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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน 

ประเทศไทย  2) เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน 
ประเทศไทย จ านวน 389 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมติฐานด้วยสถิติ  
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต IES 2 ความรู้ความสามารถ
ทางเทคนิค ด้านความรู้ทางบัญชีและการเงิน   IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ   ทักษะด้านปัญญา  ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะด้านการจัดการบุคคลและการจัดการองค์กร  และ IES 4 
ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศคติทางวิชาชีพ  ด้านความซื่อสัตย์ มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 

 
ค าส าคัญ :  สมรรถนะของผู้สอบบัญชี; คุณภาพการสอบบัญช ี
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Abstract 
This study aimed to study   1) Audit quality of certified public accountants in 

Thailand 2) study competency of certified public accounts affecting audit quality of 
certified public accounts in Thailand. The sample group consisted of 389 cases of certified 
public accountants in Thailand. The questionnaire was applied for compiling data. The 
statistics employed for analysis included frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The multiple regression analysis was used for hypothesis test.  

The hypothesis test results proved that the International Education Standard 2, 
Technical Competence comprising accounting and financial competence; the International 
Education Standard 3, Professional Skills comprising intellectual skills, interpersonal 
relationship and communication skills and human resources management and corporate 
management skills; and the International Education Standard 4, Professional Values, Ethics, 
and Attitudes comprising, honesty affecting audit quality of certified public accountant in 
Thailand.    

 
Keywords : competency of certified public accounts; Audit quality  
 
บทน า  

ในปัจจุบันมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจและประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ท าให้นักธุรกิจไม่กล้า
ลงทุนการมีข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจลงทุนท าให้นักธุรกิจมีความเชื่ อมั่นมากยิ่งขึ้น  ข้อมูลงบ
การเงินที่มีคุณภาพได้มาจาการสอบบญัชขีองผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย ตรวจสอบตามหลักการ
ของมาตรฐานการสอบบัญชีรับรองทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งบการเงินเพื่อน าข้อมูลในงบการเงินเพื่อน าข้อมูลในงบการเงินไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุน 

ประเทศไทยได้ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบัญชีไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานการบัญชีสากล 
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลนักวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตจึงต้องท าความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความรู้ทาง
วิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพและ ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ภายใต้มาตรฐานสากลที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย  ซึ่งผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนาและปรับตัวไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะ
ทางวิชาชีพ  หรือ ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ  ให้มีคุณภาพในการสอบบัญชีและพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับต่างประเทศ รวมทั้งการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 
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ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการบัญชีของไทย ซึ่งในการด าเนินงานมีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็น
สากล เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพ  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตในประเทศไทย 
 

 ขอบเขตของงานวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้การศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตใน

ประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 13,888 คน ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
(สภาวิชาชีพบัญชี พระบรมราชูปถัมภ์) 

ขนาดและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มีจ านวน 
13,888 คน ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ให้ตอบแบบสอบถามจ านวน 389 คน จากสูตรท่าโร่
ยามาเน่ (Yamane 1973) 

การวิจัยคร้ังนี้จะใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และคุณภาพการสอบบัญชรของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 

ตัวแปรอิสระ  
 สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ประกอบด้วย IES 2 ความรู้
ความสามารถเชิงเทคนิค ได้แก่ ความรู้ทางบัญชีและการเงิน  ความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ ความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะทางด้านปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะด้านการจัดการบุคลและด้านการจัดการองค์กร  IES 4 ค่านิยม 
จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ได้แก่  ความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาความลับ และความรับผิดชอบ 

ตัวแปรตาม 
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ความถูกต้อง ความเที่ยง
ธรรม ความชัดเจน ความกะทัดรัด ความสร้างสรรค์ ความสมบูรณ์ และความทันกาล 

ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน พ.ศ. 2565 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งผู้สอบบัญชี
สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดคุณภาพในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2. เพื่อทราบสมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชขีองผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาตในประเทศไทย ซึ่งผู้สอบบัญชีสามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ และความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีแห่งประเทศไทย 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้สอบบัญชี 

สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,2561 (อ้างถึงในณัฏฐณิชา คล้ายแก้ว,2562) กล่าว่า มาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 2 ความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ฉบับนี้ ก าหนดผลการเรียนรู้ด้าน ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคเป็นความสามารถที่จะประยุกต์ความรู้ทาง
วิชาชีพในการปฏิบัติงานมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน การบัญชี
บริหาร การเงินและการบริหารการเงิน การภาษีอากร  การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น  การก ากับ
ดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร ศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ 

สภาวิชาชีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2561) (อ้างถึงในณัฏฐณิชา คล้ายแก้ว ,2562) กล่าวว่า
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 3 ทักษะทางวิชาชีพ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพที่ผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้อง
พัฒนาและแสดงให้เห็นก่อนที่จะสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีได้แก่ ทักษะด้านปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะ
การจัดการตนเอง ทักษะการจัดการองค์กร 

สภาวิชาชีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2561) (อ้างถึงในณิชกานต์ รัศมีจาตุรงค์ ,2563) ข้อบังคับ 
สภาวิชาชีพ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 มีการก าหนดหลักการพื้นฐานของ
จรรยาบรรณ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความ
เอาใจใส่ และรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานการรักษาความลับ พฤติกรรมทางวิชาชีพ ความโปร่งใส 
แนวคิดเกี่ยวกับกับคุณภาพการสอบบัญชี  

กิตติคม จีนเหรียญ (2560) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพการสอบบัญชี (Audit Quality) หมายถึง 
การรายงานผลการด าเนินงานที่แสดงไว้ในรายงานทางการเงินในลักษณะของการเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อผู้ใช้
รายงานทางการเงินโดยปราศจากข้อผิดพลาด ซึ่งสามารถวัดคุณภาพได้จากรายงานการสอบบัญชีที่มี
คุณลักษณะเชิงคุณภาพที่ดีซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ ด้านความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความ
ชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์  และด้านความทันกาล 

ณัฏฐนิชา คล้ายแก้ว (2562) ได้ให้ความหมายว่า ลักษณะคุณภาพการสอบบัญชีวัดได้จากรายงาน
การสอบบัญชี ลักษณะความถูกต้อง (Accuracy) ไม่เกิดข้อผิดพลาด บิดเบือนข้อมูลและเป็นไปตามความ
เที่ยงธรรม (Objectiveness)ความถูกต้องตามควร (Fair) ไม่ล าเอียงทั้งจากทัศคติแลการ ประเมินที่เป็น
กลาง ความชัดเจน  (Clearness)  ความสามารถในการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในรายงานการสอบ
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ความกะทัดรัด (Conciseness) การสื่อสารตรงประเด็นไม่อ้อม ความ สร้างสรรค์ Creation) การสรรหา
วิธีการสื่อสารที่ช่วยและจูงใจให้ผู ้ปฏิบัติงานและยังคงมีการปรับปรุงในสิ่งที่ควรพัฒนา ความสมบูรณ์ 
(Completion)การเสนอรายงานที ่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดข้อมูลสารสนเทศที ่ส  าคัญ ความทันกาล 
(Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระท าภายในเวลาที่ดี มีความเหมาะสมให้ผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสแก้ไขและ
สามารถเพิ่มคุณภาพการสอบ 
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

อภิชา เปียทอง (2562) กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 สามารถตรวจสอบ
และรับรองบัญชีบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 
 สุรีย์พร เพชุนทด (2563) กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA: Certified Public Accountant) 
หมายถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพ ท าหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชี และแสดงความเห็น ไว้ในรายงานการสอบบัญชี โดยมีอ านาจสามารถตรวจสอบ และรับรองงบการเงิน
ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ลัดดาวัลย์ ยอดบัว และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2560) ได้ศึกษาความเป็นมืออาชีพของผู้สอบ
บัญชีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชี พบว่า พบว่าความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ของส านักงานบัญชีเป็นผลสะท้อนให้เห็นว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ
ความถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี การปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรม เที่ยงธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นอิสระ ตามมาตรฐานวิชาชีพค านึงถึงจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพพัฒนาตันเองอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อเป็นแนวทางให้ส านักงานสอบบัญชี น าไปพัฒนาคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 
           วณิชฌา ผาอ านาจ (2562) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษี
อากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความ
มีธรรม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การรักษาความลับ ส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

