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การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค เพื่อทดสอบอิทธิพลของการเรียนรูอยางชาญฉลาด เทคนิคและ
การปฏิบัติหนาที่ ความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการองคกร สงผลตอคุณภาพ
การสอบบัญชี โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตในตางจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
จํานวน 233 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณและการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25-30 ป การศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี รายไดสุทธิเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 60,000 บาท ประสบการณการสอบบัญชีมากกวา
9 ป สํานักงานสอบบัญชีเปนสํานักงานสอบบัญชีอื่น ๆ ประสบการณทํางานดานอื่น ๆ คือ รับทําบัญชี
มีความรูความสามารถดานอื่น ๆ คือ ดานคอมพิวเตอร การเขารับฝกอบรม 5-6 ครั้งตอป และ
มีความตองการในการฝกอบรม คือดานการสอบบัญชี
ความสัมพันธของความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย ความเปนมืออาชีพ ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย แตดานทักษะการจัดการองคกรไมมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ดังนั้นผูสอบบัญชีรับอนุญาตควรนําไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีใหมีประสิทธิภาพ สรางคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับ

ii
อนุญาตใหมีความนาเชื่อถือ และสรางขอไดเปรียบในวิชาชีพสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธบริการงานสอบบัญชีใหมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น
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___________________________________________________________________________
The purpose of this study was to examine the influence of smart learning, techniques and
performance, relationship and communication, and organizational management skills on the quality of
auditing. The samples were 233 CPAs (Certified Public Accountant) recruited by stratified random
sampling from Bangkok and other provinces. The questionnaire was used as a means for collecting
data. Data were analyzed using Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis. The results
showed that majority of CPAs (Certified Public Accountant) were female with their age ranged from
25-30 years old. Their education background was higher than bachelor degree and their income range
was more than 60,000 Baht. Their auditing experience was more than 9 years. Their affiliated auditing
office was general auditing. Their other working experience was accounting and their other knowledge
was computer. They received 5-6 trainings per year. Their training needs was auditing.
The relationship of professionalism and auditing quality of CPAs which involved
professionalism in smart learning, techniques and performance, relationship and communication
indicated the positive relationship towards audit quality of CPAs. However, organizational
management skills showed no influence on audit quality of CPAs. So, the CPAs should use this result
to develop the efficiency of their audit, credibility, and career advancement in order to strategically
improve the auditing service to achieve the superior quality.
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ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ที่ใหการสนับสนุนในดานการเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้
ทายที่สุดนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ขออุทิศคุณงามความดีและผลประโยชน
ที่เกิดจากงานวิจัยในครั้งนี้สําหรับดวงวิญญาณของทานเพื่อความสุขในภพภูมิที่ดี อยางไรก็ตาม
ขอผิดพลาดทุกประการในการจัดทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ ผูวิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีรับคําแนะนํา
เพื่อใหเกิดองคความรูใหมๆ เพิ่มขึ้น และหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนแก
ผูส นใจ รวมถึง ธุร กิจ หรือ หนว ยงานที่เ กี่ย วขอ ง ที่จ ะนํา ผลการวิจัย ในครั้ง นี้ไ ปประกอบการ
พิจารณาในการพัฒนาศักยภาพของผูสอบบัญชีรับ อนุญาตใหมีคุณภาพ และสรา งขอไดเปรีย บ
ในวิชาชีพสอบบัญชีตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในสมัยอดีตที่ผานมา ธุรกิจการคาสวนใหญจะเปนธุรกิจรูปแบบเจาของคนเดียวและเปน
ธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงคของการทําบัญชีเพื่อเปนประโยชนแกเจาของกิจการเทานั้น แตเมื่อ
มีความเจริญกาวหนาและสภาพเศรษฐกิจตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีและเครื่องจักร
ตาง ๆ เขามาใชในการดําเนินธุรกิจ มีการลงทุนเพิ่มและมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น มีการแขงขันทางธุรกิจ
เพิ่มมากขึ้น การขยายธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น จากธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มขนาดเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ
ซึ่งมีการเพิ่มการลงทุนและนักลงทุนมาลงทุนรวมเปนจํานวนมาก การจัดทําบัญชีตาง ๆ ของธุรกิจ
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของธุรกิจ และความจําเปนของผูที่ตองการใชขอมูลทางการบัญชี
ซึ่งไมใชเฉพาะเจาของธุรกิจอยางเดียว แตมีความจําเปนรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่ตองการใชขอมูล
ทางการบัญชีของธุรกิจดวยธุรกิจจึงมีความจําเปนที่ตองจัดทํา งบการเงิน เพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ และฐานะทางการเงินของกิจการ โดยงบการเงิน ไดนําเสนอแกผูที่เกี่ยวของหลายฝาย ไดแก
ผูถือหุน นักลงทุน เจาหนี้ พนักงาน หนวยงานรัฐบาล สถาบันการเงิน และบุคคลอื่น ๆ ที่ตองการใช
งบการเงินของกิจการ
การสอบบัญชี ถือวาเปนกระบวนการรวบรวมขอมูล หลักฐาน และการประเมินหลักฐาน
เกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคลองตองกันของสารสนเทศนั้น กับ
หลักเกณฑที่กําหนดไวและเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และ
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2557 : 3) ซึ่งการสอบบัญชีควรปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญ ที่เรียกวา “ผูสอบบัญชี” ความตองการเชิงเศรษฐกิจกอใหเกิดวิชาชีพการสอบบัญชีขึ้น
เพื่อชวยลดความเสี่ยงของขอมูลสารสนเทศที่ใชเพื่อการตัดสินใจ ดังนั้นวัตถุประสงคของการสอบบัญชี
เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นตองบการเงินวางบการเงินนั้นไดจัดทําในสวนสาระสําคัญ
เปนไปตามกรอบแนวคิดสําหรับการจัดทํารายงานทางการเงินหรือไม การตรวจสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตมีความจําเปนที่จะตองใชเครื่องมือหลาย ๆ อยางเพื่อใชในการตรวจสอบ เพื่อคนหา
ขอผิดพลาดและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการจัดทํางบการเงิน สิ่งที่สําคัญที่ชวยใหการตรวจสอบบัญชี
ใหมีประสิทธิภาพไดนั้น คือ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองมีความเปนมืออาชีพในการสอบบัญชีใหแก
ธุรกิจแตละธุรกิจ โดยตองมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ดี มุงมั่น
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เต็มใจในการบริการ และสามารถติดตอสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่ดี และมีความเต็มใจในการใหบริการ
(นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2557 : 4)
ความเปนมืออาชีพ คือ การที่ผูสอบบัญชีใชความชํานาญในการปฏิบัติงาน ความรู ความสามารถ
ที่มีคุณภาพ มีความเปนอิสระในการดําเนินงาน ไมเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่เปนสาระสําคัญ
ยึดถือในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพอยางเครงครัด ดังนั้น ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองใชความเปน
มืออาชีพในการสอบบัญชีใหแกธุรกิจแตละธุรกิจ เพื่อนํามาสูความแข็งแกรง ศักยภาพ ความอยูรอด
และความสําเร็จมีการยึดถือการปฏิบัติงานที่เปนระบบ กลาวคือ ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีจะ
มีคุณคาสูงขึ้นถามีการผสมผสานทักษะตาง ๆ เพื่อการมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีอยางมืออาชีพ
(บัวจันทร อินธิโสม, 2552 : 31) ประกอบดวย ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด (Intellectual) ดาน
เทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ (Technical and Functional) ดานสัมพันธและการติดตอสื่อสาร (Interpersonal
and Communication) และดานทักษะการจัดการองคกร (Organizational Management Skill) ซึ่งสิ่งเหลานี้
ลวนแตมีความจําเปน ที่จะเขามาเปนตัวชวยในการสรางบทบาทความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชี
ใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และเกิดคุณภาพในการสอบบัญชีไดเปนอยางดี
คุณภาพการสอบบัญชี คือ การที่งบการเงินปราศจากขอผิดพลาดใดๆ ถาหากผูสอบบัญชี
ทํางานบกพรองไมไดใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญอยางเต็มที่ หรือละเลยตอขอผิดพลาด
ที่ตรวจพบ จนสงผลใหงบการเงินที่ตรวจสอบมีขอผิดพลาด จะสื่อวาผูสอบบัญชีมีคุณภาพต่ํา หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งวาขอผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีสามารถนํามาใชวัดตัวบงชี้ถึง
คุณภาพในการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต โดยตัวบงชี้คณ
ุ ภาพการสอบบัญชี ประกอบดวย
ความถูกตอง (Accuracy) ความเที่ยงธรรม (Objectiveness) ความชัดเจน (Clearness) ความกะทัดรัด
(Conciseness) ความสรางสรรค (Creation) ความสมบูรณ (Completion) ความทันกาล (Timeliness)
(ทิพวรรณ ศิรมิ าตร, 2555 : 2) ดังนั้น การสอบบัญชีที่มีคุณภาพนั้น ผูส อบบัญชีจะรายงานการสอบ
บัญชี ในการแสดงความเห็นใน งบการเงินของผูสอบบัญชีในลักษณะของขอมูลที่มีคุณภาพตอผูใช
รายงานทางการเงิน เพือ่ สรางความเชือ่ มั่น ความนาเชื่อถือ ความครบถวนอยางเปนสาระสําคัญ ตอผูใช
งบการเงิน ตลอดจนเพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจตอผูใชงบการเงิน (นันทวรรณ วงคไชย, 2552 : 3)
คุณภาพการสอบบัญชี เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชี
สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาเรื่อง
ความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีมีผูศึกษาไมมากเทาที่ควรขณะที่ความตองการผูสอบบัญชี
รับอนุญาตที่มีความรูความสามารถและความเปนมืออาชีพในการสอบบัญชี สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับความสนใจจากบุคคลภายนอกและบุคคลที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น
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ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชี กับคุณภาพ
การสอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค ตองการทดสอบวา ความเปนเปนมืออาชีพมีอิทธิพลกับคุณภาพ
การสอบบัญชีหรือไม ซึ่งทําการเก็บขอมูลจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ยินยอมใหเปดเผยขอมูลที่ได
จากการวิจัยสามารถนําไปปรับใชพัฒนาศักยภาพผูสอบบัญชี ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนขอมูล
ในการประเมินผูสอบบัญชีรับอนุญาตและสามารถนําไปพัฒนาใหเหมาะสมกับคุณสมบัติอันดีและ
พึงประสงคของผูสอบบัญชีรับอนุญาต และเปนกลยุทธในการสรางคุณภาพการสอบบัญชี เพื่อเปน
การสรางชื่อเสียงอันดีแกวิชาชีพสอบบัญชีตอไป
คําถามงานวิจยั
ความเปนมืออาชีพ ประกอบดวย การเรียนรูอยางชาญฉลาด เทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
ความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร และทักษะการจัดการองคกร มีอิทธิพลตอคุณภาพการสอบบัญชี
หรือไมอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
2. เพื่อศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
3. เพื่อทดสอบอิทธิพลของการเรีย นรูอยางชาญฉลาด เทคนิคและการปฏิบัติห นาที่
ความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการองคกร สงผลตอคุณภาพการสอบบัญชี
ประโยชนของการวิจัย
1. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. เพื่อเปนขอมูลในการประเมินผูสอบบัญชีรับอนุญาตและสามารถนําไปพัฒนาใหเหมาะสม
กับคุณสมบัติอันดีและพึงประสงคของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
3. เพื่อเปนขอมูลสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหมีคุณภาพ
และสรางขอไดเปรียบในวิชาชีพสอบบัญชีรับอนุญาตตอไป
4. เพื่อเปนขอมูลในการสรางคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
ใหเปนที่นาเชื่อถือตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
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5. เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธบริการงานสอบบัญชีใหมีคุณภาพสูง
มากยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
เปนการศึกษาความเปนมืออาชีพประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้
1. การเรียนรูอยางชาญฉลาด
2. เทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
3. ความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
4. ทักษะการจัดการองคกรกับคุณภาพการสอบบัญชี
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก
1. ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ยินยอมใหเปดเผยขอมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 จํานวน 1,142 คน (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ, https://eservice.fap.or.th/, 2559 ข)
2. กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ยินยอม
ใหเปดเผยขอมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 จํานวน 400 คน
ขอบเขตดานตัวแปร
การทดสอบอิทธิพลของความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชี กับคุณภาพการสอบบัญชี
ตัวแปรอิสระ ไดแก ความเปนมืออาชีพ ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน ตอไปนี้
1. การเรียนรูอยางชาญฉลาด
2. เทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
3. ความสัมพันธและการติดตอสื่อสารและ
4. ทักษะการจัดการองคกร
ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพการสอบบัญชี
ขอบเขตดานพืน้ ที่
การศึกษาความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต เฉพาะผูสอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ผูที่ยินยอมใหเปดเผยขอมูล
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ขอบเขตดานระยะเวลา
ผูวิจัยไดกําหนดชวงเวลาในการวิจัยความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชี โดยใช
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล เดือน พฤษภาคม–มิถุนายน 2559
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูวิจัย
ไดใชกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
ดานการเรียนรูอ ยางชาญฉลาด
(Intellectual)
ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
(Technical and Functional)
ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
(Interpersonal and Communication )

คุณภาพการสอบบัญชี
(Audit Quality)

