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คุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องสาคัญในการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กัณฐณัฏฐกรณ์ แก้วบุญมา*, นฤนาถ ศราภัยวานิช**, อมลยา โกไศยกานนท์***, ภูริทัต อินยา****

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องสาคัญในการตรวจสอบของบริษัท
ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานทางการเงินและหน้ารายงานผู้สอบบัญชีฉบับภาษาอังกฤษ
ของบริษัทในกลุ่ มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่ มสิ นค้าอุปโภคบริโภคที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 ข้อมูลสาหรับ 3 ปี รวมจานวนทั้งสิ้น 248 ข้อมูล (82, 79
และ 87 บริษัท ตามลาดับ) จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุผลการศึกษาพบว่า
รายงานผู้สอบบัญชีที่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter: KAM) อ่านง่ายกว่ารายงาน
ผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีวรรคเรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบ (KAM) มีโทนของเนื้อหาเป็นลักษณะเชิงลบมากกว่ารายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรคเรื่อง
สาคัญในการตรวจสอบ (KAM) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเพิ่มวรรค KAM ในรายงานผู้สอบบัญชีจะทาให้
ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นและจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ
งบการเงินมากขึ้น ซึง่ ถือเป็นการเพิ่มคุณค่าด้านการสื่อสารให้กับรายงานทางการเงินอย่างแท้จริง ดังนั้น จึง
เป็นประโยชน์ต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อจะได้ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดโอกาส
ให้ผู้สอบบัญชี สามารถกาหนดรูปแบบของรายงานผู้สอบบัญชีรวมทั้งการเลือกใช้คาในการสื่อสารเพื่อให้
รายงานของผู้สอบบัญชีมีคุณค่าด้านการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
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Communicative Value of Key Audit Matters of Companies in Agro
and Food Industry and Consumer Products Groups Listed
on the Stock Exchange of Thailand
Kantanattakorn Kaewboonma*, Naruanard Sarapaivanich**,
Amonlaya Kosaiyakanont***, Puritud Inya****

