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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบระหวางคุณภาพการสอบบัญชีที่มีตอผลการดําเนินงานของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งทําการวิจัยเชิงประจักษ โดยใชกลุมตัวอยางจากบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2554-2558 โดยยกเวนบริษัทท่ีอยูในกลุมธุรกิจ กองทุน และบริษัทที่อยู

ระหวางฟนฟูผลการดําเนินงาน ขอมูลที่ใชในการศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,665 ขอมูล และวิเคราะหผลทางสถิติ โดยใช

การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบวา ขนาดของบริษัทสอบบัญชี (Big 4) คาธรรมเนียมการสอบบัญชี

มีผลกระทบทางลบตอผลการดําเนินงานบริษัทโดยวัดจาก ROA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีผลกระทบทางบวก

ตอผลการดําเนินงานบริษัทโดยวัดจาก Tobin’s q อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี

แบบไมมีเงื่อนไขมีผลกระทบทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชีในบริษัทลูกคาไมมี

นัยสําคัญทางสถิติตอผลการดําเนินงานบริษัทที่วัดโดย ROA และ Tobin’s q ผลงานวิจัยนี้อธิบายไดวาขนาดสํานักงาน

สอบบัญชี (Big4) คาธรรมเนียมการสอบบัญชี และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข มีบทบาทตอ

ผลการดําเนินงาน ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี (Big 4) คาธรรมเนียมการสอบบัญชี และการแสดงความเห็นของ

ผูสอบบัญชีแบบไมมีเง่ือนไข มีบทบาทที่สําคัญตอผลการดําเนินงานบริษัท

คําสําคัญ: คุณภาพการสอบบัญชี ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม ผลการดําเนินงานบริษัท
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The purpose of this study is to examine the impact of Audit Quality & firm performance of listed 

companies in the Stock Exchange of Thailand. The empirical research samples are listed companies from 

the Stock Exchange of Thailand during 2011-2015, excluding all the firms in financial institution sectors, 

fund sectors and rehabco sectors, totaling 1,665 firm – year observations. The results are analyzed by 

multiple regressions analysis. The research findings show that Big 4 and Audit Fees have negative impact 

on firm performance, measuring by ROA and have positive impact on firm performance measuring by 

Tobin’s q. The Unqualified Opinion has positive impact on firm performance but audit tenure has insignificant 

impact on firm performance measuring by ROA and Tobin’s q. The empirical findings shed light that Big 

4, Audit Fees & Unqualified Opinion plays significant role in firm performance.
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ผลกระทบคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต�อผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

บทนํา
ผลจากการเชื่อมโยงจากบริษัทเอนรอนที่ลมละลายในอดีต ดวยสาเหตุการรวมมือกับบริษัทสอบบัญชีเอนเดอรสัน 

ในการตกแตงกําไรทางบัญชีเพื่อบิดเบือนขอมูล ทําใหมีการตั้งขอสงสัยในคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตามมา 
สภาสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาไดตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงออกพระราชบัญญัติบังคับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ของสหรัฐอเมริกา เพ่ือคุ มครองนักลงทุนจากการตกแตงบัญชีของบริษัทท่ีเรียกวา “Sarbanes-Oxley Act: SOX” 
โดยเน้ือหาในกฎหมายฉบับนี้ไดมุ งเนนในการปรับปรุงคุณภาพของการสอบบัญชี หลังจากนั้นเปนตนมา มีนักวิจัยเปน
จํานวนมากท่ัวโลกพยายามท่ีจะทําวิจัยเพื่อทดสอบคุณภาพการสอบบัญชี ซึ่งถือวาเปนกลไกการกํากับดูแลกิจการภายนอก
ในการติดตาม ควบคุม ดูแล บริษัท ดวยการตรวจสอบรายงานการเงินของผูสอบบัญชี ดังนั้น จึงถือไดวาผูสอบบัญชี
มีบทบาทท่ีสําคัญในการรักษาประสิทธิภาพของตลาดทุนในดานการสรางความเช่ือมั่น เช่ือถือตอนักลงทุน เพราะทําให
ไดขอมูลเปนประโยชนตอการนําไปตัดสินใจดวยความม่ันใจ ซึ่งจะสงผลบริษัทในดานตนทุนเงินทุนโดยรวมของบริษัท
ที่อาจลดลง ทําใหมูลคาของบริษัทเพ่ิมขึ้นระยะยาว อยางไรก็ตาม สําหรับคําถามวาการสอบบัญชีมีคุณภาพหรือไมนั้น 
International Auditing & Assurance St&ards Board (IAASB) ไดพิจารณา 4 ประเด็น คือ 1) บทบาทของทีมงาน
ที่ทํางานเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ 2) การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ISQC1) 3) ผลลัพธที่ไดจากรายงาน
การเงินตองเปนประโยชนกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ผูถือหุน หนวยงานกํากับดูแล 4) การส่ือสารจนถูก
นําไปใชในการปรับปรุง และเกิดประสิทธิผล อยางไรก็ตาม ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพการสอบบัญชีที่สําคัญ คือ 
ความอิสระ ซึ่ง Tepalagul & Lin (2014) สรุปไว 4 ประเด็น คือ 1) การใหความสําคัญกับลูกคามากเกินไป 2) การมี
สัดสวนบริการอ่ืนมากกวางานสอบบัญชี 3) ระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชีในบริษัทลูกคานานเกินไป และ 4) การรวมมือ
กับลูกคาบริษัทที่ตรวจสอบ ปจจุบันหลักสําคัญเหลานี้ท่ีมีผลตอคุณภาพการสอบบัญชีกับผลการดําเนินงานยังถูกอภิปราย
อยางแพรหลายในบริบทของแตละประเทศและส่ิงแวดลอมที่แตกตางกัน โดยเฉพาะในกลุมประเทศกําลังพัฒนา เชน 
งานวิจัยของ Hassan & Farouk (2014) ประเทศไนจีเรีย และ Matoke & Omwenga (2016) ประเทศเคนยา Elewa 
& Haddad (2019) ประเทศอียิปต ตามลําดับ

สําหรับประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดออกมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชี
อยางตอเนื่อง ลาสุดจะเห็นจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC 1) เรื่อง การควบคุมคุณภาพสําหรับ
สํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานใหความเช่ือมั่นอื่น ตลอดจนบริการเก่ียวเนื่อง 
โดยใชในตางประเทศตามขอกําหนดของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC) ตั้งแตป พ.ศ. 2548 และมีการปรับปรุง
เนื้อหาในป พ.ศ. 2552 สวนในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีฯ เริ่มเผยแพรรางมาตรฐานน้ีในป พ.ศ. 2553 และประกาศ
เปนมาตรฐานเมื่อตนป พ.ศ. 2554 ทั้งน้ีมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 แตจากการทบทวนวรรณกรรม 
สําหรับงานวิจัยดานน้ียังปรากฏเห็นไมชัดเจน สวนใหญจะเกี่ยวกับกลไกการกํากับ ติดตาม ภายในบริษัท เชน กลไก
การกํากับดูแลกิจการที่ดีที่มีตอผลการดําเนินงานบริษัท

งานวิจัยน้ี ผูวิจัยหวังวาจะมีสวนชวยเติมเต็มความรูถึงประสิทธิภาพของผูสอบบัญชีที่แทจริงในบริบทประเทศไทย 
และนําไปสูการพัฒนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีในอนาคตเพ่ือคุมครองนักลงทุน และลดความผันผวน
ในการคาดคะเนผลตอบแทนของนักลงทุน ที่ตองอาศัยขอมูลในรายงานการเงินไปตัดสินใจ ซ่ึงจะนําไปสูผลการดําเนินงาน
ที่ดีตอบริษัทตอไป
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บทความวิจัย

วัตถุประสงค�การวิจัย
เพื่อการศึกษาผลกระทบระหวางคุณภาพการสอบบัญชี อันประกอบดวย ระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชีในบริษัทลูกคา 

ขนาดของบริษัทสอบบัญชี คาธรรมเนียมการสอบบัญชี และ การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข ที่มีตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
ทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory)

Berle & Mean (1932) อภิปรายปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการแยกอํานาจระหวางสวนของเจาของกับการควบคุม
การบริหารโดยผูบริหาร เน่ืองจากมีเปาหมายที่แตกตางกัน ทําให Jensen & Meckling (1976) ไดพัฒนาแนวคิดนี้
เพ่ือแกปญหา ซึ่งปญหาอาจเกิดจาก 4 ประเด็น คือ 1) ปญหาความขัดแยงที่เกิดจากสภาวะทางดานศีลธรรมของผูบริหาร 
2) ปญหาความขัดแยงที่เกี่ยวของกับขนาดของบริษัท 3) ปญหาความขัดแยงท่ีเกิดจากระยะเวลาการลงทุน และ 4) ปญหา
ความขัดแยงที่เกิดจากพฤติกรรมของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ปญหาเหลานี้ เรียกวา ปญหาตัวแทน (Agency Problems) 
โดยคาดวาจะไดรับการแกไขจากบทบาทของผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชี จึงควรมีคุณภาพโดยการใหความเชื่อม่ันแกผูถือหุนวา
รายงานทางการเงิน ที่ผูบริหารจัดทําขึ้นมีความโปรงใส แสดงขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คุณภาพการสอบบัญชี (Audit Quality)
คุณภาพการสอบบัญชีมีนักวิจัยใหความหมายไวหลากหลาย เชน Reyad (2013) ไดกลาววา คุณภาพการสอบบัญชี

เปนความสามารถในกระบวนการการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรายงานขอเท็จจริงที่มีสาระสําคัญในรายงานการเงิน เพื่อ
ลดการรับรูขอมูลที่ไมเทาเทียมกันระหวางผูบริหารและผูถือหุน DeAngelo (1981) มองวาเปนความนาจะเปนที่ผูสอบบัญชี
จะคนพบการแสดงขอมุลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถทางเทคนิค และความเปนอิสระ 
นอกจากน้ี Chadegani (2011) ยังสรุปเหตุการณที่จะสะทอนถึงคุณภาพการสอบบัญชี โดยวัดได 6 กลุม ประกอบดวย 
1) การวัดคุณภาพการสอบบัญชีทางตรงและทางออม เชน คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 2) การศึกษาความแตกตางจาก
แหลงท่ีมา เชน ความแตกตางของสถาบันระหวางประเทศ 3) การศึกษาโดยการอางอิงจากผลลัพธ กระบวนการ และ
สิ่งที่ปอนเขา เชน การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีในรูปแบบตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับความเหมาะสมในการตัดสินใจของ
ผูสอบบัญชี 4) มุมมองดานองคกร เชน สํานักงานสอบบัญชีและทีมตรวจสอบ ที่แตกตางกัน 5) มุมมองดานพฤติกรรม 
และคุณภาพผูสอบบัญชี เชน การใชเทคนิคในการตรวจสอบ 6) การรับรูคุณภาพการสอบบัญชีที่แตกตางกัน เชน การรับรู
ของผูถือหุน อยางไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมจากบทความท่ีตีพิมพในวารสารช้ันนําที่เก่ียวของกับการสอบบัญชี 
9 วารสารในระหวางป ค.ศ. 1973–2013 ของ Tepalagul & Lin (2014) พบวา นักวิจัยสวนใหญมักศึกษา 4 ดาน 
คือ ระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชีในบริษัทลูกคา ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี คาธรรมเนียมการสอบบัญชี การแสดง
ความเห็นของผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข ดังจะอธิบายตอไป
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ผลกระทบคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต�อผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ผลการดําเนินงาน (Firm Performance)
Al-Matari, Al-Swidi & Fadzil (2014) ไดสรุปตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานออกเปน 3 มิติ คือ 1) มิติการวัดทางบัญชี 