ดานทักษะการจัดการองคกร
(Organizational Management Skill)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายไดดังนี้
1. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) โดยประยุกตจากแนวคิดทักษะความเปนมืออาชีพ
(นันทวรรณ วงคไชย, 2552 : 5) ประกอบดวย
1.1 ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด (Intellectual)
1.2 ดานเทคนิคและการปฏิบัตหิ นาที่ (Technical and Functional)
1.3 ดานสัมพันธและการติดตอสือ่ สาร (Interpersonal and Communication )
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1.4 ดานทักษะการจัดการองคกร (Organizational Management Skill)
2. คุณภาพการสอบบัญชี (Audit Quality) โดยประยุกตใชแนวคิดลักษณะคุณภาพการสอบ
บัญชี (นันทวรรณ วงคไชย, 2552 : 6) ประกอบดวย
2.1 ดานความถูกตอง (Accuracy)
2.2 ดานความเทีย่ งธรรม (Objectiveness)
2.3 ดานความชัดเจน (Clearness)
2.4 ดานความกะทัดรัด (Conciseness)
2.5 ดานความสรางสรรค (Creation)
2.6 ดานความสมบูรณ (Completion)
2.7 ดานความทันกาล (Timeliness)
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน H1การเรียนรูอยางชาญฉลาดสงผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี
สมมติฐาน H2 เทคนิคและการปฏิบัติหนาที่สงผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี
สมมติฐาน H3ความสัมพันธและการติดตอสื่อสารสงผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบ
บัญชี
สมมติฐาน H4ทักษะการจัดการองคกรสงผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant) หมายถึง เปนผูไดรับใบอนุญาต
เปนผูสอบบัญชีตามพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี และใบอนุญาตยังไมขาดอายุ ไมถูกพัก หรือไมถูกเพิกถอน
และยินยอมใหเปดเผยขอมูลจากฐานขอมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2559
2. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญ และความชํานาญในลักษณะของการกระทํา หรือการเรียนรูอยางชาญฉลาดมีเทคนิค
และการปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยม มีความสัมพันธและการติดตอสื่อสารที่ดีและมีทักษะการจัดการองคกร
3. การเรียนรูอยางชาญฉลาด (Intellectual) หมายถึง การเปนผูมีความรู ความสามารถ
มีความเต็มใจในการใชความรู ความสามารถที่มีอยู รวมถึงวิธีการใหม ๆ เพื่อที่จะนํามาปรับปรุง
ใชในการทํางานเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จ
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4. เทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ (Technical and Functional) หมายถึง การมีวิธีการทํางานใหม ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งเนนการทํางานรวมกัน มีการปรับปรุงวิธีการทํางานใหม ๆ รวมทั้ง
การนําเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมมาใชในการดําเนินงาน
5. ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร (Interpersonal and Communication ) หมายถึง
การติดตอสื่อสารกับบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชีเพื่อสนับสนุนบทบาทของการเปน
ที่ปรึกษาทางธุรกิจมากขึ้น ตลอดจนเพื่อใหมีความเขาใจตรงกันในเรื่องขาวสารนั้น โดยการใชทรัพยากร
อยางประหยัด และใชเวลานอยที่สุด
6. ทักษะการจัดการองคกร (Organizational Management Skill) หมายถึง มีความสามารถ
ในการวางแผนเชิงกลยุทธการบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย และการจัดการทรัพยากร
รวมถึงการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ จัดระบบและมอบหมายงานรวมถึงสามารถจูงใจและพัฒนา
บุคลากรใหเปนไปตามนโยบายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหความสําคัญกับแนวคิดและ
หลักการความเปนผูนําในทางวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลใหสามารถบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จ
ในวิชาชีพ
7. คุณภาพการสอบบัญชี (Audit Quality) หมายถึง การแสดงความเห็นในงบการเงินของ
ผูสอบบัญชีในรายงานการสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ในการสรางความเชื่อมั่นในสวนของความถูกตอง
และครบถวนในสาระสําคัญ เพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน
8. คุณภาพการสอบบัญชี ดานความถูกตอง (Accuracy) หมายถึง ไมเกิดขอผิดพลาด บิดเบือน
และเปนไปตามความจริงที่เกี่ยวของ ความถูกตอง ขอความทุกประโยค ตัวเลข ผูตรวจสอบไดรวบรวม
ประเมิน และสรุปนําเสนออยางระมัดระวังและแมนยําแลว
9. คุณภาพการสอบบัญชี ดานความเที่ยงธรรม (Objectiveness) หมายถึง การสื่อสารที่ถูกตอง
ตามควร (Fairness) ไมลําเอียงทั้งจากทัศนคติ และผลประเมินที่เปนกลาง โดยพิจารณาจากความจริง
และสถานการณรอบดานแลวทั้งนี้ การสังเกตการณ การสรุปและการเสนอแนะของผูตรวจสอบ ตอง
ไดมาจากการกระทําที่ปราศจากอคติ ลําเอียงไมมีผลประโยชนสวนตัวหรือไมอยูภายใตอิทธิพลของ
ผูอื่น
10. คุณภาพการสอบบัญชี ดานความชัดเจน (Clearness) หมายถึงความสามารถในการสื่อ
ความใหผูอานรายงานเขาใจ แสดงลําดับความเปนเหตุเปนผล ความชัดเจนโดยหลีกเลี่ยงการใชภาษา
ทางวิชาการที่ไมจําเปน หากจําเปนตองใชศัพทเทคนิคตองมีคําอธิบายหรือนิยามศัพท
11. คุณภาพการสอบบัญชี ดานความกะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การสื่อสารตรงประเด็น
ไมออมคอม การตัดทอนขอความและคําฟุมเฟอยที่ไมจําเปนออกไป โดยผูตรวจสอบยังคงตองรักษา
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ความตอเนื่องของแนวความคิดที่รายงานไว ตลอดจนความถูกตองของการใชภาษาเพื่อใหผูอานเขาใจ
และใชเวลานอย
12. คุณภาพการสอบบัญชี ดานความสรางสรรค (Creation) หมายถึง การสื่อสารที่ชวยและ
จูงใจใหผูปฏิบัติงานและองคการมีการปรับปรุงในสิ่งที่จําเปน โดยเนื้อหาควรเปนประโยชนใหบรรยากาศ
เชิงบวก และมีความหมายตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
13. คุณภาพการสอบบัญชี ดานความสมบูรณ (Completion) หมายถึง การเสนอรายงาน
ที่ครบถวนสมบูรณ หมายถึง การไมขาดสารสนเทศที่สําคัญตอผูอานที่เปนเปาหมาย ซึ่งควรประกอบดวย
สารสนเทศและขอสังเกตที่สนับสนุนขอสรุปและขอเสนอแนะที่เพียงพอ
14. คุณภาพการสอบบัญชี ดานความทันกาล (Timeliness) หมายถึง การเสนอรายงานตอง
กระทําภายในเวลาที่ดี ใหผูเกี่ยวของมีโอกาสแกไข การเสนอผลการตรวจไมลาชาและควรทําในระดับ
“ดวน” เพื่อชวยใหการแกไขมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง ความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย ดังนี้
1. การสอบบัญชี
2. คุณภาพการสอบบัญชี
3. ความเปนมืออาชีพ
4. การเรียนรูอยางชาญฉลาด
5. เทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
6. ความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
7. ทักษะการจัดการองคกร
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การสอบบัญชี
ความหมายของการสอบบัญชี (Auditing) มีลักษณะดังนี้
มณฑิรา กิจสัม พันธวงศ (2550 : 8) ไดใ หค วามหมายไววา การสอบบัญชี หมายถึง
การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชีและหลักฐานอื่น ๆ โดยผูสอบบัญชีตามแนวทาง
ปฏิบัติงานที่วิชาชีพไดกําหนดเปนมาตรฐานไว เพื่อที่ผูสอบบัญชีจะสามารถวินิจฉัยและเสนอรายงาน
อยางมีจรรยาบรรณ และเปนไปตามหลักการแหงวิชาชีพ เพื่อแสดงความเห็นวา งบการเงินที่กิจการ
จัดทําขึ้นมีความถูกตอง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือไมเพียงใด และ งบการเงินดังกลาวได
แสดงขอมูลที่จําเปน เพื่อใหผูใชงบการเงินดังกลาว ไดแสดงขอมูลที่จําเปนเพื่อใหผูใชงบการเงินได
ทราบอยางเพียงพอแลวหรือไม
ฐานิตย เกษร (2551 : 38) ไดใหความหมายไววา การสอบบัญชี หมายถึง การตรวจสอบสมุด
บัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี และหลักฐานอื่น ๆ โดยผูป ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตามแนวทาง
ปฏิบัติงานที่วิชาชีพ ไดกําหนดเปนมาตรฐานไว เพื่อผูสอบบัญชีจะสามารถวินิจฉัยและแสดงความเห็น
ไดวางบการเงินที่กิจการจัดทํามีความถูกตอง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพียงใดหรือไม และงบ
การเงินดังกลาวไดแสดงขอมูลที่จําเปน เพื่อใหผูอานงบการเงินไดทราบอยางเพียงพอแลวหรือไม
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นิพนั ธ เห็นโชคชัยชนะ (2557 : 5) ไดใหความหมายไววา การสอบบัญชี หมายถึง กระบวนการ
ของการรวบรวมและการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ เพื่อระบบและรายงานเกี่ยวกับระดับ
ความสอดคลองตองกันของสารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑที่กําหนดไวและการสื่อสารผลลัพธใหผูใช
สนใจ การสอบบัญชีควรปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีความเปนอิสระ
จากความหมายของการสอบบัญชีขางตน สามารถสรุปความหมายของการสอบบัญชีไดดังนี้
การสอบบัญชี หมายถึง กระบวนการตรวจสอบสมุดบัญชีขั้นตน จนไปถึงสมุดบัญชีขั้นปลาย และ
เอกสารที่ใชลงบัญชีตาง ๆ ไปจนถึงกระบวนการในการตรวจสอบงบการเงินเพื่อใหผูสอบบัญชี
สามารถแสดงความเห็นตองบการเงินวางบการเงินนั้น ๆ ไดจัดทําในสวนสาระสําคัญเปนไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม การสอบบัญชีเปนการปฏิบัติของผูที่มีความเปนมืออาชีพ
มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ มีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและใชเทคนิคในการสอบบัญชีเขามา
ประยุกตใชในการสอบบัญชี และเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการสอบบัญชีใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น
สามารถสรุปประเด็นสําคัญของการสอบบัญชี ไดดังนี้
1. การรวบรวมและการประเมินหลักฐาน (Accumulating and Evaluating Evidence) ผูสอบ
บัญชีมีหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลสารสนเทศหรือขอเท็จจริง ๆ และประเมินหลักฐาน
ทั้งที่เปนหลักฐานจากบุคคลภายนอกและผลการสังเกตการณโดยผูสอบบัญชีเอง โดยผูสอบบัญชี
มีหนาที่รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีใหเพียงพอ เหมาะสมและดําเนินการสรุปผลจากหลักฐานนั้น ๆ
2. ขอมูลสารสนเทศและหลักเกณฑที่กําหนดไว (Information and Established Criteria)
สารสนเทศที่ผูสอบบัญชีนํามาตรวจสอบตองเปนขอมูลสารสนเทศที่สามารถพิสูจนได (Verifiable Form)
และมีหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่ผูสอบบัญชีสามารถนํามาใชในการประเมินสารสนเทศดังกลาวได
หลักเกณฑดังกลาวอาจแบงจําแนกไดเปน 2 ประเภท ประเภทที่ 1 เปนขอมูลสารสนเทศที่สามารถ
วัดไดเปนจํานวนเงิน เชนงบการเงิน โดยจะใชหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted
Accounting Principle) เปนหลักเกณฑในการตรวจสอบ และแบบแสดงรายการทางภาษี จะใชหลักเกณฑ
ที่เรียกวา “ประมวลรัษฎากร” (กฎหมายภาษีอากร) เปนหลักเกณฑในการตรวจสอบภาษีอากร ประเภทที่
2 เปนขอมูลสารสนเทศที่ไมเปนจํานวนเงิน เชน ประสิทธิผลของระบบคอมพิวเตอร หรือประสิทธิภาพ
ของการดําเนินการผลิตเปนตน
3. บุคคลที่มีความรูความสามารถและความเปนอิสระ (Competent and Independence Person)
ผูประกอบวิชาชีพ
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1. ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสอบบัญชี (Audit Objectives) จารุมน ศรีสันต
(2550 : 16) ไดกลาวถึงความสําคัญและวัตถุประสงคของการสอบบัญชี ไวดังนี้
รายงานทางการเงิน คือ งบการเงินขององคกรหรือบริษัททั่วไป ยอมมีผลกระทบตอ
สาธารณชนที่ใชประโยชน จากงบการเงินตามวัตถุประสงคที่แตกตางกัน และเนื่องจากผูใช งบการเงิน
ไมไดอยูในสถานะที่จะทราบไดวา ขอมูลที่ถูกรวบรวมมาเพื่อจัดทําเปนงบการเงิน นั้นถูกตองครบถวน
สมเหตุสมผลหรือไม ดังนั้นบุคคลเหลานั้นจึงตองการความเชื่อมั่น วางบการเงินนั้นถูกตองตามที่ควร
และไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ผลของผูสอบบัญชี ไดแก รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินที่ผานการตรวจสอบ
แลวซึ่งผูลงทุน ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน รวมทั้งสาธารณชนที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชเพื่อ
การตัดสินใจกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามวัตถุประสงค โดยที่บุคคลเหลานี้สามารถใหความเชื่อถือ
ในความถูกตองครบถวนของงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวในระดับหนึ่ง
ดังนั้น ถือเปนหนาที่อันสําคัญของผูสอบบัญชีอิสระ ที่จะแสดงความคิดเห็นตอ งบการเงิน
อยางอิสระ ไมลําเอียง เพื่อผูใชงบการเงินจะไดใชงบการเงินนี้อยางมั่นใจ โดยเฉพาะตองถือวาผูตรวจสอบ
ภายนอกเปนเพียงคนกลุมเดียวที่สามารถทํางานนี้ไดเนื่องจากผูตรวจสอบภายนอกยอมเปนผูมีความรู
ความสามารถมีความเปนอิสระในการแสดงความเห็นและที่สําคัญคือไดรับอนุญาตใหตรวจสอบ
งบการเงิน
ในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินนั้น ผูสอบบัญชีจะตองทําการทดสอบสาระสําคัญ
(Substantive) กลาวคือ จะตองทําการตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการที่ปรากฏในงบการเงิน
ซึ่งจําเปนจะตองกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู 5 ประการที่สําคัญ คือ
1. ความมีอยูหรือเกิดขึ้นจริง (Existences of Occurrence) งบการเงินที่ตรวจสอบเปน
การนําเสนอขอมูลของผูบริหารวามีสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได คาใชจาย กําไรหรือขาดทุน รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินเปนจํานวนเทาใดในแตละประเภท ผูสอบบัญชีจะทดสอบในสาระสําคัญ
เพื่อใหทราบวา มีสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุนอยูจริงเทาใด มีรายได คาใชจาย กําไร หรือ
ขาดทุนเกิดขึ้นจริง และรายการที่ปรากฏในงบการเงินมิไดรวมรายการที่ไมไดเกิดขึ้นจริงอยูดวย ซึ่งจะ
ทําใหงบการเงินผิดพลาดไป ซึ่งเรียกวาเปน Errors of Commission
2. ความถูกตองและครบถวนของรายการ (Completeness) ในการปฏิบัติมักจะปรากฏ
วาสินทรัพยและรายไดมีความโนมเอียงที่จะแสดงไวสูงกวาที่มีอยูและเกิดขึ้นจริง และตรงกันขาม
หนี้สินและคาใชจายมักจะแสดงไวต่ํากวาจํานวนที่มีอยูและเกิดขึ้นจริง ซึ่งมีผลทําใหสินทรัพยสุทธิ
และกําไรสุทธิสูงกวาที่ควร ดังนั้น ในการตรวจสอบจึงจําเปนตองเนนถึงความถูกตองและครบถวน
ของรายการ (Completeness) โดยถือหลักวารายการคาที่เกิดขึ้นไดนํามาลงบัญชีโดยถูกตองและครบถวนแลว
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3. กรรมสิทธิ์และภาระหนี้สิน (Rights and Obligation) ผูสอบบัญชีจะตองหาหลักฐาน
เพื่อใหทราบแนชัดวา สินทรัพยตามที่ปรากฏในงบการเงินเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ และหนี้สิน
เปนภาระความรับผิดชอบของกิจการ กลาวคือ รายการสินทรัพยแตละประเภทมิไดรวมสินทรัพย
ที่มิใชกรรมสิทธิ์ของกิจการ เชน สินคารับฝากขาย หรือสินคาที่ขายไปแลวแตยังไมไดสงของใหผูซ้ือ
และหนี้สินเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจมิใชหนี้สินสวนบุคคล
4. การตีราคาหรือการกระจายราคา (Valuation of Allocation) ผูสอบบัญชีจะตองตรวจสอบ
ใหทราบวา สินทรัพยและหนี้สินไดบันทึกและแสดงไวในงบการเงินโดยถูกตองตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปหรือไม การกระจายราคาทุนของทรัพยสินเปนคาเสื่อมราคา การคิดตนทุนของสินคา
ไดรวมสวนเฉลี่ยคาใชจายในการผลิตแลวหรือไม นโยบายเกี่ยวกับการตั้ง ดอกเบี้ยจายเปนราคาทุน
ของทรัพยสิน นโยบายการตั้งคาใชจายฝายทุนเปนราคาทุนของทรัพยสิน เหลานี้เปนไปตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม
5. การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล (Presentation and Disclosure) การจัดทํา
งบการเงิน เปนการแสดงผลการจดบันทึกรายการคา โดยจัดประเภทเรื่องสําคัญใหถูกตองตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป รายการที่มีลักษณะเหมือนกันอาจบันทึกไวในบัญชีเดียวกัน แตเมื่อนํามาแสดง
ในงบการเงิน อาจจําเปนตองแยกประเภทใหถูกตอง เชน ทรัพยสินที่มิไดใชงานแลวรอการจําหนาย
หรือเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ ผูสอบบัญชีจะตองตรวจสอบความถูกตอง รวมทั้งตรวจสอบขอมูล
ตาง ๆ ที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน วามีความครบถวนและถูกตอง เพื่อมิใหผูใช
งบการเงินเขาใจผิดพลาด และขาดขอมูลสําคัญสําหรับการตัดสินใจ (จารุมน ศรีสันต, 2550 : 16)
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน วัตถุประสงคโดยรวมของผูสอบบัญชีคือ
1. เพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผูใชงบการเงินที่มีตองบการเงิน การบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาวเกิดขึ้นไดโดยการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีวางบการเงินไดจัดทําขึ้นในสาระสําคัญตาม
แมบทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของหรือไม การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของทําใหผูสอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นดังกลาวได
2. เพื่อเปนหลักพื้นฐานในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี
กําหนดใหผูสอบบัญชีตองไดมาซึ่งความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลเปนความเชื่อมั่นในระดับสูง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผูสอบบัญชีไดรวมรวม
หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงในการสอบบัญชี (หรือความเสี่ยง
ที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นที่ไมเหมาะสมตองบการเงินที่แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ)
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3. เพื่อรายงานตองบการเงินและสื่อสารตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีกําหนดตาม
ขอเท็จจริงที่ผูสอบบัญชีตรวจพบ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2555 : 4-7)
2. วิวัฒนาการการสอบบัญชีที่สําคัญ
วิวัฒนาการการสอบบัญชีที่สําคัญ พอสรุปไดดังนี้
1. เปลี่ยนจุดมุงหมาย การตรวจสอบเดิมที่เคยเปนการตรวจสอบเพื่อคนหาการทุจริต
หรือตรวจความผิดพลาดของการบันทึกบัญชี เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงิน ใหเปนการตรวจสอบ
เพื่อชวยเหลือฝายจัดการ เพื่อใหงบการเงินดังกลาวมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2. เพิ่มความรับผิดชอบ ผูสอบบัญชีตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ตลอดจนประมาณการขายในครึ่งงวดบัญชีถัดไป เพื่อใหเห็น
ถึงความสามารถของฝายจัดการในการทํากําไร
3. มีความรับผิดชอบผูอื่น การตรวจสอบที่ผานมา ผูสอบบัญชีตรวจสอบในฐานะผูถือหุน
ตองพยายามใหผูถือหุนไดรูเห็นขอผิดพลาด เพื่อที่จะสามารถจางตรวจผูสอบบัญชีในปตอไป แตปจจุบัน
ในพระราชบัญญัติการเปดเผยขอมูลทางราชการ ผูสอบบัญชีตองมีความรับผิดชอบตอบุคคลอื่นอีกมาก
เชน สวนราชการ ตลาดหลักทรัพย ธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน ผูลงทุน ประชาชนผูสนใจ เปนตน
4. เปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจสอบ จากการตรวจสอบอยางละเอียดมาเปนการทดสอบ
บางรายการที่เห็นวาเหมาะสม และสามารถกระทบไปยังขอมูลทั้งหมดใหเปนที่ยอมรับและเชื่อถือได
5. เปลี่ยนวิธีการทดสอบ จากการใชเครื่องมือที่เปนเครื่องบวกเลขธรรมดา มาเปน
การตรวจสอบระบบดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชฐานขอมูล (Data Base) ที่เปนปจจุบัน
6. มาตรฐานการสอบบั ญ ชี มี เ พิ่ ม มากขึ้ น ผู ส อบบั ญ ชี จ ะต อ งมี ค วามเข า ใจ
ในการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า ว รวมทั้ ง มี ก ารประชุ ม สั ม มนาทางด า นการบั ญ ชี การสอบบั ญ ชี
อยู ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกตนเองและผูสอบบัญชีผูชวย
7. นอกจากผูสอบบัญชีตองรับผิดชอบรายงานถึงความถูกตองของงบการเงินแลวยัง
มีหนาที่ตองพิจารณาดวยวามีการเปดเผยรายการและขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอแลว
3. ประโยชนของการสอบบัญชี
การสอบบัญชีเปนสวนหนึ่งของการบริหารการเงิน กลาวคือ ในการดําเนินธุรกิจ
ผูบริหารของกิจการจะมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน และผล
การดําเนินงานของกิจการในแตละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งงบการเงินดังกลาวนอกจากจะใชประโยชน
เพื่อการตัดสินใจของผูบริหารแลว ยังเปนประโยชนแกบุคคลหลายฝายดวยกัน เชนผูถือหุน ซึ่งเปน
เจาของกิจการยอมตองการทราบผลการดําเนินงานของกิจการวาสามารถจายเงินปนผลไดเทาไร ธนาคาร
หรือเจาหนี้ยอมตองการทราบวา กิจการจะมีความสามารถใชคืนเงินกูและดอกเบี้ยไดเพียงไร ผูลงทุน
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ทั่วไปยอมตองการทราบวาในรอบปที่ผานมา กิจการสามารถทํากําไรไดเทาไร เพื่อตัดสินใจในการลงทุน
ซื้อหุนของกิจการนั้น ๆ เปนตน
งบการเงินดังกลาว จะเปนประโยชนและเปนที่เชื่อถือแกบุคคลภายนอก หรือผูถือหุนก็
ตอเมื่อผูสอบบัญชี ซึ่งมีความเปนอิสระและเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และเชี่ยวชาญทางการบัญชี
ไดเขาตรวจสอบและใหความเห็นรับรองตองบการเงินดังกลาวนั้น ทั้งนี้ เพราะงบการเงินที่ฝายบริหาร
จัดทําขึ้นและ ผูสอบบัญชี ยังไมไดตรวจสอบอาจมีปญหา เนื่องจากฝายบริหารที่ไมสุจริตอาจจัดทํา
งบการเงินแสดงผลการดําเนินงาน ในดานที่ดี เพื่อปกปดความเสียหายหรือขอมูลบางอยางไว
งบการเงินอาจมีขอผิดพลาดหรือขอบกพรองจากการทําบัญชีไมเปนตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป เชน บันทึกบัญชี บันทึกคาใชจายไวเปนทรัพยสิน หรือไมไดปรับปรุงรายการ
คาใชจาย ณ วันสิ้นปใหเปนไปตามระยะเวลาบัญชี
งบการเงินอาจเปดเผยขอมูลและรายการที่ผูใชงบการเงินควรไดรับทราบไวไมครบถวน
เชนไมเปดเผย นโยบายการบัญชี หรือเหตุการณที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในระหวางปหรือเกิดขึ้นหลังวันสิ้นป
เปนตน (บริษัท สปาคอนซัลแตนท จํากัด, spaconsult.co.th, 2558)
4. ความแตกตางระหวางการบัญชีและการสอบบัญชี
ผูใชงบการเงินและสาธารณชนทั่วไปมักสับสนระหวาง “การสอบบัญชี” กับ “การบัญชี”
ซึ่งทั้งสองคํามีความหมายที่แตกตางกัน ดังนี้
การสอบบัญชี หมายถึง กระบวนการของการรวบรวม และการประเมินหลักฐานที่เกี่ยวกับ
สารสนเทศเพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคลองของสารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑที่กําหนดไว
และการสื่อสารผลลัพธใหผูใชที่สนใจ
การบัญชี หมายถึง กระบวนการจดบันทึก การจัดประเภท และการสรุปผลเหตุการณ
ทางเศรษฐกิจในลักษณะอยางมีเหตุผล เพื่อใหสารสนเทศทางการเงินสําหรับการตัดสินใจของผูใชทั้ง
ภายในเชน ผูบริหาร และภายนอก เชน ผูถือหุน ผูลงทุน และสาธารณชนทั่วไป เปนตน (นิพันธ
เห็นโชคชัยชนะ, 2557 : 1-9)
โดยทั่วไปทุกคนจะคิดวาการบัญชีและการสอบบัญชีมีลักษณะที่เหมือนกัน ใครที่สามารถ
ทํางานเกี่ยวกับบัญชีหรือทําบัญชีได ก็จะสามารถทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีได อันที่จริงแลวทั้งสองอยางนี้
มีความเกีย่ วของกันทางขอมูลบัญชี แตทางจุดมุง หมาย วิธีการทํางาน และผลงานของการสอบบัญชี
และการทําบัญชีมีความแตกตางกันไปโดยสามารถสรุปไดดังนี้
8. หนาที่ การบัญชีเปนการบันทึกขอมูลจากรายการคาที่เกิดขึ้นในสมุดบัญชี สวน
การสอบบัญชีเปนงานที่พิสูจนถึงความถูกตองของขอมูลการบัญชี
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9. จุดมุงหมาย การบัญชีเพื่อบันทึกรายการเพื่อสามารถทํางบการเงินอันเปนการรายงาน
ซึ่งใชประโยชนทั้งผูบริหารและบุคคลภายนอก สวนการสอบบัญชีเปนการพิสูจนความถูกตองของ
ขอมูลทางการบัญชี พิสูจนวาขอมูลในงบการเงินนั้นมีความถูกตองเพียงใด
10. ยึดหลักตางกัน การบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป และตาม
มาตรฐานการบัญชี สวนการสอบบัญชี ยึดหลักตามกฎหมายและมาตรฐานการสอบบัญชี
11. เวลา การบัญชีเริ่มตนเมื่อมีเอกสารสําคัญและสิ้นสุดเมื่อออกงบการเงิน สวนการสอบ
บัญชีเริ่มตนเมื่อทํางบทดลอง และสิ้นสุดเมื่อรับรองฐานะการเงินหรือใหความเห็นตองบการเงินนั้น ๆ
12. การปฏิบัติงาน การบัญชีจะตองมีการควบคุมภายในทุกรายการและตองมีการผาน
บัญชี 100% สวนการสอบบัญชีในทางปฏิบัติมีการสุมตรวจ ยกเวนมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นจะตรวจ 70-100%
ตามความสําคัญของรายการนั้น ๆ
13. การรายงาน การทําบัญชีจะตองรายงานตอผูบริหารสวนการสอบบัญชีจะรายงานตอ
ผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป
3. ความรั บ ผิ ด ชอบ การทํา บั ญ ชี จ ะรั บ ผิ ด ชอบต อ กิ จ การนั้ น แต ผู ส อบบั ญ ชี มี
ความรับผิดชอบตอผูถือหุนและบุคคลภายนอก
4. การรับใบอนุญาต ถึงแมอนาคตผูทําบัญชีจะตองมีใบรับอนุญาตเชนเดียวกันกับ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต แตการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูทําบัญชียอมมีความเขมขนนอยกวา
ใบรับอนุญาตของผูสอบบัญชี
5. ความชํานาญ การบัญชีมีความชํานาญในการบันทึกรายการโดยใชเครือ่ งคอมพิวเตอร
มาชวย สวนการสอบบัญชีนอกจากใชเครื่องคอมพิวเตอรมาชวยแลว จําเปนตองวิเคราะหขอมูลตาง ๆ
เพื่อประกอบการใหความเห็นตองบการเงินดวย
5. บุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอการสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนบุคคลที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบบัญชี เพื่อแสดงความคิดเห็น
ตองบการเงินของกิจการ โดยถือวาเปนบุคคลที่สําคัญในการสอบบัญชี โดยมีผูที่ใหความหมายของ
การสอบบัญชีรับอนุญาต ไวดังนี้
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต หมายถึง ผูที่ขอขึ้นทะเบียนและไดรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพ
บัญชีใหเปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร โดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตสามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงินไดทุกกิจการ (สํานักงานนอรธอีสเทิรนการบัญชี,
http://dobunchee.blogspot.com/2009/11/blog-post_06.html, 2559)
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ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต หมายถึง เปน ผูที่ไ ดรับ ใบอนุญ าตเปน ผูส อบบัญ ชีต าม
พระราชบัญญัติผูสอบบัญชีและใบอนุญาตนั้นยังไมขาดอายุ ไมถูกพักหรือไมถูกเพิกถอน (มณฑิรา
กิจสัมพันธวงศ, 2550 : 8)
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใหความหมายของ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต หมายถึง ผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย และใบอนุญาตนั้นยังไมขาดอายุ ไมถูกพักหรือ
ถูกเพิกถอน
คุณสมบัติของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีตองผานการฝกหัดงานสอบบัญชีจากหนวยงานที่มี
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทยหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของตางประเทศที่สภา
วิชาชีพบัญชีใหการรับรอง การฝกงานตองฝกหัดงานกับผูใหการฝกหัดงานในประเทศหรือในตางประเทศ
ที่สภาวิชาชีพบัญชีไดรับรองวาการตรวจสอบไดใชมาตรฐานการสอบบัญชีของไทยหรือมาตรฐาน
การสอบบัญชีของตางประเทศที่สภาวิชาชีพบัญชีใหการรับรอง หรือในประเทศที่ยินยอมใหผูมีสัญชาติไทย
ประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศนั้นได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของการฝกหัดงาน
ดังตอไปนี้
1. ผูฝกหัดงานตองเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
2. ผูฝกหัดงาน ตองยื่นคําขอแจง การฝกหัดงาน หลัง จากสอบผา นวิช าชีพ ตามที่
คณะกรรมการกําหนดไมนอยกวาสี่รายวิชา และวิชาการสอบบัญชีไมนอยกวาหนึ่งรายวิชา และ
วิชาการสอบบัญชีไมนอยกวาหนึ่งรายวิชา ซึ่งรวมทุกรายวิชาแลวไมนอยกวาสิบหาหนวยกิต ทั้งนี้
การฝกหัดงานดังกลาวตองกระทําเปนเวลาไมนอยกวาสามปแตไมเกินหาปนับจากวันยื่นคําขอแจง
การฝกหัดงาน และมีเวลาฝกหัดงานรวมกันไมนอยกวาสามพันชั่วโมง
3. ตองยื่นคําขอแจงการฝกหัดงานตอคณะกรรมการกอนเริ่มฝกหัดงาน พรอมดวย
หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาวาไดสอบผานวิชาการบัญชี และวิชาการสอบบัญชี หรือสําเนา
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรตามที่กําหนดไว
4. ตองทํารายงานการฝกหัดงานยื่นตอคณะกรรมการปละหนึ่งครั้งนับจากวันยื่นคําขอ
แจงการฝกหัดงานโดยใหยื่นรายงานภายในสองเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ครบกําหนดในแตละป
พรอมดวยคํารับรองการฝกหัดงาน มิฉะนั้น ใหถือวาไมมีการฝกหัดงานในปนั้น
5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูใหการฝกหัดงาน หรือผูใหการฝกหัดงานรายเดิมถูก
คณะกรรมการจรรยาบรรณเพิกถอนใบอนุญาต ตองแจงการเปลี่ยนแปลงผูใหการฝกหัดงานทุกครั้งตอ
คณะกรรมการภายในสองเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่เปลี่ยนแปลง พรอมดวยรายงานและคํารับรอง
การฝกหัดงานของผูใหการฝกหัดงานรายเดิม และการแจงรับฝกหัดงานของผูใหการฝกหัดงานรายใหม
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มิฉะนั้น ใหถือวาคําขอฝกหัดงานนั้นสิ้นสุดลง เวนแตกรณีเปลี่ยนแปลงผูใหการฝกหัดงานในสํานักงาน
เดียวกันไมตองแจงการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหการฝกหัดงานถูกพักใบอนุญาต ผูฝกหัดงาน
สามารถเลือกที่จะไมเปลี่ยนแปลงผูใหการฝกหัดงานใหมก็ได แตผูฝกหัดงานจะไมสามารถนับชั่วโมง
การฝกหัดงานในชวงเวลาที่ผูใหการฝกหัดงานถูกพักใชใบอนุญาตได
6. ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีมิไดฝกหัดงานใหเสร็จสิ้นภายในเวลา
หาปนับจากวันที่ยื่นคําขอแจงการฝกหัดงานตอคณะกรรมการ ใหนายทะเบียนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
หนวยคําขอได
คุณภาพการสอบบัญชี
คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง คุณภาพของการรายงานความคิดเห็นตองบการเงินในลักษณะ
ของการเปนขอมูลที่มีคุณคาตอผูใชงบการเงินซึ่งเปนขอมูลที่มีคามีคุณภาพอยางมีนัยสําคัญ จากการศึกษา
เอกสารงานวิจัย และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวามีผูใหนิยาม คุณภาพการสอบบัญชี ไวดังนี้
มณฑิรา กิจสัมพันธวงศ (2550 : 31) ไดใหความหมายไววา คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง
การที่ผูสอบบัญชีสามารถลดความคลุมเครือของงบการเงินที่จัดทําโดยกิจการ ลดความเสี่ยงที่ปองกันได
ใหอยูในระดับที่สามารถรับได และมีความนาจะเปนวาผูสอบบัญชี จะรายงานความผิดพลาดที่มีนัยสําคัญ
ที่ไดรับรูมา โดยที่ความผิดพลาดที่มีนัยสําคัญ อาจไมสามารถถูกคนพบไดอยางสมบูรณครบถวน
สุนิษา ธงจันทร (2552 : 24) ไดใหความหมายไววา คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง การแสดง
ความคิดเห็นในงบการเงินของผูสอบบัญชีในรายงานการสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพในการสราง
ความเชื่อมั่นในสวนของความถูกตองและครบถวนในสาระสําคัญเพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจ
ของผูใชงบการเงิน
ฐานิตย เกษร (2551 : 49) ไดใหความหมายไววา คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึงการแสดง
ความเห็นในงบการเงินของผูสอบบัญชีในรายงานการสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเชื่อมั่น
ในสวนของความถูกตองและครบถวนในสาระสําคัญเพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน
นันทวรรณ วงคไชย (2552 : 37) ไดใหความหมายไววา คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง
คุณภาพรายงานการสอบบัญชีในการแสดงความเห็นในงบการเงินของผูสอบบัญชี เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ในสวนของความถูกตอง และครบถวนในสาระสําคัญ เพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจของผูใช
งบการเงิน
สรุปในการวิจัยครั้งนี้ ไดใหความหมาย คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึงคุณภาพของการรายงาน
การสอบบัญชีที่แสดงความคิดเห็นในงบการเงินของผูสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญ เพื่อสรางความเชื่อมั่น
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ตอผูใชงบการเงินเพื่อใชในการตัดสินใจของบุคคลภายนอก และเพื่อเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน
ทั่วไป
1. ความสําคัญของคุณภาพการสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีหรือลูกคาที่ใชบริการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตางมุงหวังที่จะเห็นการสอบ
บัญชีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของลูกคาหรือการแสดง
ความคิดเห็นในรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี การมุงหวังดังกลาวจึงเปนการมุงหวังในผลลัพธ
ในการสอบบัญชีและการรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีอยางมืออาชีพ การสอบบัญชีเปนไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบ วัตถุประสงค เปาหมาย หรือนโยบายในการตรวจสอบบัญชีที่ตั้งไว ซึ่งหมายถึง
การมีคุณภาพการสอบบัญชี ซึ่งการมีคุณภาพการสอบบัญชีนั้นจะสามารถสงผลใหมีการใชทรัพยากร
เปนไปอยางคุมคา และสามารถปรับความสามารถในการทํากําไรของกิจการได พรอมทั้งตอบสนอง
และอธิบายเกี่ยวกับรายการหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบไดอยางมืออาชีพซึ่งเปนการชวย
ใหการบริการเกี่ยวกับการตรวจสอบมีชื่อเสียงในทางที่ดีขึ้นซึ่งเหลานี้แสดงถึงการปฏิบัติงานสอบ
บัญชีไดเกินมาตรฐานที่ลูกคาหรือผูใชรายงานการตรวจสอบคาดหวังไวซึ่งจะปรากฏเดนชัดจาก
การปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ (Chaveerug, 2011 : 39)
ในขณะเดียวกัน Kilgore, Radich and Harrison (2011 : 253-265) ไดกลาวไววา คุณภาพ
การสอบบัญชีเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญที่ลูกคาหรือผูใชรายงานการตรวจสอบจะรับรูถึงการบริการ
การสอบบัญชีทสี่ ามารถตอบสนองความตองการของทุกฝายไดอยางถูกตอง ครบถวน และยุติธรรม
ซึ่งคุณลักษณะการสอบบัญชีที่มีคุณภาพดังกลาวจะไดจากการปฏิบัติงานตรวจสอบของผูสอบบัญชี
ตามกฎขอบังคับทางการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นและเกิดภาพลักษณ
เกี่ยวกับการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี พรอมทั้งแสดงถึงประสิทธิผล ความสมบูรณ และความซื่อสัตย
ในกระบวนการสอบบัญชีรวมถึงทําใหกระบวนการติดตามและสงเสริมดูแลกิจการเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิผลผานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ
จากความสําคัญของคุณภาพการสอบบัญชีขางตน สามารถสรุปไดวา คุณภาพการสอบ
บัญชีสามารถสรางความเชื่อมั่นแกผูนํางบการเงินไปใช สรางความเชื่อมั่นวาการรายงานการตรวจสอบ
มีความนาเชื่อถือ ความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และยุติธรรมกับทุกฝาย ทําใหผูใช งบการเงินนํางบ
การเงินไปใชอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
2. ลักษณะของคุณภาพการสอบบัญชี
คุณภาพการสอบบัญชี (Audit Quality) สามารถวัดไดจากรายงานการสอบบัญชีที่มี
ลักษณะเชิงคุณภาพที่ดี โดยประยุกตแนวคิดจากหลักเกณฑ และขอกําหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบ
บัญชี รหัส 2420 (มณฑิรา กิจสัมพันธวงศ, 2550 : 31-32) ประกอบดวย
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1. ดานความถูกตอง (Accuracy) หมายถึง ไมเกิดขอผิดพลาด บิดเบือนและเปนไปตาม
ความจริงที่เกี่ยวของ ความถูกตอง ขอความทุกประโยค ตัวเลข ผูตรวจสอบไดรวบรวมประเมินและ
สรุปนําเสนออยางระมัดระวังและแมนยําแลว
2. ดานความเที่ยงธรรม (Objectiveness) หมายถึง การสื่อสารที่ถูกตองตามควร (Fair)
ไมลําเอียงทั้งจากทัศนคติและผลการประเมินที่เปนกลาง โดยพิจารณาจากความจริงและสถานการณ
รอบดานแลวทัง้ นี้ การสังเกตการณ การสรุปและการเสนอแนะของผูตรวจสอบตองไดมาจากการกระทํา
ที่ปราศจากอคติ ลําเอียงไมมีผลประโยชนสวนตัวหรือไมอยูภายใตอิทธิพลของผูอื่น
3. ดานความชัดเจน (Clearness) หมายถึง ความสามารถในการสื่อความใหผูอานรายงาน
เขาใจ แสดงลําดับความเปนเหตุเปนผล ความชัดเจนอาจเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการใชภาษาทางวิชาการ
ที่ไมจําเปน หากจําเปนตองใชศัพทเทคนิคตองมีคําอธิบายหรือนิยามศัพทที่ใช
4. ดานความกะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การสื่อสารตรงประเด็น ไมออมคอม
การตัดทอนขอความฟุมเฟอยที่ไมจําเปนออกไป โดยผูตรวจสอบยังคงตองรักษาความตอเนื่องของ
แนวคิดที่รายงานไว ตลอดจนความถูกตองของการใชภาษาเพื่อใหผูอานเขาใจและใชเวลานอย
5. ดานความสรางสรรค (Creation) หมายถึง การสื่อสารที่ชวยและจูงใจใหผูปฏิบัติงาน
และองคการมีการปรับปรุง ในสิ่งที่จํา เปน โดยเนื้อหาควรเปนประโยชนใ หบรรยากาศเชิง บวก
และมีความหมายตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
6. ดานความสมบูรณ (Completion) หมายถึง การเสนอรายงานที่ครบถวนสมบูรณ
หมายถึงการไมขาดสารสนเทศที่สําคัญตอผูอานที่เปนเปาหมาย ซึ่งควรประกอบดวยสารสนเทศและ
ขอสังเกตที่สนับสนุนขอสรุปและขอแนะนําที่เพียงพอ
7. ดานความทันกาล (Timeliness) หมายถึง การเสนอรายงานตองกระทําภายในเวลาที่ดี
ใหผูเกี่ยวของมีโอกาสแกไข การเสนอผลการตรวจไมควรลาชา และควรทําในระดับ “ดวน” เพื่อชวย
ใหการแกไขมีประสิทธิผล
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร,
2557 : 2-5) มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC) เรื่อง การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงาน
ที่ใหบริการดานการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานใหความเชื่อมั่นอื่น ตลอดจน
บริการเกี่ยวเนื่องกําหนดใหสํานักงานสอบบัญชีมีหนาที่ในการจัดใหมีและคงไวซึ่งระบบการควบคุม
คุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี พวงพยอม วนาพัฒนสิน (2554 : 101-108) ไดศึกษา ผลกระทบของ
การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีที่มีตอความสําเร็จในการดํา เนินงานของสํานักงานสอบบัญชี
ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การนํานโยบายควบคุมคุณภาพมาใช สงผลใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามมาตรฐาน ระเบียบ ขอบังคับ
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 เรื่องการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน
กําหนดความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
งบการเงิน รวมทั้งความรับผิดชอบของผูสอบทาน การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ
1. ระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี
สํานักงานสอบบัญชีตองปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC 1)
ซึ่งกําหนดใหสํานักงานสอบบัญชี มีหนาที่ในการจัดใหมี และ คงไวซึ่งระบบการควบคุมคุณภาพ
วัตถุประสงคของระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี เพื่อใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล
แกสํานักงานสอบบัญชีสํานักงานและบุคลากรของสํานักงานปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและขอกําหนด
ทางกฎหมายที่เกี่ยวของ และรายงานที่ออกโดยสํานักงานหรือผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ
มีความเหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ สวนประกอบของระบบการควบคุมคุณภาพ ของสํานักงาน
สอบบัญชีระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีประกอบดวย 6 สวนดัง นี้ (นิพันธ
เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2557 : 5-13)
1. ความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงาน สํานักงานควรสงเสริม
วัฒนธรรมในองคกรในสวนของการควบคุมคุณภาพ โดยกําหนดใหหัวหนาสํานักงานหรือเทียบเทา
เปนผูรับผิดชอบสูงสุดในเรื่องระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงานและปลูกฝงทัศนคติเกี่ยวกับ
การควบคุมคุณภาพและมีสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในทุกการสื่อสารของสํานักงาน
2. ขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ สํานักงานควรกําหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบัติเพื่อใหสํานักงานและบุคลากรไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
3. การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคา และการรับงานที่มี
ลักษณะเฉพาะ สํานักงานควรรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวาควรตอบรับลูกคารายใหม
หรือคงไวซึ่งลูกคารายเดิมหรือไม และคํานึงถึงความขัดแยงทางผลประโยชน ระหวางสํานักงานกับ
ลูกคา
4. ทรัพยากรบุคคลสํานักงานควรมีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความสามารถ ตลอดจน
ยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพกฎหมาย และสามารถ
ออกรายงานที่เหมาะสมกับสถานการณได
5. การปฏิบัติงานสํานักงาน ควรประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหความสําคัญ
กับการวางแผนการควบคุม การสอบทาน การปรึกษาหารือ การแกปญหาความคิดเห็นที่แตกตางกัน
และการปฏิบัติงานสอบทานการควบคุมคุณภาพ
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6. การติดตาม สํานักงานควรติดตามผลนโยบาย และวิธีปฏิบัติของสํานักงานเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งโปรแกรมการติดตามผล วิธีการตรวจสอบ รายงานการติดตามผล
การจัดการและขจัดขอบกพรอง และการตอบสนองตอขอเรียกรองและขอกลาวหา
สํานักงานควรจัดทําเอกสารหลักฐาน (หรือกระดาษทําการ) ในทุกสวนของระบบ
การควบคุมคุณภาพ รวมถึงการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน การรวบรวมแฟมงานขั้นสุดทาย
ใหเสร็จสมบูรณ การรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยของเอกสารหลักฐาน
2. การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน
การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงินมี 6 องคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงาน ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบ
งานตรวจสอบตองรับผิดชอบตอคุณภาพโดยรวมของงานตรวจสอบแตละงานที่ตนไดรับมอบหมาย
โดยเนนเรื่องตอไปนี้ (นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2557 : 13-21)
1.1 ความสําคัญตอคุณภาพของงานตรวจสอบดังนี้
1.1.1 การปฏิบัติงานที่เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และขอกําหนด
ทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.1.2 การปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพของสํานักงานที่เกี่ยวของ