Abstract
The purpose of this study was to examine Communicative Value of Key Audit
Matter (KAM) of companies in agro and food industry and consumer products groups
Listed on The Stock Exchange of Thailand. The data was collected from the financial
reporting and the auditor’s report in English during 2015 – 2017 of companies in agro and
food industry and consumer products groups listed on the stock exchange of Thailand,
data for 3 years, total amount 248 data (82, 79 and 87 companies, respectively). Multiple
regression analysis was used to analyze the data. The results showed that the auditor’s
report with KAM is easier to read than auditor’s report without KAM. Moreover, the results
revealed that the tone of the auditor’s report with KAM has more negative tone than
which without KAM. These results indicated that adding KAM in the auditor’s report will
enable the users of the financial statements to easily understand what the auditor want
to communicate and leads the users to become more confidence in the financial
statements, which is truly increase the Communicative Value of the financial reporting.
Therefore, it is benefit to the Federation of Accounting Professions in order to use these
information as a guideline for consideration about providing an opportunity for the auditor
to specify the format of the auditor’s report, including the choice of words to
communicate which enhanced the value of the communication on the auditor’s report.
Keywords : Communication value, Key audit matters, Auditor’s report, Agro and food
industry, Consumer products group
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ความสาคัญของปัญหาการวิจัย
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (International Auditing and
Assurance Standards Board : IAASB) ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทารายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่เพื่อพัฒนารูปแบบการนาเสนอรายงาน และเพื่อให้เป็นประโยชน์
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งบการเงินมากยิ่งขึ้น และหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่สุ ด คือการออก
มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี” (Key Audit Matters: KAM) สาหรับประเทศไทยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นา
มาตรฐานฉบับดังกล่าวมาปรับปรุงและบังคับใช้กับการตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาหรับรายงานทางการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลัง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559)
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (KAM) หมายถึง เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของงวดปัจจุบัน เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เป็นเรื่องที่เลือกมาจากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล การเพิ่มหัวข้อการสื่อสารเรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบั ญชีจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิผลของการสื่ อสารกับผู้ ใช้มากขึ้นกว่า
รายงานของผู้สอบบัญชีแบบเดิม โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีจะต้องสื่อสารเรื่องสาคั ญในการตรวจสอบ และ
วิธีการตรวจสอบเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละกิจการ ให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับทราบและเข้าใจในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีมากขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับการสื่อสารกับผู้ใช้งบการเงินให้มีความโปร่งใส และมีคุณค่ามาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่เ ป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากขึ้นอีกด้วย (ชาญชัย
ตั้งเรือนรัตน์; 2558ก; 2558ข; สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559, ออนไลน์; 2558)
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศบังคับใช้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ
ดังกล่าว กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทในกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร (Agro and Food Industry: AGRO) และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer
Products: CONSUMP) ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งกลุ่มบริษัทดังกล่าวที่มีบทบาทสาคัญต่อความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยภาคการเกษตรกรรมของไทยสามารถส่งออกไปจาหน่ายใน
ต่างประเทศเป็นอันดับต้นๆ ของโลก (อรรณพ คุณาวงษ์กฤต, 2556; สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ , 2558) การส่งออกของไทยในปี 2558 ถึงปี 2561 มีสินค้า
ที่เป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยู่ที่ร้อยละ 19-20 และสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ที่ร้อยละ 11-14
(สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง, 2562)
จากการศึกษาในอดีตพบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่อคุณค่าด้านการสื่อสารของรายงาน
ผู้สอบบัญชี เช่น ขนาดของกิจการ ราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี อายุของกิจการ ความผันผวนของกาไร
และผู้สอบบัญชี เป็นต้น (Henry, 2008 Li, 2008, Smith, 2016) ทั้งนี้งานวิจัยส่วนใหญ่ทาการศึกษาและ
เก็บ รวบรวมจากกลุ่ ม ตัว อย่ างในประเทศที่พั ฒ นาแล้ ว อย่ างไรก็ต ามส าหรั บประเทศไทยนั้น พบว่า มี
การศึกษาเกี่ย วกับ คุณค่าด้านการสื่อสารของ KAM จากกลุ่ มตัว อย่างของบริษัทในกลุ่ มอุตสาหกรรม
ทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย (ปภาณัช เดช
จรัสศรี, จอมใจ แซมเพชร และอมลยา โกไศยกานนท์, 2562) แต่ ยังไม่พบว่ามีการศึกษาคุณค่าด้านการ
สื่อสารเกี่ยวกับ KAM จากกลุ่มตัวอย่างของบริษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาว่าการ
นาเสนอ “เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ” ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่จะสามารถเพิ่มคุณค่าด้าน
การสื่อสารให้ผู้ใช้งบการเงินได้มากน้อยเพียงใด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณค่าด้านการสื่ อสารของเรื่องส าคัญในการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่ มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรอบแนวคิดการวิจัย
1. รายงานผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชี (Auditors’ Report) คือ เครื่องมือในการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจนและเป็นทางการ เกี่ยวกับข้อสรุปจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ที่ใช้สื่อสารต่อผู้บริหารของ
กิจการและผู้ใช้งบการเงิน (อุณากร พฤฒิธาดา, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2550) จาก
อดีตที่ผ่านมาพบว่ารายงานของผู้สอบบัญชีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ได้ดาเนินการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 เพื่อให้รูปแบบของหน้ารายงานผู้สอบ
บัญชีสอดคล้องกับหลักการที่ IAASB ได้ทาการศึกษาและวิจัยมาเป็นเวลาหลายปีในหลายประเทศ อาทิเช่น
สหราชอาณาจักร มาเลเซีย สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกาใต้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่ารายงาน
ของผู้สอบบัญชีควรมีลักษณะการให้ข้อมูลที่มีคุณค่าด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ งบการเงินมากขึ้นกว่ารายงาน
ของผู้สอบบัญชีแบบเดิม โดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่นี้ได้กาหนดให้ผู้สอบบัญชีจะต้องสื่อสารเรื่อง
สาคัญในการตรวจสอบ (KAM) และวิธีการตรวจสอบซึ่งเฉพาะเจาะจงสาหรับแต่ละกิจการให้แก่ผู้ใช้งบ
การเงิน ได้รั บ ทราบข้อมู ล เพื่อ ให้ เ กิดความเข้ าใจในรายงานของผู้ ส อบบั ญชีม ากขึ้ น และเพื่อ เป็น การ
ยกระดับการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ใช้งบการเงินให้มีความโปร่งใสและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งการ
เพิ่มวรรค KAM ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้จะทาให้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
งบการเงินมากขึ้นอีกด้วย สาหรับรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่เพิ่มวรรค KAM นั้น หน้ารายงานจะเริ่มต้น
ด้วยวรรคการแสดงความเห็น (Opinion) ของผู้สอบบัญชีก่อนเป็นอันดับแรก ตามด้วยวรรคเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี (Basis for opinion) และตามด้วยวรรคเรื่องสาคัญจากการสอบบัญชี
(KAM) ซึ่งผู้ ส อบบั ญชีได้พิจ ารณาแล้ ว เห็ นว่าเป็นเรื่ องที่มีนัยส าคัญที่สุ ด และเป็นเรื่องที่ผู้ ส อบบัญชีใ ห้
ความสาคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่ในการกากับ
ดูแล และเพิ่มความโปร่งใสและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบมากขึ้น ทั้งนี้ การนาเสนอรายงานผู้สอบ
บัญชีที่เพิ่มวรรค KAM นั้น จะบังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น (สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558)
2. เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
การกาหนดเรื่องสาคัญที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเห็น
ว่าเป็นเรื่องที่มีนัยสาคัญ ที่ผู้สอบบัญชีให้ความสาคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน เข้าใจได้มากขึ้ น ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับ 701 เป็นการแปลมาตรฐานการสอบบัญชี ระหว่างประเทศของ IAASB ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ในการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี และ
