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การศึกษาครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจประสบการณ์การท างานสอบบัญชี ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และความสามารถในการบริหารงานของ
บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์การท างานสอบบัญชี ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และความสามารถในการบริหารงาน ท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มตรวจสอบการเงิน จ านวน 218 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD และใช้สถิติการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ และมีประสบการณ์การ
ท างานสอบบัญชี 2 ถึง 5 ปี โดยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีโดยรวม
อยู่ในระดับมาก จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ ด้านการรักษาความลับ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
และด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ความสามารถในการบริหารงานโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนสอบบัญชีและด้านการปฏิบัติงานสอบ
บัญชีอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า ประสบการณ์การท างานสอบบัญชีของบุคลากรของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินท่ีแตกต่างกัน จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีด้านความซื่อสัตย์ ความสามารถในการบริหารงาน ด้านการ
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วางแผนสอบบัญชีและการปฏิบัติงานสอบบัญชี มีอิทธิพลผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน แต่ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีด้านความเท่ียง
ธรรมและความเป็นอิสระ ด้านการรักษาความลับ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและด้านความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ ไม่มีอิทธิพลผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ค าส าคัญ: คุณภาพการสอบบัญชี 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study 1)  to research audit experience, accounting knowledge 
and skill, code of ethic for accountants and management skills of auditors of the State Audit 
office of the Kingdom of Thailand. 2) to study the influence of audit experience, accounting 
knowledge and skill, code of ethic for accountants and management skills affected to audit 
quality of auditors of the State Audit office of the Kingdom of Thailand.  The sample group 
in this study was 218 auditors of the State Audit office of the Kingdom of Thailand who work 
about financial audit. The questionnaire was used as a tool for data collecting. The collected 
data was analyzed in term of frequency, percentage, mean and standard deviation.  The 
hypotheses were tested by One-way ANOVA, in this case of significant different result was 
found, LSD would be used to test hypotheses for each pair in order to see which pair are 
different and Multiple Regression. 

The result of study, it was found that the majority of the sample group was female, 
aged under 30 years old, educated Bachelor’s degree or equivalent, position of practitioner 
level and had 2 - 5 years of audit experience. The sample group had opinions on accounting 
knowledge and skill at high level. They had opinions on overall code of ethic for accountants 
at the highest level, it was found that honesty, objectivity, confidentiality, responsibility and 
responsibility to client had opinions at the highest level in all aspects. They had opinions on 
overall management skills at high level, it was found that audit planning and working had 
opinions at high level in all aspects. 

The result of hypotheses test showed that auditors of the State Audit office of the 
Kingdom of Thailand with different audit experience, not affect to audit quality.  The code 
of ethic for accountants (honesty) and management skills (audit planning and working), they 
affected to audit quality of auditors of the State Audit office of the Kingdom of Thailand but 
accounting knowledge and skill, code of ethic for accountants (objectivity, confidentiality, 
responsibility and responsibility to client) , they not affected to audit quality of auditors of 
the State Audit office of the Kingdom of Thailand. 
Keyword: Audit Quality 
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บทน า 
 การด าเนินธุรกิจ หรือด าเนินกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานราชการ ย่อมต้องมีการบันทึกบัญชีและจัดท างบการเงิน และต้องมีการตรวจสอบบัญชี
โดยผู้ตรวจสอบบัญชี ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางวิชาชีพบัญชี ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วนั้นจะท าให้ผู้ใช้งบการเงินมั่นใจ
มากยิ่งข้ึนว่างบการเงินน้ันมีความถูกต้องตามควรในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ เพื่อให้สามารถน างบเงินเหล่าน้ัน
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถือเป็นหน่วยงานตรวจสอบบัญชีหน่วยงานหน่ึงท่ีท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ศึกษาจึงมี
ความสนใจในเรื่องคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยศึกษาปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ประสบการณ์การท างานสอบบัญชี และ
ความสามารถในการบริหาร ว่ามีผลมากน้อยเพียงใดต่อคุณภาพการสอบบัญชี จากการศึกษาเร่ืองดังกล่าวถือ
เป็นโอกาสในการน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรและเพิ่มความเช่ือมั่นของรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