นาถพล ลอยลิบ (2561) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณและความรับผิดชอบใน
วิชาชีพบัญชีกับคุณภาพงานสอบบัญชีตามเกณฑ์ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าจรรยาบรรณด้าน
ความโปร่งใส ความเที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงานมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
คุณภาพงานสอบบัญชีตามเกณฑ์ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และจรรยาด้านความเป็นอิสระ ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 
ไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงานสอบัญชีตามเกณฑ์ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
                                 ตัวแปรอิสระ 

 
                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเร่ืองคุณภาพการสอบบัญชีของ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการเก่ียวกับระเบียบวิจัยเป็นการกล่าวถึงขั้นตอนของการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณภาพการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ทางการวิจัยเพื่อการศึกษาคุณภาพการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย และเพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้สอบบัญชีอนุญาตที่มีผลต่อ
คุณภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่

 
สมรรถนะของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

1. IES 2 ความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค 
- ความรู้ทางบัญชี การเงิน 
- ความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ 
- ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ 
- ทักษะด้านปัญญา 
- ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และการสื่อสาร 
- ทักษะด้านการจัดการบุคคลและการ

จัดการองค์กร 
3. IES 4 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติ

ทางวิชาชีพ 
- ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การรักษาความลบั 
- ความรับผิดชอบ 

 

 
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 

1. ความถูกต้อง 

2. ความเที่ยงธรรม 

3. ความชัดเจน 

4. ความกะทัดรัด 

5. ความสร้างสรรค์ 

6. ความสมบูรณ ์

7. ความทันกาล 
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ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช้
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติประชากร
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย จ านวน 13 ,888 คน ข้อมูล ณ วันที่  16 
กุมภาพันธ์ 2565 (สภาวิชาชีพบัญชี พระบรมราชูปถัมภ์)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทยได้ก าหนดขนาด ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้สูตรการค านวณ
ขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane การเลือกตัวอย่างส าหรับงานศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดการเลือก
ตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling)โดยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling )จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลส่วนที่เกี ่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างานด้านการตรวจสอบบัญชี จ านวนพนักงานที่
ปฏิบัติงานในส านักงานสอบบัญชี มีจ านวน 5 ข้อ  

ส่วนที่ 2 ความเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย  ประกอบด้วย IES 
2 ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค ได้แก่ ความรู้ทางบัญชีและการเงิน  ความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ ความรู้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะด้านปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะด้านการจัดการบุคคลและการจัดการองค์กร  IES 4 ค่านิยม 
จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาความลับ ความรับผิดชอบ มี
จ านวน 28 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 
ประกอบด้วย ด้านความถูกต้อง  ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความ
สร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์ ด้านความทันกาล มีจ านวน 21 ข้อ  

ส่วนที่ 4 เป็นข้อค าถามปลายเปิดที่เป็นข้อเสนอแนะเก่ียวกับผู้สอบบญัชีซึ่งท าให้การด าเนนิงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อใช้บริการดีขึ้น ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค  
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศคติทาง
วิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีจ านวน 3 ข้อ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
1.1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย 

ระดับ ของข้อมูลทั ่วไปเกี ่ยวกับผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
ประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบบัญชี  จ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานใน ส านักงานสอบบัญชี 
      1.2   วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation ) 
เพื่ออธิบายระดับสมรรถนะ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประกอบด้วย  IES 2 ความรู้ความสมารถเชิงเทคนิค    
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IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ  และIES 4 ค่านิยม  จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ  และเพื่อ อธิบาย
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 

2. สถิติอนุมาน (สถิติเชิงอ้างอิง) Inferential Statistics  
     เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้สอบบัญชีอนุญาตที่มีผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รับ

อนุญาตในประเทศไทย จะใช้สถิติ Multiple Regression ในการอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระ ซึ่งได้แก่ 
สมรรถนะของผู้สอบบัญชีตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศทั้ง 3 ฉบับ ที่มีผล ต่อตัวแปรตาม ซึ่งได้แก่ 
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย โดยภาพรวม มี 
ระดับคุณภาพมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใน
ประเทศไทย ด้านความถูกต้อง  ความเที่ยงธรรม ความชัดเจน ความทันกาล ความสมบูรณ์ ความสร้างสรรค์ 
ความกะทัดรัด มีระดับคุณภาพมากที่สุดตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต IES 2 ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค IES  
3 ทักษะทางวิชาชีพ และIES 4 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ มีผลต่อคุณภาพในการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 