ให้ความสาคัญกับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาเรื่อ งที่จะสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีการ
พิจารณาเรื่องที่จะสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการสื่อสารใน
รายงานของผู้สอบบัญชี โดยให้ข้อมูลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีความโปร่งใสมากขึ้น การสื่อสารเรื่อง
สาคัญในการตรวจสอบเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจเรื่องเหล่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่
มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินงวดปัจจุบันตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
นอกจากนี้ การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบอาจช่วยผู้ใช้งบการเงินในการทาความเข้าใจกิจการและ
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เรื่องที่เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจที่สาคัญของผู้บริหารในงบการเงินที่ตรวจสอบ โดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ
นี้ ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของกิจการที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ สาหรับงวดบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์, 2558)
3. คุณค่าด้านการสื่อสาร
ในบริ บ ทของการรายงานเรื่ อ งส าคั ญในรายงานของผู้ ส อบบั ญชี “คุ ณค่ าในการสื่ อ สาร”
หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร หรือเรื่องราวต่างๆ ที่สาคัญและเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์จากผู้ส่งสาร
ไปสู่ผู้รับสาร จนทาให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ถ่ายทอดได้อย่างตรงกัน ตลอดจนสามารถตอบสนอง
ต่อกันได้ตรงตามเจตนาของทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าด้านการสื่อสารของ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบในครั้งนี้ จึงหมายถึงการที่ผู้ส่งสาร (ผู้สอบบัญชี) ได้มีการถ่ายทอดข้อมูลเรื่องที่มี
ความสาคัญและมีประโยชน์ตามดุลยพินิจผ่านหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเป็นการส่งสารนั้นไปยังผู้รับ
สาร (ผู้ใช้งบการเงิน) ได้แก่ หน่วยงานกากับดูแล ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร เจ้าหนี้
หน่วยงานราชการ และบุคคลทั่วไป
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าด้านการสื่อสาร
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าด้านการสื่อสารพบว่า Li (2008) วัดคุณค่า
ด้านการสื่อสารของรายงานประจาปี โดยใช้ ค่าดัชนี Fog Index เป็นตัวการวัดค่าความยากง่ายในการอ่าน
(Readability) และ Loughran & McDonald (2011) วัดคุณค่าด้านการสื่อสารของรายงานประจาปีจาก
โทนของเนื้อหา (Tone) ในขณะที่ Smith (2016) วัดคุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
จากทั้ง 2 องค์ประกอบคือ ความสามารถในการอ่าน (Readability) และ โทนของเนื้อหา (Tone)
ในการวิจัยนี้ จึงทาการวัดค่าของคุณค่าด้านการสื่ อสารผ่านตัวแปร 2 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Smith (2016) ประกอบด้วย ความสามารถในการอ่าน (Readability) หมายถึง การที่ผู้ใช้
งบการเงิน (ผู้รับข้อมูล) มีความเข้าใจเนื้อหาในรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีวรรค KAM ตรงกับสิ่งที่ผู้สอบ
บัญชี (ผู้ส่งสาร) ต้องการสื่อสาร โดยการศึกษาครั้งนี้วัดความสามารถในการอ่านจากค่าดัชนี Fog Index ที่
พัฒนาโดย Gunning (1944) จากรายงานผู้สอบบัญชีที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Li
(2008) และ Smith (2016) และเนื่องจากเป็นดัชนีการทดสอบความสามารถในการอ่านที่ออกแบบมาเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความยากง่ายในการอ่านของข้อความภาษาอังกฤษ ดังนั้นการใช้ค่าดัชนี Fog index จึงมี
ข้อจากัดบางประการ เช่น คาบางคาที่มีจานวนพยางค์มากอาจไม่ได้เป็นคาที่ยากหรือซับซ้อน ในขณะที่คา
บางคาที่มีจานวนพยางค์ไม่มากแต่ ไม่ได้ถูกใช้บ่อยอาจเป็นคายากหรือซับซ้อน (Seely, 2013) ในส่วนของ
โทนของเนื้ อหา (Tone) หมายถึง ลักษณะอารมณ์หรือความรู้สึก (Feeling) ของเนื้อหาในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่สื่ อสารในวรรค KAM ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้อิงตามเกณฑ์การแบ่งโทนของเนื้อหาตาม Bill
McDonald’s Word List (Dictionary) ซึ่งแบ่งโทนเนื้อหาเป็น 3 ลักษณะ คือคาที่มีลักษณะเชิงบวก คาที่มี
ลักษณะเชิงลบ และคาที่เป็นกลาง อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ได้ทาการศึกษาเฉพาะลักษณะของคาเพียง
สองโทนเท่านั้น คือ คาในลักษณะเชิงบวก และคาในลักษณะเชิงลบ เนื่องจากสนใจศึกษาโทนของเนื้อหาใน
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบในสองทิศทางนี้
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า รายงานของผู้สอบบัญชี
ถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้งบการเงิน The International Auditing and
Assurance Standards Board: IAASB เชื่อว่ารายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่น่าจะมีส่วนช่วยทาให้
ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจมากขึ้น เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องมี
การใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มที่เพื่อคัดสรรหัวข้อสาคัญในการนาเสนอเรื่องสาคัญจากสอบบัญชี (KAM) เพื่อให้
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ผู้ใช้งบการเงินได้รับทราบและเข้าใจในรายงานของผู้สอบบัญชีมากขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการยกระดับการ
สื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ใช้งบการเงินให้มีความโปร่งใส และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้รายงาน
ของผู้สอบบัญชีแบบใหม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากขึ้ น (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ,
2558, ออนไลน์) ดังนั้นการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญซึ่งน่าจะสามารถเพิ่มคุณค่าในการสื่อสารรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Smith (2016) และ ปภาณัช และคณะ (2562) ที่ผลการศึกษาพบว่า รายงานของผู้สอบบัญชีแบบมี
วรรค KAM อ่านง่ายกว่าและมีเนื้อหาซึ่งรายงานเป็นลักษณะเชิงลบมากกว่าหน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่ไม่มี
วรรค KAM จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงกาหนดสมมติของ
งานวิจัย ดังนี้
H: รายงานผู้ ส อบบั ญ ชีที่มี ว รรคเรื่ องส าคั ญในการตรวจสอบมี คุณ ค่า ด้านการสื่ อสารมากกว่ า
รายงานผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของการสื่อสารของ “เรื่องที่สาคัญในการ
ตรวจสอบ” (KAM) ซึ่งเป็นวรรคที่เพิ่มขึ้นในหน้ารายงานผู้สอบบัญชี พบว่าคุณค่าของการสื่อสารสามารถ
พิจารณาวัดค่าผ่าน 2 ตัวแปร คือ การวิเคราะห์ความสามารถในการอ่าน (Readability) และ โทนของ
เนื้อหา (Tone)
จากการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน (Readability) พบว่าหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีที่ยัง
ไม่ได้เพิ่มวรรค KAM นั้น จะมีรูปแบบและข้อความที่ใช้นาเสนอในรายงานที่เป็นมาตรฐาน จึงทาให้ผู้สอบ
บัญชีไม่สามารถสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในรายงานของผู้สอบบัญชีให้กับผู้ใช้งบการเงินได้
เนื่องจากข้อจากัดด้านรูปแบบที่ถูกกาหนดไว้แล้ว แต่เมื่อมีการกาหนดให้มีวรรค KAM ในหน้ารายงานของ
ผู้สอบบัญชี การสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะทาให้ผู้สอบบัญชีมีโอกาส รวมถึงช่องทางที่สามารถใช้ในการ
สื่อสารข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไปสู่ผู้ใช้งบการเงินได้มากขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ
ในสิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องการจะสื่อสารเพิ่มขึ้น (Smith, 2016) จากแนวคิดข้างต้นจึงพัฒนาเป็นสมมติฐานข้อที่ 1
ของงานวิจัยครั้งนี้
H1: รายงานผู้สอบบัญชีที่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบอ่านง่ายกว่ารายงานของผู้สอบบัญชีที่
ไม่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ส่วนโทนของเนื้อหา (Tone) จากการศึกษาของ Smith (2016) พบว่ารายงานของผู้สอบบัญชีที่
กาหนดให้มีวรรค KAM มีโทนของเนื้อหาเป็นการใช้คาในลักษณะเชิ งลบมากกว่ารายงานของผู้สอบบัญชีที่
ยังไม่กาหนดให้มีวรรค KAM ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบนั้นสามารถสื่อสารถึง
ประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญของกิจการ หรือเรื่องที่ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการตรวจสอบ
(Smith, 2016) ดังนั้น จึงทาให้คาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นคาที่มีลักษณะในเชิงลบมากกว่า รายงานผู้สอบบัญชีที่ไม่
มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ดังนั้นจึงพัฒนาเป็นสมมติฐานข้อที่ 2 ของงานวิจัยครั้งนี้
H2: รายงานผู้สอบบัญชีที่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบมีโทนของเนื้อหาเป็นลักษณะเชิงลบ
มากกว่ารายงานผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย สามารถแสดงได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
รูปแบบรายงานของผูส้ อบบัญชี
ตัวแปรควบคุม
1. ขนาดของกิจการ
2. ราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
3. อายุของกิจการ
4. ความผันผวนของกาไร
5. กลุ่มธุรกิจ
6. การรวมธุรกิจของกิจการ
7. การเพิ่มทุนของกิจการ
8. ผู้สอบบัญชีของกิจการ
9. ผู้สอบบัญชีของกิจการและกลุม่ กิจการ
10. ประเภทอุตสาหกรรม

