิธีคิดคาเสื่อมราคาในระดับบอย อาจ
กลาวไดวาระบบการบัญชีภายใตเกณฑคงคางตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปยินยอมใหผูบริหารกระทําไดหลายทาง
เลือกสําหรับดุลยพินิจทางการบัญชีซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
การรายงานผลกําไรได

นอกจากน้ีจรยิธรรมบุคคลตามหลักสมัพทัธนยิมไมสงผล
ตอคุณภาพของรายงานการเงิน ซึ่งขัดแยงกับกับการศึกษา
ของนิตยา วงศภินันทวัฒนา และคณะ (2548) กลาววา 
การตัดสินจริยธรรมของบุคคลขึ้นอยู กับความรู สึกและ
สภาพแวดลอมของบุคคล อธิบายไดวากลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ 
(SET) กลาวคือ บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญมักใหความ
สําคัญในดานความนาเชื่อถือของรายงานการเงินที่มีต อ
ผูใชขอมูลอยูแลว
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คุณภาพของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ตารางท่ี 5 วิธีการทางบัญชีที่บริษัทจดทะเบียนเลือกใชในการจัดการกําไร

ลําดับ นโยบายการบัญชี ค�าเฉล่ีย

1 การปรับปรุงบัญชีลูกหน้ีหรือคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เชน การเพ่ิมหรือการลดหน้ีสงสัยจะสูญ 2.90

2 การรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย เชน ขายสินทรัพยในระยะเวลาส้ัน

หรือการยืดระยะเวลาการขายสินทรัพย

3.45

3 การเปล่ียนวิธีการคิดคาเสื่อมราคา เชน จากวิธีเสนตรงเปนวิธียอดคงเหลือลดลง 4.57

4 การปรับปรุงรายการกําไรและรายไดอื่น เชน รายไดคาเชาและการขายสินทรัพย 3.97

5 การมีรายการเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน เชน การโอน การซ้ือ และการขาย 2.80

6 การปรับปรุงคาใชจายในการบริหาร เชน คารับรองลูกคา เงินเดือนของผูบริหาร 3.70

7 การปรับปรุงคาใชจายในการสงเสริมการขายและคาโฆษณา 3.67

3. วิเคราะหวิธีการทางบัญชีที่ใชในการจัดการ
กําไรของบริษัทจดทะเบียน

จากการทดสอบสถิติเชิงพรรณนาดังตารางท่ี 5 พบวา
วิธีการทางบัญชีสวนใหญที่ใชในการจัดการกําไรของบริษัท-

จดทะเบียนขนาดกลางและขนาดใหญ คือ การเปล่ียนวิธี
คิดคาเสื่อมราคา เชน เปลี่ยนการคิดคาเสื่อมราคาจากวิธี
เสนตรงเปนวิธียอดคงเหลือลดลง เปนตน

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธของขนาดบริษัทจดทะเบียน
กับการเปล่ียนวิธีคิดเสื่อมราคา (ตารางที่ 6) พบวา บริษัท
จดทะเบียนขนาดใหญเปลี่ยนวิธีคิดคาเสื่อมราคาในระดับ
บอยมากคิดเปนรอยละ 69.4 สวนบริษัทจดทะเบียนขนาด
กลางเปลี่ยนวิธีคิดคาเสื่อมราคาในระดับบอยคิดเปนรอยละ 

63.6 อาจอธิบายไดวา การเลือกใชในโยบายบัญชีภายใต
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางครั้งบริษัทอาจเลือกใช
นโยบายบัญชีแบบเชิงรุกไปเปนนโยบายบัญชีแบบยึดหลัก
ความระมัดระวัง ซึ่งสงผลใหบริษัทมีผลกําไรในทิศทางท่ีสูง
หรือตํ่าไดเชนกัน

ตารางท่ี 6 ขนาดของบริษัทจดทะเบียนและการเปล่ียนวิธีคิดคาเสื่อมราคา

ขนาดของบริษัทจดทะเบียน
การเปล่ียนวิธีคิดค�าเส่ือมราคาของบริษัท Chi sq.

(Sig.)บางคร้ัง บ�อย บ�อยมาก

บริษัทขนาดกลาง (n = 11) 63.6% 36.4% 7.525

บริษัทขนาดใหญ (n = 49) 8.2% 22.4% 69.4% (0.023)

หมายเหตุ: ในวงเล็บคือคาระดับนัยสําคัญ
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บทความวิจัย