1. เพื่อส ารวจประสบการณ์การท างานสอบบัญชี ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และความสามารถในการบริหารงานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์การท างานสอบบัญชี ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และความสามารถในการบริหารงาน ท่ีมีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของ
บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
ขอบเขตของศึกษาค้นคว้าอิสระ 

การค้นคว้าอิสระในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ประชากรในการศึกษาในครั้งน้ีคือ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบการเงิน ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน จ านวนท้ังสิ้น 1,088 คน และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 218 คน 

การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งน้ีจะใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากร
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งน้ีเร่ิมต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ ประสบการณ์การท างานสอบบัญชี ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเท่ียงธรรมและความเป็นอิสระ การรักษาความลับ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และความสามารถในการบริหารงาน ได้แก่ 
การวางแผนสอบบัญชี และการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
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2. ตัวแปรตาม คือ คุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดย
แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้องและครบถ้วน ด้านความเท่ียงธรรม ด้านความชัดเจน กะทัดรัด และ
สร้างสรรค์ และด้านความทันกาล 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี เพื่อ
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพการสอบบัญชี 

2. เป็นประโยชน์ต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ให้มี
การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี ส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และเสริมสร้าง
ความสามารถในการบริหารงาน เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นในรายงานของผู้สอบบัญชีของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินต่อไป 

3. เป็นประโยชน์ต่อองค์กรท่ีมีลักษณะการด าเนินงานท่ีใกล้เคียงกัน ได้มีการเสริมสร้างความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี จริยธรรมวิชาชีพบัญชี และความสามารถในการบริหารงาน อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาการเพิ่มคุณภาพการสอบบัญชี 

 
กรอบแนวคิดการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
    ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี 

The International Federation of Accountants (อ้างใน สราวุฒิ ศรีหาวงษ์, 2562) กล่าวว่า ความรู้ 
ความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีได้อย่างมีสมรรถนะภายใต้สภาวะ

คุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากร
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

- ด้านความถูกต้องและครบถ้วน 
- ด้านความเที่ยงธรรม 
- ด้านความชัดเจน กะทัดรัด และ

สร้างสรรค ์
- ด้านความทันกาล 

ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี 

 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญช ี

- ความซื่อสัตย์สุจริต 

- ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ 

- การรักษาความลับ 

- ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

- ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 

ประสบการณ์การท างานสอบบัญช ี

ความสามารถในการบริหารงาน 

- การวางแผนสอบบัญชี 
- การปฏิบัติงานสอบบัญช ี
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แวดล้อมท่ีซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านบัญชี ด้านสอบบัญชี 
และด้านภาษีอากร 

กิตติคม จีนเหรียญ (2560) กล่าวว่า ความรู้ความสามารถ คือ การเรียนรู้ และความเข้าใจในงานท่ีท า 
ความรู้ด้านเทคนิค รวมถึงทักษะด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี เพื่อพัฒนา
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าความรู้ความสามารถวิชาชีพบัญชี หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ
บัญชี ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการสอบบัญชี และความรู้เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 มีการก าหนด
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณไว้ดังน้ี 

1. ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมา  
2. ความเท่ียงธรรมและความเป็นอิสระ หมายถึง ไม่ยอมให้อคติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ

อิทธิพลอันเกินควรของบุคคลอื่นมาลบล้างการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพหรือทางธุรกิจ 
3. ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน หมายถึง การรักษาไว้

ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความช านาญทางวิชาชีพ พร้อมด้วยวิธีการหรือเทคนิคการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

4. การรักษาความลับ หมายถึง การให้ความส าคัญกับข้อมูลท่ีเป็นความลับได้มาจากความสัมพันธ์
ทางวิชาชีพและทางธุรกิจ ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลท่ีสาม โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอย่างถูกต้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิทางกฎหมาย หรือสิทธิทางวิชาชีพ 

5. พฤติกรรมทางวิชาชีพ หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยง
การกระท าใด ๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพบัญชี 

6. ความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ และมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีก าหนดไว้ และไม่ปกปิดหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได้ 