2.1 สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ IES 2 ความรู้ 
ความสามารถเชิงเทคนิค ด้านความรู้ทางบัญชีและการเงิน IES 3   ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะด้านปัญญา 
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะด้านการจัดการบุคคลและการจัดการองค์กร 
IES 4 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีผลต่อคุณภาพในการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 

2.2 สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ IES 2 ด้านความรู้ 
ทางองค์กรและธุรกิจ ด้านความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   IES 4 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทาง
วิชาชีพ ด้านการรักษาความลับ ด้านความรับผิดชอบ ไม่มีผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในประเทศไทย 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยคุณภาพการสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย สามารถสรุปตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยโดยภาพรวม มี 
ระดับคุณภาพมากที่สุด 

1.1 ความถูกต้อง พบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย มีคุณภาพการสอบบัญชี ด้านความถูก 
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ต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยสามารถน าเสนอ
รายงานการสอบบัญชีด้วยความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ตรวจสอบเนื้อหาของ
รายงานที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่มีการบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของณิชกานต์ รัศมีจาตุรงค์ (2563) 
กล่าวไว้ว่า ด้านความถูกต้องและครบถ้วน หมายถึง รายงานการสอบบัญชีที่มีความถูกต้องและครบถ้วนตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงานที่มีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ
และสามารถตรวจสอบได้ 

1.2 ความเที่ยงธรรมพบ ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย มีคุณภาพการสอบบัญชีด้าน 
ความเที่ยงธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยส่วนใหญ่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยสามารถ
ตรวจสอบกิจการที่รับตรวจสอบบัญชีโดยปราศจากความล าเอียงและมีความโปร่งใสในการสอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของพลอยไพลิน ตันติสกลและศิริลักษณ์ ศุทธชัย (2560) กล่าวไว้ว่า ความเที่ยงธรรม 
(Objectiveness) หมายถึง ความถูกต้องตามควร (Fair) ไม่ล าเอียงทั้งจากทัศนคติและการประเมินที่เป็น
กลาง โดยพิจารณาจากความจริงและสถานการณ์รอบด้าน การสังเกตการณ์การสรุปและการสนอแนะของผู้
ตรวจสอบต้องได้มาจากการกระท าที่ปราศจากอคติล าเอียงโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของผู้อื่น  

1.3 ความชัดเจน พบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย มีคุณภาพการสอบบัญชี ด้านความ 
ชัดเจนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยส่วนใหญ่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ใช้ภาษาที่ชัดเจนใน
การสื่อสารท าให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจในส่วนสาระส าคัญของรายงานการสอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และ มีการ
น าเสนอข้อมูลในรายงานการสอบบัญชีถูกต้อง ล าดับเป็นเหตุเป็นผลชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพลอยไพลิน ตันติสกล และ ศิริลักษณ์ ศุทธชัย (2560) 
กล่าวไว้ว่า ความชัดเจน (Clearness) หมายถึง ความสามารถในการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจใน
รายงานการสอบบัญชี โดยแสดงล าดับความเป็นเหตุ เป็นผลชัดเจน  

1.4 ความกะทัดรัด พบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย มีคุณภาพการสอบบัญชี ด้านความ 
กะทัดรัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย มีการพิจารณาตัด
ทอนข้อความและค าฟุ่มเฟือยในการรายงานการสอบบัญชีแต่ยังคงไว้ซึ ่งความต่อเนื่องของแนวคิด และ
สามารถน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง กระชับได้ใจความเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพลอย
ไพลิน ตันติสกล และศิริลักษณ์ ศุทธชัย (2560) กล่าวไว้ว่า ความกะทัดรัด (Conciseness) การสื่อสารตรง
ประเด็นไม่อ้อมค้อม การตัดทอนข้อความและค าฟุ่มเฟือยที่ไม่จ าเป็นยกไป โดยผู้ตรวจสอบยังคงรักษาความ
ต่อเนื่องของแนวคิดที่รายงานไว้  