2) มิติการวัดทางการตลาด 3) มิติดานอื่น ๆ  ที่ไมสามารถจัดเขาอยูในมิติทั้ง 2 มิติ จากการสํารวจการวัดเหลานี้ ปรากฏ
วามิติการวัดทางบัญชี อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด (ROA) ไดรับความนิยมจากนักวิจัยมากท่ีสุด เปนจํานวน
รอยละ 46 สวนมิติการวัดทางการตลาด มูลคาบริษัท ที่ใชแบบวัดตามตัวแบบของ Tobin’s q ไดรับความนิยมเปนจํานวน
รอยละ 78 ดังนั้น งานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงใชผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) และ มูลคาบริษัท (Tobin’s q) เปนตัววัดผล
การดําเนินงาน ซึ่งถือไดวาเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหทางบัญชีการเงิน และการทางการตลาดท่ีงาย และสะดวก
ในการคาดการณการตัดสินใจลงทุนในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสะทอนถึง
มุมมองของนักลงทุนไดดี โดยใชสูตร อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) = กําไรสุทธิ / สินทรัพยรวม และ มูลคาบริษัท 
(Tobin’s q) = มูลคาตลาดของหุนสามัญ ณ สิ้นป + หนี้สินท้ังหมดของบริษัท / สินทรัพยทั้งหมดของบริษัท

แนวคิดความสัมพันธ�ระหว�างคุณภาพการสอบบัญชีและผลการดําเนินงาน และการพัฒนาสมมติฐาน
ระยะเวลาการเป�นผู�สอบบัญชีในบริษัทลูกค�า

ระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชีในบริษัทลูกคากับผลการดําเนินงาน มีการอภิปรายกันเปน 2 กระแส กระแสแรก
เห็นดวยที่จะหมุนเวียนผูสอบบัญชี เนื่องจากวาระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชีในบริษัทลูกคายาวนาน อาจทําใหเกิดความ
สนิทสนมคุนเคยจนละเลยขอเท็จจริงที่มีนัยสําคัญ กระแสที่ 2 มองถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ความเขาใจสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนของผูสอบบัญชีรายใหม จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมา ปรากฏวาผลลัพธสวนใหญ
จะไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานบริษัท เชน Sayyar, Rasidc & Elhabibd (2015). ไดศึกษาการหมุนเวียน
ผูสอบบัญชีที่มีตอผลการดําเนินงานบริษัทของประเทศมาเลเซียในป ค.ศ. 2003–2012 ผลปรากฏวาไมมีนัยสําคัญตอ
ผลการดําเนินงานบริษัท สอดคลองกับที่ Siregar, Amarullah, Wibowo & Anggraita (2012). ที่ยืนยันวาการหมุนเวียน
ผูสอบบัญชี ไมไดทําใหคุณภาพการสอบบัญชีดีขึ้น แตระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชีในบริษัทลูกคา หนวยงานกํากับดูแล 
จะมองวาเก่ียวของกับความคาดหวังในดานความเปนอิสระของผูสอบบัญชี โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน 
ซึ่งอาจสงผลตอการดําเนินงานท่ีดีขึ้น ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานวา

สมมติฐานที่ 1 ระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชีในบริษัทลูกคามีผลกระทบทางบวกตอผลการดําเนินงาน

ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี
สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (Big 4) ไดรับการกลาวถึงจากนักวิจัยวาเปนการสะทอนถึงคุณภาพของการสอบบัญชี

มากกวาสํานักงานสอบบัญชี Non-Big 4 เน่ืองจากมีทีมตรวจสอบที่มีคุณภาพไดรับการอบรมมาอยางดี พรอมท้ังบริษัท
เหลานี้จะมีทรัพยากรพรอม และมีความระมัดระวังเร่ืองช่ือเสียงของตนเองเน่ืองจากตองสรางความนาเช่ือถือ สําหรับ
งานวิจัยเก่ียวกับเรื่องความสัมพันธระหวางขนาดสํานักงานท่ีเปนสํานักงานขนาดใหญ (Big 4) ที่มีตอผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญในปจจุบัน เชน Fooladi & Shukor (2012) ที่ศึกษาผลกระทบของคณะกรรมการบริษัท คุณภาพการสอบบัญชี 
และผลการดําเนินงานบริษัทในประเทศมาเลเซีย ผลลัพธแสดงใหเห็นวาบริษัทที่ตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 
(Big 4) มีผลกระทบเชิงบวกกับมูลคาบริษัท สอดคลองกับงานวิจัยของ Azizkhani, Monroe & Shailer (2010) แต 
Pham (2016) ศึกษาผลกระทบของบริษัทสอบบัญชี และผลการดําเนินงานบริษัทในประเทศเวียดนาม ผลปรากฏวา
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สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (Big 4) มีผลกระทบเชิงลบกับผลตอบแทนของสินทรัพยรวม จากการทบทวนวรรณกรรม
โดยรวม ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (Big 4) สงผลตอผลการดําเนินงานบริษัทที่ดีขึ้น ดังนั้นในบริบท
ประเทศไทย ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานวา

สมมติฐานที่ 2 ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีที่เปน Big 4 มีผลกระทบทางบวกตอผลการดําเนินงาน

