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บทคัดย่อ

	 จากการประกาศใช้แม่บทการบัญชีในประเทศไทย	 ความน่าเชื่อถือได้ถูกจัดให้เป็นลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลบัญชีที่จะต้อง
ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงิน	นักวิจัยด้านบัญชีอาจจะสนใจที่จะศึกษาว่าข้อมูลบัญชีของไทยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือไม่หลังการ
ประกาศใช้แม่บทการบัญช	ีบทความนี้ขอนำาเสนอวิธีการที่นำามาใช้วัดความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลบัญชี

Abstract

 After the accounting framework has been embedded in Thai accounting systems, reliability required by the framework 
is one primary qualitative characteristic of financial reporting.  It is more likely for researchers to investigate whether 
accounting information in Thailand is more reliable after the accounting change in Thailand.  This article is to present what 
methods that researchers can employ to evaluate the reliability of accounting information.  

	 แม่บทการบัญช	ี(ฉบับปรับปรุง	2552)	ระบุลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลบัญชีที่สำาคัญไว้ประการหนึ่งคือ	งบการเงินต้องมีความ
น่าเชื่อถือ	(Reliability)	 สิ่งสำาคัญที่ควรพิจารณาสำาหรับการจัดทำางบการเงินก็คือ	 งบการเงินที่มีความน่าเชื่อถือจะต้องจัดทำาขึ้นมาจาก
ขอ้มลูการเงนิทีม่คีวามนา่เชือ่ถอื	จงึจะถอืวา่งบการเงนินัน้มคีณุภาพทีด่	ีโดยทัว่ไปการจดัทำางบการเงนิใหม้คีวามนา่เชือ่ถอื	กจิการจะตอ้ง
รวบรวมขอ้มลูใหเ้พยีงพอเพือ่บนัทกึเหตกุารณท์างการเงนินัน้ๆ	และจะตอ้งมวีธิกีารวดัมลูคา่ของขอ้มลูบญัชอียา่งเหมาะสมและนำารายการ
นั้นไปแสดงไว้ในงบการเงิน	 วิธีการวัดมูลค่าของข้อมูลนั้น	 จะต้องเป็นวิธีการวัดที่สามารถวัดและสะท้อนถึงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของ
ขอ้มลูนัน้	หลงัจากทีป่ระเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงระบบมาตรฐานการบญัช	ีความนา่เชือ่ถอืของงบการเงนิจงึเปน็ประเดน็สำาคญัประการ
หนึ่งที่นักบัญชีและผู้ใช้งบการเงินควรให้ความสนใจ	เพราะมาตรฐานการบัญชีระบุคุณภาพของรายงานการเงินในเรื่องความน่าเชื่อถือได้
ไวอ้ยา่งชดัเจน	ในมมุมองของนกับญัชนีัน้	มคีวามพยายามทีจ่ะศกึษาประเดน็นีก้นัอยา่งกวา้งขวางและในการศกึษาวจิยัทางบญัชกีม็คีวาม
พยายามที่จะวัดความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลบัญชี
	 เนื่องจากการจัดทำาบัญชีใช้วิธีเกณฑ์คงค้าง	(Accrual	Basis)	ซึ่งเป็นขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีโดยเน้นการจับคู่ระหว่างราย
ได้และค่าใช้จ่าย	 โดยที่ไม่ได้คำานึงถึงการรับหรือจ่ายเงินสด	 ในการวัดความน่าเชื่อถือของข้อมูลบัญชีจึงวัดจากข้อมูลบัญชีที่คำานวณได้
จากเกณฑ์คงค้าง	เช่น	การขายเชื่อ	เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากเกณฑ์คงค้าง	ซึ่งมีการบันทึกรายได้จากการขายในรอบบัญชีที่เกิดรายได้	โดยไม่
จำาเป็นต้องได้รับเงินสดจากการขายนั้น	การรับเงินสดจากการขายรายการนี้อาจจะเกิดขึ้นในปีเดียวกันหรือปีถัดไปก็ได้	แต่มาตรฐานการ
บญัชกีย็งัวางกฎเกณฑใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่ปน็ตน้ทนุของการขายเชือ่ทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะรอบเวลาบญัชเีอาไวด้ว้ย	เพยีงแตไ่มไ่ดค้ำานงึถงึวา่
การจ่ายเงินสดออกไปเมื่อไร	จากหลักเกณฑ์คงค้างทำาให้เกิดความเป็นไปได้ที่กิจการจะพยายามเพิ่มรายได้จากการขาย	โดยมีการบันทึก
รายการขายเชือ่ใหม้ากกวา่ความเปน็จรงิ	(ถงึแมก้จิการจะตอ้งหาตน้ทนุขายมาจับคูก่ต็าม)	เชน่	กจิการอาจมคีวามพยายามทีจ่ะเพิม่ยอด
ขายเชื่อในช่วงใกล้กับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อทำาให้ผลประกอบการในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันดีขึ้น	หากเป็นเช่นนี้	อาจถือได้ว่า
มคีวามพยายามในการตกแตง่บญัชเีพือ่เพิม่ตวัเลขรายได้	ดงันัน้	ในการวเิคราะหเ์กีย่วกบัความนา่เชือ่ถอืไดข้องขอ้มลูบญัชจีงึเนน้ไปทีก่าร
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ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่บันทึกจากวิธีเกณฑ์คงค้าง	 วิธีการหนึ่งที่
สามารถพิสูจน์ว่ากิจการมีการตกแต่งตัวเลขรายได้หรือไม่	คือ	ผล
รวมของรายการจากเกณฑค์งคา้งจะตอ้งเทา่กบัผลรวมของเงนิสด
ทีก่จิการไดร้บั	ดงันัน้หากกจิการพยายามสรา้งตวัเลขกำาไร	กจิการ
ก็จะต้องได้รับเงินสดด้วยจำานวนที่เท่ากันนั่นเอง	
	 ในการศกึษาขอ้มลูบญัชทีีไ่ดจ้ากเกณฑค์งคา้ง	นกัวจิยัทาง
บัญชีมีความพยายามจะแบ่งประเภทข้อมูลออกมาด้วยวิธีการ			
ต่างๆ	 เพื่อจะวัดความน่าเชื่อถือของข้อมูล	 ซึ่งในการศึกษาวิจัย
ทางบัญชีโดยทั่วไปนั้น	 มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วนคือ	
Discretionary	Accruals	(DA)	และ	Nondiscretionary	Accruals	
(NDA)	ข้อมูลชนิด	DA	ถือว่ามีการทำา	Earnings	Manipulation	
ซึ่งอาจหมายถึงว่ากิจการใช้วิธีการบัญชีเพื่อสร้างตัวเลขกำาไรให้
เป็นไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการ	ส่วนข้อมูล	NDA	คือข้อมูลบัญชี
ทีม่คีวามนา่เชือ่ถอื	(มคีวามนา่เชือ่ถอืมากกวา่ขอ้มลูทีเ่ปน็	DA)	นกั
วจิยัทางบญัชพียายามสรา้งตวัแบบจำาลองทางสถติเิพือ่นำามาใชใ้น
การคำานวณ	NDA	ดังนี้1 