1.1.3 การเสนอรายงานของผู ส อบบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณนั้น ๆ
1.1.4 ความสามารถของกลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบในการเสนอ
ประเด็นปญหาโดยไมตองเกรงกลัวการโตตอบ
1.2 ขอเท็จจริงที่วา คุณภาพเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.2.2 ขอ กํา หนดดา นจรรยาบรรณที่เ กี่ย วขอ ง ผูส อบบัญ ชี
ที่รับผิดชอบงานตรวจสอบตองคงไวซึ่งความระมัดระวัง เพื่อใหทราบถึงการไมปฏิบัติ ตามขอกําหนด
ดานจรรยาบรรณของสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบจรรยาบรรณดังกลาวกําหนดโดยสภาวิชาชีพ
1.2.3 การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคา
และงานตรวจสอบ ผูสอบบัญชีรับผิดชอบงานตรวจสอบตองพอใจวาไดปฏิบัติตามวิธีการที่เหมาะสม
และขอสรุปที่ไดมีความเหมาะสมโดยพิจารณาจากขอมูลตอไปนี้
2. ความซื่อสัตยสุจริตและเจาของกิจการ และ ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลของ
กิจการ
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3. กลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
รวมทั้งความพรอมทางดานเวลาและทรัพยากร
4. การมอบหมายงานของกลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบ
งานตรวจสอบตองพอใจ วากลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบ และผูเชี่ยวชาญมีความรูความสามารถที่เหมาะสม
ที่จะดําเนินการดังนี้
4.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและขอกําหนดทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ และ
4.2 สามารถออกรายงานของผูสอบบัญชีที่เหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ ได
5. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบตองรับผิดชอบ
ในเรื่องตอไปนี้
5.1 การกําหนดทิศทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน
5.2 การสอบทานกระดาษทําการกับกลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบ
5.3 การปรึกษาหารือกับกลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบ
5.4 การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ
5.5 ความคิดเห็นที่แตกตางที่เกิดขึ้นจากกลุมผูปฏิบัติงาน ผูใหคําปรึกษา
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ หรือผูสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ (ถามี)
5.6 การติดตามผล ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบตองพิจารณาผล
ของกระบวนการติดตามผลของสํานักงาน และขอบกพรองอาจมีผลกระทบตองานตรวจสอบ (นิพันธ
เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2557 : 22-29)
ความเปนมืออาชีพ
ความเปนมืออาชีพ หมายถึง ทักษะพิเศษเฉพาะดานของบุคคล หรือของกลุมบุคคลที่ทํางาน
ในวิชาชีพ นั้น ๆ และมีความรูความสามารถในวิชาชีพของตนเอง จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย และ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวามีผูใหนิยามความเปนมืออาชีพไวดังนี้
มัลลิกา ดอกไมทอง (2550 : 21) ไดใหความหมายไววา ความเปนมืออาชีพ หมายถึง
ความสามารถ ทักษะพิเศษเฉพาะดานของบุคคลหรือกลุมบุคคลผูทํางานในวิชาชีพ
ศรุตยา วงศวิเชียรชัย (2549 : 89) ไดใหความหมายไววา ความเปนมืออาชีพ หมายถึง กรอบ
ที่ลอมรอบทักษะสําคัญและคานิยมซึ่งกําหนดบุคลิกลักษณะ ศักยภาพขององคกรและตัวบุคคลเอาไว
ชั้นหนึ่งซึ่งถือเปนศูนยกลางแหงความสําเร็จ สภาวิชาชีพบัญชี (http://www.fap.or.th/index.php, 2559 ข)
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ไดใหความหมายไววา ความเปนมืออาชีพ หมายถึง การปฏิบัติง านที่มีคุณภาพ มีค วามชํา นาญ
มีความเปนอิสระ ไมเกิดความผิดพลาดในการทํางานที่เปนสาระสําคัญ ยึดถือในจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพอยางเครงครัด ตามขอกําหนดในมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 เพื่อใหเกิด
ความเชื่อมั่นในวิชาชีพบัญชี
1. ความสําคัญของความเปนมืออาชีพ
ในปจจุบันทุกธุรกิจมีการแขงขันและยิ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ หรือองคกร
ตางมีการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน ทั้งนี้เพราะองคกรตาง ๆ เหลานั้นตางแสวงหาความเปนเลิศ
ทางธุรกิจ หรือแสวงหาความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ หรือการดําเนินภารกิจที่รับผิดชอบและหาก
องคกรหรือบุคคลตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จนั้น จะตองประกอบดวยปจจัยสําคัญตาง ๆ มากมาย
โดยหนึ่งในปจจัยสําคัญตาง ๆ เหลานั้นมีอยูปจจัยหนึ่งที่นํามาซึ่งความสําเร็จของกิจการ ไวหลายแนวทาง
ตัวอยางเชน องคกรหรือบุคคลจะตองตระหนักถึงตัวแบบของการเปลี่ยนแปลงที่จะนํามาใช เพราะวามี
หลายทางเลือก และเพื่อใหเกิดความเขาใจในบริบทของการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ กระบวนการนําการทํางาน
แบบมืออาชีพ แนวใหมมาใช และกลไกของการใหผูคนเขามามีสวนรวมใหมากพอจนเกิดเปน
การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ตองคิดใหรอบคอบ
นักบัญชีกับมาตรฐานศึกษาระหวางประเทศ IES (International Education Standard for
Professional Accountants : IES) ฉบับที่ 3 เปนมาตรฐานที่กําหนดสวนประสมของทักษะที่นักบัญชี
ตองมีเพื่อใหมีคุณสมบัติเปนนักบัญชีมืออาชีพ เนื่องจากผูวาจางนักบัญชี ลูกคา และสาธารณชน มี
ความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องคุณภาพการสอบบัญชีของนักบัญชีมืออาชีพเกี่ยวกับทํางานใหเกิด
ประโยชนตอที่ ทํางานและสั งคมทํ าให เกิดความสํ าคั ญในเรื่องทักษะความเปนมื ออาชี พ โดยแบ ง
ออกเปน 4 กลุมใหญ
การเรียนรูอยางชาญฉลาด
การเรียนรูอยางชาญฉลาด หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวรของมนุษยอันเปน
ผลมาจากประสบการณในอดีตและปจจุบัน ทั้งจากการฝกฝนและการที่มนุษยไดมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งเปนการเรียนรูโดยการสรางความรูใหม ๆ กฎเกณฑใหม บางครั้งก็ใชสัญชาตญาณ
ในการแกปญหา ยังรวมไปถึงความสามารถในการใชประสาทสัมผัส ในการเรียนรูเหตุการณที่เกิดขึ้น
รอบ ๆ ตัว เพื่อใหมีปริมาณของความรูที่เพิ่มขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวนั้นไมไดเกิดขึ้น
จากการกินยา ความเหน็ดเหนื่อย หรือเปนผลเนื่องมาจากวุฒิภาวะ จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย และ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวามีผูใหนิยามการเรียนรูอยางชาญฉลาด ไวดังนี้
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สุรางค โควตระกูล (2553 : 186) ใหความหมายของการเรียนรูไววา การเรียนรู หมายถึง
การเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเปนผลมาจากประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรือจาก
การฝกหัด รวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรูของผูเรียน สวน
สิริอร วิชชาวุธ (2554 : 2) ไดกลาววา การเรียนรูมีองคประกอบ 3 อยาง คือ 1) มนุษยตองเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจาก ไมรู เปน รู ทําไมได เปน ทําได ไมเคยทํา เปน ทํา 2) การเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมนั้นตองเปนไปอยางถาวร (Permanent not Temporary) และ 3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น
เกิดจากประสบการณการฝกฝน และการฝกหัด ไมใชจากเหตุอื่น ๆ นอกจากนั้น
จิราภา เต็งไตรรัตน และคณะ (2554 : 123) กลาววา การเรีย นรู (Learning) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวรซึ่งเปนผลมาจากประสบการณและการฝกหัดพฤติกรรม
ที่เปนการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราว ไมจัดทําวาเกิดจากการเรียนรู เชน ความเหน็ดเหนื่อย ผลจาก
การกินยา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากวุฒิภาวะ เปนตน และ
อัชรา เอิบสุขสิริ (2556 : 48) กลาววา นักจิตวิทยาไดใหความหมายของการเรียนรูไววา
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากประสบการณหรือการฝกฝน แตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษยมิไดเปนการเรียนรูเสมอไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในชวงระยะหนึ่ง
ซึ่งเกิดจากการมีสิ่งเรามากระตุน
ลัลยุทธ สวางวรรณ (2555 : 75) ชาญฉลาด หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาความเกี่ยวของ
และ การใชตัวแทนความรู และการเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถนํามาใชในการสรางความรูใหม ๆ กฎเกณฑใหม
การใชกฎเกณฑใหม สถานการณใหม และในบางครั้งก็ใชสัญชาตญาณในการแกปญหา โดยไมมี
กฎเกณฑใดเขามาเกี่ยวของ ความชาญฉลาดของมนุษยยังรวมไปถึง ความสามารถในการใชประสาท
สัมผัส ในการเรียนรูเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว
จากคําจํากัดความที่กลาวมาขางตนจึงกลาวไดวาผูประกอบวิชาชีพควรมีทักษะดานการเรียนรู
อยางชาญฉลาดพรอมที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถนําความรู
ความชํานาญ และทักษะที่มีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางานดานการสอบบัญชี สมศักดิ์
จินตวัฒนกุล (2554 : 72-73) ไดศึกษา คุณภาพการสอบบัญชีผลการศึกษาพบวาคุณภาพการสอบบัญชี
สงผลกระทบตอปจจัย 2 ดาน คือ ปจจัยดานผูสอบบัญชี ไดแก คาธรรมเนียม ความเปนอิสระ ขนาด
สํานักงานสอบบัญชี ความเชี่ยวชาญ ดังนั้นนักบัญชีจะตองมีทัศนะคติที่จะเรียนรู (Attitude of Learning
to Learn) อยางตอเนื่องมิใชจํากัดอยูแคการอบรม การสัมมนา เทานั้นเพื่อพัฒนาตนไปสูความเปน
มืออาชีพอยางมีคุณภาพ ซึ่งทักษะการเรียนรูอยางชาญฉลาดประกอบดวยทักษะดานตาง ๆ ดังนี้
(นันทวรรณ วงคไชย, 2552 : 144)
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1. ความสามารถที่จะระบุไดมาจัดระบบ และเขาใจสารสนเทศ สิ่งพิมพและแหลงขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
2. ความสามารถในการซักถาม การทําวิจัย การคิดอยางมีเหตุผลและเชิงวิเคราะหการใช
เหตุผลและการวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบ
3. ความสามารถที่จะระบุปญหา และแกไขปญหาที่ไมเปนระบบในสถานการณที่ไมคุนเคย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทวรรณ วงคไชย (2552 : 108) ไดศึกษา ผลกระทบ
ของความเปนมืออาชีพ และจรรยาบรรณ วิชาชีพ ที่มีตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความเปนมืออาชีพ ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาดสงผลกระทบเชิงบวก
กับคุณภาพการสอบบัญชี
ดังนั้นจึงตั้ง สมมติฐานดังนี้ สมมติฐาน H 1 การเรียนรูอยางชาญฉลาดสงผลกระทบเชิงบวก
กับคุณภาพการสอบบัญชี
เทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
เทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ (Technical and Functional) หมายถึง การมีวิธีการทํางานใหม ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งเนนการทํางานรวมกัน มีการปรับปรุงวิธีการทํางานใหม ๆ
รวมทั้งการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมมาใชในการดําเนินงาน
การปฏิบัติหนาที่นักบัญชีจําเปนตองมีทักษะ ดานเทคนิคการปฏิบัติหนาที่ทางการบัญชี
เพื่อใหการสอบบัญชีมีคุณภาพและ นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบดวย ทักษะเฉพาะสําหรับศาสตร
วิชาชีพ ศาสตรคํานวณ (การประยุกตเชิงคณิตศาสตรและเชิงสถิติ) ศาสตรดานสารสนเทศรวมถึง
ความสามารถตาง ๆ ดังนี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทมาก เชน การใชคอมพิวเตอรในการทํางาน
ใชอินเตอรเน็ตเพื่อสืบคนขอมูล หรือรับสงขอมูลระหวางกัน ตลอดจนใชโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile
Phone) หรือโทรศัพทมือถือในการการติดตอสื่อสาร ระบบสารสนเทศเปนระบบที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ
การทํางานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งระบบสารสนเทศประกอบดวย 1) ฮารดแวร (Hardware)
2) ซอฟตแวร (Software) 3) ขอมูล (Data) 4) บุคลากร (People) 5) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
เนื่องจากงานดานบัญชีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการทํางานมากยิ่งขึ้น นักบัญชีปจจุบัน
ตองสามารถเขาใจระบบการทํางานของคอมพิวเตอร และระบบการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางดานการบัญชีที่ธุรกิจแตละประเภทไดนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีเขาไปใชในการทํางาน
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นักบัญชีตองเขาใจโปรแกรมและสามารถนําขอมูลทางการบัญชีของแตละธุรกิจออกมาวิเคราะหได
อยางมีคุณภาพ
2. การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk)
โดยทั่วไป การประกอบธุรกิจ คือ การที่บุคคลกลุมหนึ่งยอมเขารับความเสี่ยงเพื่อหารายได
ผลตอบแทนที่ไดรับจากการเขาบริหารธุรกิจจึงควรเหมาะสมกับความเสี่ยงตองเผชิญ ความเสี่ยงสูง
ผลตอบแทนควรจะสูง ความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนควรจะต่ํา ดังนั้น ในทางเศรษฐศาสตร การบริหาร
ความเสี่ยงจึงเปนเรื่องสําคัญ มิฉะนั้น ผลตอบแทนที่ไดรับอาจไมสมดุลกับความเสี่ยงที่ตองเผชิญ
ซึ่งในที่สุดธุรกิจจะไมสามารถดํารงคงอยูในระยะยาว ความเสี่ยงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได แตเปนเรื่อง
ที่สามารถบริหารได ผูบริหารสามารถนําความรูทางดานการเงินและวิชาเศรษฐศาสตรมาชวยในการ
ควบคุมความเสี่ยง จนทําใหความสูญเสียที่อาจเกิดจากความเสี่ยงหมดไปหรือลดลงจนไมสามารถ
ทําอันตรายตอธุรกิจได
ความเสี่ยง คือ ความผันผวนหรือความไมแนนอนที่ธุรกิจตองเผชิญ เชน บริษัทตองการ
ซื้อสินคามาเพื่อขายในราคาที่สูงพอที่จะรับผิดชอบตอรายจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (รวมผลตอบแทนที่
ผูบริหารควรไดรับ) และราคาสินคาควรสูงพอที่จะทําใหธุรกิจกําลังขยายตัวในอนาคต แตหากราคา
ในตลาดของสินคาลดลง บริษัทอาจขาดทุนจากการขายสินคา ดังนั้น การลดลงของราคาสินคา คือ
ความเสี่ยงที่บริษัทตองเผชิญ ในทางตรงขาม ถาหากราคาสินคาสูงขึ้น บริษัทจะไดกําไรจากการขาย
เพิ่มขึ้น คนสวนใหญจึงมักมีความคิดวา การเพิ่มขึ้นของราคาสินคาไมถือเปนความเสี่ยง เพราะเปน
เรื่องดีที่เกิดขึ้นกับบริษัท แตเนื่องจากการเพิ่มหรือลดลงของราคาสินคามักอยูการควบคุมของบริษัท
และในขณะที่เปนอยู บริษัทก็ไมสามารถรูไดอยางแนนอนวาราคาสินคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง จนกระทั่ง
อนาคตมาถึง ดังนั้น ในทางทฤษฎี การเพิ่มขึ้น หรือลดลงของราคาสินคาจึงรวมเรียกเปน ความผันผวน
(Variability หรือ Volatility) และถือเปน ความเสี่ยง ที่บริษัทตองเผชิญ ไมวาจะเปนในทางบวกหรือลบ
ในทางทฤษฎีหรือแมแตในทางปฏิบัติ ความเสี่ยงสามารถวัดคาเปนตัวเลขไดโดยใชวิธีทางสถิติมาชวย
ความเสี่ยงมักวัดจากความเบี่ยงเบนของราคาแตละวันในชวงเวลาหนึ่ง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของราคา
ทุก ๆ วัน ของชวงเวลาเดียวกัน บางครั้ง ความเสี่ยงจึงรูจักกันในนามของ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ซึ่งเปนวิธีที่งายที่สุดในการวัดคาความเสี่ยง การวัดคาความเสี่ยงมีหลายวิธี ตั้งแตวิธีงาย ๆ
ไปจนถึงวิธีที่ความซับซอนสูง ความเสี่ยงในทางธุรกิจมีหลายประเภท เชน1) ความเสี่ยงดานการให
สินเชื่อ (Credit Risk) ซึ่งเปนความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะไมจายชําระเงินตามจํานวนที่สัญญาไว 2) ความเสี่ยง
ดานกฎหมาย (Cegal Risk) ซึ่งเปนความเสี่ยงที่สัญญาจะไมมีผลบังคับตามกฎหมาย จนทําใหบริษัท
ไมสามารถบังคับใหคูสัญญาปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาได 3) ความเสี่ยง
ดานราคา (Price Risk) ซึ่งเปนความเสี่ยงที่ราคาจะเปลี่ยนไปในทางที่ไมถึงประสงคจนทําใหบริษัทเกิด
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ความสูญเสียจากราคาที่เปลี่ยนไป 4) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน (Interest Rate
Risk หรือ Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงที่ทําใหความเสี่ยงดานราคาเกิดขึ้น หรือทําให
เกิดความเสี่ยงกระแสเงินสด 5) ความเสี่ยงดานกระแสดเงินสด (Cash Flows Risk) ความเสี่ยงที่ กระแส
เงินสดที่จะไดรับ หรือ ตองจายในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยประเมินไวเดิม จนเปนเหตุให
บริษัทเกิดความเสียหายจากความผันผวน 6) ความเสี่ยงสภาพคลอง (liquidity Risk) ความเสี่ยงที่บริษัท
จะไมสามารถหาเงินสดมาจายเจาหนี้ไดทันเวลา ตามระยะเวลาที่กําหนดหรือสัญญาไว
การปองกันความเสี่ยงในทางบัญชี แมวาการปองกันความเสี่ยงจะเปนทฤษฏีทางดาน
เศรษฐศาสตร แตการปองกันความเสี่ยงมิไดจํากัดอยูแตเพียงทฤษฎี นักธุรกิจและนักการเงินไดนํา
การปองกันความเสี่ยงมาใชในทางปฏิบัติตลอดเวลาเพื่อความอยูรอดและเพื่อความกาวหนาของธุรกิจ
เพื่อธุรกิจนําการปองกันความเสี่ยงมาใช นักบัญชีก็จําตองหาวิธีการบันทึกบัญชีเพื่อรับการปองกัน
ความเสี่ยงในทางปฏิบัติ การปองกันความเสี่ยงทางธุรกิจ กับการปองกันความเสี่ยงทางบัญชีอาจ
ไมเหมือนกันทุกประการ การปองกันความเสี่ยงทางธุรกิจครอบคลุมการลดความผันผวนที่บริษัทเผชิญ
อยูในทุกรูปแบบ และทุกประเด็น แตการปองกันความเสี่ยงในทางบัญชี จะเนนเฉพาะรายการบัญชี
ที่สามารถบันทึกในงบการเงินได ภายใตขอกําหนดของแมบทการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี
การปองกันความเสี่ยงในทางบัญชีจึงมุงเนนไปที่การบันทึกบัญชี ที่จะทําใหจํานวนที่เพิ่มขึ้นและลดลง
ของรายการสองรายการคือ รายการที่ตองปองกันความเสี่ยง (Hedged ltems) กับ เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยง (Hedged ltems) หักกลบกันในงบกําไรขาดทุนในงวดเดียวกัน หรืออีกนัยหนึ่ง การปองกัน
ความเสี่ยงในทางบัญชี คือ การทําให “มูลคาหรือกระแสเงินสดที่เปลี่ยนไปของรายการที่ตองปองกัน
ความเสี่ยง” หักกลบกัน “มูลคาหรือกระแสเงินสดที่เปลี่ยนไปของเครื่องมือปองกันความเสี่ยงในงบ
กําไรขาดทุน” เพื่อสะทอนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทอยางไรก็ตาม ความเสี่ยง
หลายประเภทไมสามารถนํามาบันทึกบัญชีได (แมจะตองเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
ความเสี่ยงที่สามารถนํามาบันทึกบัญชีได เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
รายการที่บันทึกอยูทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงินเทานั้น เชน ความเสี่ยงดานราคา ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงดานกระแสเงินสด
กลา วโดยสรุป วา การปอ งกันความเสี่ย งในทางบัญ ชีจะเกี่ย วขอ งกับ การบัน ทึก
การเปลี่ย นแปลงมูล คา ของรายการที่ตอ งปอ งกัน ความเสี่ย ง ของเครื่อ งมือ ปอ งกัน ความเสี่ย ง
ในงบแสดงฐานทางการเงินในงวดที่เกิดขึ้น และบันทึกมูลคาที่เปลี่ยนแปลงไปของรายการทั้งสอง
ในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เหมาะสม
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3. การวัดมูลคา (Measurement)
การวัดมูลคา คือ การกําหนดจํานวนที่เปนตัวเงินเพื่อรับรูองคประกอบของงบการเงิน
ในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนการวัดมูลคาจะเกี่ยวของกับการเลือกใชเกณฑ
ในการวัดคาตาง ๆ ในสัดสวนที่แตกตางกันในลักษณะที่ไมเหมือนกัน ซึ่งเกณฑในการวัดคาตาง ๆ
มีดังตอไปนี้
3.1 ราคาทุนเดิม (Histotical Cost) หมายถึง การบันทึกสินทรัพยดวยจํานวนเงินสด
หรือรายการเทียบเทาเงินสดที่จายไป หรือ บันทึกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งที่นําไปแลกสินทรัพยมา
ณ เวลาที่ไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น การบันทึกหนี้สินดวยจํานวนเงินที่ไดรับจากการกอภาระผูกพัน หรือ
บันทึกดวยจํานวนเงินสด หรือรายการเทียบเทาเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิด
การดําเนินงานตามปกติของกิจการ
3.2 ราคาปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทา
เงินสดที่ตองจายในขณะนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยชนิดเดียวกันหรือสินทรัพยที่เทาเทียมกัน การแสดง
หนี้สินดวยจํานวนเงินสด หรือรายการเทียบเทาเงินสดที่ตองใชชําระผูกพันในขณะนั้น
3.3 มูลคาที่ไดรับ หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทา
เงินสดที่อาจไดมาในขณะนั้นหากกิจการขายสินทรัพยโดยใชการบังคับขาย การแสดงหนี้สินดวยมูล
คาที่ตองจายคืนหรือดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้สิน
ที่เกิดจากการดําเนินงานตามปกติ
3.4. มูลคาปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
รับสุทธิในอนาคตซึ่งคาดวาจะไดรับในการดําเนินงานตามปกติของกิจการและ การแสดงหนี้สินดวย
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายสุทธิ ซึ่งคาดวาจะตองจายในการชําระเงินภายใตการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับนักบัญชี
การปฏิบัติงานบัญชี ควรมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ตลอดจน
กฎหมายที่ควรรูดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, http://www.dbd.go.th/thai/law/prb2543.phtmal, 2559)
1) กฎหมายวาดวยวิชาชีพการบัญชี 2) กฎหมายวาดวยการสอบบัญชี 3) ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (หุนสวนและบริษัท) 4) กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 5) กฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย6) กฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย 7) กฎหมายวาดวยการประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย 8) กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ เงินทุนธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
9) กฎหมายอื่นนอกจากที่ระบุขางตนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี 10) กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ภาษีอากร
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การเปนผูสอบบัญชีมืออาชีพมีความจําเปนตองใชเทคนิค และการปฏิบัติหนาที่อยาง
มืออาชีพจึงจะทําใหการสอบบัญชีมีคุณภาพ และเปนที่นาเชื่อถือ อักษราภรณ แวนแกว (2548 : 31)
กลาววา เทคนิคการปฏิบัติหนาที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี ผูส อบบัญชี
มีความสามารถในการวัดมูลคาและการรับรูองคประกอบของงบการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ตลอดจนมีความสามารถในการใชเกณฑในการวัดมูลคาในงบการเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งไมสัมพันธกับงานวิจัยของ นันทวรรณ วงคไชย (2552 : 98) ไดศึกษา ผลกระทบของ
ความเปนมืออาชีพ และจรรยาบรรณ วิชาชีพ ที่มีตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความเปนมืออาชีพ ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ไมมีผลกระทบตอ
คุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ดังนั้น จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนจึงตั้งสมมติฐาน ไดดังนี้ สมมติฐาน H2 เทคนิคและ
การปฏิบัติหนาที่สงผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี
ความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
ความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร (Interpersonal and Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสาร
กับบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชีเพื่อสนับสนุนบทบาทของการเปนที่ปรึกษาทางธุรกิจ
มากขึ้น ตลอดจนเพื่อใหมีความเขาใจตรงกันในเรื่องขาวสารนั้น โดยการใชทรัพยากรอยางประหยัด
และใชเวลานอยที่สุด
นักบัญชียุคใหม ตองมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะไมมองเฉพาะฝายงานบัญชี และ
แยกตัวจากฝาย อื่น ๆ แตเปนลักษณะของธุรกิจที่ใหความสําคัญกับลูกคา และใหความสําคัญกับผูใช
ขอมูลทางการบัญชีมากขึ้น มีการปรับแนวคิดและระบบการทํางานเพื่อสนับสนุนบทบาทของการเปน
ที่ปรึกษาของธุรกิจมากขึ้น ซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
1. การติดตอสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถายทอดขอมูล ขาวสารและ
เรื่องราวตาง ๆ จากผูสงสารไปสูผูรับสารโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งในสภาพแวดลอมหนึ่ง ๆ จนเกิด
การเรียนรูความหมายในสิ่งที่ถายทอดรวมกัน และตอบสนองตอกันไดตรงตามเจตนาของทั้งสองฝาย
ซึ่งอาจจะมีลักษณะเปนการสื่อสารระหวางบุคคลและการสื่อสารขององคการ ซึ่งการสื่อสารจะตองมี
องคประกอบตอไปนี้ จึงจะเรียกวาการ สื่อสาร 1) ผูสงสารหรือผูกําหนดสาร 2) สาร 3) สื่อหรือชองทาง
ในการนําสารสงไป 4) ผลการสื่อสาร (ประนอม สุขสวัสดิ์, 2556 : 19-20)
2. การทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง กลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหทํางานรวมกัน
เปนทีม โดยสมาชิก ของทีมงานจะตองเห็นความสํา คัญและใหค วามรวมมือชวยกันทํางานดวย
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ความมุงมั่นตั้งใจ เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของทีมงานและองคกร ประกอบดวยลักษณะ
ของทีมดังนี้
2.1 การมีเปาหมายรวมกัน (Common Goal) ทําใหสมาชิกในทีมเกิดความเขาใจตรงกัน
ในการทํางานทําใหการทํางานดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน จนบรรลุเปาหมาย
2.2 การวางแผนรวมกัน (Common Plan) การทํางานเปนทีมจะตองมีการ วางแผนการ
ปฏิบัติงานรวมกัน และมีการประเมินผลรวมกัน ถาขาดแผนรวมกันจะทําใหเกิดการทํางานซ้ําซอน
หรือทํางานไมบรรลุวัตถุประสงคได
2.3 การพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence) สมาชิกในทีมจะตองพึ่งพาอาศัย และรวมมือกัน
2.4 ความไววางใจ (Trust) สมาชิกในทีมจะตองมีความซื่อสัตยในหนาที่ มีระเบียบวินัย
ในการทํางาน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยมีลักษณะเปดเผย ใหความเคารพ เห็นคุณคา และยอมรับ
ในบทบาทหนาที่ของกันและกัน เพื่อจะไดรับการยอมรับจากสมาชิกในทีม สมาชิกในทีมทุกคนจึงควร
มีน้ําใจตอกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน จะไดทําใหงานนั้นบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
2.5 สมาชิกในทีมตองมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในอุดมการณของทีม โดยปฏิบัติหนาที่
ของแตละคนจนสุดความสามารถ มีความซื่อตรงตอกัน ยอมรับวัตถุประสงคของทีมที่ชวยกันกําหนดขึ้น
มีความไววางใจและเชื่อถือกัน และชวยเหลือเพื่อนจนสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
และมีการแกไขปญหาและปรับปรุงแกไขงานใหดีอยูเสมอ
2.6 ผูนําของทีมที่มีประสิทธิภาพจะตองจูงใจใหผูปฏิบัติงานในทีมทํางานรวมกัน
อยางสบายใจและเขาใจกัน เปดโอกาสใหสมาชิกของทีมเสนอแนะวิจารณใหขอมูล และติชมซึ่งกันและกัน
ใชการติดตอสื่อสารใหเกิดประโยชนมากที่สุด และชวยใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความกระตือรือรน
ในการทํางานเกิดความมั่นใจและชวยแนะนําวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตอง (จําลอง อนจร, 2556 : 32-34)
สรุปไดวา ความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร การปฏิบัติงานรวมกันมีการติดตอสื่อสารที่ดี
มีความสัมพันธในการทํางาน มีการทํางานกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหการทํางานสอบบัญชี
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทวรรณ วงคไชย (2552 : 108)
ไดศึกษา ผลกระทบของความเปนมืออาชีพและจรรยาบรรณ วิชาชีพ ที่มีตอคุณภาพการสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความเปนมืออาชีพ ดานความสัมพันธและ
การติดตอสื่อสารสงผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี
ดังนั้น จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี้ สมมติฐาน H3 ความสัมพันธและการติดตอสื่อสารสงผลกระทบ
เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี
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ทักษะการจัดการองคกร
การจัดการองคกร หมายถึง การจัดระบบความสัมพันธระหวางสวนงานตาง ๆ และบุคคล
ในองคกรโดยกําหนดภารกิจ อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดแจง เพื่อใหการดําเนินงานตาม
ภารกิจขององคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ผูนํา หมายถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายซึ่งอาจโดยการเลือกตั้ง หรือแตงตั้ง และเปนที่ยอมรับ
ของสมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม สามารถที่จะจูงใจชักนํา ชี้ทางใหสมาชิกของกลุมรวม
พลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของกลุมใหสําเร็จ งานวิจัยของ นภาพร กุลสุวรรณ (2555 : 80-86) พบวา
ผูนําตองมีความรับผิดชอบ ทราบจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ ซึ่งลักษณะของผูนําที่จะทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. จะตองมีความฉลาด (Intellectual) จะตองมีระดับความรู ความสามารถโดยเฉลี่ยสูงกวา
บุคคลที่ใหเขาเปนผูนํา ถึงแมจะไมแตกตางกันมากเพราะผูนําจะตองสามารถวิเคราะหปญหาตาง ๆ
อยางกวางขวาง เพราะจะตองมีการติดตอกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคคลอื่นยอมฟง
ความคิดเห็น ผูนําจะตองเปนผูกระตุนสมาชิกที่เปนผูตามและจะตองเขาใจความรูสึกและพฤติกรรม
ของผูอื่นที่ติดตอสัมพันธ
1.1 มีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกวาง (Social Maturity and Breadth) จะตองมีความสนใจ
ในสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัวอยางกวางขวางมีวุฒิภาวะทางอารมณจะตองยอมรับสภาพตาง ๆ ไมวาจะแพ
หรือชนะ ไมวาจะผิดหวังหรือสําเร็จ ผูนําจะตองมีความอดทนตอความ คับของใจตาง ๆ พยายามขจัด
ความรูสึกตอตานสังคมหรือตอตานคนอื่น ใหเหลือนอยลงที่สุด มีเหตุผลมีความเชื่อมั่นในตนเอง และ
นับถือตัวเอง
1.2 มีแรงจูงใจภายในตัว (Inner Motivation and Achievement Driver) ผูนําจะตองมี
แรงจูงใจภายในสูงและจะตองมีแรงขับที่จะทําอะไรใหดีเดนใหสําเร็จอยูเรื่อย ๆ เมื่อทําสิ่งหนึ่งสําเร็จ
ก็ตองทําอีกสิ่งหนึ่งตอไป และกลายเปนสิ่งที่ทาทายใหทําสิ่งอื่นใหสําเร็จตอไป ผูนําจะตองทํางานหนัก
เพื่อความพึงพอใจของตนเองมากกวาสิ่งตอบแทนจากภายนอก ผูนําจะตองมีความรับผิดชอบสูง
เพราะความรับผิดชอบคือบันไดไปสูความสําเร็จ
1.3 มีเจตคติเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ (Human Relations Attitudes) ผูนําที่ประสบความสําเร็จ
ยอมรับรูเสมอวางานที่สําเร็จนั้นมีคนอื่นชวยทําไมใชเขาทํางานเอง ดังนั้นผูนําจะตองพัฒนาความเขาใจ
และทักษะดานสังคมที่จะทํางานรวมกับผูอื่น (พรนพ พุกกะพันธ, 2544 : 18)
2. การจูงใจ หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทาง
ความตองการแรงจูงใจในการทํางานจึงเปนความพยายามของบุคคลในการทํางานใหเจริญกาวหนา
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ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg, Mausner and Snyderman (1959 : 142) เปนทฤษฎีที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางาน Herzberg, Mausner and Snyderman ไดพบวา ปจจัย 2 ประเภทที่สัมพันธ
กับความชอบหรือไมชอบงานของแตละบุคคล ปจจัยดังกลาว Herzberg, Mausner and Snyderman
พบวาปจจัยดังกลาวเกี่ยวของกับการทํางาน ไดแก
2.1 ปจจัยจูงใจ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เปนปจจัยที่จูงใจใหคนชอบและ
รักงาน เปนตัวการสรางความพึงพอใจใหบุคคลในองคกร สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มี 5 ประการ ดังนี้
2.1.1 ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่บุคคล
สามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ
การรูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในการทํางาน เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้ม
ในผลสําเร็จของงานนั้น ๆ
2.1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับ
นับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน
การยอมรับนี้อาจจะอยูในการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใด
ที่สอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับ
นับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย
2.1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่
ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรคทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถกระทําได
ตั้งแตตนจนจบโดยลําพังแตเพียงผูเดียว
2.1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ ไมมีการตรวจหรือ
ควบคุมอยางใกลชิด
2.1.5 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) นอกจาก
จะหมายถึง การที่บุคคลไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลวยังหมายถึง สถานการณ
ที่บุคคลสามารถไดรับความกาวหนาในทักษะ (Skill) วิชาชีพ
2.2 วรรณา อารีประยูรกิจ (2553 : 32) กลาวา ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factor) หมายถึง
ปจจัยที่จะค้ําจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะที่ไม
สอดคล อ งกั บ บุ ค คลในองค ก ร บุ ค คลในองค ก รจะเกิ ด ความไม ช อบงานขึ้ น เช น เงิ น เดื อ น
ความสัมพั นธระหวางบุคคล นโยบายการบริหารงาน สถานะภาพการทํางาน ความเปนสวนตั ว
ความมั่นคงในการทํางาน และวิธีการปกครองบัญชา Collins Essential Thesaurus (2006 : 339-359) ได
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ศึกษาการทํางานแบบมืออาชีพ และปฏิกิริยาของแพทยตอโรงงานอุตสาหกรรม พบวา ของกํานัลจํานวน
มากจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มอบใหแพทย และองคกรมีบทบาทที่สําคัญหลายอยาง สรุปวาของกํานัลและ
ของรางวัลเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานเปนอยางมาก
สรุปไดวา ผูนําและผูบริหารองคกรที่ดีมีประสิทธิภาพ มีความเปนผูนํา จะทําใหผูใตบังคับบัญชา
มีแรงจูงใจในการทํางาน ทําใหงานออกมามีคุณภาพ ดังนั้นการที่ผูสอบบัญชีมีผูนําองคกรที่ดี มีการบริหาร
จัดการคนที่ดีมีประสิทธิภาพ จะทําใหการสอบบัญชีมีคุณภาพและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ดังที่ นันทวรรณ
วงคไชย (2552 : 151) กลาววา ผูสอบบัญชีสามารถจัดระบบ และมอบหมายงานเพื่อสรางแรงจูงใจและ
พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามนโยบายขององคกร ซึ่งจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีแรงจูงใจ
ทํางานในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทวรรณ วงคไชย (2551 : 108)
ไดศึกษา ผลกระทบของความเปนมืออาชีพ และจรรยาบรรณ วิชาชีพ ที่มีตอคุณภาพการสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความเปนมืออาชีพ ดานทักษะการจัดการองคกร
สงผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี
ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานไดดังนี้ สมมติฐาน H4 ทักษะการจัดการองคกรสงผลกระทบเชิงบวก
กับคุณภาพการสอบบัญชี
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
นภาพร กุลสุวรรณ (2555 : 80-86) ไดศึกษา ผลกระทบของการควบคุมคุณภาพที่มีตอ
ผลการดําเนินงานของสํานักงานสอบบัญชีในประเทศไทย ผลการศึกษา พบวา การมีกระบวนการควบคุม
คุณภาพ ชวยใหผลการดําเนินงานทั้งดาน การเงิน ลูกคา กระบวนการตาง ๆ ดีขึ้น ซึ่งการควบคุมคุณภาพ
ประกอบดวย ความรับผิดชอบของผูนํา จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ การตอบรับงาน การคงไวซึ่งความสัมพันธ
กับลูกคา ทรัพยากรบุคคล ผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี และติดตามดูแล
พวงพยอม วนาพัฒนสิน (2554 : 101-108) ไดศึกษา ผลกระทบของการควบคุมคุณภาพ
การสอบบัญชีที่มีตอความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานสอบบัญชีในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบวา การนํานโยบายในการควบคุมคุณภาพมาใช สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ระเบียบ
ขอบังคับ เนื่องจากมีการกําหนดใหใชมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี (ISQCI) ทําให
สํานักงานสอบบัญชี และผูสอบบัญชีใหความสําคัญกับคุณภาพในการสอบบัญชีมากขึ้น และเขมงวด
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น
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สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล (2554 : 72-73) ไดศึกษา คุณภาพการสอบบัญชี ผลการศึกษาพบวา
คุณภาพการสอบบัญชีสงผลกระทบตอปจจัย 2 ดาน คือ ปจจัยดานผูสอบบัญชี ไดแก คาธรรมเนียม
ความเปนอิสระ ขนาดสํานักงานสอบบัญชี ความเชี่ยวชาญ และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน และ
ปจจัยดานลูกคาที่ไดรับบริการสอบบัญชี ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี
รวมทั้งอุปสงคของลูกคา และอุปทานของสํานักงานสอบบัญชี สิ่งแวดลอม มาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการสอบบัญชี การจัดการของบริษัท และแรงจูงใจที่จะใหบริการสอบบัญชีอยางมีคุณภาพ
เปนตน
วรรณา อารีประยูรกิจ (2553 : 70-72) ไดศึกษา การประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ
ของสํานักงานสอบบัญชี : กรณีศึกษา บริษัท ABC ผลการศึกษา พบวา บริษัท ABC มีระบบการควบคุม
คุณภาพ ดานของความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงานอยูในระดับสูงเนื่องจากสํานักงาน
มอบหมายใหบุคคลที่มีประสบการณ ความรูความสามารถ และมีอํานาจเพียงพอกับการควบคุมคุณภาพ
และดานขอกําหนดทางจรรยาบรรณที่เกี่ยวของอยูในระดับสูง เนื่องจากสํานักงานมีนโยบายสับเปลี่ยน
หมุนเวียนผูสอบบัญชี และพนักงานตองไดรับรองเปนลายลักษณอักษร ในเรื่องวิธีปฏิบัติในการรักษา
ความเปนอิสระอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2556 : 26-29) ไดศึกษา การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
ผลการศึกษาพบวา การกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติของการควบคุมคุณภาพขึ้นอยูกับ ขนาดของกิจการ
ลักษณะโครงสรางขององคกร ลักษณะของงานบริการ ขอพิจารณาดานตนทุน และผลประโยชน ความรู
ความสามารถ ความชํานาญ การแบงงาน การมอบหมายงาน การขอคําปรึกษาหารือ การตอบรับงาน
และการติดตาม
ปยมาศ เรืองแสงรอบ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2552 : 12) ไดศึกษา ปญหาและอุปสรรค
ของการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชี ผลการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรค คือ ปญหาดาน
ทรัพยากรบุคคลที่ไมเพียงพอกับงานความจํากัดดานเวลา ปญหาดานความเปนอิสระ
นันทวรรณ วงคไชย (2552 : 108) ไดศึกษาผลกระทบของความเปนมืออาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่มีตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีความเปนมืออาชีพโดยรวมและเปนราย
ดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ ดานบุคคล
ดานสัมพันธและการติดตอสื่อสาร และดานองคกรมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานความซื่อสัตยสุจริต ดานความรูความสามารถทาง
วิชาชีพ และความระมัดระวังรอบคอบ ดานการรักษาความลับ ดานการปฏิบัติตนเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ดานความโปรงใส ดานความเปนอิสระ ดานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และดานความรับผิดชอบ
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ในการปฏิบัติงาน และมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมและเปนรายดาน
อยูในระดับมาก ไดแก ดานความ ถูกตอง ดานความเที่ยงธรรม ดานความชัดเจน ดานความกะทัดรัด
ดานความสรางสรรค ดานความสมบูรณ และดานความทันกาล ดังนั้นผูสอบบัญชีรับอนุญาตควรนําไปใช
เปนแนวทางในการสรางความเปนมืออาชีพ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไปสูเปาหมาย และบรรลุวัตถุประสงค
และตองอยูบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอบบัญชีในทุก ๆ ดาน เพื่อใหงบการเงินสามารถ
สะทอนถึงคุณภาพของรายงานการสอบบัญชีตอไป
ฐานิตย เกษร (2551 : 45) ไดศึกษาผลกระทบของการทํางานเปนทีมและการบริหาร
ความขัดแยงที่มีตอคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ พบวา สํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการทํางานเปนทีมโดยรวม และเปนรายดาน
อยูในระดับมาก เชน ดานการพัฒนาบุคลากร ดานสนับสนุนและการไววางใจ และดานสัมพันธภาพ
ระหวางกลุมที่ดี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงโดยรวมและเปนรายดาน อยูใน
ระดับมาก เชน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานลักษณะของบุคคล และดานความไมสอดคลองกัน
ระหวางคําสั่ง มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมและเปนรายดานอยูใน
ระดับมาก เชน ดานความทันกาล ดานความถูกตอง ดานความสรางสรรคและ ดานความสมบูรณ และ
อยูในระดับมากที่สุด เชน ดานความเที่ยงธรรม สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณที่มีจํานวนผูสอบ
บัญชีในสํานักงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการทํางานเปนทีมการบริหารความขัดแยง
โดยรวมและคุณภาพการสอบบัญชี ดานความเที่ยงธรรมแตกตางกัน ระยะเวลาการดําเนินงานของ
สํานักงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการทํางานเปนทีม โดยรวมและการบริหาร
ความขัดแยง โดยรวมแตกตา งกันจํา นวนสายสอบบัญชีและจํา นวนสหกรณและกลุม เกษตรกร
ในความรับผิดชอบแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการทํางานเปนทีมโดยรวม และ
การบริ ห ารความขั ด แย ง โดยรวมแตกตา งกัน ประเภทธุร กิจ ของสหกรณแ ละกลุม เกษตรกร
ในความรับผิดชอบแตกตางกันมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการทํางานเปนทีมโดยรวมการบริหาร
ความขัดแยง ดานลักษณะของบุคคล คุณภาพการสอบบัญชี ดานความชัดเจน ดานความกะทัดรัด และ
ดานความสรางสรรคแตกตางกัน
มณฑิรา กิจสัมพันธวงศ (2550 : 8) ไดศึกษาผลกระทบของเทคนิคการสอบบัญชีและ
มรรยาทของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีตอคุณภาพการสอบบัญชี พบวาผูสอบบัญชีที่มีเพศ อายุ การศึกษา
และประสบการณทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยตอคุณภาพการสอบบัญชีแตกตางกัน ซึ่งชี้ใหเห็น
วาการมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สามารถสงผลตอความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการสรางคุณภาพ
การสอบบัญชี โดยใหความสําคัญกับความถูกตองและความเที่ยงธรรม โดยเปนผลจากการพัฒนา
การเรียนรู และการปรับตัวในแตละระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จากการทดสอบความสัมพันธยัง