ค�าธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาธรรมเนียมของผูสอบบัญชีไดกลายเปนปญหาในการตรวจสอบ เนื่องจากอาจเปนสัญญาณใหเห็นถึงคุณภาพของ

การใหบริการ ไมวาจะเปนคาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่สูง หรือตํ่ากวาปกติ เชน คาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่สูง อาจ
เนื่องมาจากการท่ีผูสอบบัญชีตองเพ่ิมความสามารถของตนเอง เพื่อตรวจสอบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอยางมีนัยสําคัญ 
หรือจากสาเหตุที่ทําใหผูสอบบัญชีตองลดความเปนอิสระของตนเองลง ในทางตรงขามสํานักงานสอบบัญชีถือวาเปนตัวแทน
ความนาเช่ือถือของบริษัทในมุมมองของนักลงทุน ดังนั้น สํานักงานสอบบัญชีอาจนําเสนอความเปนความอิสระและความ
นาเชื่อถือออกมาในรูปของคาธรรมเนียมของผูสอบบัญชีที่สูงขึ้น ซึ่งเปนคําถามของนักวิจัยในอดีต จนถึงปจจุบันวาเปนจริง
หรือไม จากการทบทวนวรรณกรรมสําหรับความสัมพันธระหวางคาธรรมเนียมการสอบบัญชี กับผลการดําเนินของบริษัท 
จะเห็นจากงานวิจัยของ Moutinho, Cerqueira & Br&ão (2012) ศึกษาผลกระทบระหวางคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
และผลการดําเนินงาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบหลักฐานมีความสัมพันธเชิงบวก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Stanley 
(2011) Martinez & Moraes. (2014) อยางไรก็ตาม Sayyar, Rasidc & Elhabibd (2015) พบวาไมมีผลกระทบอยาง
มีนัยสําคัญ จะเห็นวาโดยรวม คาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่สูงข้ึนจะสะทอนถึงผลการดําเนินงานที่ดี ดังนั้น ผูวิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานวา :

สมมติฐานที่ 3 คาธรรมเนียมการสอบบัญชีมีผลกระทบทางบวกตอผลการดําเนินงาน

การแสดงความเห็นของผู�สอบบัญชีแบบไม�มีเง่ือนไขกับผลการดําเนินงาน
การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีเปนสิ่งที่คาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอขอมูลทางการบัญชีที่อยูในรายงานการเงิน 

ซึ่งจะทําใหเกิดความม่ันใจวารายงานการเงินไมขัดตอขอเท็จจริงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน สามารถนําไปตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจได ซึ่งจะสะทอนไปยังตลาดทุนโดยเฉพาะการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไขจะตอบสนอง
ราคาหุนในตลาดในทิศทางบวกมากกวาการแสดงความเห็นแบบอื่น ดังนั้น การศึกษานี้จึงเกี่ยวของกับการแสดงความเห็น
ของผูสอบบัญชีที่จะสรางความนาเชื่อถือใหกับผูใชรายงานการเงิน เชน นักลงทุน เจาหนี้

จากการทบทวนวรรณกรรม มีการศึกษาในประเด็นนี้อยางตอเนื่องในบริบทประเทศท่ีแตกตางกัน แตการศึกษา
การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีนั้นจะเปนการศึกษาผลกระทบกับผลการดําเนินงานบริษัท สวนใหญจะวัดผลตอบแทน
ของหุน เชน Moradi, Salehi, Rigi & Moeinizade (2011) ไดศึกษาผลกระทบของการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี
ที่มีตอราคาหุนและผลตอบแทน ในประเทศอิหราน ผลลัพธชี้ใหเห็นวาการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข 
ไมมีผลกระทบกับราคาหุนและผลตอบแทนอยางมีนัยสําคัญ แตอยางไรก็ตามผลการศึกษาของ Farzinfar (2013) กลับ
พบวา ประเภทของการแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขมีผลกระทบทางบวกตอผลตอบแทนของหุน สอดคลองกับ Ahmad 
& Jusoh (2014) ผูวิจัยต้ังสมมติฐานวา :

สมมติฐานที่ 4 การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไขมีผลกระทบทางบวกตอผลการดําเนินงาน
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ผลกระทบคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต�อผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

จากการทบทวนวรรณกรรม ทําใหเกิดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง

กลุมประชากรที่ใชศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีผลดําเนินงาน ตั้งแต
ป พ.ศ. 2554–2558 ระยะเวลา 5 ป ขอมูลทั้งหมด 2,808 ขอมูล โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1) เปนบริษัทที่ไมถูกจัดประเภท
ใหอยูในกลุมบริษัทที่ใหอยูในกลุมบริษัทที่กําลังฟนฟูกิจการไมเปนบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูในกลุมธุรกิจการเงิน ประกันภัย 
และกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย 2) ไมเปนบริษัทที่มีขอมูลของงบการเงินไมครบถวน (Missing Data) สามารถสรุป
จํานวนขอมูลในการศึกษา ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 จํานวนขอมูลของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา

จํานวนข�อมูลของกลุ�มตัวอย�างท่ีใช� ในการศึกษา รวม

จํานวนขอมูลของบริษัทจดทะเบียนระหวางป พ.ศ. 2554–2558 2,808

หัก จํานวนขอมูลของบริษัทในกลุมธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย ประกันชีวิต กองทุนอสังหาริมทรัพย (529)

จํานวนขอมูลของบริษัทในประเภทอุตสาหกรรม 2,243

หัก บริษัทที่มีขอมูลที่ไมตรงตามเกณฑและขอมูลที่เกินปกติ* (578)

จํานวนขอมูลของบริษัทที่เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา (คา N) 1,665