ตัวแปรตาม
คุณค่าด้านการสื่อสาร
(Communication Value)
H1 ความสามารถในการอ่าน
H2 โทนของเนื้อหา

รูปภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน 93 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย หมวด
ธุรกิจธุรกิจการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่น ของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน และของใช้ส่ วนตัว
และเวชภัณฑ์ โดยท าการเก็บ ข้อมูล ในช่ ว งระหว่างปี 2558 – 2560 รวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ทั้งสิ้นจานวน 248 ข้อมูล
ตาราง 1 จานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ
ธุรกิจการเกษตร
อาหารและเครื่องดื่ม
แฟชั่น
สินค้าอุปโภคบริโภค
ของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
หัก บริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
หัก บริษัทที่ถูกควบกิจการ
หัก บริษัทที่ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
หัก บริษัทที่หุ้นถูกขึ้นเครื่องหมาย “SP” และ “NP”
หัก รายงานผูส้ อบบัญชี ไม่มีวรรค KAM
หัก รายงานผูส้ อบแบบไม่แสดงความคิดเห็น
หัก ค่าผิดปกติ (Outliers)
จานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561

2558
11
42
23
11
6
93
5
2
1
3
82

หน่วย : จานวนบริษัท
2559 2560
รวม
12
11
34
39
40
121
23
23
69
11
11
33
7
8
21
92
93
278
2
2
9
2
4
1
1
1
1
3
8
8
1
1
1
4
79
87
248