36
พบวา เทคนิคการสอบบัญชี ดานการตรวจหารายการผิดปกติมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก
กับคุณภาพการสอบบัญชี ดานความเที่ยงธรรม ดานความชัดเจน และดานความสมบูรณ มรรยาทของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตยสุจริต ดานมรรยาทตอ
เพื่อน และดานมรรยาททั่วไป มีความสัมพันธ และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี
ความชัดเจน ความกะทัดรัด ดานความสรางสรรค และดานความสมบูรณ มรรยาทของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต ดานความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตยสุจริต ดานมรรยาทตอลูกคา และดาน
มรรยาททั่วไปมีความสัมพันธ และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี ดานความเที่ยงธรรม
มรรยาทของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย สุจริต และ
ดานมรรยาทตอเพื่อนรวมวิชาชีพมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี
ดานความชัดเจน ดานความกะทัดรัด ดานความสรางสรรค และดานความสมบูรณ และมรรยาทของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานมรรยาททั่วไปมีความสัมพันธ และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบ
บัญชี ดานความเที่ยงธรรม ดานความชัดเจน ดานความกะทัดรัด ดานความสรางสรรค และดานความสมบูรณ
จารุมน ศรีสันต (2550 : 15) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณคาวิชาชีพกับคุณภาพ
การสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย พบวา ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความคิดเห็น
ดวยเกี่ยวกับการมีคุณคาวิชาชีพ โดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานคุณธรรม ดาน
เที่ยงธรรม ดานความเปนอิสระ ดานมรรยาทแหงวิชาชีพ ดานความรับผิดชอบตอสังคม และดานความตั้งใจ
ที่จะเรียนรูตลอดชีวิต และมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมและเปนรายดาน
อยูในระดับมาก ไดแก ดานความถูกตอง ดานความชัดเจน ดานความกะทัดรัด ดานความสรางสรรค
ดานความสมบูรณ และดานความทันกาล ผลการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบ พบวา คุณคา
วิชาชีพ ดานความเที่ยงธรรม ดานความเปนอิสระ ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดานมรรยาทตอวิชาชีพ
และดานความตั้งใจที่จะเรียนรูตลอดชีวิต มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบ
บัญ ชีโ ดยรวม ดา นความถูก ตอ ง ดา นความชัด เจน ดา นความกะทัด รัด ดา นความสรา งสรรค
ดานความสมบูรณ และดานความทันกาล
รัชนีกร รัตนวิวัฒนกุล (2549 : 15) ไดศึกษาความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ของผูบริหารบริษัทในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาเฉพาะกรณีผูบริหารบริษัทในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
พบวา การปฏิบัติงานสอบบัญชีของผูบริหารมีความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวมและ
เปนรายดานทุกดานอยูในระดับมาก พบวา ดานการปฏิบัติตามมรรยาทของผูสอบบัญชี เชน ผูสอบบัญชี
มีการปฏิบัติงานตามมรรยาทของผูสอบบัญชีตอลูกคา เชน ไมเปดเผยความลับของกิจการที่ตนไดรูจัก
จากการปฏิบัติงานสอบบัญชี เปนตน ดานการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี เชน ผูสอบบัญชีมีการควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชีตามมาตรฐานที่กําหนด ดานการวางแผนการสอบบัญชี เชน ผูสอบบัญชีมี
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การนําหลักการการปฏิบัติตามกฎขอบังคับมาใชในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี เชน ผูสอบบัญชีไดคํานึงถึงความเชื่อถือไดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ดานการจัดทํา
กระดาษทําการและขอสรุปตามความเห็นที่ให เชน ผูสอบบัญชีมีการจัดทํา กระดาษทํา การดวย
ความถูกตองสมบูรณ ดานการจัดทํารายงานการสอบบัญชี เชน ผูสอบบัญชีมีการจัดทํารายงานที่เปน
ลายลักษณอักษร
อักษราภรณ แวนแกว (2548 : 38) พบวาความเปนมืออาชีพของนักบัญชีโดยภาพรวม
และเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด ดานเทคนิคและ
การปฏิบัติหนาที่ ดานบุคคล ดานสัมพันธและการติดตอสื่อสาร และดานองคกรและการบริหาร
จัดการธุรกิจ
งานวิจัยตางประเทศ
Burtescu and Grigore (2011 : 165-172) ไดศึกษาการเลือกตัวอยางในการตรวจสอบและ
การใชเหตุผลอยางมืออาชีพ พบวา การเลือกตัวอยางในการตรวจสอบทําใหการตรวจสอบมีเหตุและ
ผลที่สามารถอางอิงได ซึ่งเปนการหาตัวแทนของประชากรไดอยางสมเหตุสมผล จากการเลือกตัวอยาง
ในการตรวจสอบในหลาย ๆ วิธีโดยสวนมากผูสอบบัญชีจะใชความเปนมืออาชีพในการเลือกในการเลือกใช
วิธีทางสถิติ ตลอดจนการเลือกเทคนิคตาง ๆ เพื่อเพิ่มมูลคาและความนาเชื่อถือ ในการกําหนดขนาด
ตัวอยาง และวิธีการเลือกตัวอยาง ซึ่งสรุปไดวางานวิจัยนี้ชี้เห็นวาการเลือกตัวอยางในการตรวจสอบ
ตองใชวิธีการหลาย ๆ วิธี ในขณะเดียวกันในการเลือกตัวอยางในการตรวจสอบนั้นจะตองใชความเปน
มืออาชีพในการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ประกอบการพิจารณาวาจะใชวิธีใดในการเลือกตัวอยาง
ในการตรวจสอบ จึงจะเหมาะสมกับสถานการณหรือ เหตุการณในการตรวจสอบในขณะนั้น ซึ่งการเลือก
ตัวอยางในการนํามาตรวจสอบไดอยางมีคุณภาพ สามารถเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดไดนั้น
ยอมสงผลใหคุณภาพการตรวจสอบที่ไดมีความนาเชื่อถือ ยังจะเปนประโยชนตอผูนํารายงานการตรวจสอบ
ไปใชในการตัดสินใจ และวางแผนในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
Maingot and Quon (2009 : 215-234) ไดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเลือกตัวอยางของผู
ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยดัชนีสแตนดารตแอนดพัวรคอมโพซิส
พบวา วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตัวอยางการตรวจสอบบัญชีสวนมากจะเปนวิธีเลือกตัวอยางทางสถิติ
และการเลือกตัวอยางที่ไมใชทางสถิติ โดยวิธีการเลือกตัวอยางที่ไมใชทางสถิติจะเปนวิธีการที่มีการเลือก
หรื อกํา หนดขนาดตั วอย า งในการตรวจสอบบวกลบความผิดพลาดสูง และวิธีก ารสุม ตัว อยา ง
ในการตรวจสอบ จะมีการบวกลบความผิดพลาดสูง เชนเดียวกัน ในทางกลับกันวิธีการเลือกตัวอยาง
การตรวจสอบทางสถิติ จะมีวิธีก ารเลือก หรือกํา หนดขนาดตัวอยา งในการตรวจสอบบวกลบ
ความผิดพลาดนอยกวาวิธีการเลือกตัวอยางในการตรวจสอบที่ไมใชทางสถิติ และวิธีการสุมตัวอยาง
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ในการตรวจสอบที่ใชวิธีเลือกตัวอยาง ในการตรวจสอบจะมีการบวกลบความผิดพลาดนอยกวาวิธี
เลือกตัวอยางในการตรวจสอบที่ไมใชทางสถิติ เชนกัน ถึงอยางไรก็ตามสวนมากการเลือกตัวอยางใน
การตรวจสอบที่มีสาระสําคัญจะใชวิธีการเลือกตัวอยางการตรวจสอบทางสถิติพรอมทั้งประเมินดวย
วิธีทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวาวิธีทางสถิติมีความสําคัญมาก ในดานความสัมพันธกับการตอบสนอง
เกี่ยวกับความมีสาระสําคัญของการเปนตัวแทนของขอมูลประชากรทั้งหมดที่ดี
Collins Essential Thesaurus (2006 : 339-359) ไดศึกษาการทํางานแบบมืออาชีพ
และปฎิกริยาของแพทยตอโรงงานอุตสาหกรรม พบวา ของขวัญของกํานัลจํานวนมากจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มอบใหแพทย และองคกรการแพทยมีบทบาทที่สําคัญหลายอยาง แตอยางไรก็ตาม
ตนทุนของการดูแลรักษาสุขภาพที่สูงขึ้น ก็สงผลใหเกิดการตรวจสอบทางกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพอยางละเอียดทั้งโดยภาครัฐและองคกรทางการแพทย เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคกร
การคาและแพทย องคกรที่ควบคุมดูแลดานวิชาชีพไดปรับปรุงมาตรฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบ และ
จรรยาบรรณสําหรับแพทยใหทันสมัยมากขึ้น ภาพรวมของกรอบความเขาใจเรื่องความรับผิดชอบ ทาง
กฎหมายและจรรยาบรรณของแพทยในอุตสาหกรรมสาธารสุข แพทยมีความสัมพันธที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวกับคนไขที่อยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตย และมีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล
แพทยตองรักษาผลประโยชนสูงสุดของคนไข ดวยการวินิจฉัย การดูแลรักษาที่ปราศจากอิทธิพลใด ๆ
แพทยมีขอผูกมัด หรือมีพันธะตออุตสาหกรรมการแพทย เนื่องจากการรับของกํานัล หรือการรับ
คาตอบแทนจากการกระทําใด ในรูปผลประโยชนตางตอบแทนหรือการหลอกลวงทางการแพทย
เพื่อใหแนใจวาการกํานัลเหลานั้น ไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจในเชิงวิชาชีพแลว ดังนั้น แพทยตอง
ไมรับของกํานัลเปนการสวนตัว จากโรงงาน หรือเลือกรับเฉพาะในกรณีที่ระบุวาเพื่อผลประโยชน
ในการรักษาคนไขไมมีมูลคาสูงเกินไป และไมมีขอผูกพันของแพทย ความขัดแยงระหวางขอบังคับ
ทางวิชาชีพและการรับของกํานัลสวนตัว