The	Deangelo	Model	(1986)

Deangelo	(1986)	คำานวณ	NDA	ปีปัจจุบัน	จาก	Total	Accruals	
ปีก่อน	(TAt-1)	หารด้วยทรัพย์สินรวมปีก่อนหน้านั้น	(หรือ	At-2)	

Deangelo	 คำานวณ	NDA	 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของ	Random	
Walk	Process	 ซึ่งอธิบายได้ว่า	Normal	Total	Accruals	(NTA)	
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

ในกรณีที่ไม่มีการทำา	Earnings	Manipulation	ผลต่างของ																	
																จะเข้าใกล้ศูนย์	ดังนั้น	ผลต่างของ	Total				
Accruals	(										)	จึงสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของ	DA

The	Healy	Model	(1985)

Healy	(1985)	คำานวณ	NDA	ปีปัจจุบัน	จากค่าเฉลี่ยของ	Total	
Accruals	(TAt	)	หารด้วยทรัพย์สินต้นปี	(At	–	1)	

Healy	คำานวณ	NDA	โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของ	Mean	Reverting	
Process	ซึ่งหมายถึง	NDA	นั้นจะลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ในปีถัดมา	หาก
ค่า	NDA	สูงเกินไป	(ต่ำ�เกินไป)	

The	Jones	Model	(1991)

Jones	 (1991)	 ขยายวิธีการคำานวณ	NDA	 จากวิธีการของ	
Deangelo	 (1986)	 โดยขยายเพิ่มเติมว่า	 TA	 เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้	(	 	 	 	 	 	 	 	 	)	 ซึ่งใช้เป็นตัววัดค่าการ
เปลี่ยนแปลงในธุรกิจ	 และได้ใส่สินทรัพย์ถาวร	(PPEt)	 เพื่อเป็น			
ตัวควบคุมในการคำานวณ