เยาวนาถ หมานหมุ้ย (2559) กล่าวว่า ความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพเป็นพื้นฐานส าคัญของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานทางด้านความยุติธรรรม ความเสมอภาค ความเป็นกลาง 
ซึ่งจะเน้นจรรยาบรรณในวิชาชีพของงานสอบบัญชีเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นกลางและมีอิสระในการ
แสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงิน รวมท้ังเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือแก่ผู้ใช้งบการเงินต่อไป 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี หมายถึง ข้อก าหนดด้านความประพฤติอันเหมาะสมฃ
และแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ก าหนดเพื่อให้สมาชิกที่ประกอบวิชาชีพบัญชีถือปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย 

1. ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ การประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง 
ไม่หลอกหลวง และปฏิบัติงานตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 

2.  ความเท่ียงธรรมและความเป็นอิสระ หมายถึง การปฏิบัติงานโดยปราศจากความล าเอียง อคติ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อิทธิพลของบุคคลอื่นท่ีอาจท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และ
ปฏิบัติงานโดยไม่มีส่วนได้เสียกับงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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3. การรักษาความลับ หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และรักษาข้อมูล
ท่ีเป็นความลับของผู้รับบริการ ไม่น าความลับของผู้รับบริการท่ีได้มาจากการปฏิบัติงานไปเปิดเผยต่อบุคคล
ท่ีไม่มีความเกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล และไม่น าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตน 

4. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ส าเร็จลุล่วงตามความคาดหมายและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชีพบัญชี ใช้วิจารณญาณ
อย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ มีการปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารงาน 

ทฤษฎี POCCC และหน้าท่ีทางด้านการจัดการ (Management Function) ของ อองริ ฟาโยล
(Henri Fayol, 1916) เป็นทฤษฎีท่ีก าหนดข้ึนส าหรับการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วยหน้าที่ 5 
ประการ ซึ่งในแต่ละหน้าท่ีน้ันต่างมีความส าคัญ มีความเช่ือมโยงและส่งผลในกันและกัน เพื่อให้การท างาน
สมบูรณ์และประสบความส าเร็จ โดยประกอบด้วย การวางแผน การจัดการองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ 
การประสานงาน และการควบคุม 

กิตติคม จีนเหรียญ (2560) กล่าวว่า ความสามารถทางการบริหารงาน (Management 
Competency) หมายถึง การท่ีบุคคลน้ัน ๆ มีทักษะในการบริหารงาน โดยใช้หลักการและแนวคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  

1. การวางแผน (Planning) หมายถึงการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการบริหารงาน อ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และการควบคุมการปฏิบัติงาน 

2. การด าเนินงาน (Operating) หมายถึง การแปลงแผนงานสู่การบริหารความสามารถท่ีจะ
บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ติดตามประเมินผล (Following) หมายถึง การวัดมูลค่าความส าเร็จของการตรวจสอบบัญชีว่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไวหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางสรุปผลการตรวจสอบบัญชีต่อไป 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าความสามารถในการบริหารงาน หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ความสามารถในการบริหารงานส าหรับการตรวจสอบบัญชีท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 

1. การวางแผนสอบบัญชี หมายถึง การก าหนดแผนหรือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ไว้ล่วงหน้า โดยก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน แนวการตรวจสอบ และระยะเวลาในการตรวจสอบ เพื่อให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การปฏิบัติงานสอบบัญชี หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามแผนการสอบบัญชีท่ีได้
ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยปฏิบัติงานตามขอบเขตและแนวการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี
ท่ีครบถ้วนและถูกต้อง รวมไปถึงการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพงานสอบบัญชี 

กิตติคม จีนเหรียญ (2560) กล่าวว่า คุณภาพการสอบบัญชี (Audit Quality) หมายถึง การรายงาน
ผลการด าเนินงานท่ีแสดงไว้ในรายงานทางการเงินในลักษณะของการเป็นข้อมูลท่ีมีคุณค่าต่อผู้ใช้รายงาน
ทางการเงินโดยปราศจากข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากความเสี่ยงในการสอบบัญชี สามารถน ามาใช้วัดคุณภาพของ
งานสอบบัญชี ซึ่งสามารถวัดได้จากรายงานการสอบบัญชีท่ีมีคุณลักษณะเชิงคุณภาพท่ีดีซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน 
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ดังน้ี ด้านความถูกต้อง ด้านความเท่ียงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ ด้าน
ความสมบูรณ์ และด้านความทันกาล 