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ความเปนมืออาชีพ กับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย โดยผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดทํากับขอมูลและวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร (Population) ที่ใชในการในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ยินยอมใหเปดเผยขอมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 จํานวน 1,142 คน (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ, https://eservice.fap.or.th, 2559)
2. กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ยินยอมให
เปดเผยขอมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 จํานวน 400 คน โดยใชการเปดตาราง Krejcie and Morgan,
1970 : 608-609) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เปนการสุมตัวอยางจาก
ประชากรที่มีจํานวนมากและมีความแตกตางกันระหวางหนวยสุมที่สามารถจําแนกออกเปนชั้นภูมิ
(Stratum) เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความครบถวนและครอบคลุม
ตารางที่ 1 รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ตางจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รวม

จํานวน
(คน)
324
818
1,142

กลุมตัวอยาง
(คน)
76
324
400

แบบสอบถาม
ตอบกลับ (คน)
52
181
233

อัตราการตอบกลับ
ของแบบสอบถาม
68.42
55.86
58.25
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม(Questionnaire) สรางตามวัตถุประสงคและ
กรอบแนวความคิดที่กําหนดขึ้น โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบ
ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ โดยครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา รายได ประสบการณ การสอบ
บัญชี สํานักงานสอบบัญชี ประสบการณการทํางานในดานอื่น ๆ และการเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การสอบบัญชี
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพ ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 22 ขอ
โดยครอบคลุมความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนรู อยางชาญฉลาด 4 ขอ
ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ 5 ขอ ดานสัมพันธและการติดตอสื่อสาร 9 ขอ และดานทักษะการจัดการ
องคกร 4 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert Rating Scale) แบงออกเปน
5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี แบบสอบถามจํานวน 24 ขอ โดยแบง
เนื้อหาออกเปน 7 ดาน ไดแก ดานความถูกตอง 3 ขอ ดานความเที่ยงธรรม 3 ขอ ดานความชัดเจน 4 ขอ
ดานความกะทัดรัด 3 ขอ ดานความสรางสรรค 4 ขอ ดานความสมบูรณ 3 ขอ และดานความทันกาล 4 ขอ
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ตอนที่ 4 แนวทางในการสรางคุณภาพการสอบบัญชี ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
1. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยาง พรอมกับตรวจสอบเอกสารเตรียม
จะนําสงทางอีเมล
2. ขอหนังสือราชการจาก สํานักวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยแนบพรอม
กับแบบสอบถามที่สงไปยังกลุม ตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหและความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
3. ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามถึงผูสอบบัญชีรับอนุญาตตาม อีเมล ที่ไดจากสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งกําหนดใหสง อีเมล ตอบกลับมาภายใน 7 วัน หลังจากไดรับแบบสอบถาม
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4. เมื่อครบกําหนด 7 วันหากไดรับแบบสอบถามไมครบตามกําหนด จะดําเนินการโทรศัพท
ไปยังกลุมตัวอยางที่ยังไมตอบกลับเพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม
5. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับตอบกลับ
6. นําขอมูลแบบสอบถามที่ไดรับมาวิเคราะหขอมูลตอไป
การจัดทํากับขอมูลและวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
โดยแบงไดดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
โดยการหาคาความถี่และรอยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง
ควบคู กั บการบรรยายและสรุ ป ผลการวิ จั ยได กํ าหนดให คะแนนคํ าตอบของแบบสอบถาม ดั ง นี้
(ธานินทร ศิลปจารุ, 2550 : 75)
ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด
กําหนดให
5
คะแนน
ระดับความคิดเห็นดวยมาก
กําหนดให
4
คะแนน
ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง
กําหนดให
3
คะแนน
ระดับความคิดเห็นดวยนอย
กําหนดให
2
คะแนน
ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด
กําหนดให
1
คะแนน
แลวหาคาเฉลี่ยของคําตอบแบบสอบถาม โดยใชเกณฑในการแปลขอมูลคาเฉลี่ย ดังนี้(ธานินทร
ศิลปจารุ, 2550 : 75)
คาเฉลี่ย 4.51-5.00
หมายถึง
ใหความคิดเห็นดวยในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50
หมายถึง
ใหความคิดเห็นดวยในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50
หมายถึง
ใหความคิดเห็นดวยในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50
หมายถึง
ใหความคิดเห็นดวยในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50
หมายถึง
ใหความคิดเห็นดวยในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี โดยหาคาความถีแ่ ละรอยละ

