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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานและคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตในประเทศไทย และเพื่อทดสอบผลกระทบของปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
จานวน 104 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านคุ ณสมบัติ
ผู้สอบบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และด้านวิธีปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เ กี่ยวข้อง และด้านการบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด 3) ปัจจัยในการ
ปฏิบัติงาน ด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และด้านวิธีปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพงานสอบบัญชี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำหลัก: คุณภาพงานสอบบัญชี, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Abstract
This research purpose to study the operational factors and the quality of the auditing work
of the authorized auditors in Thailand and to test the impact of operational factors that affect the
quality of auditing work of licensed auditors in Thailand. Collecting data from questionnaires from
104 licensed auditors in Thailand. The statistics used for data analysis were frequency, percentage,
mean standard deviation and multiple regression analysis.
The results of the research showed that 1) Certified Public Accountants have opinions on
the operational factors auditor qualification auditor's ethics, related environment, and work practices
at the highest level. 2) Certified Public Accountants have opinions on the quality of the audit work
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of the certified public accountant Reliability, satisfaction of those involved and achieving goals at
the highest level. 3) Factors in operation the auditor's ethics, relevant environment and work
practices have a relationship and a positive impact on the quality of the audit with statistical
significance at the level of 0.05
Keywords: Quality auditing, Certified Public Accountant
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เศรษฐกิ จ ในปัจ จุบัน มีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะมีก ารเกิดขึ้นของธุรกิ จหลากหลาย
ประเภท และต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ ส่งผลให้ต้องประสบกับปัญหาด้านเงินลงทุน ดังนั้น เพื่อให้เกิด
สภาพคล่องในการเงิน และผลลัพธ์จากการลงทุนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นักลงทุน จึงต้องมองหาแหล่งลงทุนใหม่ ๆ
เพื่อที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะในการประกอบธุรกิจ เพื่อหวังผลกาไร จาเป็นต้องมีการจัดทา
งบการเงินเพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการนั้นอย่างน้อยปีละครั้ง งบการเงินดังกล่าว
ย่อมเป็นที่สนใจแก่บุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน เช่น เจ้าของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการของตนต้องเสียภาษีเป็นจานวน
เท่าใด มีผลการดาเนินงานเป็นอย่างไร ธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ให้กู้เงินแก่กิจการต้องการทราบว่ากิจการมี
ความสามารถที่จะหาเงินมาชาระดอกเบี้ยและใช้คืนเงินกู้ได้หรือไม่ (พยอม สิงห์เสน่ห์. 2548 : 4-5) ดังนั้นในการ
หาแหล่งเงินทุนจึงต้องอาศัยรายงานทางการเงิน เพื่อที่จะช่วยในการตัดสินใจของผู้ให้กู้ หรือนักลงทุนต่างๆ จึง
ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย (Certified Public Accountants : CPA) ต้องมีการปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องมี
การตรวจสอบความถูกต้อง ความโปร่งใสและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ต่องบการเงินที่ตรวจสอบ เพื่อให้ผล
การแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้ที่ต้องการใช้งบการเงินที่เกี่ยวข้องในการ
นาเสนอข้อมูล และรายการทางตัวเลขต่างๆ โดยนาข้อมูลในงบการเงินมาใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิ จได้ใน
อนาคตได้ (อรพินท์ วงศ์ก่อ, 2555) ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงต้องมีการวางแผนต่างๆ ในการสอบบัญชี เพื่อให้ผลลัพธ์ใน
การสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ
ในการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีจึงต้องคานึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์ของการสอบบัญชี เพื่อให้
งานสอบบัญชีมีป ระสิท ธิภาพ และประสิท ธิผ ล เช่น จรรยาบรรณ คุณสมบัติ สภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้อง และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้งบการเงินขององค์กรที่ตรวจสอบมีคุณภาพ ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ดังนั้นปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้จึงอาจส่งผลต่อกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับงบการเงิน หลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้และการสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ ใช้ที่สนใจ การสอบบัญชีควรปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมี
ความเป็นอิสระ (นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะและศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2558)
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีต่อ คุณภาพงานสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีต่อ
คุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการปฏิบัตงิ านและคุณภาพงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาผลกระทบระหว่างปัจจัยในการปฏิบัตงิ านต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตในประเทศไทย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ประโยชน์ด้านวิชาการ
ผลวิจัยจะช่วยสะท้อนปัจจัยที่สาคัญในการปฏิบัติงานทีม่ ีต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตในประเทศไทย ที่สามารถนาไปพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาต
2. ประโยชน์ด้านการปฏิบัติและการนาไปใช้
2.1 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้
2.2 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนาไปใช้พัฒนาให้เหมาะสมกับคุณภาพของงานสอบบัญชี
กรอบแนวคิด
การวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการปฏิบัติงานทีม่ ีต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ในประเทศไทย มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

รูปภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
3
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยที่ปฏิบัติงานสอบบัญชี จานวน
9,428 คน (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยที่ปฏิบัติงานสอบบัญชี จานวน
384 คน โดยการสุ่ม ตัว อย่างอย่างง่ายจากประชากร โดยใช้สู ตรคานวณของ Yamane (1973) ก าหนดค่ า
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้ทาการส่งแบบสอบถาม และมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งหมด 104 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 27.08
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ในการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตในประเทศไทย
โดยรวมและรายด้าน
ปัจจัยในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ด้านคุณสมบัติผสู้ อบบัญชี
ด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
ด้านสภาพแวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้อง
ด้านวิธีปฏิบัติงาน
ภาพรวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.59
4.54
4.65
4.66
4.61

0.52
0.40
0.56
0.56
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้อ ย 3 ล าดับ แรก ได้แก่ ด้านวิธี ป ฏิบัติ ง าน ( X = 4.66) ด้าน สภาพแวดล้อ มที่ เ กี่ ยวข้อ ง
( X = 4.65) และด้านคุณสมบัติผู้สอบบัญชี ( X = 4.59) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
โดยรวมและรายด้าน
คุณภาพงานสอบบัญชี
ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านความพึงพอใจของผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ด้านการบรรลุเป้าหมาย
ภาพรวม

X

S.D.

4.72
4.62
4.58
4.72

0.40
0.49
0.45
0.40

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9
The 9th BENJAMITRA Network National & International Conference
Economics and Social Development for entering Digital Economy