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2564

24

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษานี้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากรายงานทางการเงิ น และหน้ า รายงานผู้ ส อบบั ญ ชี ฉ บั บ
ภาษาอังกฤษที่มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน 248 ชุดข้อมูล
3. แบบจาลองที่ใช้ในการวิจัย
แบบจาลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้พัฒนามาจากงานวิจัยของ Smith (2016) ซึ่งได้ทาการปรับ
แบบจาลองให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากขึ้น โดยการยกเว้นการวัดค่าตัวแปรควบคุม จานวน
1 ตัวแปร คือ รายการพิเศษ (Special Items: SI) เนื่องจากประเทศไทยได้การยกเลิกการแสดงรายการ
พิเศษในงบการเงิน นอกจากนี้ในการศึกษานี้ ไม่ได้นาเอาวรรความรั บผิดชอบของผู้บริหารและวรรคความ
รับ ผิ ดชอบของผู้ ส อบบั ญชีมาทาการวัดค่าด้ว ย เนื่องจากมีความแตกต่างของรูปแบบระหว่างปีอย่างมี
สาระสาคัญ ดังนั้นแบบจาลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
Communicative Value =

 0  1 NEWOPINION it   2 SIZEit   3 MBit 
 4 AGEit   5 EARN _ VOLit   6 NBSEG it 
 7 ACQUISTIONit   8 SEOit   9 BIGN it 
10COMBINED _ OPit  11INDUSTRY _ FIX  

เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัย ของ Smith (2016) ในการวิจัยครั้งนี้พิจารณาวัดคุณค่าด้านการ
สื่อสาร (Communicative Value) จาก 2 ตัวแปร คือความสามารถในการอ่าน (Readability) และโทน
ของเนื้อหา (Tone) ดังนี้
Readability

=

Tone

=

 0  1 NEWOPINION it   2 SIZEit   3 MBit 
 4 AGEit   5 EARN _ VOLit   6 NBSEG it 
….(H1)
 7 ACQUISTIONit   8 SEOit   9 BIGN it 
10COMBINED _ OPit  11INDUSTRY _ FIX  
 0  1 NEWOPINION it   2 SIZEit   3 MBit 
 4 AGEit   5 EARN _ VOLit   6 NBSEG it 
….(H2)
 7 ACQUISTIONit   8 SEOit   9 BIGN it 
10COMBINED _ OPit  11INDUSTRY _ FIX  

โดยที่ ตัวแปรในแบบจาลองและการวัดค่าตัวแปรสามารถสรุปได้ ดังนี้
ตาราง 2 ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปร
การวัดค่า
ตัวแปรตาม: คุณค่าด้านการสื่อสาร ซึ่งพิจารณาจาก
Readability
ความสามารถในการอ่านวัด โดยใช้ Fog Index เป็นดัชนีที่ใช้สาหรับการ
ทดสอบความสามารถในการอ่าน ซึ่งสามารถคานวณได้จาก:
Fog Index = (จานวนคาเฉลี่ยต่อประโยค+ ร้อยละของคาที่ซับซ้อน**) x 0.4
** คาที่ซับซ้อน หมายถึง คาที่มีจานวนพยางค์ 3 พยางค์ขึ้นไป **
การอ่านค่าดัชนี Fog Index สามารถแปลความได้ว่าถ้ายิ่งค่าดัชนีมีคะแนนสูง
หมายความว่ า ข้ อ ความนั้ น มี ค วามยากต่ อ การอ่ า น เนื่ อ งจากเป็ น ค่ า ของระดั บ
การศึ ก ษาที่ ค วรมี เ พื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ใจข้ อ ความนั้ น ได้ โดยถ้ า มี ค่ า มากกว่ า 17
หมายความว่าผู้อ่านควรมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
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โทนของเนื้อหา วัดโดยแบ่งตาม Bill McDonald’s Word List (Dictionary)
ซึ่ ง แบ่ ง ตามลั ก ษณะของค าเป็ น ลั ก ษณะเชิ ง บวก (Positive) เช่ น Accomplish,
Boosted และ Efficiently ลักษณะเชิงลบ (Negative) เช่น Unpredictable,
Violently และ Worthless ซึ่งสามารถคานวณได้จาก:
Tone = (Positive – Negative) / (Positive + Negative)

ตัวแปรอิสระ
NEWOPINION

รูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยกาหนดให้: 1 = หน้ารายงานผู้สอบบัญชี
แบบใหม่มีวรรค KAM, และ 0 = หน้ารายงานผู้สอบบัญชีแบบเก่าไม่มีวรรค KAM
ตัวแปรควบคุม (เครื่องหมายคาดการณ์ต่อคุณค่าในการสื่อสาร)
SIZE
ขนาดของกิจการวัดจากลอการิทึมของ สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี (-) จาก
การศึกษาของ Smith (2016) และ Li (2008)
MB
ราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีสามารถวัดจากมูลค่าตลาด ณ วันสิ้นปี หาร
ด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี (-) จากการศึกษาของ Smith (2016)
AGE
อายุของกิจการวัดโดยนับจานวนปีตั้งแต่ปีที่เสนอขายหุ้นครั้งแรกในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศจนถึงปีที่เก็บข้อมูล (+) จากการศึกษาของ Li (2008)
EARN_VOL
ความผันผวนของกาไรวัดจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกาไรสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี 5 ปีย้อนหลัง (-) จากการศึกษาของ Smith (2016) และ Li
(2008)
NBSEG
กลุ่มธุรกิจวัดจากลอการิทึมของจานวนกลุ่มธุรกิจ (-) จากการศึกษาของ
Smith (2016)
ACQUISITION
การรวมธุรกิจ กาหนดให้ 1 = มีค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ , 0 = อื่นๆ (-)
จากการศึกษาของ Smith (2016)
SEO
การเพิ่มทุนของกิจการ กาหนดให้ 1 = มีการเพิ่มทุน, 0 = อื่นๆ (-) จาก
การศึกษาของ Smith (2016) และ Li (2008)
BIGN
ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิ จ การ ก าหนดให้ 1 = ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องกิ จ การมาจาก
สานักงานบัญชี BIG 4 , 0 = อื่นๆ (-) จากการศึกษาของ Smith (2016)
COMBINED_OP
ผู้สอบบัญชีของกิจการและกลุ่มกิจการสามารถ กาหนดให้ 1= ผู้สอบบัญชี
ของกิจการและกลุ่มกิจการเป็นสานักงานเดียวกัน , 0 = อื่นๆ (-) จากการศึกษา
ของ Smith (2016)
INDUSTRY_FIX
ประเภทอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ วัดโดย ถ้ า
บริษัทอยู่ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตัวบ่งชี้ = 0, ถ้าบริษัทอยู่ในกลุ่ม
สินค้าอุปโภคบริโภค ตัวบ่งชี้ = 1