42
ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการสอบบัญชีของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ ดานสัมพันธและ การติดตอสื่อสาร
ดานทักษะการจัดการองคกร โดยการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis)
ตอนที่ 5 การทดสอบอิทธิพลระหวางคุณภาพการสอบบัญชีกับความเปนมืออาชีพ โดยใช
การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก
1.1 รอยละ (Percentage)
1.2 คาเฉลี่ย (Mean)
1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก
2.1 การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใชคาสัมประสิทธิแอลฟา
(Cronbach Alpha)
2.2 การหาคาอํานาจจําแนกแบบสอบถามเปนรายขอ (Discrimination Power) โดยใช
เทคนิค (Item-Total Correlation)
3. สถิติที่ใชทดสอบคุณลักษณะตัวแปร ไดแก
3.1 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis)
3.2 การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicolinearity Test) โดยใช
Variance Inflation Factors (VIFs)
4. สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแก
4.1 การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis)
4.2 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลงานวิจัย เรื่อง ความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
2. ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
3. ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
แทน คาเฉลี่ย (Mean)
x
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
t
แทน สถิติทดสอบที่ใชเปรียบเทียบใน t-disribution
F
แทน สถิติทดสอบที่ใชเปรียบเทียบในF-distribution
SS
แทน ผลรวมกําลังสอง(Sum of Squares)
MS
แทน คากําลังสองเฉลี่ย(Mean Squares)
df
แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degrees of Freedom)
p-value แทน ระดับนัยสําคัญ (Significance)
VIF แทน คาทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร
อิสระ(Variance Inflation Factors)
SEest แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเนื่องจากการวัด
R
แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
Adjusted R2 แทน คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง
a
แทน คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
INT แทน คาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญเกี่ยวกับความเปนมือ
อาชีพของผูสอบบัญชีดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด
TECH แทน คาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญเกี่ยวกับความเปนมือ
อาชีพของผูสอบบัญชีดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
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INTER แทน คาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญเกี่ยวกับความเปนมือ
อาชีพของผูสอบบัญชีดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
OMS แทน คาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญเกี่ยวกับความเปนมือ
อาชีพของผูสอบบัญชีดานทักษะการจัดการองคกร
ACCU แทน คาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพการ
สอบบัญชีดานความถูกตอง
OBJ แทน คาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพการ
สอบบัญชีดานความเที่ยงธรรม
CLE แทน คาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีดานชัดเจน
CONS แทน คาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีดานกะทัดรัด
CRE แทน คาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพการ
สอบบัญชีดานสรางสรรค
COMP แทน คาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพการ
สอบบัญชีดานความสมบูรณ
TIME แทน คาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพการ
สอบบัญชีดานความทันกาล
PRO แทน คาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพโดยรวม
QUA แทน คาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม
ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตอนที่ 4 การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณและสมการพยากรณของความเปนมืออาชีพ
และคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูสอบบัญชีรับอนุญาต แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
หญิง
ชาย
รวม
2. อายุ
25-30 ป
31-35 ป
36-40 ป
มากกวา 40 ป
รวม
3. การศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
4. รายไดสุทธิเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 20,001 บาท
20,001-40,000 บาท
30,001-60,000 บาท
มากกวา 60,000 บาท
รวม
5. ประสบการณการสอบ
1-3 ป
บัญชี
4-6 ป
7-9 ป
มากกวา 9 ป
รวม

จํานวน
170
63
233
116
55
23
39
233
97
136
233
59
48
18
108
233
55
16
110
52
233

รอยละ
72.96
27.04
100.00
49.79
23.61
9.87
16.73
100.00
41.63
58.37
100.00
25.32
20.60
7.73
46.35
100.00
22.32
23.61
6.86
47.21
100.00
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
6. สํานักงานสอบบัญชีของ
สํานักงานสอบบัญชีในกลุม Big 4
ทานคือ
สํานักงานสอบบัญชีอื่นๆ
รวม
7. ประสบการณการทํางานใน รับทําบัญชี
ดานอื่น ๆ
วางระบบบัญชี
ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ
อื่น ๆ
รวม
8. ความรูความสามารถอื่น ๆ ดานคอมพิวเตอร
ดานอินเตอรเน็ต
ดานการเมืองและการปกครอง
ดานกฎหมายอื่น ๆ
ดานอื่น ๆ
รวม
9. ทานเคยเขารับการฝกอบรม 1-2 ครั้ง
เกี่ยวกับการสอบบัญชีกี่ครั้ง 3-4 ครั้ง
ตอป
5-6 ครั้ง
มากกวา 6 ครั้ง
รวม
10. ความตองการในการ
การบัญชี
ฝกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสอบบัญชี
กฎหมาย
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
51
182
233
131
40
13
25
24
233
97
49
31
44
12
233
21
49
102
61
233
30
48
95
48
12
233

รอยละ
21.89
78.11
100.00
56.22
17.17
5.58
10.73
10.30
100.00
41.63
21.03
13.30
18.88
5.16
100.00
9.01
21.03
43.78
26.18
100.00
12.88
20.60
40.77
20.60
5.15
100.00
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จากตารางที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถามซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบชั้น
ภูมิมีจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 233 คน คิดเปนรอยละ
58.25 ซึ่งอยูในระดับที่นาพอใจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 72.96) มีอายุ
ระหวาง 25-30 ป (รอยละ 49.79) รองลงมา 31-35 ป (รอยละ 23.61) การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ
58.37) รายไดสุทธิเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 60,000 บาท (รอยละ 46.35) รองลงมานอยกวา 20,001 บาท
(รอยละ 25.32) ประสบการณการสอบบัญชีมากกวา 9 ป (รอยละ 47.21) รองลงมา 4-6 ป (รอยละ 23.61)
สํานักงานสอบบัญชีเปนสํานักงานสอบบัญชีที่มีใช Big 4 (รอยละ 78.11) มีประสบการณทํางานดานรับ
ทําบัญชี(รอยละ 56.22) รองลงมาวางระบบบัญชี (รอยละ 17.17) มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร
(รอยละ 41.63) รองลงมาดานอินเตอรเน็ต (รอยละ 21.03) การเขารับฝกอบรม5-6 ครั้งตอป (รอยละ 43.78)
รองลงมา มากกวา 6 ครั้ง (รอยละ 26.18) และมีความตองการในการฝกอบรม ดานการสอบบัญชี (รอยละ
40.77) รองลงมา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานกฎหมาย (รอยละ 20.60)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
แสดงดังตารางที่ 3-7
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทยโดยรวมและเปนรายดานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ความเปนมืออาชีพ
1. ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด
2. ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
3. ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
4. ดานทักษะการจัดการองคกร
รวม

X

4.02
3.99
4.11
4.10
4.06

S.D.
0.51
0.64
0.64
0.65
0.48

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

จากตารางที่ 3 พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพ
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.06) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร ( X =4.11) ดานทักษะการจัดการองคกร
( X =4.10) ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด ( X =4.02) ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ ( X =3.99)
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพดานการเรียนรู
อยางชาญฉลาดเปนรายขอ ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ความเปนมืออาชีพ
ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด
1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความสามารถที่จะจัด
ระบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความเขาใจใน
สารสนเทศ สิ่งพิมพ และแหลงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสไดดี
3. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีการซักถาม การทําวิจัย
การคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะห และสังเคราะห
รวมถึงการใชเหตุผล และการวิเคราะหอยาง
ละเอียดรอบคอบ
4. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตสามารถที่จะระบุปญหา
และแกไขปญหาในสถานการณที่ไมคุนเคยได
อยางมีประสิทธิภาพ
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.05

0.59

เห็นดวยมาก

4.06

0.74

เห็นดวยมาก

4.06

0.49

เห็นดวยมาก

3.91

0.62

เห็นดวยมาก

4.02

0.50

เห็นดวยมาก

จากตารางที่ 4 พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความเห็นดวยเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพ
ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาดอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก
ดังนี้ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความเขาใจในสารสนเทศ สิ่งพิมพ และแหลงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสไดดี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีการซักถาม การทําวิจัย การคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะห และสังเคราะห
รวมถึงการใชเหตุผล และการวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบ ( X = 4.06)ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
มีความสามารถที่จะจัดระบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ( X =4.05) และ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตสามารถที่จะระบุปญหาและแกไขปญหาในสถานการณที่ไมคุนเคยไดอยางมีประสิทธิภาพ
( X =3.91)
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพดานเทคนิค
และการปฏิบัติหนาที่ เปนรายขอ ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ความเปนมืออาชีพ
ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบการทํางานของ
โปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการบัญชีเปน
อยางดี
2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตสามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพทเคลื่อนที่
ในการติดตอสื่อสารและการสงสารสนเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีการวิเคราะหความ
เสี่ยงทางการบัญชีกับความเสี่ยงทางธุรกิจ
ไดเปนอยางดี
4. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความสามารถใน
การวัดมูลคาและการรับรูองคประกอบของ
งบการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบแสดง
ฐานะทางการเงินตลอดจนมีความสามารถ
ในการเลือกใชเกณฑในการวัดมูลคาในงบ
การเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความรูและความ
เขาใจและสามารถวิเคราะหและเขาใจ การ
ใชประโยชน รวมถึงสามารถปฏิบัติตามขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยาง
ดี เชน กฎหมายวาดวยการสอบบัญชี
กฎหมายที่เกี่ยวของกับภาษีอากร เปนตน
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.00

0.63

เห็นดวยมาก

4.10

0.77

เห็นดวยมาก

3.71

0.78

เห็นดวยมาก

4.01

0.78

เห็นดวยมาก

4.15

0.73

เห็นดวยมาก

3.99

0.64

เห็นดวยมาก
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จากตารางที่ 5 พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความเห็นดวยเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพ
ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
3 ลําดับแรก ดังนี้ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความรูและความเขาใจและสามารถวิเคราะหและเขาใจการใช
ประโยชน รวมถึงสามารถปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี เชน กฎหมายวา
ดวยการสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวของกับภาษีอากร เปนตน ( X =4.15) ผูสอบบัญชี รับอนุญาตสามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพทเคลื่อนที่ ในการติดตอสื่อสารและการสงสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ ( X =4.10) และ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความสามารถในการวัดมูลคาและ
การรับรูองคประกอบของงบการเงิน กําไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงินตลอดจนมีความสามารถ
ในการเลือกใชเกณฑในการวัดมูลคาในงบการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X =4.10)
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพดาน
ความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร เปนรายขอ ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ความเปนมืออาชีพ
ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความสามารถในการ
ติดตอสื่อสารทั้งระหวางบุคคลและการสื่อสาร
ระหวางองคกรเพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี
2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญกับการ
ทํางานเปนทีม เนื่องจากหนวยงานหรือองคกร
จะบรรลุจุดมุงหมายไดตองอาศัยความรวมมือ
และการประสานงานระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ
3. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตสามารถทําใหสมาชิกใน
ทีมเกิดความเขาใจตรงกันในการทํางานใหการ
ทํางานดําเนินไปในทิศทางเดียวกันจนบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว
4. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานรวมกัน และมีการประเมินผลการ
ทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.10

0.54

เห็นดวยมาก

4.05

0.74

เห็นดวยมาก

4.15

0.58

เห็นดวยมาก

4.10

0.70

เห็นดวยมาก
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ความเปนมืออาชีพ
ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
5. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีศักยภาพในการสราง
ความไววางใจ ความเชื่อมั่นใหสมาชิกในทีมมี
การรวมมือกันในการทํางานและพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกันไดเปนอยางดี
6. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตสามารถสรางความ
เชื่อมั่น และความไววางใจ ซึ่งกันและกัน
เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
7. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีศักยภาพในการแกไข
ปญหาและปรุงปรุงแกไขงานใหดีอยูเสมอ
8. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีศักยภาพในการเปน
ผูนําของทีมที่มีประสิทธิภาพและจูงใจให
ผูปฏิบัติงานในทีมทํางานรวมกันอยางสบายใจ
และเขาใจกันเปนอยางดี
9. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตสามารถใหโอกาส
สมาชิกของทีมเสนอแนะวิจารณ ใหขอมูล และ
ติชมซึ่งกันและกัน เพื่อใหการติดตอสื่อสารเกิด
ประโยชนมากที่สุด
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.15

0.58

เห็นดวยมาก

4.15

0.65

เห็นดวยมาก

4.24

0.70

เห็นดวยมาก

4.09

0.77

เห็นดวยมาก

4.04

0.59

เห็นดวยมาก

4.12

0.53

เห็นดวยมาก

จากตารางที่ 6 พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความเห็นดวยเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพ
ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
3 ลําดับแรก ดังนี้ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีศักยภาพในการแกไขปญหาและปรุงปรุงแกไขงานใหดีอยู
เสมอ ( X =4.24) ผูสอบบัญชีรับอนุญาตสามารถทําใหสมาชิกในทีมเกิดความเขาใจตรงกันในการทํางาน
ใหการทํางานดําเนินไปในทิศทางเดียวกันจนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว,ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีศักยภาพ
ในการสรางความไววางใจ ความเชื่อมั่นใหสมาชิกในทีมมีการรวมมือกันในการทํางานและพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันไดเปนอยางดีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตสามารถสรางความเชื่อมั่น และความไววางใจ
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ซึ่งกันและกันเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ( X =4.15) และผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความสามารถ
ในการติดตอสื่อสารทั้งระหวางบุคคลและการสื่อสารระหวางองคกรเพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีการวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน และมีการประเมินผล
การทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X =4.10)
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพดานทักษะ
การจัดการองคกร เปนรายขอ ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ความเปนมืออาชีพ
ดานทักษะการจัดการองคกร
1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีสามารถในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ การบริหารโครงการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย และการจัดการ
ทรัพยากร รวมถึงการตัดสินใจอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความสามารถที่จะ
จัดระบบและมอบหมายงานรวมถึงสามารถ
จูงใจและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตาม
นโยบายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญกับ
แนวคิดและหลักการความเปนผูนําในทาง
วิชาชีพ ซึ่งจะสงผลใหทานสามารถบรรลุ
เปาหมายและประสบความสําเร็จในวิชาชีพ
4. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญกับ
การสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อสราง
ขวัญและกําลังใจในองคกร
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.09

0.84

เห็นดวยมาก

4.24

0.70

เห็นดวยมาก

3.99

0.78

เห็นดวยมาก

4.09

0.70

เห็นดวยมาก

4.10

0.69

เห็นดวยมาก

จากตารางที่ 7 พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความเห็นดวยเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพ
ดานทักษะการจัดการองคกร อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก
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ดังนี้ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความสามารถที่จะจัดระบบและมอบหมายงานรวมถึงสามารถจูงใจและ
พัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามนโยบายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X =4.24) ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตมีสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย และ
การจัดการทรัพยากร รวมถึงการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพและผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญ
กับการสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในองคกร ( X =4.09) และผูสอบบัญชี
รับอนุญาตใหความสําคัญกับแนวคิดและหลักการความเปนผูนําในทางวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลใหทาน
สามารถบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จในวิชาชีพ ( X =3.99)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย ดังแสดงตารางที่ 8-15
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตโดยรวมและเปนรายดานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
คุณภาพการสอบบัญชี
1. ดานความถูกตอง
2. ดานความเที่ยงธรรม
3. ดานความชัดเจน
4. ดานความกะทัดรัด
5. ดานความสรางสรรค
6. ดานความสมบูรณ
7. ดานความทันกาล
รวม

X

4.28
4.53
4.26
4.30
4.16
4.15
4.22
4.26

S.D.
0.70
0.60
0.54
0.52
0.66
0.61
0.61
0.51

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

จากตารางที่ 8 พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับคุณภาพการสอบ
บัญชีโดยรวม อยูในระดับมาก ( X =4.26) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย 3 ลําดับ แรก ดังนี้ ดานความเที่ยงธรรม ( X =4.53) ดานความกะทัดรัด ( X =4.30)
ดานความถูกตอง ( X =4.28
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ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตดานความถูกตอง เปนรายขอ ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
คุณภาพการสอบบัญชี
ดานความถูกตอง
1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตนําเสนอรายงานโดย
ใหความสําคัญในความถูกตองของขอมูล
เสมอ
2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบและ
นําเสนอรายงานเปนไปตามความจริงที่
เกี่ยวของ
3. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดรวบรวม ประเมิน
สรุปและนําเสนอรายงานอยางระมัดระวัง
และแมนยํา เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.34

0.73

เห็นดวยมาก

4.19

0.76

เห็นดวยมาก

4.30

0.72

เห็นดวยมาก

4.28

0.70

เห็นดวยมาก

จากตารางที่ 9 พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับคุณภาพการสอบ
บัญชี ดานความถูกตอง อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูสอบ
บัญชีนําเสนอรายงานโดยใหความสําคัญในความถูกตองของขอมูลเสมอ ( X =4.34) ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตไดรวบรวม ประเมิน สรุปและนําเสนอรายงานอยางระมัดระวัง และแมนยํา เยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพ ( X =4.30) และผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบและนําเสนอรายงานเปนไปตามความจริง
ที่เกี่ยวของ ( X =4.19)
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตดานความเที่ยงธรรม เปนรายขอ ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
คุณภาพการสอบบัญชี
ดานความเที่ยงธรรม
1. ในการนําเสนอขอมูลในรายงานการสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญ ถึง
ความเปนกลาง และความอิสระเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ
2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดทําการสอบบัญชีใน
กิจการรับตรวจ โดยปราศจากอคติและความ
ลําเอียง
3. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญกับการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีดวยความเที่ยงธรรมและ
ความซื่อสัตยสุจริตโดยไมปกปดขอเท็จจริง
หรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.44

0.75

เห็นดวยมาก

4.59

0.67

เห็นดวยมากที่สุด

4.54

0.59

เห็นดวยมากที่สุด

4.53

0.60

เห็นดวยมากที่สุด

จากตารางที่ 10 พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับคุณภาพการสอบ
บัญชี ดานความเที่ยงธรรม อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดทําการสอบบัญชีรับอนุญาตในกิจการรับตรวจ โดยปราศจากอคติและ
ความลําเอียง ( X =4.59) ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีดวย
ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตยสุจริตโดยไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปน
สาระสําคัญ ( X =4.54) และในการนําเสนอขอมูลในรายงานการสอบบัญชี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตให
ความสําคัญ ถึงความเปนกลาง และความอิสระเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ( X =4.44)
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตดานความชัดเจน เปนรายขอ ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
คุณภาพการสอบบัญชี
ดานความชัดเจน
1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตสามารถใชภาษาที่ชัดเจน
ในการสื่อสารใหผูใชขอมูลเขาใจในสวน
สาระสําคัญของรายงานการสอบบัญชีไดดี
2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ความชัดเจนของรายงานการสอบบัญชีเพื่อ
ปองกันความเขาใจผิดพลาดของผูใชขอมูล
เสมอ
3. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญที่จะ
หลีกเลี่ยงการใชภาษาทางวิชาการที่ไมจําเปน
เพื่อปองกันความไมเขาใจของผูใชขอมูลเสมอ
4. ทุกครั้งที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความจําเปนที่
จะตองใชศัพทเทคนิค ผูสอบบัญชีจะตองมี
คําอธิบายหรือคํานิยามศัพทเสมอ
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.35

0.73

เห็นดวยมาก

4.40

0.49

เห็นดวยมาก

4.24

0.62

เห็นดวยมาก

4.06

0.80

เห็นดวยมาก

4.26

0.54

เห็นดวยมาก

จากตารางที่ 11 พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับคุณภาพการสอบ
บัญชี ดานความชัดเจน อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก
ดังนี้ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญเกี่ยวกับความชัดเจนของรายงานการสอบบัญชีเพื่อปองกัน
ความเขาใจผิดพลาดของผูใชขอมูลเสมอ ( X =4.40) ผูสอบบัญชีรับอนุญาตสามารถใชภาษาที่ชัดเจน
ในการสื่อสารใหผูใชขอมูลเขาใจในสวนสาระสําคัญของรายงานการสอบบัญชีไดดี ( X =4.35) และ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญที่จะหลีกเลี่ยงการใชภาษาทางวิชาการที่ไมจําเปนเพื่อปองกัน
ความไมเขาใจของผูใชขอมูลเสมอ ( X =4.24)
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ตารางที่ 12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตดานความกะทัดรัด เปนรายขอ ของผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
คุณภาพการสอบบัญชี
ดานความกะทัดรัด
1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญในการ
นําเสนอรายงานที่ตรงประเด็น และไมออม
คอม
2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญในการ
สรางขอมูลที่กระชับและไดใจความ เพื่อให
ผูอานเขาใจและใชเวลานอย
3. ในการนําเสนอรายงาน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตจะพิจารณาตัดทอนขอความและคํา
ฟุมเฟอยที่ไมจําเปนออกไปแตยังคงไวซึ่ง
ความตอเนื่องของแนวคิดที่รายงานไวเสมอ
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.25

0.54

เห็นดวยมาก

4.30

0.56

เห็นดวยมาก

4.36

0.57

เห็นดวยมาก

4.30

0.52

เห็นดวยมาก

จากตารางที่ 12 พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี
ดานความกะทัดรัด อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ในการนําเสนอ
รายงาน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะพิจารณาตัดทอนขอความและคําฟุมเฟอยที่ไมจําเปนออกไป แตยัง
คงไวซึ่งความตอเนื่องของแนวคิดที่รายงานไวเสมอ ( X =4.36) ผูสอบบัญชี รับอนุญาตใหความสําคัญ
ในการสรางขอมูลที่กระชับและไดใจความ เพื่อใหผูอานเขาใจและใชเวลานอย ( X =4.30) และผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญในการนําเสนอรายงานที่ตรงประเด็น และไมออมคอม ( X =4.25)
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ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตดานความสรางสรรค เปนรายขอ ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
คุณภาพการสอบบัญชี
ดานความสรางสรรค
1. ในการแสดงความเห็นในรายงานการสอบ
บัญชีนั้น ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะให
ขอมูลซึ่งแสดงหรือควรแสดงขอมูลในทาง
สรางสรรค
2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะนําเสนอ
ขอแนะนําเพื่อเปนประโยชนตอบริษัทรับ
ตรวจอยางสม่ําเสมอ
3. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะมุงเนนเสนอ
รายงานที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอ
บริษัทรับตรวจอยางสม่ําเสมอ
4. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญ
เกี่ยวกับขอความในรายงานการสอบบัญชีที่
จูงใจใหบริษัทรับตรวจเกิดความรูสึก
ตองการแกไขปญหาหรือปฏิบัติตาม
ขอแนะนําที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเสนอใน
รายงาน
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.15