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2558)
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2. การรวบรวมข�อมูล
ผูวิจัยใชขอมูลเพื่อการศึกษาจากฐานขอมูลการบริการระบบขอมูลตลาดหลักทรัพยฉบับออนไลน (SET Market 

Analysis & Reporting Tool: SETSMART) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูในรูปแบบรายงานขอมูล
ประจําป 56-1 และรายงานประจําปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ฐานขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังเว็บไซตเพื่อรวบรวมตัวแปรอิสระ ดานคุณภาพ
การสอบบัญชี ไดแก ระยะเวลาการเปนผู สอบบัญชีในบริษัทลูกคา ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี คาธรรมเนียมการ
สอบบัญชี การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีแบบไมมีเง่ือนไข ตัวแปรตาม ไดแก ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม และ
มูลคาบริษัท ตัวแปรควบคุม ไดแก ขนาดบริษัท ความเสี่ยงทางการเงิน และ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

3. ตัวแปรที่ใช� ในการศึกษา
งานวิจัยนี้วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชวิธีสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson 

Correlation Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการอธิบาย
ผลกระทบของโครงสรางผูถือหุนที่มีตอผลการดําเนินงาน โดยมีตัวแบบ ดังนี้

ROA = α1 + β1AT + β2Big4 + β3AF + β4UO + β5Size + β6LEV + β7CFO + εit …(Model 1)

Tobin’s Q = α2 + β8AT + β9Big4 + β10AF + β11UO + β12Size + β13LEV + β14CFO + εit …(Model 2)

โดยที่
ROA = ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม วัดจาก กําไรสุทธิหารดวยสินทรัพยทั้งสิ้น
Tobin’s Q = มูลคาบริษัท วัดจากมูลคาตลาดของหุนสามัญ ณ สิ้นป + หนี้สินท้ังหมดของบริษัท / สินทรัพยทั้งหมดของ

บริษัท
AT = ระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชีในบริษัทลูกคา วัดจาก จํานวนปที่บริษัทสอบบัญชี ตรวจสอบบริษัทลูกคา

ติดตอกัน
Big 4 = ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี วัดจากตัวแปรหุน โดย

บริษัทถูกตรวจสอบดวยสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ = 1 
บริษัทถูกตรวจสอบดวยสํานักงานสอบบัญชีอื่น ๆ  = 0

AF = คาธรรมเนียมการสอบบัญชี วัดจากคาลอกการริทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) จํานวนเงิน 
คาตอบแทนท่ีผูสอบบัญชีเรียกเก็บจากลูกคาบริษัทที่ตนเองตรวจสอบรวมท้ังหมด เพื่อปรับคาตัวเลข
อยูในฐานท่ีใกลเคียงที่สุด

UO = การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข วัดจากตัวแปรหุน โดย 
การแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข (กรณีไมเพิ่มวรรคเนนขอมูลและเหตุการณหลังวรรคความเห็น) = 1 
การแสดงความเห็นแบบอื่น ๆ  = 0

Size = ขนาดบริษัท วัดจากคาลอกการริทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) ของสินทรัพยรวมบริษัท 
ณ วันสิ้นป เพื่อปรับคาตัวเลขอยูในฐานท่ีใกลเคียงที่สุด
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ผลกระทบคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต�อผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

LEV = ความเส่ียงทางการเงิน วัดจากหน้ีสินรวม หารดวยสินทรัพยรวม
CFO = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน วัดจากกระแสเงินสดจากการ ดําเนินงาน ณ ป ปจจุบัน หารดวย 

สินทรัพยรวมปกอน

4. วิเคราะห�และอภิปรายผล
ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา เปนดังน้ี

ตารางท่ี 2 สถิติพื้นฐาน คาเฉล่ีย คาตํ่าสุด คาสูงสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของตัวแปร

ตัวแปร ค�าเฉล่ีย ค�าต่ําสุด ค�าสูงสุด
ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชีในบริษัทลูกคา 2.82 1.00 5.00 3.78

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 0.28 –0.60 1.71 0.33

ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม 0.05 –1.40 1.17 0.12

มูลคาบริษัท 0.23 0.00 26.82 0.94

ขนาดของบริษัท 3.73 1.87 7.94 0.70

ความเสี่ยงทางการเงิน 0.45 0.00 7.02 0.37

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 0.07 –5.59 4.12 0.25

จากตารางที่ 2 แสดงคาสถิตเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ศึกษาคุณภาพการสอบบัญชี ไดแก ระยะเวลาการเปน
ผูสอบบัญชีในบริษัทลูกคา และคาธรรมเนียมการสอบบัญชี พบวา ระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชีในบริษัทลูกคา วัดจาก
จํานวนปที่สํานักงานสอบบัญชี ตรวจสอบบริษัทลูกคาติดตอกัน จากกลุมตัวอยาง โดยมีคาเฉล่ียรวมอยูที่ 2.82 ป 
คาตํ่าสุดจํานวน 1 ป และสูงสุด 5 ป และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.78 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด 
กําหนดใหมีการพิจารณาหมุนเวียนผูสอบบัญชีและผูสอบทานการควบคุมคุณภาพงานทุก 5 ป แสดงใหเห็นวาบริษัทมหาชน

สวนใหญปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัด เพื่อลดอุปสรรคท่ีเกิดจากความคุนเคยใหอยูในระดับที่ยอมรับ คาธรรมเนียม
การสอบบัญชี วัดไดจากคาลอกการริทึมธรรมชาติ (Logarithm) จํานวนเงินคาตอบแทนที่ผู สอบบัญชีที่ปรับคาตัวเลข
อยูในฐานท่ีใกลเคียงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 0.28 มีคาตํ่าสุด –0.60 คาสูงสุด 1.71 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.33 ตัวแปร
วัดผลการดําเนินงาน ไดแก ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม มูลคาบริษัท พบวาผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม ที่คํานวณ
ไดจากกําไรสุทธิหารดวยสินทรัพยรวม โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูที่ 0.050 คาต่ําสุด –1.40 สูงสุด 1.17 และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.12 มูลคาบริษัท คํานวณไดจากมูลคาตลาดของหุนสามัญ ณ สิ้นปบวกกับหนี้สินท้ังหมดของบริษัท หารดวย
สินทรัพยทั้งหมดของบริษัทโดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.23 คาตํ่าสุด 0.00 และสูงสุด 26.82 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.94 ตัวแปรควบคุม ไดแก ขนาดของบริษัท ความเสี่ยงทางการเงิน และกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน พบวา
ขนาดของบริษัทโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูที่ 3.73 คาตํ่าสุด 1.87 และสูงสุด 7.94 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 
ความเสี่ยงทางการเงินโดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.45 คาตํ่าสุด 0 และสูงสุด 7.02 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 
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แสดงใหเห็นวา บางบริษัทมีเงินลงทุนในสินทรัพยมาจากแหลงเงินทุนอื่นโดยไมใชการกูยืมเงิน นอกจากน้ัน กระแสเงินสด
จากการดําเนินงาน โดยรวม มีคาเฉล่ียอยูที่ 0.07 คาตํ่าสุด –5.59 และสูงสุด 4.12 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.25

ตารางที่ 3 สถิติพื้นฐาน ความถ่ี รอยละ ของตัวแปร

ตัวแปร ความถี่ ร�อยละ

สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 712 42.76

สํานักงานสอบบัญชีอื่น ๆ 953 57.24

รวม 1,665 100

การแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข 1,600 96.10

การแสดงความเห็นแบบอื่น ๆ 65 3.90

รวม 1,665 100

จากตารางท่ี 3 สรุปวาขนาดของสํานักงานสอบบัญชีที่วัดจาก บริษัทที่ถูกตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 
และ บริษัทที่ถูกตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีอื่น ๆ  โดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด บริษัท 
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด ที่ถูกจัดอันดับวาเปนบริษัทถูกตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ พบวากลุมตัวอยางท้ังหมด 1,665 ตัวอยาง 
สวนใหญใชบริการของสํานักงานสอบบัญชีอื่น ๆ  จํานวน 953 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 57.24 สวนบริษัทที่ใชบริการของ
สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ จํานวน 712 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 42.76 ซึ่งท้ังสองมีความใกลเคียงกัน และเมื่อพิจารณา
เปนรายปแลวพบวาการใชบริการของสํานักงานสอบบัญชีอื่น ๆ  มีสัดสวนเพิ่มขึ้นทุกป ดังนี้ ป พ.ศ. 2554 มีจํานวน 184 
กิจการ ป พ.ศ. 2555 มีจํานวน 190 กิจการ ป พ.ศ. 2556 มีจํานวน 191 กิจการ ป พ.ศ. 2557 มีจํานวน 192 กิจการ 
ป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 196 กิจการตามลําดับ สวนการใชบริการของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ มีสัดสวนลดลงทุกป 
ดังนี้ ป พ.ศ. 2554 มีจํานวน 149 กิจการ ป พ.ศ. 2555 มีจํานวน 143 กิจการ ป พ.ศ. 2556 มีจํานวน 142 กิจการ 
ป พ.ศ. 2557 มีจํานวน 141 กิจการ ป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 137 กิจการ ตามลําดับ การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี 
จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 1,665 ตัวอยางพบวาไดรับการแสดงความคิดเห็นแบบไมมีเงื่อนไข รอยละ 96.10 และการ
แสดงความเห็นแบบอื่น ๆ  รอยละ 3.90 แสดงใหเห็นวาสวนใหญบริษัทมหาชนที่ถูกตรวจสอบจัดทํางบการเงินถูกตอง
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี
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ผลกระทบคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต�อผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธ เปนดังน้ี

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธผลกระทบคุณภาพการสอบบัญชีที่มีตอผลการดําเนินงาน

Variables ROA Tobin’s q AT Big4 AF UO Size LEV CFO

ROA 1

Tobin’s q 0.024 1

AT 0.005 –0.002 1

Big4 –0.116** –0.130** 0.008 1

AF –0.010 0.366** –0.027 –0.322** 1

UO 0.083** 0.029 –0.003 –0.093** –0.032 1

Size 0.025 0.432** –0.022 –0.313** 0.569** –0.003 1

LEV 0.061* 0.029 0.003 –0.082** 0.224** –0.019 0.136** 1

CFO 0.182** 0.046 0.041 –0.087** 0.008 0.027 0.026 –0.026 1

 ***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 **. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

จากตารางท่ี 4 เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรแตละคูพบวาแตระดับของความสัมพันธไมสูงมากนัก โดยสังเกตจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรทุกคู
มีคานอยกวา 0.7 แสดงใหเห็นวาเบ้ืองตนความสัมพันธระหวางตัวแปรไมมีปญหา Multicollinearity Mela & Kopalle 
(2002)

5. ผลการวิเคราะห�ถดถอยเชิงพหุ

ตารางท่ี 5 ผลของการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุผลกระทบคุณภาพการสอบบัญชีที่มีตอผลการดําเนินงาน