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่องคุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องสาคัญในการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากข้อมูล 248 ข้อมูล ได้นามาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สหสัมพั นธ์
ระหว่างตัวแปร และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามแบบจาลองที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาในส่ ว นนี้ ป ระกอบด้ ว ย ค่ าต่ าสุ ด (Minimum) ค่ าสู งสุ ด (Maximum)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปร
ที่ใช้ในการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้
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จากผลการศึกษาในตาราง 3 แสดงข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แสดงให้เห็นว่า
ค่าเฉลี่ยของ Fog Index ในรายงานผู้สอบบัญชี ปี 2558 – 2560 มีแนวโน้มลดลง (36.23, 22.08, และ
21.91 ตามลาดับ) และมีค่าใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ Smith (2016) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.35 แต่มีค่า
มากกว่าผลการศึกษาของ Li (2008) ซึ่งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 19.39 จากการแปลความหมายของค่า Fog
Index พบว่าหากค่า Fog Index มีคะแนนสูงจะสามารถแปลความได้ว่าสารที่สื่ออกมานั้นอ่านยาก ดังนั้น
จากผลการศึกษาเบื้องต้นนี้จึง สามารถแปลความได้ว่าหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีสามารถอ่านได้ง่ายขึ้น
ตามลาดับ และขณะเดียวกันเนื้อหาในรายงานผู้สอบบัญชีมีลักษณะของเนื้อหาเชิงลบมากขึ้น (-0.26, 0.77, และ -0.77 ตามลาดับ) ส่วนค่าเฉลี่ยของตัวแปรขนาดกิจการมีค่าสูงสุดในปี 2560 เท่ากับ 6.61 ซึ่ง
คิดเป็นมูลค่าของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 16.04 ล้านบาท และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.57 สาหรับมูลค่า
ตลาดของกิจการมีค่าเฉลี่ย สาหรับช่วงระยะเวลา 3 ปี อยู่ระหว่าง 2.06 – 2.48 เท่า ส่วนอายุเฉลี่ยของ
กิจการอยู่ในช่วง 21 – 22 ปี ความผันผวนของกาไรสูงสุดในปี 2560 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4,157,157 ล้านบาท
ในขณะที่ค่าเฉลี่ยตัวแปรกลุ่มธุรกิจอยู่ระหว่าง 0.56 – 0.63 หรือระหว่าง 5-9 บริษัท
ตาราง 3 ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรตาม
ปี
Maximum
2558 Minimum
n = 82 Mean
S.D.
ปี
Maximum
2559 Minimum
n = 79 Mean
S.D.
ปี
Maximum
2560 Minimum
n = 87 Mean
S.D.

Readability
48.49
14.00
36.23
7.49
25.87
17.79
22.08
1.66
27.11
18.03
21.91
1.71

Tone
1.00
-1.00
-0.26
0.48
0.33
-1.00
-0.77
0.22
-0.29
-1.00
-0.77
0.20

Size
8.05
5.77
6.57
0.49
8.15
5.59
6.57
0.50
8.77
5.60
6.61
0.57

MB
12.82
0.34
2.08
2.00
17.42
0.40
2.48
2.75
13.44
0.30
2.12
2.25

AGE
40
1
20.87
10.06
41
1
20.65
10.78
42
1
21.94
11.13

EARN_VOL
1,922,839.06
10,332.37
235,144.82
344,200.83
1,701,013.46
8,716.15
235,213.02
323,792.69
4,157,157.00
9,665.87
284,228.81
527,516.23

NBSEG
1.71
0.00
0.56
0.42
1.86
0.00
0.63
0.44
2.37
0.00
0.60
0.46

ตาราง 4 ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรหุ่นที่ใช้ในการศึกษา
ตัวบ่งชี้ NEWOPINION ACQUISITION
SEO
BIGN
ปี 0
82
82
67
24
2558
(81.71)
(29.27)
(100)
(100)
n= 1
0
0
15
58
82
(0.00)
(0.00)
(18.29)
(70.73)
ปี 0
0
77
68
22
2559
(0.00)
(97.47)
(86.08)
(27.85)
n= 1
79
2
11
57
79
(100)
(2.53)
(13.92)
(72.15)
ปี 0
0
81
72
24
2560
(0.00)
(93.10)
(82.76)
(27.59)
n= 1
87
6
15
63
87
(100)
(6.90)
(17.24)
(72.41)
หมายเหตุ : บรรทัดบน (ตัวหนา) แสดงจานวน, บรรทัดล่าง (ตัวเอียง) แสดงร้อยละ