0.57

เห็นดวยมาก

4.20

0.74

เห็นดวยมาก

4.11

0.88

เห็นดวยมาก

4.16

0.72

เห็นดวยมาก

4.16

0.66

เห็นดวยมาก

จากตารางที่ 13 พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี
ดานความสรางสรรค อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก
ดังนี้ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะนําเสนอขอแนะนําเพื่อเปนประโยชนตอบริษัทรับตรวจอยางสม่ําเสมอ
( X =4.20) ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญเกี่ยวกับขอความในรายงานการสอบบัญชีที่จูงใจให
บริษัทรับตรวจเกิดความรูสึกตองการแกไขปญหาหรือปฏิบัติตามขอแนะนําที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอในรายงาน ( X =4.16) และในการแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีนั้น ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตจะใหขอมูลซึ่งแสดงหรือควรแสดงขอมูลในทางสรางสรรค ( X =4.15)
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ตารางที่ 14 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตดานความสมบูรณ เปนรายขอ ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
คุณภาพการสอบบัญชี
ดานความสมบูรณ
1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญใน
รายงานการสอบบัญชีที่จะนําเสนอโดยมุงเนน
ถึงความครบถวนสมบูรณของขอมูล
2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญใน
หลักฐานการสอบบัญชีอยางเพียงพอ เพื่อใหได
ขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณ
3. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ความครบถวนของขอมูลสารสนเทศที่สําคัญใน
การนําไปใชเพื่อตัดสินใจของบริษัทรับตรวจ
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.14

0.66

เห็นดวยมาก

4.30

0.65

เห็นดวยมาก

4.00

0.71

เห็นดวยมาก

4.15

0.61

เห็นดวยมาก

จากตารางที่ 14 พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี
ดานความสมบูรณ อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตใหความสําคัญในหลักฐานการสอบบัญชีอยางเพียงพอ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและ
สมบูรณ ( X =4.30) ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญในรายงานการสอบบัญชีที่จะนําเสนอโดย
มุงเนนถึงความครบถวนสมบูรณของขอมูล ( X =4.14) และผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญ
เกี่ยวกับความครบถวนของขอมูลสารสนเทศที่สําคัญในการนําไปใชเพื่อตัดสินใจของบริษัทรับตรวจ
( X =4.00)
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ตารางที่ 15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตดานความทันกาล เปนรายขอ ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
คุณภาพการสอบบัญชี
ดานความทันกาล
1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญในการ
นําเสนอขอมูลที่ทันเวลาของหนวยรับตรวจโดย
ยังคงมุงเนนถึงความมีคุณภาพของการสอบ
บัญชี
2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจัดทํารายงานการสอบ
บัญชีที่มีความครบถวน สมบูรณ และทันเวลา
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพเสมอ
3. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญในการ
นําเสนอรายงานเพื่อใชในการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
4. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญในการ
พิจารณาเปรียบเทียบประโยชนที่จะไดรับจาก
การนําเสนอรายงานที่ทันตอเวลากับความ
เชื่อถือไดของรายงานนั้นเสมอ
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.09

0.63

เห็นดวยมาก

4.39

0.74

เห็นดวยมาก

4.15

0.66

เห็นดวยมาก

4.24

0.63

เห็นดวยมาก

4.22

0.61

เห็นดวยมาก

จากตารางที่ 15 พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับคุณภาพการสอบ
บัญชี ดานความทันกาล อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก
ดังนี้ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจัดทํารายงานการสอบบัญชีที่มีความครบถวน สมบูรณ และทันเวลา เยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพเสมอ ( X =4.39) ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญในการพิจารณาเปรียบเทียบ
ประโยชนที่จะไดรับจากการนําเสนอรายงานที่ทันตอเวลากับความเชื่อถือไดของรายงานนั้นเสมอ
( X =4.24) และผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความสําคัญในการนําเสนอรายงานเพื่อใชในการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ( X =4.15)
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณและสมการพยากรณของความเปนมืออาชีพ
และคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ในการทดสอบอิทธิพลของความเปนมืออาชีพ ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด ดานเทคนิค
และการปฏิบัติหนาที่ ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร และดานทักษะการจัดการองคกร
กับคุณภาพการสอบบัญชี ผูวิจัยทําการวิเคราะหสหสัมพันธการถดถอยแบบพหุคูณ ตามที่ไดตั้งสมมติฐาน
ดังนี้
H1 ความเปนมืออาชีพ ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด มีความสัมพันธกับคุณภาพการสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
H2ความเปนมืออาชีพ ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ มีความสัมพันธกับคุณภาพการสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
H3ความเปนมืออาชีพ ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธกับคุณภาพ
การสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
H4ความเปนมืออาชีพ ดานทักษะการจัดการองคกร มีความสัมพันธกับคุณภาพการสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
การทดสอบความสัมพันธของความเปนมืออาชีพ ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด ดานเทคนิค
และการปฏิบัติหนาที่ ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร และดานทักษะการจัดการองคกร
กับคุณภาพการสอบบัญชี
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธของความเปนมืออาชีพ ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด ดาน
เทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร และดานทักษะการ
จัดการองคกร กับคุณภาพการสอบบัญชี
ตัวแปร
Χ

QUA
4.27
0.51

INT
4.02
0.50
0.65**

S.D.
QUA
INT
TECH
INTER
OMS
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p< 0.01)

TECH
3.99
0.64
0.64**
0.81**

INTER
4.12
0.53
0.79**
0.49**
0.51**

OMS
4.10
0.69
0.61**
0.40**
0.45**
0.80**

VIF

3.06
3.14
3.02
2.75

จากตารางที่ 16 พบวา ความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีมีความสัมพันธทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 มี 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด ดานเทคนิคและ
การปฏิบัติหนาที่ ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร และดานทักษะการจัดการองคกร (r =0.65,
0.64, 0.79 และ 0.61 ตามลําดับ)มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตั้งแต 0.40 – 0.81
Maingot and Quon (2009 : 215-234) ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน
Multicollinearity ดังนั้นผูวิจัยไดทําการทดสอบ Multicollinearity โดยคา Variance Inflation Factor (VIF)
ปรากฏวาคา Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ มีคาตั้งแต 2.75 – 3.14 ซึ่งมีคานอยกวา 10
แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหการถดถอยสําหรับตัวแปรที่พยากรณความเปนมืออาชีพกับคุณภาพผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
β
ตัวแปรอิสระ
b
SEb
t
Sig
ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด
0.23
0.22
0.06
3.67
0.000***
ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
0.12
0.16
0.05
2.52
0.010**
ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร 0.64
0.66
0.06
10.92
0.000***
ดานทักษะการจัดการองคกร
0.05
-0.07 0.04
-1.22
0.220
SEest= ±0.27 R = 0.85 R2 = 0.72 F = 149.74*** Constant =0.46 R2Adjusted = 0.72
***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (p< 0.001)
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p< 0.01)
จากตารางที่ 17 พบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณความเปนมืออาชีพกับคุณภาพของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย มีจํานวน 3 ตัวแปร ซึ่งตัวแปรที่ดีที่สุด คือ ดานความสัมพันธและ
การติดตอสื่อสาร (X3) ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ (X2) และดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด (X1)
มีความสัมพันธ (b) เทากับ 0.66,0.22 และ 0.16 ตามลําดับ
ตัวแปรดานทักษะการจัดการองคกรไมมีอิทธิพลตอความเปนมืออาชีพกับคุณภาพของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (p>0.5) ซึ่งมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ
(SEb) เทากับ ± 0.27 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.85 มีคาสัมประสิทธิ์การทํานาย
(R2) เทากับ 0.72 สามารถนําไปเขียนเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ไดดังนี้
สมการในรูปคะแนนดิบ คือ
Y = 0.46 + 0.64(X3) + 0.23(X1) + 0.12(X2) +0.05(X4)
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
Z = 0.66(X3) + 0.22(X1) + 0.16(X2)+-0.07(X4)

64
โดยที่

X1 = ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด
X2 = ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
X3 = ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
X4 = ดานทักษะการจัดการองคกร
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดตามสมมติฐานการวิจัย ไดดังนี้ (ตารางที่ 17)
สมมติฐาน H1: ยอมรับสมมติฐานความเปนมืออาชีพ ดา นการเรีย นรูอยา งชาญฉลาด
มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (b=0.23,
p<0.001) นั่นคือความเปนมืออาชีพ ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาดมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย หมายความวา ประกอบวิชาชีพควรมีทักษะดานการเรียนรู
อยางชาญฉลาดพรอมที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถนําความรู
ความชํานาญ และทักษะที่มีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางานดานการสอบบัญชีดังนั้นนักบัญชี
จะตองมีทัศนะคติที่จะเรียนรู(Attitude of Learning to Learn) อยางตอเนื่องมิใชจํากัดอยูแคการอบรม
การสัมมนา เทานั้น
สมมติฐาน H2: ยอมรับสมมติฐานความเปนมืออาชีพ ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (b=0.12,
p<0.01) นั่นคือความเปนมืออาชีพ ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ มีอิทธิพลตอคุณภาพการสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย หมายความวา ผูสอบบัญชีมืออาชีพมีความจําเปนตองใช
เทคนิค และการปฏิบัติหนาที่อยางมืออาชีพจึงจะทําใหการสอบบัญชีมีคุณภาพ และเปนที่นาเชื่อถือ
ผูสอบบัญชีมีความสามารถในการวัดมูลคาและการรับรูองคประกอบของงบการเงิน งบกําไรขาดทุน
และงบแสดงฐานะทางการเงิน ตลอดจนมีความสามารถในการใชเกณฑในการวัดมูลคาในงบการเงินได
อยางมีประสิทธิภาพ
สมมติฐาน H3: ยอมรับสมมติฐานความเปนมืออาชีพ ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (b=0.64,
p<0.001) นั่นคือความเปนมืออาชีพ ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร มีอิทธิพลตอคุณภาพ
การสอบบั ญชี ข องผู ส อบบั ญชี รับ อนุญ าตแหง ประเทศไทย หมายความว า ความสัม พัน ธแ ละ
การติดตอสื่อสาร การปฏิบัติงานรวมกันมีการติดตอสื่อสารที่ดี มีความสัมพันธในการทํางาน มีการทํางาน
กันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหการทํางานสอบบัญชีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สมมติฐาน H4: ไมยอมรับสมมติฐานความเปนมืออาชีพ ดานทักษะการจัดการองคกรไมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย นั่นคือความเปน
มืออาชีพ ดานการจัดการองคกร ไมมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย (p>0.5) หมายความวา ผูนําและผูบริหารองคกรที่ดีมีประสิทธิภาพ มีความเปนผูนํา จะทําให
ผูใตบังคับบัญชามีแรงจูงใจในการทํางาน ทําใหงานออกมามีคุณภาพ ดังนั้นการที่ผูสอบบัญชีมีผูนํา
องคกรที่ดี มีการบริหารจัดการคนที่ดีมีประสิทธิภาพ ไมมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอบบัญชี

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเรียนรูอยางชาญฉลาด เทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
ความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร และ ทักษะการจัดการองคกร กับคุณภาพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย
การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ยินยอมใหเปดเผยขอมูล จํานวน 1,142 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ยินยอมใหเปดเผยขอมูล จํานวน 400 คนตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแปรอิสระ ความเปนมือ
อาชีพ ประกอบดวยการเรียนรูอยางชาญฉลาด เทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ ความสัมพันธและ
การติดตอสื่อสาร และทักษะการจัดการองคกร ตัวแปรตาม คุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย ประกอบดวย ความถูกตอง ความเที่ยงธรรม ความชัดเจน ความกะทัดรัด
ความสรางสรรค ความสมบูรณ และความทันกาล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย ไดแก
สถิติพื้นฐานเบื้องตน โดยหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติ เพื่อตอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะห
สหสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปร และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ
สรุปผลการวิจยั
1. ขอมูลทัว่ ไปของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25-30 ป คิดเปน รองลงมา
มีอายุระหวาง 31-35 ป การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รายไดสุทธิเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 60,000 บาท
รองลงมานอยกว า 20,001 บาท ประสบการณการสอบบั ญชีมากกวา 9 ป รองลงมา 4-6 ป สํ านัก
งานสอบบัญชีเปนสํานักงานสอบบัญชีอื่น ๆ ประสบการณทํางานดานอื่น ๆ คือรับทําบัญชี รองลงมา
คื อ วางระบบบั ญ ชี มี ค วามรู ค วามสามารถด า นอื่ น ๆ คื อ ด า นคอมพิ ว เตอร รองลงมา คื อ ด า น
อินเตอรเน็ต การเขารับฝกอบรม 5-6 ครั้งตอป รองลงมา คือมากกวา 6 ครั้งตอป และมีความตองการใน
การฝกอบรม คือดานการสอบบัญชี รองลงมา คือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานกฎหมาย
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพดานการเรียนรูอยาง
ชาญฉลาด จะมุงพัฒนาศักยภาพความเขาใจในสารสนเทศ สิ่งพิมพ และแหลงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
และมีการซักถาม การทําวิจัย การคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะห และสังเคราะห รวมถึงการใชเหตุผล
และการวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบ ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ จะใหความสําคัญความรู
และความเขาใจและสามารถวิเคราะหและเขาใจ การใชประโยชน รวมถึงสามารถปฏิบัติตามขอกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี เชน กฎหมายวาดวยการสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวของกับภาษีอากร
ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสารใหโอกาสสมาชิกของทีมเสนอแนะวิจารณ ใหขอมูล และติชม
ซึ่งกันและกัน เพื่อใหการติดตอสื่อสารเกิดประโยชนมากที่สุด ดานทักษะการจัดการองคกร ใหความสําคัญ
กับการสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในองคกร
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี ดานความถูกตอง
ใหความสําคัญในการนําเสนอรายงานโดยใหความสําคัญในความถูกตองของขอมูลเสมอ ไดรวบรวม
ประเมิน สรุปและนําเสนอรายงานอยางระมัดระวัง และแมนยํา เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ไดตรวจสอบ
และนําเสนอรายงานเปนไปตามความจริงที่เกี่ยวของ ดานความเที่ยงธรรม ไดทําการสอบบัญชีในกิจการ
รับตรวจ โดยปราศจากอคติและความลําเอียงใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีดวยความเที่ยงธรรม
และความซื่อสัตยสุจริตโดยไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ ในการนําเสนอ
ขอมูลในรายงานการสอบบัญชี ใหความสําคัญ ถึงความเปนกลาง และความอิสระเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ดานความชัดเจน ใหความสําคัญเกี่ยวกับความชัดเจนของรายงานการสอบบัญชีเพื่อปองกันความเขาใจ
ผิดพลาดของผูใชขอมูลเสมอ สามารถใชภาษาที่ชัดเจนในการสื่อสารใหผูใชขอมูลเขาใจในสวน
สาระสําคัญของรายงานการสอบบัญชีไดดีหลีกเลี่ยงการใชภาษาทางวิชาการที่ไมจําเปนเพื่อปองกัน
ความไมเขาใจของผูใชขอมูล ดานความกะทัดรัด พิจารณาตัดทอนขอความและคําฟุมเฟอยที่ไมจําเปน
ออกไป แตยังคงไวซึ่งความตอเนื่องของแนวคิดที่รายงานไวเสมอ ดานความสรางสรรค นําเสนอขอแนะนํา
เพื่อเปนประโยชนตอบริษัทรับตรวจอยางสม่ําเสมอ ดานความสมบูรณ ใหความสําคัญในหลักฐาน
การสอบบัญชีอยางเพียงพอ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณ ดานความทันกาล ทํารายงาน
การสอบบัญชีที่มีความครบถวน สมบูรณ และทันเวลา เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
4. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิเคราะหสหสัมพันธของความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยพบวา ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธทางบวก ไดแก ดานการเรียนรู
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อยางชาญฉลาด ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร และดานทักษะ
การจัดการองคกร
ผลการวิเคราะหความถดถอย พบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณคุณภาพการสอบบัญชีของ
ผูส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตแหง ประเทศไทย มี จํา นวน 3 ตัว แปรเมื่ อ พิจ ารณาตั ว แปรที่ดีที่สุ ด คือ
ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสารและดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย คือ ตัวแปรดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสารและดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด
รองลงมา คือ ตัวแปรดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ สวนตัวแปร ดานทักษะการจัดการองคกร ไมมี
อิทธิพลตอความเปนมืออาชีพกับคุณภาพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดตามสมมติฐานการวิจยั ไดดงั นี้
สมมติฐาน H1: สนับสนุนความเปนมืออาชีพ ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย นั่นคือความเปนมืออาชีพ
ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาดมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย
สมมติฐาน H2: สนับสนุนความเปนมืออาชีพ ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย นั่นคือความเปนมืออาชีพ
ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ มีอิทธิพลตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย
สมมติฐาน H3: สนับสนุนความเปนมืออาชีพ ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย นั่นคือ
ความเปนมืออาชีพ ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร มีอิทธิพลตอคุณภาพการสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
สมมติฐาน H4: ไมสนับสนุนความเปนมืออาชีพ ดานทักษะการจัดการองคกรไมมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย นั่นคือความเปนมืออาชีพ
ดานทักษะการจัดการองคกร ไมมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี กลาวคือผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความเขาใจในสารสนเทศ สิ่งพิมพ
และแหลงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส และการซักถาม การทําวิจัย การคิดอยางมีเหตุผล วิเคราะห และ
สังเคราะห รวมถึงการใชเหตุผลและการวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบ มีความสามารถที่จะจัดระบบงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคลองกับ นันทวรรณ วงคไชย (2552 : 144) ไดศึกษา ผลกระทบ
ของความเปนมืออาชีพ และจรรยาบรรณ วิชาชีพ ที่มีตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมือ
อาชีพโดยรวมดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด อยูในระดับมาก เนื่องจาก ผูสอบบัญชีมีความสามารถที่จะ
ระบุและจัดระบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการซักถาม การทําวิจัย คิดอยางมีเหตุผล
ดังนั้น จะเห็นวาผูประกอบวิชาชีพควรมีทักษะดานการเรียนรูอยางชาญฉลาดพรอมที่จะเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถนําความรู ความชํานาญ และทักษะที่มีมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางานดานการสอบบัญชีดังนั้นนักบัญชีจะตองมีทัศนคติที่จะเรียนรู
(Attitude of Learning to Learn) อยางตอเนื่องมิใชจํากัดอยูแคการอบรม การสัมมนา เทานั้น ซึ่งจะกอใหเกิด
คุณภาพในการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ
ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี กลาวคือ การมีความรูและความเขาใจและสามารถวิเคราะหและเขาใจ
การใชประโยชน รวมถึงสามารถปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี เชน กฎหมาย
วาดวยการสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวของกับภาษีอากร เปนตน รองลงมา ไดแก การประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนทศ โทรศัพทเคลื่อนที่ ในการติดตอสื่อสาร และการสงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับ อักษราภรณ แวนแกว (2548 : 35) พบวาความเปนมืออาชีพของนักบัญชีโดยภาพรวม
และเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด ดานเทคนิคและการปฏิบัติ
หนาที่ ดานบุคคล ดานสัมพันธและการติดตอสื่อสาร และดานองคกรและการบริหารจัดการธุรกิจ
ดังนั้น การเปนผูสอบบัญชีมืออาชีพมีความจําเปนตองใชเทคนิค และการปฏิบัติหนาที่อยางมืออาชีพ
จึงจะทําใหการสอบบัญชีมีคุณภาพ และเปนที่นาเชื่อถือ
ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี กลาวคือ การปฏิบัติงานที่ดี มีศักยภาพในการแกไข
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ปญหาและปรับปรุงแกไขงานใหดีอยูเสมอ ใหสมาชิกในทีมเกิดความเขาใจตรงกันในการทํางานให
การทํางานดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน จนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มีศักยภาพในการสรางความไววางใจ
ความเชื่อมั่นใหสมาชิกในทีมมีการรวมมือกันในการทํางานและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไดเปนอยาง
ดี รวมทั้งสามารถสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจซึ่งกันและกันเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับ ฐานิตย เกษร (2551 : 90) ไดศึกษาผลกระทบของการทํางานเปนทีมและการบริหาร
ความขัดแยงที่มีตอคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ พบวา สํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการทํางานเปนทีมโดยรวม และเปนรายดาน
อยูในระดับมาก เชน ดานการพัฒนาบุคลากร ดานสนับสนุนและการไววางใจ และดานสัมพันธภาพ
ระหวางกลุมที่ดี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงโดยรวมและเปนรายดาน อยูใน
ระดับมาก เชน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานลักษณะของบุคคล และดานความไมสอดคลองกัน
ระหวางคําสั่ง มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมและเปนรายดานอยูใน
ระดับมาก เชน ดานความทันกาล ดานความถูกตอง ดานความสรางสรรคและดานความสมบูรณ
และอยูในระดับมากที่สุด เชน ดานความเที่ยงธรรมสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณที่มีจํานวนผูสอบบัญชี
ในสํานักงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการทํางานเปนทีมการบริหารความขัดแยง
โดยรวมและคุณภาพการสอบบัญชี ดานความเที่ยงธรรมแตกตางกัน ระยะเวลาการดําเนินงานของ
สํานักงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการทํางานเปนทีมโดยรวมและการบริหาร
ความขัดแยงโดยรวมแตกตางกัน จํานวนสายสอบบัญชีแ ละจํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกร
ในความรับผิดชอบแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการทํางานเปนทีมโดยรวม และ
การบริ ห ารความขั ด แย ง โดยรวมแตกตา งกั น ประเภทธุ ร กิ จ ของสหกรณ แ ละกลุม เกษตรกร
ในความรับผิดชอบแตกตางกันมีความคิดเห็นดวยเกีย่ วกับการมีการทํางานเปนทีมโดยรวมการบริหาร
ความขัดแยง ดานลักษณะของบุคคล คุณภาพการสอบบัญชี ดานความชัดเจน ดานความกะทัดรัด และ
ดานความสรางสรรคแตกตางกัน
ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานทักษะการจัดการองคกร มีความสัมพันธ
เชิงลบกับคุณภาพการสอบบัญชี กลาวคือ ดานทักษะการจัดการองคกร การใหความสําคัญกับการสราง
แรงจูงใจในการทํางานเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในองคกรความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ
การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย และการจัดการทรัพยากร รวมถึงการตัดสินใจอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอบบัญชีซึ่งไมสอดคลองกับ นันทวรรณ วงคไชย (2552 :
108) ไดศึกษา ผลกระทบของความเปนมืออาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่มีตอคุณภาพการสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความเปนมืออาชีพ ดานทักษะการจัดการองคกร
สงผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี
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คุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานความถูกตอง ดานความเที่ยงธรรม
ดานความชัดเจน ดานความกะทัดรัด ดานความสรางสรรค ดานความสมบูรณ และดานความทันกาล
กลาววา ผูสอบบัญชีไดนําเสนอรายงานโดยใหความสําคัญในความถูกตองของขอมูลเสมอ มีการตรวจสอบ
และนําเสนอรายงานเปนไปตามความจริงที่เกี่ยวของ ไดทําการสอบบัญชีในกิจการรับตรวจโดยปราศจาก
อคติและความลําเอียง ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีดวยความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย
สุจริตโดยไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญมีการใชภาษาที่ชัดเจนในการ
สื่อสารใหผูใชขอมูลเขาใจในสวนสาระสําคัญของรายงานการสอบบัญชีไดดี ใหความสําคัญที่จะหลีกเลี่ยง
การใชภาษาทางวิชาการที่ไมจําเปนเพื่อปองกันความไมเขาใจของผูใชขอมูลเสมอ ในการนําเสนอ
รายงาน จะพิจารณาตัดทอนขอความและคําฟุมเฟอยที่ไมจําเปนออกไปแตยังคงไวซึ่งความตอเนื่อง
ของแนวคิดที่รายงานไวเสมอ ใหความสําคัญในการสรางขอมูลที่กระชับและไดใจความ เพื่อใหผูอาน
เขาใจและใชเวลานอย มีการเสนอขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริษัทรับตรวจ และใหความสําคัญ
เกี่ยวกับขอความในรายงานการสอบบัญชีที่จูงใจใหบริษัทรับตรวจเกิดความรูสึกตองการแกไขปญหา
หรือปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่เสนอในรายงาน มีการจัดทํารายงานการสอบบัญชีที่มีความครบถวน
สมบูรณ และทันเวลา เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพเสมอ และใหความสําคัญในการพิจารณาเปรียบเทียบ
ประโยชนที่จะไดรับจากการนําเสนอรายงานที่ทันตอเวลากับความเชื่อถือไดของรายงานนั้น ๆ เสมอ
สอดคลองกับ จารุมน ศรีสันต (2550 : 17) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณคาวิชาชีพกับคุณภาพ
การสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย พบวา ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความคิดเห็น
ดวยเกี่ยวกับการมีคุณคาวิชาชีพ โดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานคุณธรรม
ดานเที่ยงธรรม ดานความเปนอิสระ ดานมรรยาทแหงวิชาชีพ ดานความรับผิดชอบตอสังคม และดาน
ความตั้งใจที่จะเรียนรูตลอดชีวิต และมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม
และเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานความถูกตอง ดานความชัดเจน ดานความกะทัดรัด
ดานความสรางสรรค ดานความสมบูรณ และดานความทันกาล ผลการวิเคราะหความสัมพันธและ
ผลกระทบ พบวา คุณคาวิชาชีพ ดานความเที่ยงธรรม ดานความเปนอิสระ ดานความรับผิดชอบตอ
สังคม ดานมรรยาทตอวิชาชีพ และดานความตั้งใจที่จะเรียนรูตลอดชีวิต มีความสัมพันธและผลกระทบ
เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ดานความถูกตอง ดานความชัดเจน ดานความกะทัดรัด
ดานความสรางสรรค ดานความสมบูรณ และดานความทันกาล
ความเปนมืออาชีพ ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี กลาวคือ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ควรมีทักษะดานการเรียนรูอยางชาญฉลาดพรอมที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ การปฏิบัติงานรวมกันมีการติดตอสื่อสารที่ดี มีความสัมพันธในการทํางาน มีการทํางานกัน
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เปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหการทํางานสอบบัญชีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการใช
เทคนิค และการปฏิบัติหนาที่อยางมืออาชีพจึงจะทําใหการสอบบัญชีมีคุณภาพ และเปนที่นาเชื่อถือมา
ยิ่งขึ้น และดานทักษะการจัดการองคกรมีความสัมพันธเชิงลบและไมมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาเรื่องความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ควรใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ ในดานการเรียนรู
อยางชาญฉลาด ที่มีผลตอการสรางคุณภาพการสอบบัญชี เพื่อนําไปสรางขอไดเปรียบในวิชาชีพสอบ
บัญชีตอไป
2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ควรใหความสําคัญในดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูสอบบัญชี เพื่อใหงานตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยี ขอมูลสารสนเทศ เพื่อสงผลใหการทํางานสอบบัญชีมีคุณภาพ และทําใหลูกคามีความเชื่อมั่น
ในการสอบบัญชี
3. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ควรใหความสําคัญในดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
มีการใชภาษาที่ชัดเจนในการสื่อสารใหผูใชขอมูลเขาใจในสวนสาระสําคัญของรายงานการสอบบัญชี
และสามารถสะทอนถึงความนาเชื่อถือไดของงบการเงิน
4. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ควรใหความสําคัญกับคุณภาพการสอบบัญชี โดยเฉพาะความชัดเจน
และความสรางสรรครายงานการสอบบัญชี เพื่อใหไดรายงานการสอบบัญชีที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ
ผูใชขอมูล
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
ในการศึกษาวิจัยเรื่องความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย ไดศึกษาอิทธิพลตามรายละเอียดที่ระบุไวในเนื้อหา แตอยางไรก็ตามควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ ดังตอไปนี้
1. ควรศึกษาวิจัยคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตามทัศนคติของ
ผูประกอบการหรือเจาของบริษัท เพื่อเปนการเปรียบเทียบกัน
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2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของความเปนมืออาชีพตอคุณภาพ
การสอบบัญชี
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต”
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ แบงออกเปน 4 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูสอบบัญชีรับอนุญาต มีจํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
มีจํานวน 22 ขอ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
มีจํานวน 24 ขอ
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการสรางคุณภาพการสอบบัญชี มีจํานวน 4 ขอ
2. การตอบแบบสอบถามนี้ คําตอบของทานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัย กรุณาตอบใหครบถวนสมบูรณทุกขอ ทุกตอน เพื่อใหการวิจัยนี้มีความเที่ยงตรง และเกิด
ประโยชนอยางแทจริง โปรดตอบแบบสอบถาม
3. ขอมูลที่ทานตอบแบบสอบถามนี้จะเก็บเปนความลับ การนําเสนอผลการวิจัยจะเสนอ
ในภาพรวมเทานั้น
4. หากทานมีปญหาหรือขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบสอบถามชุดนี้ โปรดติดตอ
ขาพเจา นางณัฏฐธิดา จินมอญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 135 หมู 6 ตําบลนาปรัง
อําเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท 054-430982, 093-2598660,097-9499032
E-mail : kroodiay@gmail.com