อุษณา ภัทรมนตรี (2547) (อ้างใน กิตติคม จีนเหรียญ, 2560) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการสอบบัญชี 
(Audit Quality) สามารถวัดได้จากคุณภาพของรายงานการสอบบัญชีท่ีดี โดยประยุกต์จากมาตรฐานการ
ตรวจสอบ รหัส 2420 ซึ่งมีคุณลักษณะท่ีดีดังน้ี 

1. ความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง การไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือบิดเบือนไปจากความจริงท่ีเกี่ยวข้อง 
ซึ่งผู้ตรวจสอบได้รวบรวม ประเมินและสรุปผลอย่างระมัดระวังและแม่นย า 

2. ความเท่ียงธรรม (Objectiveness) หมายถึง การสื่อสารท่ีถูกต้องตามควร ปราศจากอคติ ไม่
ล าเอียง ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน หรือไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใด ๆ ของผู้อื่น 

3. ความชัดเจน (Clearness) หมายถึง ความสามารถในการสื่อความหมายให้ผู้ใช้รายงานเข้าใจได้
หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาทางวิชาการท่ีไม่จ าเป็น แต่ถ้าหากจ าเป็นต้องใช้ศัพท์เทคนิคบางค าจะต้องมีค าอธิบายด้วย 

4. ความกะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การสื่อสารตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อมและตัดทอน
ข้อความและค าฟุ่มเฟือยท่ีไม่จ าเป็นออกไป รวมไปถึงการใช้ภาษาเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย 

5. ความสร้างสรรค์ (Creation) หมายถึง การสื่อสารท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
องค์การเพื่อให้เกิดการปรับปรุงในสิ่งท่ีจ าเป็น และเน้ือหาควรเป็นประโยชน์ให้บรรยากาศเชิงบวก 

6. ความสมบูรณ์ (Completion) หมายถึง การเสนอรายงานท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ คือ การไม่ขาดข้อมูล
ท่ีส าคัญต่อผู้อ่านท่ีเป็นเป้าหมาย ซึ่งควรประกอบด้วยข้อมูลท่ีครบถ้วนและข้อสังเกตท่ีสนับสนุนถึงข้อสรุป 
และมีข้อแนะน าท่ีดีอย่างเพียงพอ 

7. ความทันกาล (Timeliness) หมายถึง การเสนอรายงานต้องกระท าภายในเวลาระยะเวลาท่ีมี
ความพอดี เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแก้ไข 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า คุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หมายถึง 
กระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ รวม
ไปถึงการแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสามารถวัดคุณภาพการสอบบัญชีได้จาก
รายงานการสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติ 4 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านความถูกต้องและครบถ้วน หมายถึง รายงานการสอบบัญชีท่ีมีความถูกต้องและครบถ้วน
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงานท่ีมีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและสามารถตรวจสอบได้ 

2. ด้านความเท่ียงธรรม หมายถึง รายงานการสอบบัญชีท่ีเสนอข้อมูลตามความจริงท่ีเกิดข้ึน มี
ความเป็นกลางและเป็นอิสระจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการน าเสนอข้อมูลโดยปราศจากความล าเอียง อคติ 
ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน หรือไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใด ๆ ของผู้อื่น 

3. ด้านความชัดเจน กะทัดรัด และสร้างสรรค์ หมายถึง รายงานการสอบบัญชีท่ีมีการใช้ภาษาท่ี
ชัดเจนในการสื่อสาร กระชับได้ใจความ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจได้ง่ายและป้องกันความเข้าใจผิดของผู้ใช้
ข้อมูล และเป็นรายงานท่ีมีความสร้างสรรค์ มีเน้ือหาท่ีเน้นการให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างสูงสุด 

4. ด้านความทันกาล หมายถึง รายงานการสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพและสามารถน าเสนอต่อผู้ใช้ข้อมูล
ในเวลาท่ีเหมาะสม ทันเวลา สามาถใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. วณิชฌา ผาอ านาจ (2562) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ความมีคุณธรรม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การรักษาความลับ ส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

2. นาถพล ลอยลิบ (2561) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณและความรับผิดชอบใน
วิชาชีพบัญชีกับคุณภาพงานสอบบัญชีตามเกณฑ์ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าจรรยาบรรณด้าน
ความโปร่งใส ความเท่ียงธรรม ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีผลกระทบเชิ งบวกต่อ
คุณภาพงานสอบบัญชีตามเกณฑ์ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และจรรยาบรรณด้านความเป็นอิสระ 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ ไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงานสอบบัญชีตามเกณฑ์ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