Independent 
Variables

Expect 
Sign

Dependent Variables Accept/Reject Hypothesis

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2

ROA Tobin’s q ROA Tobin’s q

AT + –0.001 (0.002) 0.007 (0.013) reject Hypothesis reject Hypothesis

Big4 + –0.017*** (0.007) 0.129*** (0.047) reject Hypothesis accept Hypothesis

AF + –0.028*** (0.011) 0.531*** (0.077) reject Hypothesis accept Hypothesis

UO + 0.025* (0.015) 0.205* (0.105) accept Hypothesis accept Hypothesis

Size 0.004 (0.006) 0.394*** (0.039)
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ตารางที่ 5 ผลของการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุผลกระทบคุณภาพการสอบบัญชีที่มีตอผลการดําเนินงาน (ตอ)

Independent 
Variables

Expect 
Sign

Dependent Variables Accept/Reject Hypothesis

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2

ROA Tobin’s q ROA Tobin’s q

LEV 0.021*** (0.008) –0.162*** (0.055)

CFO 0.075*** (0.012) 0.058*** (0.082)

Constant 0.020 –1.851

F 8.119*** 31.09

Adjust R2 0.075 0.255

Maximum VIF 2.494 2.494

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.10, Beta coefficients with standard errors in parenthesis

จากตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบคุณภาพการสอบบัญชี ที่มีต อผลการดําเนินงานบริษัท
ในประเทศไทย มีดังตอไปนี้

สมมติฐานที่ 1 ระยะเวลาการเปนผู สอบบัญชีในบริษัทลูกคาไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานบริษัทท้ังดาน
ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม และมูลคาบริษัท จึงไมยอมรับสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 2 ขนาดของบริษัทสอบบัญชี (Big 4) มีผลกระทบทางลบตอผลการดําเนินงานบริษัทดานผลตอบแทน
จากสินทรัพยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β2 = –0.017, p < 0.01) จึงไมยอมรับสมมติฐานการวิจัย แตสงผลกระทบ
เชิงบวกตอมูลคาบริษัทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ β9 = 0.047, p < 0.01) จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานท่ี 3 คาธรรมเนียมการสอบบัญชีมีผลกระทบทางลบตอผลการดําเนินงานบริษัทดานผลตอบแทนจาก
สินทรัพยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β3 = –0.028, p < 0.01) จึงไมยอมรับสมมติฐาน แตสงผลกระทบเชิงบวกตอ
มูลคาบริษัทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ β10 = 0.077, p < 0.01) จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 4 การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีแบบไมมีเง่ือนไขมีผลกระทบทางบวกตอผลการดําเนินงาน
บริษัททั้งดานผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมและมูลคาบริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β4 = 0.025, p < 0.10) และ 
(β11 = 0.205, p < 0.10) จึงยอมรับสมมติฐานงานวิจัย

ผลการศึกษาพบวาตัวแปรควบคุมที่สงผลกระทบทางบวกตอผลการดําเนินงานบริษัทท่ีวัดจากผลตอบแทนจากสินทรัพย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความเส่ียงทางการเงิน กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ในขณะท่ีวัดจากมูลคาบริษัท 
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้ง ขนาดของบริษัท ความเสี่ยงทางการเงิน และกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

6. สรุปและอภิปรายผล
ดานระยะเวลาการเปนผู สอบบัญชีในบริษัทลูกคา จากกลุ มตัวอยาง วัดจากจํานวนปที่สํานักงานสอบบัญชี 

ตรวจสอบบริษัทลูกคาติดตอกันพบวา โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 2.82 ป คาตํ่าสุดจํานวน 1 ป และสูงสุด 5 ป ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด กําหนดใหมีการพิจารณาหมุนเวียนผู สอบบัญชีและผูสอบทานการควบคุม
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คุณภาพงานทุก 5 ป แสดงใหเห็นวาบริษัทมหาชนสวนใหญปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัด เพื่อลดอุปสรรคท่ีเกิดจาก
ความคุนเคยใหอยูในระดับที่ยอมรับ แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Jabbarpour & SalehNejad (2015) และ Borja 
(2015) ที่ศึกษาในประเทศอิหราน และฟลิปปนสที่พบวาระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชีในบริษัทท่ียาวหรือสั้น เปนปฏิกิริยา
การรับรูของนักลงทุน และเจาหน้ี ซึ่งจะสะทอนถึงผลการดําเนินงานบริษัท โดยทําใหระดับตนทุนเงินทุนของบริษัทตํ่าลง 
สาเหตุอาจเกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญของผู สอบบัญชีที่ทํางานมานาน และคุนเคยกับสภาพแวดลอม ทําใหสามารถ
ที่จะแนะนําแกไขความเสี่ยงตาง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นไดทันเวลา ผลวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชี
ในบริษัทลูกคา ไมไดมีบทบาทสําคัญตอผลการดําเนินงานบริษัททั้งดานผลตอบแทนจากสินทรัพย และมูลคาบริษัท 
ซึ่งมุมมองนักลงทุนอาจแตกตางไปจากหนวยงานกํากับดูแลที่มองวาเกี่ยวของกับความคาดหวังในดานความอิสระของ
นักลงทุน โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน ที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Carey 
& Simnett. (2006) Sayyar, Rasidc & Elhabibd (2015) และ Siregar, Amarullah, Wibowo & Anggraita (2012) 
ที่ศึกษาในประเทศ ออสเตรเลีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ตามลําดับ