The	Modified	Jones	Model

Jones	(1991)	กำาหนดว่า	การเปลี่ยนแปลงของรายได้	สะท้อนถึง	
NDA	ในขณะที่	Dechow	(1994)	พบว่า	การเปลี่ยนแปลงของราย
ได้สะท้อนให้เห็นถึง	NDA	 ก็จริง	 แต่ธุรกิจสามารถทำา	Earnings	
Manipulation	โดยอาศัยการขายเชื่อ	(Credit	Sales)	ดังนั้น	จึง
นำาการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้		(												)	มาลบออกจากการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้

The	Industry	Model	(1991)

วิธีนี้กำาหนดว่า	NDA	 มีค่าคงที่	 นอกจากนี้ค่าของ	NDA	 ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันจะมีค่าเท่ากัน

Bartov,	Gul	และ	Tsui	(2000)	ทดสอบความสามารถของวิธีการ
คำานวณ	NDA	 ทั้ง	4	 วิธี	 เพื่อศึกษาว่าวิธีใดสามารถวัดค่าของ	
Earnings	Management	ได้ผล	โดยใช้ข้อมูลแบบ	Cross	Section	

1	ตัวแบบจำาลองทางสถิติเหล่านี้อ้างอิงจาก	Bratov,	Gul	และ	Tsui	(2000)
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ซึ่งผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นของผู้สอบบัญชีกับ	
Earnings	Management	หากผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบการ
ทำา	Earnings	Management	ผู้สอบบัญชีจะต้องให้ความเห็นโดย
มเีงือ่นไขอยา่งใดอยา่งหนึง่	จากการศกึษาพบวา่	The	Jones	Model	
และ	The	Modified	Jones	Model	สามารถนำามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวัดค่า	NDA	ได้เมื่อเทียบกับวิธีอื่นอีกสองวิธีข้างต้น
	 Dechow,	Sloan	และ	Sweeney	(1995)	ศึกษาว่าวิธีการ
หาค่า	NDA	ทั้ง	4	 วิธี	 วิธีไหนสามารถช่วยในการศึกษาเกี่ยวกับ	
Earnings	Management	ซึ่งผู้วิจัยพบว่า	วิธีการทั้ง	4	วิธีสามารถ
ใช้ในการศึกษา	Earnings	Management	ได้อย่างดี	แต่วิธีที่ให้ผล
ชัดเจนที่สุดคือ	The	Modified	Jones	Model	นอกจากนี้	Kothari,	
Leone	และ	Wasley	(2005)	ยังได้นำาเสนอผลการวิเคราะห์การทำา	
DA	และ	NDA	โดยใช้	Jones	และ	The	Modified	Jones	Model	
นำาไปเปรยีบเทยีบกบัผลการดำาเนนิงานของกจิการ	(Performance)	
ซึ่ง		Kothari,	Leone	และ	Wasley	(2005)	สรุปว่าในการวิเคราะห์	
DA	และ	NDA	โดยใช้	Jones	และ	The	Modified	Jones	Model	
ควรจะตอ้งใสต่วัแปร	Return	on	Assets	(ROA)	เปน็ตวัแปรควบคมุ
เพิ่มเข้าไป	 จะทำาให้ตัวแบบจำาลองวัดค่าออกมาได้น่าเชื่อถือมาก
ขึ้น
	 นอกจากการวัดความน่าเชื่อถือจาก	Total	Accrual	แล้ว	
ยังสามารถวัดความน่าเชื่อถือได้จากการทำา	Earnings	Smoothing	
ได้ด้วย	 ซึ่งการทำา	Earnings	Smoothing	 หมายถึงการที่ธุรกิจ
พยายามใชว้ธิกีารบญัชตีา่งๆ	เพือ่ลดการเปลีย่นแปลงในกำาไรสทุธ	ิ
การทำา	Earnings	Smoothing	 จึงมีความหมายในเชิงลบ	 เพราะ
เป็นความพยายามในการตกแต่งตัวเลขกำาไรสุทธิให้คงที่	 ในการ
วัดค่าของ	Earnings	Smoothing	สามารถวัดได้จาก	ก)	ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	(Standard	deviation)	 ของกำาไรสุทธิหารด้วย	
Operating	Cash	Flows	กรณีที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำ�	แสดง
ถึงว่ามีการทำา	Earnings	Smoothing	และ	ข)	วัดจาก	Correlation	
ของการเปลี่ยนแปลงของ	Accruals	 และการเปลี่ยนแปลงของ	
Operating	Cash	Flows	กรณีที่ค่า	Correlation	สูง	(ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องหมายบวกหรือลบ)	 แสดงให้เห็นว่ามีการทำา	 Earnings	
Smoothing	สำาหรับประเด็นในเรื่องของ	Earnings	Smoothing	จะ
แตกต่างจากกรณีของ	Earnings	Persistence	 ซึ่ง	 Earnings	
Persistence	ถือเป็นคุณภาพของข้อมูลบัญชีประการหนึ่ง	นั่นคือ	
การวัดค่าของข้อมูลทางบัญชีในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีมีความ
น่าเชื่อถือ	และในระยะยาวข้อมูลบัญชีที่มี	Persistence	นั้นจะโน้ม
เข้าสู่จุด	Equilibrium	ในขณะที่	Earnings	Smoothing	คือความ
พยายามที่จะทำาให้ข้อมูลบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงน้อย