3. เยาวนาถ หมานหมุ้ย (2559) ศึกษาเรื่องผลกระทบของจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีต่อ
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พบว่าข้อมูลท่ัวไป
ของผู้สอบบัญชีด้านต าแหน่งของผู้สอบบัญชีและด้านประสบการณ์สอบบัญชีส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและคุณภาพงานสอบบัญชี และระดับของผู้สอบบัญชีส่งผลกระทบใน
เชิงลบต่อคุณภาพการสอบบัญชี กล่าวได้ว่าผู้สอบบัญชีท่ีมีต าแหน่งสูงกว่าและมีประสบการณ์สอบบัญชี
มากกว่าจะให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีจึงส่งผลให้คุณภาพงานสอบบัญชีเพิ่มมากข้ึน 

4. พจนี ศรีสุนันท์ (2560) ศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและคุณภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้สรุปว่า งานสอบบัญชีท่ีมีความถูกต้อง เป็นผลมาจากการท่ีผู้สอบ
บัญชีเข้าปฏิบัติงาน มีการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานในการบันทึกบัญชี ความ
ถูกต้องของตัวเลขในงบการเงิน สรุปผลการตรวจสอบอย่างระมัดระวังและแม่นย า และจัดท ารายงานการ
สอบบัญชีตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ไม่บิดเบือนความเป็นจริง จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป และผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชี ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อน
ร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณท่ัวไป ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ด้านการรักษาความลับ ด้านความรู้
ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
แต่จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีด้านความโปร่งใส ด้านความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม ซึ่งเป็นหลักการ
พื้นฐานที่ส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชี อาจเป็นผล
มาจากกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นความส าคัญในเร่ืองน้ี และอาจเกิดจากในมุมของผู้สอบบัญชีมองว่าผู้สอบบัญชีต้อง
ปฏิบัติงานการตรวจสอบตามข้อกฎหมายหรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้อยู่แล้ว จึงส่งผลให้ความโปร่งใส ความ
เป็นอิสระและความเท่ียงธรรม ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

5. สุพัตรา ไพค านาม (2559) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการวางแผนการ
ตรวจสอบกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สรุปว่า คุณภาพ
รายงานการตรวจสอบเป็นผลท่ีได้มาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูล หลักฐานการ
ตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบว่างบการเงินได้จัดท าข้ึนและแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความน่าเช่ือถือของรายงานการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบต้องมี
การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย น าเสนอผลการตรวจสอบตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม หลีกเลี่ยงการใช้
ค าศัพท์และรายละเอียดท่ีไม่จ าเป็น นอกจากน้ันรายงานการตรวจสอบต้องมีความสร้างสรรค์ เน้ือหา ท่ี
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น าเสนอต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีใช้รายงานการตรวจสอบและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถน าเสนอรายงาน
ภายในเวลาท่ีก าหนด เหมาะสมและทันเวลาเพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีความครบถ้วน ทันเวลา และผู้ใช้
รายงานการสอบบัญชีมีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างทันเวลา 

6. ภูชิต ด้วงศาลเจ้า (2558) ศึกษาเรื่องผลกระทบของสมรรถนะท่ีมีต่อคุณภาพงานสอบบัญชี : 
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่านักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินระดับ
ช านาญการมีความเห็นว่าทักษะทางวิชาชีพบัญชี ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงานสอบบัญชี และความรู้
ทางด้านวิชาชีพบัญชีไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชี แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ
งานสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในทางตรงกันข้ามนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับปฏิบัติการเห็นว่าการปฏิบัติงานของตนข้ึนอยู่กับการก ากับ ดูแล ของผู้บังคับบัญชา เป็นผลให้ความรู้
ทางวิชาชีพไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชี ในขณะที่ทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชพี
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงานสอบบัญชี 