ดานขนาดของสํานักงานสอบบัญชี ผลการศึกษาที่เปนเชนนี้ แสดงใหเห็นวาขนาดของสํานักงานสอบบัญชีมีบทบาท
ตอผลการดําเนินงานในดานมูลคาบริษัทเพ่ิมขึ้น แตมีสวนทําใหผลตอบแทนดานสินทรัพยลดลง กรณีที่เปนสํานักงาน
ขนาดใหญมีชื่อเสียงท่ีถูกจัดอันดับวาเปนบริษัท Big 4 เปนการสะทอนถึงคุณภาพของการสอบบัญชี มากกวาสํานักงาน
ที่ถูกจัดลําดับวาเปน Non-Big 4 เนื่องจากสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญมีความพรอมดานทรัพยากร และระมัดระวังเรื่อง
ชื่อเสียงของตนเองเพื่อสรางความนาเชื่อถือ ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท้ังหมด 1,665 ตัวอยางสวนใหญใชบริการของ
สํานักงานสอบบัญชีอื่น ๆ  (Non Big4) จํานวน 953 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 57.24 สวนบริษัทที่ใชบริการของสํานักงาน
สอบบัญชีขนาดใหญ (Big4) จํานวน 712 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 42.76 ซึ่งทั้งสองมีความใกลเคียงกัน ผลลัพธจาก
งานวิจัยน้ีสอดคลองกับ Azizkhani, Monroe & Shailer (2010 pp. 743–766), Fooladi & Shukor (2012), 
Wang & Huang (2014, pp. 76–82) ที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย ไตหวัน ตามลําดับ แต Pham (2016, 
pp. 172–183) ศึกษาในประเทศเวียดนาม ผลลัพธขนาดของบริษัทสอบบัญชีสงผลทําใหผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม
ลดลง ซึ่งกลาววาผลลัพธที่เปนเชนน้ีอาจมาจากการบริหารสินทรัพยที่ไมมีประสิทธิภาพ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีมีบทบาทสําคัญในการทําใหผลการดําเนินงานในดานมูลคาบริษัทเพิ่มขึ้น ในมุมมองของ
นักลงทุน สํานักงานสอบบัญชีถือวาเปนตัวแทนความนาเช่ือถือของบริษัท ความนาเช่ือถือเหลานี้ออกมาในรูปของ
คาธรรมเนียมของผูสอบบัญชีที่สูงขึ้น จึงสงผลตอมูลคาบริษัทที่สูงขึ้นดวย ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการสอบบัญชี (Log Audit 
Fee) ของกลุมตัวอยาง วัดไดจากคาลอกการริทึมธรรมชาติ (Logarithm) จํานวนเงินคาตอบแทนท่ีผู สอบบัญชีที่ถูก
ปรับคาตัวเลขอยูในฐานที่ใกลเคียงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 0.28 มีคาตํ่าสุด –0.60 คาสูงสุด 1.71 ผลลัพธของงานวิจัยนี้
สอดคลองกับ Moutinho, Cerqueira & Br&ão (2012), Martinez & Moraes (2014, pp. 442–450), Okolie & 
Izedonmi (2014, pp. 150–166),ที่ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล ไนจีเรีย ตามลําดับ แตในมุมของบริษัท 
ผลการดําเนินงานดานผลตอบแทนดานสินทรัพยลดลง สะทอนใหเห็นวาบริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีไมดีตองการใหมี
คุณภาพการสอบบัญชีใหดีขึ้นโดยการจายคาธรรมเนียมใหสูงขึ้น เพื่อสรางความนาเช่ือถือใหนักลงทุน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Sayyar, Rasidc & Elhabibd (2015, pp. 1–19) ศึกษาในประเทศมาเลเซีย

ดานการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข ผลลัพธที่เปนเชนนี้ แสดงใหเห็นวาการแสดงความเห็นของ
ผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไขมีบทบาททําใหผลตอบแทนจากสินทรัพยและมูลคาบริษัทเพิ่มข้ึน ซึ่งถือวาการแสดงความเห็น
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ของผูสอบบัญชีเปนสิ่งที่คาดหวัง ตอขอมูลทางการบัญชีที่อยูในรายงานการเงินของผูมีสวนไดเสีย ในดานความมั่นใจวา
รายงานการเงินถูกตองตามควรตามมาตรฐานการบัญชี สามารถนําไปตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได ซึ่งจะสะทอนไปยังตลาดทุน 
โดยเฉพาะการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไขจะตอบสนองราคาหุนในตลาดในทิศทางบวกมากกวาการ
แสดงความเห็นแบบอื่น ดังนั้น การศึกษาน้ีจึงเกี่ยวของกับคุณภาพของการสอบบัญชีที่จะสรางความนาเชื่อถือใหกับ
ผูใชรายงานการเงิน เชน นักลงทุน เจาหน้ี ทั้งน้ี การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี (Audit Opinion) จากกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 1,665 ตัวอยางพบวาไดรับการแสดงความคิดเห็นแบบไมมีเงื่อนไข (Unqualified Opinion) รอยละ 96.10 
และ การแสดงความคิดเห็นแบบอื่น ๆ  (Modified Audit Opinion) รอยละ 3.90 แสดงใหเห็นวาสวนใหญบริษัทมหาชน
ที่ถูกตรวจสอบจัดทํางบการเงินถูกตองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินทุกอยางและผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบไดตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป ผลลัพธของวิจัยนี้ สอดคลอง กับ Farzinfar (2013). Ardiana 
(2014), Ahmad & Jusoh (2014) ที่ศึกษาในประเทศอิหราน อินโดนีเซีย และสเปน ตามลําดับ

ในสวนของขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต ผูวิจัยอาจทดสอบโดยการขยายขอบเขตการศึกษาไปยังประเทศอ่ืน
ที่มีลักษณะใกลเคียงกับประเทศไทย หรือทําการศึกษาเปรียบเทียบ เชน ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย หรืออื่น ๆ  เพ่ือ
ใหหลักฐานมากขึ้น นําไปสู การตัดสินใจการลงทุนของนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และใชสถิติชั้นสูงอื่น เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธเพื่อใหมั่นใจในผลการทดสอบมากข้ึน
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