	 Leuz,	N	 และ	Wysocki	 (2003)	 คำานวณ	Earnings	
Smoothing	ใน	31	ประเทศ	รวมถึงประเทศไทย	ในช่วงระยะเวลา	
ปี	ค.ศ.	1990	-	1999	พบว่าค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกำาไรสุทธิเท่ากับ	0.541	(median	=	0.539)	ของประเทศไทย
เท่ากับ	0.602	ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย	และค่า	Correlation	เฉลี่ยเท่ากับ	
-0.849	(median	=	-0.861)	และสำาหรบัประเทศไทยเทา่กบั	-0.868	
ซึ่งมีค่าติดลบสูงกว่าค่าเฉลี่ย	 จากผลการวิเคราะห์นี้จึงยังสรุปได้
ไม่ชัดเจนถึงการทำา	Earnings	Smoothing	ในประเทศไทย	ในเรื่อง
ของการพสิจูนว์า่กจิการมกีารทำา	Earnings	Smoothing	หรอืไมน่ัน้	
เปน็เรือ่งทีค่อ่นขา้งยากมากเพราะการทำา	Earnings	Manipulation	
มทีัง้กรณทีีเ่ปน็การฉวยโอกาส	ตัง้ใจ	หรอื	ไมต่ัง้ใจ	(เชน่เปน็ขอ้ผดิ
พลาด)	 ก็ได้	 ดังนั้นการที่จะสรุปว่ากิจการมีการตกแต่งบัญชีหรือ
ไม่นั้นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ

สรุป

	 เนื่องจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
บัญชี	 โดยปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่อ้างอิงจากมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ	 และมีการกำาหนดคุณภาพของข้อมูลบัญชี
เอาไว้อย่างชัดเจน	เช่น	ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลบัญชี	ดังนั้น	
จึงเป็นไปได้ที่นักวิจัยด้านบัญชีจะให้ความสนใจในการศึกษาเรื่อง
ของความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลูบญัชใีนประเทศไทยหลงัจากทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี	 ซึ่งในการศึกษาประเด็นนี้	
สามารถวเิคราะหโ์ดยเปรยีบเทยีบคา่ของ	Discretionary	Accruals	
และ	Nondiscretionary	Accruals	โดยใช้วิธีการทางสถิติดังกล่าว
ข้างต้น	 หรืออาจจะศึกษาเกี่ยวกับการทำา	Earnings	Smoothing	
เพราะการทำา	Earnings	Smoothing	เปน็การอาศยัวธิกีารทางบญัชี
เพื่อเป็นช่องทางในการตกแต่งตัวเลขกำาไรได้	 บทความนี้นำาเสนอ
วิธีการคำานวณ	DA,	NDA	และ	Earnings	Smoothing	ที่ใช้กันทั่วไป
ในงานวิจัยด้านบัญชี	และ	The	Modified	Jones	Model	เป็นวิธี
การที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการทำาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
นี	้	ทัง้นี	้หากเปรยีบเทยีบระหวา่งความนา่เชือ่ถอืไดข้องขอ้มลูบญัชี	
(ผ่านวิธีการทำา	Earnings	Management)	 กับความเกี่ยวข้องใน
การตัดสินใจ	(Relevancy)	Bao	&	Bao	(2004)	กล่าวว่า	ในระยะ
ยาวการทำา	Earnings	Management	จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของนกัลงทนุ	เพราะหากกจิการมกีารทำา	Earnings	Management	
ในระยะยาวนกัลงทนุสามารถรบัรูแ้ละปอ้งกนัเรือ่งนีไ้ด้	ดงันัน้หาก
กิจการมีการทำา	Earnings	Management	อย่างต่อเนื่อง	ในระยะ
ยาวก็จะส่งผลเสียต่อกิจการ	เช่น	นักลงทุนไม่สนใจที่จะลงทุนใน
กิจการ	 อย่างไรก็ดีพื้นฐานของความน่าเชื่อถือของข้อมูลบัญชีจะ
ช่วยให้ข้อมูลมีประโยชน์เพื่อการตัดสินใจมากขึ้น
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