North Bangkok University, Bangkok, Thailand
May 28th,2019

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงานสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
อยู่ในระดับมากที่ สุดทุกด้านโดยเรียงลาดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความน่าเชื่อถือ ( X = 4.72)
ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ( X =4.62) และด้านการบรรลุเป้าหมาย ( X =4.58) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ถดถอยกับคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวมของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน
คุณภาพงานสอบบัญชี
ความคลาด
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน
t
p - value
สัมประสิทธิ์
เคลื่อน
การถดถอย
มาตรฐาน
ค่าคงที่ ( a )
1.442
0.128
11.264
0.000*
คุณสมบัตผิ ู้สอบบัญชี (AAT)
0.035
0.048
0.734
0.464
จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี (ABT)
0.180
0.046
3.877
0.000*
สภาพแวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้อง (ACT)
0.698
0.065
10.727
0.000*
วิธีปฏิบัติงาน (ADT)
0.222
0.042
5.224
0.000*
2
F = 261.911 p = 0.000 AdjR = 0.878
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี (ABT) สภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง (ACT) และวิธีปฏิบัติงาน (ADT) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวม
(QQT) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้สมการพยากรณ์ ดังนี้
FPT = 1.442 + 0.180(ABT) + 0.698(ACT) + 0.222(ADT)
สรุปผลการวิจัย
1. ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญาต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจ จัยในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิธีปฏิบัติงาน เช่นการพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบ
และกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้อง เช่น ความร่วมมือของผู้ประกอบการ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และระยะเวลาในการตรวจสอบ และด้านคุณสมบัติผู้สอบบัญชี เช่น ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
ทักษะทางวิชาชีพ และความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ คุณภาพงานสอบบัญ ชีของผู้ ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าต
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ เช่น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถสร้างแนวคิดในการปฏิบัติงานใหม่ ๆได้อย่างสม่าเสมอ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กาหนด โดยมีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด และ
สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน รายงานข้อมูลทางการเงินถูกต้องตามความเป็นจริงและทันต่อเวลาที่กาหนด
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ด้านความพึง พอใจของผู้ที่ เกี่ ยวข้อ งอยู่ในระดับ มากที่ สุด ได้แก่มี รายงานการสอบบัญชีที่สามารถนาไปใช้เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ เช่น ได้รับว่าจ้างจากลูกค้ารายใหม่ผ่านการแนะนาของลูกค้ารายเดิมเสมอ และได้รั บว่าจ้าง
จากลูกค้ารายเดิมอย่างต่อเนื่องจากความประทับใจในการให้บริการและความเป็นมืออาชีพในการตรวจสอบ และ
ด้านการบรรลุเป้าหมาย เช่น ปฏิบัติงานตามลักษณะ ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรือที่ ได้รับมอบหมายได้สาเร็จลุ ล่วงด้วยความรวดเร็ว ถูก ต้อง และปฏิบัติง าน
ตรวจสอบได้ตามกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบเสมอ
3. ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และด้านวิธี
ปฏิบัติงาน มีผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมได้
สมการพยากรณ์ ดังนี้
FPT = 1.442 + 0.180(ABT) + 0.698(ACT) + 0.222(ADT)
อภิปรายผล
1. ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญาต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจ จัยในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ด้านคุณสมบัติผู้สอบบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และด้านวิธีปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมากที่สุดทุ กด้าน เนื่องจาก ในการปฏิบัติง านของผู้สอบบัญชีต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ในการ
ทางานไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ จรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ขวัญชัย ชมศิริ และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์ (2561) กล่าวว่าผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ คุณภาพงานสอบบัญ ชีของผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าต
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และด้านการบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
เนื่องจาก คุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี จะแสดงถึงความน่าเชื่อถือในผลงาน การทางานได้บรรลุเป้าหมาย
ทันเวลา และจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่ต้องใช้ผลงานของ
ผู้สอบบัญชีในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ดังนั้นคุณภาพงานสอบบัญชีจึงสาคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ De
Angelo (1981) กล่าวว่าคุณภาพการสอบบัญ ชี เป็นของผู้สอบบัญ ชีที่ จะสามารถตรวจหาข้อผิดพลาดของงบ
การเงิน และการรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของชัพวิชญ์ คาภิรมย์ (2554) ได้กล่าวว่า
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความสาเร็จในการทางานโดยรวมและเป็นรายด้านได้แก่ด้าน
ทันเวลา ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ปัจจัยในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพงานสอบบัญชี เนื่องจาก การที่ผู้สอบบัญชีมีจรรยาบรรณในการ
สอบบัญชีที่ปฏิบัติตามข้อกาหนด หรือปฏิบัติงานสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพได้กาหนดไว้ เพื่อดารงไว้ซึ่งความเป็นมือ
อาชีพและเสริมสร้างเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพสอบบัญชีให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้าและสาธารณชนที่มีความน่าเชือ่ ถือ
และไว้วางใจในผลงานของผู้ ประกอบวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญช่วง ศรีธรราษฎร์ (2554) พบว่า
จรรยาบรรณวิชาชีพการสอบบัญชี คือคุณธรรม จริยธรรมของผู้สอบบัญชีที่ต้องยึดถือปฏิบัติเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพ
เพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบัติงาน
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นั้น ซึ่ ง ศิล ปพร ศรี จั่ น เพชร (2554) กล่ า วว่ า ผู้ ส อบบั ญ ชี จ ะมี ก ารวางแผนการสอบบั ญ ชีที่ ดี ส ามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการแสดงความเห็นต่องบการเงินและนาเสนอรายงานการสอบบัญชีได้ถกู ต้องและครบถ้วน มีการ
พัฒนาแนวทางการสอบบัญชีได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะหรือประเภทธุรกิจของลูกค้ า และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการสอบบัญชีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทาให้แนวทางการสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของนวลจันทร์ ศรีสารคาม (2556) พบว่า มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพการสอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสามารถประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม การประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าวช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถกาหนดลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้งาน
1.1 ผู้สอบบัญชีสามารถนาปัจจัยในการปฏิบัติงานไปปรับใช้ในการตรวจสอบเพื่อให้คุณภาพงานสอบ
บัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ผู้สอบบัญชีสามารถนาปัจจัยในการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ในด้านต่าง ๆ ได้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชี ในกลุ่มตัวอย่างอื่น หรือใน
เขตอื่น ๆ เช่น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือธุรกิจอื่นๆ เป็นต้น เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างอื่นว่ามี
ความ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
2.2 ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของคุณภาพงานสอบบัญชี
2.3 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการศึกษาเชิงปริมาณ เกี่ยวกับ
ปัจ จั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ายละเอี ย ดของปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด คุ ณ ภาพงานสอบบั ญ ชี เ พิ่ ม เติ ม เช่ น
การสังเกตการณ์ร่วมกับการสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้การศึกษามีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตใน
ประเทศไทย ฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ทางผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.มนตรี ช่วยชู ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้
กรุณาสละเวลาในการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการศึกษางานฉบับนี้
ผู้ศึกษาขอกราบขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
และขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้โอกาสที่สาคัญยิ่งและคอยให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
คุณค่าและประโยชน์จากวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจน
บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมสั่งสอน ประสิทธิประสาทวิชา ซึ่งผู้วิจัยจะนาไปพัฒนาการทาง านให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป
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