7. ศิริพร ราชบัวน้อย (2555) ศึกษาเรื่องผลกระทบของมาตรฐานกระบวนการสอบบัญชีท่ีมีต่อ
คุณภาพรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย พบว่ามาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี 
ด้านการก าหนดแผนปฏิบัติงานสอบบัญชี การวางแผนงานสอบบัญชี ด้านการปฏิบัติงานสอบบัญชี และการ
สรุปผลจากหลักฐานการสอบบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานการสอบบัญชี
เน่ืองจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์สามารวางแผนการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานท่ีเพียงพอ มีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ใช้วิจารณญาณอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงาน พิจารณาข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ อย่างยุติธรรมและเป็นกลาง ตลอดจนแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีอย่างถูกต้อง สามารถ
ท าให้ผู้ใช้รายงานเข้าใจง่าย และทันต่อความต้องการ ย่อมส่งผลให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ เกิดความ
น่าเช่ือถือและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

การศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นการศึกษาค้นคว้า
อิสระเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากรของการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งน้ี คือ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบการเงิน ท่ีด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการพิเศษ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการ นักวิชาการตรวจเงิน
แผ่นดินปฏิบัติการ และพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน 3 ท่ีสังกัดส านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุท่ี 
1 - 24 จ านวนท้ังสิ้น 1,088 คน (ท่ีมา ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อมูล 
ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564) 

เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีต้องการศึกษาท่ีแน่นอน จึงมีการก าหนดตัวอย่างตามเกณฑ์ร้อยละ
ของประชากรตามตารางของ W. Laurence Neuman ซึ่งก าหนดให้จ านวนประชากรต้ังแต่ 1,000 คนข้ึนไป 
แต่ไม่เกิน 10,000 คน ค านวณตัวอย่างเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนประชากร จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 218 คน 

การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างท่ี
ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระคือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังน้ี 
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ

ประสบการณ์การท างานสอบบัญชี มีจ านวนข้อค าถามท้ังหมด 5 ข้อเป็นค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้เพียง 1 ค าตอบ 

2. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ซึ่งประกอบด้วย ด้านความถูกต้องและครบถ้วน ด้านความเท่ียงธรรม ด้านความชัดเจน กะทัดรัด และ
สร้างสรรค์ และด้านความทันกาล เป็นค าถามในลักษณะประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ 

3. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี เป็นค าถามในลักษณะ
ประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ 

4. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เท่ียงธรรมและความเป็นอิสระ การรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ เป็นค าถามในลักษณะประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ 

5. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนสอบ
บัญชี และการปฏิบัติงานสอบบัญชี เป็นค าถามในลักษณะประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ 

6. ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดจ านวน 1 ข้อ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ศึกษาได้ก าหนดระดับการประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
เพื่อตีความหมายดังน้ี 5 เห็นด้วยมากท่ีสุด, 4 เห็นด้วยมาก, 3 เห็นด้วยปานกลาง, 2 เห็นด้วยน้อย และ 1 
เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ ในรูปแบบ Google Form และส่งแบบสอบถามดังกล่าวไปยัง
กลุ่มของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในโปรแกรม Line เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 218 คน เมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วน จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
1.1 ใช้ร้อยละ (Percentage) กับตัวแปรเชิงกลุ่ม ได้แก่ประสบการณ์การท างานสอบบัญชี 
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรเชิง

ปริมาณ ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความสามารถในการ
บริหารงาน และคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
2.1 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนก

ตามประสบการณ์การท างานสอบบัญชี จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA หากพบความ
แตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD 
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2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบของความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
และความสามารถในการบริหารงาน ท่ีมีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 
30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน และมี
ประสบการณ์การท างานสอบบัญชี 2 ถึง 5 ปี 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ได้แก่ ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความทันกาล ด้าน
ความถูกต้องและครบถ้วน และด้านความชัดเจน กะทัดรัด และสร้างสรรค์ 

3. ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีมีประสบการณ์การท างานสอบ
บัญชีท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยรวมท่ี
แตกต่างกัน 

4. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และ
ความสามารถในการบริหารงาน ท่ีมีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้ดังน้ี 

4.1 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านความซื่อสัตย์ ความสามารถในการบริหารงาน ด้านการ
วางแผนสอบบัญชี และด้านการปฏิบัติงานสอบบัญชี มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

4.2 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านความเท่ียงธรรมและ
ความเป็นอิสระ ด้านการรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 
ไม่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

1. ผลการศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยรวม มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

1.1 คุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้านความถูกตอ้งและ
ครบถ้วน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า รายงานการสอบบัญชีท่ีมีความ
ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้สามารถแสดงได้ถึงการปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการสอบบัญชี และความรู้เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้
ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีมีความน่าเช่ือถือและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
พจนี ศรีสุนันท์ (2560) ศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและคุณภาพการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

1.2 คุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้านความเท่ียงธรรม มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่ารายงานการสอบบัญชีท่ีดีต้องมีการเสนอ
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ข้อมูลตามความจริงท่ีเกิดข้ึน มีความเป็นกลางและเป็นอิสระจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการน าเสนอข้อมูล
โดยปราศจากความล าเอียง อคติ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน หรือไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้อื่น ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ พจนี ศรีสุนันท์ (2560) ศึกษาเร่ืองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและคุณภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

1.3 คุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้านความชัดเจน 
กะทัดรัด และสร้างสรรค์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่ารายงานการสอบบัญชี
ท่ีดีต้องมีการใช้ภาษาท่ีชัดเจน กระชับได้ใจความ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจได้ง่ายและป้องกันความเข้าใจผิด
ของผู้ใช้ข้อมูล และรายงานการสอบบัญชีต้องมีความสร้างสรรค์ มีเน้ือหาท่ีเน้นการให้ค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริพร ราชบัวน้อย (2555) ศึกษาเรื่อง
ผลกระทบของมาตรฐานกระบวนการสอบบัญชีท่ีมีต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ในประเทศไทย 

1.4 คุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้านความทันกาล 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่ารายงานการสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพ ต้องมีการ
น าเสนอต่อผู้ใช้ข้อมูลในเวลาท่ีเหมาะสม ทันเวลา สามาถใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุพัตรา ไพค านาม (2559) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพ
การวางแผนการตรวจสอบกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

2. ผลการศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานสอบบัญชี พบว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานสอบบัญชีท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า ประสบการณ์การท างานสอบบัญชีน้ันไม่มีผลโดยตรงกับคุณภาพการ
สอบบัญชี เน่ืองจากการสอบบัญชีต้องใช้ความรู้ทางการบัญชี การสอบบัญชี และเทคนิคในการตรวจสอบ
บัญชี ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ประกอบกับในปัจจุบันท่ีมาตรฐานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเพื่อให้ทันต่อการเจริญเติบโตและความซับซ้อนของธุรกิจ ท าให้ผู้สอบบัญชีต้องมีการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้ประสบการณ์การท างานสอบบัญชีน้ันไม่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี ซึ่งไม่
สอดคล้องกับแนวคิดของเยาวนาถ หมานหมุ้ย (2559) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของจรรยาบรรณของผู้สอบ
บัญชีต่อประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พบว่า 
ประสบการณ์สอบบัญชี ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและคุณภาพ
งานสอบบัญชี 

3. ผลการศึกษาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี ท่ีมี ผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของ
บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี ไม่มีผลต่อคุณภาพการ
สอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แม้ว่าจะไม่มีนัยส าคัญแต่ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี เพื่อใช้
ในการประกอบการตรวจสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการสอบบัญชี และความรู้เกี่ยวกับวิธีการและ
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี หากให้ความส าคัญและศึกษาหาความรู้ทางวิชาชีพบัญชีเพิ่มเติม ก็จะช่วยเพิ่ม
คุณภาพการสอบบัญชีได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของภูชิต ด้วงศาลเจ้า (2558) ศึกษาเรื่อง 
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ผลกระทบของสมรรถนะท่ีมีต่อคุณภาพงานสอบบัญชี : นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

4. ผลการศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ท่ีมีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน จากการศึกษาพบว่า 

4.1 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านความซื่อสัตย์ มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากร
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า การปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วยความซื่อสัตย์ ประพฤติตน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่หลอกหลวง และปฏิบัติงานตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริง จะส่งผลให้รายงานการสอบบัญชีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความน่าเช่ือถือ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของวณิชฌา ผาอ านาจ (2562) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2 จรรยาบรรณวิชาชีพด้านความเท่ียงธรรมและความเป็นอิสระ ไม่มีผลต่อคุณภาพการสอบ
บัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แม้ว่าจะไม่มีนัยส าคัญแต่จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีด้าน
ความเท่ียงธรรมและความเป็นอิสระ แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากร
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพจนี ศรีสุนันท์ (2560) ศึกษาเรื่องการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