บทสรุป
ผลจากงานวิจัยแสดงให เห็นว าวัฒนธรรมองค กร 

จริยธรรมบุคคลตามหลักอุดมคตินิยม ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และคุณภาพการสอบบัญชี สงผล
ทางบวกตอคุณภาพของรายงานการเงิน อาจกลาวไดวา 
วัฒนธรรมขององคกรและจริยธรรมบุคคลตามหลักอุดมคติ
นิยมมีผลตอการตัดสินใจทางจริยธรรมของบุคคล นอกจากน้ี
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งควรยึดหลักปฏิบัติดานความยุติธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบตามหนาที่ และมีความรับผิดชอบ
ในงานเชนกัน ในขณะที่ปจจัยนโยบายทางบัญชี และปจจัย
จริยธรรมบุคคลตามหลักสัมพัทธนิยมไมสงผลตอคุณภาพ
ของรายงานการเงิน อยางไรก็ดี คาสถิติแสดงใหเห็นความ
สัมพันธระหวางบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดใหญ
กับการเปล่ียนวิธีการคิดคาเส่ือมราคา กลาวคือ บริษัท-
จดทะเบียนขนาดใหญเปลี่ยนวิธีคิดคาเสื่อมราคาในระดับ
บอยมาก สวนบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางเปล่ียนวิธีคิด
คาเสื่อมราคาในระดับบอย

1. ประโยชนของงานวิจัย
ผลของการวิจัยแสดงใหเห็นวาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ

รายงานการเงินขึ้นอยูกับ วัฒนธรรมองคกร จริยธรรมบุคคล
ตามหลักอุดมคตินิยม ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท และคุณภาพการสอบบัญชี ดังน้ัน ผลของการวิจัยนี้
สามารถนําไปใชในการเสริมสรางจริยธรรมทางธุรกิจและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพใหกับผู เกี่ยวของไดแก ผูบริหาร 
คณะกรรมการ ผูทําบัญชี ผูสอบบัญชี นักวิชาการ ตลอดจน
หนวยงานกํากับดูแล เชน สํานักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพ
บัญชีฯ กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน อนึ่ง การกํากับดูแล
กิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนถือเปนความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทตอการปฏิบัติหนาที่และดูแลให
บริษัทมีระบบงานที่ใหความเชื่อม่ันในกิจกรรมตาง ๆ  ของ
บริษัทได ดําเนินการอย างถูกต องตามกฎหมายและมี
จริยธรรม รวมถึงการดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลที่สําคัญ
ทั้งขอมูลทางการเงินและไมใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูล
ได ง าย มีความเทาเทียมกันและเช่ือถือได  นอกจากน้ี
การตรวจสอบจากภายนอกในการกาํกบัดแูลกจิการและกลไก
การตรวจสอบมีบทบาทสําคัญในการจํากัดโอกาสในการ
จัดการกําไรเชนกัน อนึ่ง ผูสอบบัญชีมีหนาที่แสดงความเห็น
ตอขอมูลในงบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ดังนั้นผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีความรูความสามารถ 
มคีวามเปนอิสระ ซึง่มคีวามเปนไปไดทีจ่ะตรวจพบขอผิดพลาด
และความผิดปกติในงบการเงิน ทําใหสามารถลดความเส่ียง
การหลอกลวงหรือการบิดเบือนงบการเงินได

2. ขอจํากัดของงานวิจัย
งานวิจัยนี้มีขอจํากัดดังนี้ ขอจํากัดแรก อัตราการตอบ

แบบสอบถามคืนมาคอนขางนอยจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผูบริหาร
ฝายการเงินและบัญชีบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ ซึ่งอาจเนื่องจากกลุมตัวอยางเปนกลุมผูบริหาร
ในองคกร เชน ผู จัดการฝาย หุนสวนผู จัดการ เปนตน
อยางไรก็ตามผูวิจัยไดดําเนินการสงแบบสอบถามเพ่ิมเติม
เชนกัน

ขอจํากัดขอที่สองคือ งานวิจัยนี้จัดเก็บขอมูลจาก
บริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดใหญอาจกลาวไดวา
แรงจูงในการปฏิบัติงานของผู บริหารบริษัทจดทะเบียน
และผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตางกัน ดังนั้น ผลของการวิจัยนี้จึงมิอาจนําไปใชกับบริษัท
ขนาดเล็กหรือบริษัทนอกตลาดหลักทรัพยได

3. งานวิจัยตอเนื่อง
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานการเงิน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พบวาปจจัยนโยบายทางบัญชีสงผลทางบวกตอคุณภาพ
รายงานการเงิน ซึ่งขัดแยงกับสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว 
อยางไรก็ตาม การทดสอบคาสถิติแสดงใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางขนาดของบริษัทจดทะเบียนกับนโยบายทางบัญชี 
นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้ใหผู ตอบแบบสอบถามประเมิน
ตนเอง อาจใหผลท่ีเบี่ยงเบนไดเชนกัน ดังนั้นในการทําวิจัยDo
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คุณภาพของรายงานการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ตอเน่ืองอาจทําโดยการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิเพื่อศึกษา
ความสัมพันธของการเลือกใชนโยบายทางบัญชีกับการ
จัดการกําไร หรืออาจศึกษาโดยใชแบบจําลอง Modified 
Jones Model เปนตัววัด เพื่อวิเคราะหตัวเลขในงบการเงิน
วามีการจัดการกําไรหรือไม แลวนําผลมาเปรียบเทียบกับ
ตัวแปรที่ไดจากงานวิจัยนี้
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