COMBINED_OP INDUSTRY_FIX
19
45
(23.17)
(54.88)
63
37
(76.83)
(45.12)
17
45
(21.52)
(56.96)
62
34
(78.48)
(43.04)
21
48
(24.14)
(55.17)
66
39
(75.86)
(44.83)

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2564

27

ค่าเฉลี่ยจากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2558 หน้ารายงาน
ผู้สอบบัญชียังคงเป็นแบบเก่าไม่มีวรรค KAM ส่วนในปี 2559 และ 2560 พบว่าหน้ารายงานผู้สอบบัญชี
ปรับเป็นรูปแบบใหม่ทมี่ ีวรรค KAM กิจการส่วนใหญไม่มีการรวมธุรกิจและไม่มีการเพิ่มทุน ผู้สอบบัญชีส่วน
ใหญ่มากจากสานักงานบัญชี Big 4 และผู้สอบบัญชีของบริษัทและกลุ่มกิจการส่วนใหญ่มาจากสานักงาน
เดียวกัน
2. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
จากตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม
พบว่าที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หรือที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% ความสามารถในการอ่าน
(Readability) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับโทนของเนื้อหา (Tone) โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่
0.619 สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรควบคุมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่าขนาดของ
บริ ษั ท (SIZE) มี ความสั มพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันกับความผั นผวนของก าไร (EARN_VOL) และกลุ่ มธุ รกิ จ
(NBSEG) โดยมีค่าสั มประสิ ทธิ์สหสั ม พันธ์อยู่ที่ 0.720 และ 0.628 ตามล าดับ และผั นผวนของกาไร
(EARN_VOL) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจ (NBSEG) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่
0.459 ทั้งนี้พบว่ามูลค่าตลาดของบริษัท (MB) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอายุของกิจการ (AGE) โดย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.437 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรควบคุมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 พบว่ามูลค่าตลาดของบริษัท (MB) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผันผวนของกาไร
(EARN_VOL) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.146 และไม่พบว่าตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เกิน
0.8 จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity หรือปัญหาการเกิดความสัมพันธ์กันเองของตัวแปร (Ferguson, 1981)
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
Readability
Tone
Size
MB
AGE
**
Tone
0.619
Size
0.038
0.050
MB
-0.016
0.004
0.049
AGE
-0.103
-0.116
-0.082
-0.437**
EARN_VOL
-0.008
0.009
0.720**
.146*
-0.069
**
NBSEG
-0.009
0.021
0.628
0.093
-0.093
หมายเหตุ : ** คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, และ * คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