ขอขอบพระคุณที่ใหขอมูลไว ณ โอกาสนี้
(นางณัฏฐธิดา จินมอญ)
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
คําชี้แจง : โปรดกาเครื่องหมาย ( ) ในชองที่ตรงกับขอมูลของทานตามสภาพความเปนจริง
1. เพศ
 หญิง
 ชาย
2. อายุ
 25-30 ป
 36-40 ป

 31-35 ป
 มากกวา 40 ป

3. การศึกษา
 ปริญญาตรี

 สูงกวาปริญญาตรี

4. รายไดสุทธิเฉลี่ยตอเดือน
 นอยกวา 20,001 บาท
 40,001-60,000 บาท

 20,001-40,000 บาท
 มากกวา 60,000 บาท

5. ประสบการณการสอบบัญชี
 1-3 ป
 7-9 ป

 4-6 ป
 มากกวา 9 ป

6. สํานักงานสอบบัญชีของทาน คือ
 สํานักงานสอบบัญชีในกลุม Big 4

 สํานักงานสอบบัญชีอื่น ๆ

7. ประสบการณการทํางานในดานอื่น ๆ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 รับทําบัญชี
 วางระบบบัญชี
 ตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................
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8. ทานมีความรูความสามารถอื่น ๆ ดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ดานคอมพิวเตอร
 ดานอินเตอรเน็ต
 ดานการเมืองและการปกครอง  ดานกฎหมายอื่น ๆ
 ดานอืน่ ๆ โปรดระบุ...................................
9. ทานเคยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการสอบบัญชีกี่ครั้งตอป
 1-2 ครั้ง
 3-4 ครั้ง
 5-6 ครั้ง
 มากกวา 6 ครั้ง
10. ทานมีความตองการในการฝกอบรมเพิ่มเติมดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 การบัญชี
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 การสอบบัญชี
 กฎหมาย
 อื่น ๆ โปรดระบุ...............................................
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ตอนที่ 2
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
คําชี้แจง : โปรดกาเครื่องหมาย ( ) เพียงหนึ่งขอเทานั้น เพื่อแสดงวาทานมีความคิดเห็นมากนอย
เพียงใดกับขอความขางลางนี้
ระดับความคิดเห็น
ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับ
เห็น
เห็น เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
อนุญาต
ดวย
ดวย
นอย
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
นอย
ที่สุด
ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด
1. ทานมีความสามารถที่จะจัดระบบงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
2. ทานมีความเขาใจในสารสนเทศ
สิ่งพิมพ และ แหลงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสไดดี
3. ทานมีการซักถาม การทําวิจัย การคิด
อยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะห และ
สังเคราะห รวมถึงการใชเหตุผลและ
การวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบ
4. ทานสามารถที่จะระบุปญหาและแกไข
ปญหาในสถานการณที่ไมคุนเคยได
อยางมีประสิทธิภาพ
ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
5. ทานมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการทํางานของโปรแกรม
สําเร็จรูปทางดานการบัญชีเปนอยางดี
6. ทานสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โทรศัพทเคลื่อนที่ ในการ
ติดตอสื่อสารและการสงสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ
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ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต
7. ทานมีการวิเคราะหความเสี่ยงทางการ
บัญชีกับความเสี่ยงทางธุรกิจไดเปน
อยางดี
ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่
8. ทานมีความสามารถในการวัดมูลคา
และการรับรูองคประกอบของงบ
การเงิน งบกําไรขาดทุนและงบแสดง
ฐานะทางการเงินตลอดจนมี
ความสามารถในการเลือกใชเกณฑใน
การวัดมูลคาในงบการเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
9. ทานมีความรูและความเขาใจและ
สามารถวิเคราะหและเขาใจ การใช
ประโยชน รวมถึงสามารถปฏิบัติตาม
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพได
เปนอยางดี เชน กฎหมายวาดวยการ
สอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวของกับภาษี
อากร เปนตน
ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
10. ทานมีความสามารถในการ
ติดตอสื่อสารทั้งระหวางบุคคลและ
การสื่อสารระหวางองคกรเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

เห็นดวย
มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น
เห็น
เห็นดวย
ดวย
ดวย
ปานกลาง
มาก
นอย

เห็นดวย
นอย
ที่สุด
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ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต
11. ทานใหความสําคัญกับการทํางานเปน
ทีม เนื่องจากหนวยงานหรือองคกร
จะบรรลุจุดมุงหมายไดตองอาศัย
ความรวมมือและการประสานงาน
ระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ
12. ทานสามารถทําใหสมาชิกในทีมเกิด
ความเขาใจตรงกันในการทํางานให
การทํางานดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน จนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
13. ทานมีการวางแผนการปฏิบัติงาน
รวมกัน และมีการประเมินผลการ
ทํางานเปนทีมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ดานความสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
14. ทานมีศักยภาพในการสรางความ
ไววางใจ ความเชื่อมั่นใหสมาชิกใน
ทีมมีการรวมมือกันในการทํางาน
และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไดเปน
อยางดี
15. ทานสามารถสรางความเชื่อมั่น และ
ความไววางใจ ซึ่งกันและกันเพื่อให
การทํางานมีประสิทธิภาพ
16. ทานมีศักยภาพในการแกไขปญหา
และปรับปรุงแกไขงานใหดีอยูเสมอ

เห็นดวย
มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น
เห็น
เห็นดวย
ดวย
ดวย
ปานกลาง
มาก
นอย

เห็นดวย
นอย
ที่สุด
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ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต
17. ทานมีศักยภาพในการเปนผูนําของทีม
ที่มีประสิทธิภาพและจูงใจให
ผูปฏิบัติงานในทีมทํางานรวมกัน
อยางสบายใจและเขาใจกันเปนอยาง
ดี
18. ทานสามารถใหโอกาสสมาชิกของทีม
เสนอแนะวิจารณ ใหขอมูล และติชม
ซึ่งกันและกัน เพื่อใหการ
ติดตอสื่อสารเกิดประโยชนมากที่สุด
ดานทักษะการจัดการองคกร
19. ทานมีความสามารถในการวางแผน
เชิงกลยุทธ การบริหารโครงการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย และการ
จัดการทรัพยากร รวมถึงการตัดสินใจ
อยางมีประสิทธิภาพ
ดานทักษะการจัดการองคกร
20. ทานมีความสามารถที่จะจัดระบบและ
มอบหมายงานรวมถึงสามารถจูงใจ
และพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตาม
นโยบายขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
21. ทานใหความสําคัญกับแนวคิดและ
หลักการความเปนผูนําในทางวิชาชีพ
ซึ่งจะสงผลใหทานสามารถบรรลุ
เปาหมายและประสบความสําเร็จใน
วิชาชีพ

เห็นดวย
มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น
เห็น
เห็นดวย
ดวย
ดวย
ปานกลาง
มาก
นอย

เห็นดวย
นอย
ที่สุด
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ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต
22. ทานใหความสําคัญกับการสราง
แรงจูงใจในการทํางานเพื่อสรางขวัญ
และกําลังใจในองคกร

เห็นดวย
มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น
เห็น
เห็นดวย
ดวย
ดวย
ปานกลาง
มาก
นอย

เห็นดวย
นอย
ที่สุด
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ตอนที่ 3
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
คําชี้แจง : โปรดกาเครื่องหมาย ( ) เพียงหนึ่งขอเทานั้น เพื่อแสดงวาทานมีความคิดเห็นมากนอย
เพียงใดกับขอความขางลางนี้
ระดับความคิดเห็น
เห็น
เห็น เห็นดวย
คุณภาพการสอบบัญชี
เห็นดวย
เห็นดวย
ดวย
ดวย
นอย
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
นอย
ที่สุด
ดานความถูกตอง
1. ทานนําเสนอรายงานโดยใหความสําคัญ
ในความถูกตองของขอมูลเสมอ
2. ทานไดตรวจสอบและนําเสนอ
รายงานเปนไปตามความจริงที่
เกี่ยวของ
3. ทานไดรวบรวม ประเมิน สรุปและ
นําเสนอรายงานอยางระมัดระวัง และ
แมนยํา เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ดานความเที่ยงธรรม
4. ในการนําเสนอขอมูลในรายงานการ
สอบบัญชี ทานใหความสําคัญ ถึง
ความเปนกลาง และความอิสระเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ
5. ทานไดทําการสอบบัญชีในกิจการรับ
ตรวจ โดยปราศจากอคติและความ
ลําเอียง
6. ทานใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีดวยความเที่ยงธรรมและ
ความซื่อสัตยสุจริตโดยไมปกปด
ขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอัน
เปนสาระสําคัญ
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คุณภาพการสอบบัญชี
ดานความชัดเจน
7. ทานสามารถใชภาษาที่ชัดเจนในการ
สื่อสารใหผูใชขอมูลเขาใจในสวน
สาระสําคัญของรายงานการสอบบัญชี
ไดดี
8. ทานใหความสําคัญเกี่ยวกับความ
ชัดเจนของรายงานการสอบบัญชีเพื่อ
ปองกันความเขาใจผิดพลาดของผูใช
ขอมูลเสมอ
9. ทานใหความสําคัญที่จะหลีกเลี่ยงการ
ใชภาษาทางวิชาการที่ไมจําเปนเพื่อ
ปองกันความไมเขาใจของผูใชขอมูล
เสมอ
10. ทุกครั้งที่ทานมีความจําเปนที่จะตอง
ใชศัพทเทคนิค ทานจะตองมี
คําอธิบายหรือคํานิยามศัพทเสมอ
ดานความกะทัดรัด
11. ทานใหความสําคัญในการนําเสนอ
รายงานที่ตรงประเด็น และไมออม
คอม
12. ทานใหความสําคัญในการสราง
ขอมูลที่กระชับและไดใจความ
เพื่อใหผูอานเขาใจและใชเวลานอย

เห็นดวย
มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น
เห็น
เห็นดวย
ดวย
ดวย
ปานกลาง
มาก
นอย

เห็นดวย
นอย
ที่สุด
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คุณภาพการสอบบัญชี
13. ในการนําเสนอรายงาน ทานจะ
พิจารณาตัดทอนขอความและคํา
ฟุมเฟอยที่ไมจําเปนออกไป แตยัง
คงไวซึ่งความตอเนื่องของแนวคิดที่
รายงานไวเสมอ
ดานความสรางสรรค
14. ในการแสดงความเห็นในรายงานการ
สอบบัญชีนั้น ทานจะใหขอมูลซึ่ง
แสดงหรือควรแสดงขอมูลในทาง
สรางสรรค
15. ทานจะนําเสนอขอแนะนําเพื่อเปน
ประโยชนตอบริษัทรับตรวจอยาง
สม่ําเสมอ
16. ทานจะมุงเนนเสนอรายงานที่มี
เนื้อหาที่เปนประโยชนตอบริษัทรับ
ตรวจอยางสม่ําเสมอ
17. ทานใหความสําคัญเกี่ยวกับขอความ
ในรายงานการสอบบัญชีที่จูงใจให
บริษัทรับตรวจเกิดความรูสึก
ตองการแกไขปญหาหรือปฏิบัติตาม
ขอแนะนําที่ทานเสนอในรายงาน
ดานความสมบูรณ
18. ทานใหความสําคัญในรายงานการ
สอบบัญชีที่จะนําเสนอโดยมุงเนน
ถึงความครบถวนสมบูรณของขอมูล

เห็นดวย
มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น
เห็น
เห็นดวย
ดวย
ดวย
ปานกลาง
มาก
นอย

เห็นดวย
นอย
ที่สุด
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คุณภาพการสอบบัญชี
19. ทานใหความสําคัญในหลักฐานการ
สอบบัญชีอยางเพียงพอ เพื่อใหได
ขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณ
20. ทานใหความสําคัญเกี่ยวกับความ
ครบถวนของขอมูลสารสนเทศที่
สําคัญในการนําไปใชเพื่อตัดสินใจ
ของบริษัทรับตรวจ
ดานความทันกาล
21. ทานใหความสําคัญในการนําเสนอ
ขอมูลที่ทันเวลาของหนวยรับตรวจ
โดยยังคงมุงเนนถึงความมีคุณภาพ
ของการสอบบัญชี
22. ทานจัดทํารายงานการสอบบัญชีที่มี
ความครบถวน สมบูรณ และทันเวลา
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพเสมอ
23. ทานใหความสําคัญในการนําเสนอ
รายงานเพื่อใชในการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม
24. ทานใหความสําคัญในการพิจารณา
เปรียบเทียบประโยชนท่ีจะไดรับจาก
การนําเสนอรายงานที่ทันตอเวลากับ
ความเชื่อถือไดของรายงานนั้นเสมอ

เห็นดวย
มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น
เห็น
เห็นดวย
ดวย
ดวย
ปานกลาง
มาก
นอย

เห็นดวย
นอย
ที่สุด
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ตอนที่ 4
ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการสรางคุณภาพการสอบบัญชี
คําชี้แจง จงตอบคําถามตอไปนี้ตามความคิดเห็นของทาน
1. ทานคิดวาผูสอบบัญชีรับอนุญาตควรจะตองพัฒนาศักยภาพในดานใด เพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีใหดีขึ้น
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. ทานคิดวาปจจัยใดบางที่เปนอุปสรรคตอการสรางคุณภาพการสอบบัญชี
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. ขอเสนอแนะอื่น ๆ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
คุณภาพเครื่องมือ
ตารางที่ 18 แสดงคาอํานาจจําแนกรายขอ และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ขอ
1. ความเปนมืออาชีพ
1.1 ดานการเรียนรูอยาง
ชาญฉลาด
1.
2.
3.
4.
รวม
1.2 ดานเทคนิคและการ
ปฏิบัติหนาที่
1.
2.
3.
4.
5.
รวม
1.3 ดานความสัมพันธและ
การติดตอสื่อสาร
1.
2.
3.
4.
5.

คาอํานาจจําแนกรายขอ

คาความเชื่อมั่น

0.823
0.755
0.864
0.823
-

0.861

0.968
0.905
0.932
0.916
0.907
-

0.941

0.937
0.908
0.900
0.918
0.900
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ขอ
6.
7.
8.
9.
รวม
1.4 ดานองคกร
1.
2.
3.
4.
รวม
2. คุณภาพการสอบบัญชี
2.1 ดานความถูกตอง
1.
2.
3.
รวม
2.2 ดานความเที่ยงธรรม
1.
2.
3.
รวม
2.3 ดานความชัดเจน
1.
2.
3.

คาอํานาจจําแนกรายขอ
0.903
0.924
0.912
0.908
-

คาความเชื่อมั่น

0.992

0.931
0.948
0.877
0.873
-

0.930

0.889
0.908
0.936
-

0.939

0.895
0.860
0.569
-

0.841

0.707
0.694
0.737
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ขอ
4.
รวม
2.4 ดานความกะทัดรัด
1.
2.
3.
รวม
2.5 ดานความสรางสรรค
1.
2.
3.
4.
รวม
2.6 ดานความสมบูรณ
1.
2.
3.
รวม
2.7 ดานความทันกาล
1.
2.
3.
4.
รวม

คาอํานาจจําแนกรายขอ
0.685
-

คาความเชื่อมั่น
0.763

0.860
0.787
0.947
-

0.908

0.929
0.898
0.910
0.915
-

0.934

0.836
0.911
0.893
-

0.917

0.920
0.914
0.902
0.947
-

0.940
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ภาคผนวก ค
หนังสือขอความอนุเคราะห
(สําเนา)
ที่ ศธ.0532.45 / ว 3382

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
57100
1 มิถุนายน 2559

เรื่อง
เรียน

ขออนุญาตใหนักศึกษาเก็บขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําวิทยานิพนธ
ผูสอบรับบัญชีอนุญาต

นางณัฏฐธิดา จินมอญ รหัส 57890016 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สํานักวิชา
บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อยูระหวางเตรียมการเก็บขอมูลเพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ
เรื่อง “อิทธิพลของความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต” ซึ่งเปน
เงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อใหการจัดการวิทยานิพนธ เรื่องดังกลาวไดขอมูลที่เที่ยงตรงและถูกตองตามความ
เปนจริง สํานักวิชาบัญชี จึงขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาว จัดเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงาน
ของทาน โดยสํานักวิชาบัญชี ไดมอบหมายให นางณัฏฐธิดา จินมอญ โทรศัพท 09 3259 8600 เปนผู
ประสานงานกับทานในเรื่องการจัดเก็บขอมูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ปานฉัตร อาการักษ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานฉัตร อาการักษ)
คณบดีสํานักวิชาบัญชี
สํานักวิชาบัญชี
โทรศัพท 088-259-013-7 โทรสาร 053-776-429
http://accounting.cru.in.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Accounting_cru@hotmail.com
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่ อ - สกุล
นางณัฏฐธิดา จินมอญ
วัน เดือน ปี เกิด 9 กุมภาพันธ์ 2526
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 57 ตำบลงิม
อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง (ปวส.)
วิทยำลัยเทคนิคพะเยำ
พ.ศ. 2549
บริ หำรธุ รกิจบัณฑิต (กำรบัญชี)
มหำวิทยำลัยรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย
พ.ศ. 2552
ประกำศนียบัตรบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2550
หน้าที่การเงิน วิทยำลัยเทคนิคพะเยำ
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ
พ.ศ. 2551
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพสิ นค้า
บริ ษทั สยำมบรรจุภณั ฑ์ (TCI)
บริ ษทั ในเครื อซีเมนต์ไทย (SCG)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั ครู วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรปง
อำเภอปง จังหวัดพะเยำ