4.3 จรรยาบรรณวิชาชีพด้านการรักษาความลับ ไม่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากร
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รักษาข้อมูลท่ีเป็น
ความลับของผู้รับบริการ ไม่น าความลับของผู้รับบริการท่ีได้มาจากการปฏิบัติงานไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มี
ความเกี่ยวข้องและไม่น าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตนน้ัน ถือเป็นเร่ืองส าคัญในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี แต่จากผลการศึกษาพบว่าการรักษาความลับไม่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีอาจเน่ืองมาจาก
กลุ่มตัวอย่างน้ันให้ความส าคัญกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในด้านอื่น ๆ มากกว่าด้านการรักษาความลับ ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของพจนี ศรีสุนันท์ (2560) ศึกษาเร่ืองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชี
และคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์พบว่า องค์ประกอบของจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชี 
ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณท่ัวไป ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ด้าน
การรักษาความลับ ด้านความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

4.4 จรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและด้านความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ ไม่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แม้ว่าจะ ไม่มี
นัยส าคัญแต่จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการ
สอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า การปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ส าเร็จลุล่วงตามความคาดหมายและมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดน้ัน
จะส่งผลให้รายงานการสอบบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ถึงแม้ว่าผลการศึกษาจะ
พบว่าจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีจะไม่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของ
บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนาถพล ลอยลิบ (2561) ศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพบัญชีกับคุณภาพงานสอบบัญชีตาม
เกณฑ์ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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4.5 จรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและด้านความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ ไม่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แม้ว่าจะไม่มี
นัยส าคัญ แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า แม้ว่าจะไม่มีการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วยความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ แต่ถ้า
สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี
ท่ีก าหนดไว้ ก็สามารถส่งผลให้การสอบบัญชีมีคุณภาพ จึงสามารถกล่าวได้ว่าจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีด้าน
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการไม่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนาถพล ลอยลิบ (2561) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในวิชาชีพบัญชีกับคุณภาพงานสอบบัญชีตามเกณฑ์ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

5. ผลการศึกษาความสามารถในการบริหารงาน ท่ีมีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากร
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า ความสามารถในการบริหารงานด้านการวางแผนสอบบัญชีและด้าน
การปฏิบัติงานสอบบัญชี มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง
ผู้ศึกษามีความเห็นว่า บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความส าคัญต่อการวางแผนสอบบัญชีและ
มีการวางแผนการสอบบัญชีไว้ล่วงหน้าก่อนการปฏิบัติงานจริง มีการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน แนวการ
ตรวจสอบ และระยะเวลาในการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงาน
สอบบัญชีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนใหญ่ 
มีการปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็นไปตามแผนการสอบบัญชีท่ีได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า ปฏิบัติงานตามขอบเขตและ
แนวการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีครบถ้วนและถูกต้อง รวมไปถึงการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริพร ราชบัวน้อย (2555) ศึกษาเรื่อง
ผลกระทบของมาตรฐานกระบวนการสอบบัญชีท่ีมีต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ในประเทศไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรให้ความส าคัญและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพการสอบบัญชีมากยิ่งข้ึนและเพิ่มความเช่ือมั่นในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 

2. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรให้ความส าคัญกับการวางแผนการสอบบัญชี มีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การวางแผนการสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี มีการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขอบเขตและแนวการ
ตรวจสอบ รวมไปถึงการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการ
ตรวจสอบท่ีก่อให้เกิดคุณภาพในการสอบบัญชี 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม ท่ีอาจจะส่งต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากร
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เช่น ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับ
ระยะเวลาตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบบัญชี และการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบบัญชี เป็นต้น 
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2. ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอื่นควบคู่ไปกับการใช้แบบสอบถาม เช่น การสังเกตการณ์ 
การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว เพื่อให้ได้ข้อมูลมุมมองอื่นเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดท่ีสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ควรมีการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เช่น ผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีและพัฒนาการสอบบัญชีของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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