EARN_VOL

0.459**

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามแบบจาลองที่ใช้ในการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามแบบจาลองที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ใน
แต่ละสมมติฐาน ได้ดังต่อไปนี้ จากตาราง 6 พบว่าตามแบบจาลองของสมมติฐาน H1 มีค่า Adjust R2
เท่ากับ 0.690 แสดงให้เห็นว่าตัวแบบจาลองมีความเหมาะสม โดยตัวแปรหลักซึ่งได้แก่ รายงานผู้สอบบัญชี
ที่มีวรรค KAM มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับค่า Fog Index อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.01หรือที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% ซึ่งมีค่า p-value เท่ากับ 0.000 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เท่ากับ -0.824 และมีค่า t-statistics เท่ากับ -22.938 ซึ่งหมายความว่า เมื่อมีการรายงานวรรค KAM ใน
รายงานผู้สอบบัญชีจะทาให้คะแนนของ Fog Index ลดลง โดยคะแนน Fox Index ที่ลดลงแปลว่ารายงาน
ของผู้สอบบัญชีนั้นอ่านได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงสามารถแปลความได้ว่ารายงานผู้สอบบัญชีที่มีวรรค KAM ส่งผล
ให้ผู้รับสารอ่านได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ H1 ของงานวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนตัวแปรอื่น ๆ พบว่าไม่
มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการอ่าน (Readability) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามแบบจาลองที่ใช้ในการวิจัย
H1 (Readability)
H2 (Tone)
coefficient t-statistics coefficient t-statistics
NEWOPINION
-0.824
-22.938**
-0.592
-11.358**
SIZE
0.097
1.519
0.058
0.629
MB
-0.016
-0.399
-0.020
-0.342
AGE
-0.077
-1.817
-0.084
-1.364
EARN_VOL
-0.039
-0.679
-0.038
-0.458
NBSEG
-0.058
-0.910
-0.007
-0.077
ACQUISITION
-0.015
-0.385
-0.020
-0.361
SEO
0.022
0.551
0.041
0.720
BIGN
-0.013
-0.324
0.043
0.734
COMBINED_OP
0.055
0.989
0.018
0.226
INDUSTRY_FIX
-0.012
-0.283
-0.018
-0.285
2
Adjust R
0.690
0.347
หมายเหตุ : ** คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, และ * คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สาหรับสมมติฐาน H2 พบว่าค่า Adjust R2 เท่ากับ 0.347 โดยตัวแปรหลักซึ่ง ได้แก่ รายงานผู้สอบ
บัญชีที่มีวรรค KAM มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับลักษณะของเนื้อหาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.01 หรือที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% ซึ่งมีค่า p-value เท่ากับ 0.000 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ
-0.592 และมีค่า t-statistics เท่ากับ -11.358 ซึ่งแปลความหมายได้ว่ารายงานของผู้สอบบัญชีที่มีวรรค KAM
จะมีโทนของการรายงานเป็นเชิงลบมากกว่ารายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรค KAM โดยจะมีการใช้คาที่มี
ลักษณะเชิงลบมากกว่าหน้ารายงานผู้สอบที่ไม่รายงานวรรค KAM ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ H2 ของงานวิจัย
ที่ตั้งไว้ส่วนตัวแปรอื่นๆ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับโทนของเนื้อหา (Tone) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาที่พบว่าหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีที่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (KAM)
สามารถอ่านง่ายกว่ารายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรค KAM ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Smith (2016) ที่พบว่า รายงานของผู้สอบบัญชีที่มีการเพิ่มวรรค KAM ตามการบังคับใช้มาตรฐานการ
สอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 701 นั้น สามารถอ่านง่ายกว่ารายงานของผู้สอบบัญชีในปีก่อนหน้าที่ไม่มี
วรรค KAM ซึ่งการเพิ่มวรรค KAM นั้นทาให้ผู้สอบบัญชีสามารถสื่อสารข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงเลือกใช้คาที่สื่อความหมายได้ชัดเจน เข้าใจง่ายและตรงประเด็น เพื่อให้ผู้รับ
สารเข้าใจความหมายของข้อความตรงกับสิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องการสื่อสารออกไป เป็นผลทาให้รายงานของ
ผู้สอบบัญชีสามารถอ่านง่ายยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชีที่มีวรรค KAM มีโทนของรายงาน
เป็นคาในลักษณะเชิงลบมากกว่ารายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรค KAM โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Smith (2016) ซึ่งพบว่า เมื่อเพิ่มวรรค KAM ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามการบังคับใช้
มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 701 แล้ว ทาให้รายงานของผู้สอบบัญชีมีโทนของรายงาน
เป็นเชิงลบมากขึ้น เนื่องจากวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบส่วนใหญ่จะรายงานถึงความเสี่ยงที่สาคัญของ
กิจการหรือเรื่องที่ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการตรวจสอบ อาทิ ความเสี่ยงจากถูกฟ้องร้องคดี
ความ หรือความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงที่มองไม่เห็น เช่น ความเสี่ยงในการหาลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยทา
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การค้ากันมาก่อน ฯลฯ ดังนั้น โทนลักษณะของคาที่ใช้ในการรายงานส่วนใหญ่จะเป็นคาลักษณะเชิงลบ จึง
ทาให้โทนของรายงานจึงเป็นเชิงลบมากขึ้น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยการนาไปใช้ประโยชน์
จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการเพิ่มวรรค KAM ในรายงานผู้สอบบัญชี จะทาให้
ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นและจะส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินเกิด
ความเชื่อมั่นต่องานการตรวจสอบมากขึ้น จึงถือเป็นการเพิ่มคุณค่าด้านการสื่อสารให้กับรายงานทางการเงิน
อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการกาหนดรูปแบบของหน้ารายงานผู้สอบบัญชีใน
ส่วนของวรรคอื่น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีสามารถกาหนดรูปแบบของรายงานต่าง ๆ รวมทั้งการ
เลือกใช้คาในสื่อสาร และการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อให้รายงานของผู้สอบบัญชีมีคุณค่าด้าน
การสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ จากข้อค้นพบยังแสดงให้เห็น ว่ารายงานผู้สอบบัญชีที่มีการเพิ่มวรรค KAM นั้นส่งผลให้
รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่มีการใช้คาที่มีลักษณะเชิงลบเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาที่มีลักษณะเชิงลบเหล่านั้น
สามารถอธิบ ายถึงเรื่ องที่ มีความเสี่ ย งมากที่สุ ดหรื อมีนัยส าคัญที่ สุ ดของกิจการที่ตรวจสอบ ดังนั้น ผล
การศึกษาในครั้งนี้จึงอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล ซึ่งอาจต้องมีการให้ความรู้เพิ่มเติม
แก่ผู้ใช้งบการเงินเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าคาที่มีลักษณะเชิงลบให้คุณค่าด้านการสื่อสารเพิ่มมาก
ขึ้นในรายงานผู้สอบบัญชีนั้น เป็นเพียงคาที่ผู้สอบบัญชีใช้สื่อสารต่อผู้ใช้งบการเงินเพื่อให้ เกิดความเข้าใจถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของกิจการ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นเท่านั้น
มิได้หมายความว่ากิจการนั้นมีความผิดปกติใด
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาคุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องสาคัญในการตรวจสอบจากรายงานผู้สอบบัญชีที่มีผลต่อ
กาไร และการตัด สิ น ใจลงทุ น ของนั ก ลงทุ น เพื่อให้ ทราบคุณ ค่าด้ านการสื่ อสารของเรื่อ งส าคัญในการ
ตรวจสอบ และสามารถอธิบายถึงคุณค่าด้านการสื่อสารได้ชัดเจน
…………………………………………………………………
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