1.5 ความสร้างสรรค์ พบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย มีคุณภาพการสอบบัญชี ด้าน 
ความสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยส่วนใหญ่ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย มีการ
น าเสนอรายงานการสอบบัญชีที่มีเนื ้อหาที่ เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้มีการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นเสมอ  
สอดคล้องกับแนวคิดของของณิชกานต์ รัศมีจาตุรงค์ (2563) กล่าวไว้ว่า ความชัดเจน กะทัดรัด และ
สร้างสรรค์ หมายถึง รายการสอบบัญชีที่มีการใช้ภาษาที่ชัดเจนในการสื่อสาร กระชับได้ใจความ เพื่อให้ผู้ใช้
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ข้อมูลเข้าใจได้ง่ายและป้องกันความเข้าใจผิดของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นรายงานที่มีสร้างสรรค์ มีเนื้อหาที่เน้น
การให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างสูงสุด 

1.6 ความสมบูรณ์ พบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย มีคุณภาพการสอบบัญชีด้านความ 
สมบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยให้ความส าคัญใน
หลักฐานการสอบบัญชีอย่างเพียงพอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์  และ การน าเสนอรายงานและให้
ข้อสรุปตลอดจนค าแนะน ากับกิจการที่รับตรวจไว้อย่างถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของณัฏ ฐนิชา 
คล้ายแก้ว (2562) กล่าวไว้ว่า  ความสมบูรณ์ หมายถึง การเสนอรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดข้อมูล
สารสนเทศที่ส าคัญ 

1.7 ความทันกาล พบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย มีคุณภาพการสอบบัญชี ด้านความ 
ทันกาลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย  มีการจัดท า
รายงานการสอบบัญชีที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลา เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเสมอ  สอดคล้องกับ
แนวคิดของของณิชกานต์ รัศมีจาตุรงค์ (2563) กล่าวไว้ว่า ความทันกาล หมายถึง รายงานการสอบบัญชีที่มี
คุณภาพและสามารถน าเสนอต่อผู้ใช้ข้อมูลในเวลาเหมาะสม ทันเวลา สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ผลการศึกษาสมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบ 
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 

2.1 สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ IES 2 ความรู ้
ความสามารถเชิงเทคนิค  ด้านความรู้ทางบัญชีและการเงิน ที่ผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งผู ้วิจัยมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยให้
ความส าคัญเก่ียวกับความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค ด้านความรู้ทางบัญชีและการเงิน ในระดับมากที่สุด ใน
เร่ืองของการจัดท างบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติคม จีนเหรียญ (2560) พบว่า ความรู้ความสามารถมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
การสอบบัญชี คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี และบริหารงานมี
อิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี  

2.2 สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  IES2 ความรู ้
ความสามารถเชิงเทคนิค ด้านความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ ไม่มีผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยล้วนมี
ความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ ลักษณะของสภาพแวดล้อมโลกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ จึงท าให้ความรู้
ความสามารถเชิงเทคนิค ด้านความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ ไม่มีผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชกานต์ รัศมีจาตุรงค์ (2563) พบว่า ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ ไม่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบคุลากรส านักงานการตรวจเงิน 

2.3 สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  IES 2  
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ความสามารถเชิงเทคนิค ด้านความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยนั้น 
ล้วนมีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงท าให้ความรู้
ความสามารถเชิงเทคนิค ด้านความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของณิชกานต์ รัศมีจาตุรงค์ (2563) พบว่า 
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ไม่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบคุลากรส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  

2.4 สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  IES 3 ทักษะ 
ทางวิชาชีพ ทักษะด้านปัญญาที่ผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชขีองผู้สอบบญัชีรับ อนุญาตในประเทศไทย ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยให้ความส าคัญเกี่ยวกับ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะ
ด้านปัญญาในระดับมากที่สุด ในเรื่องการประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี ่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการประเมิน
ทางเลือก เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบน  พื้นฐานของข้อเท็จจริง  สอดคล้องงานวิจัยของณัฏฐธิดา จิ
นมอญ (2559 ) ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นมืออาชีพของผู ้สอบบัญชีอยู ่ในระดับมาก ส่งผลให้มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบในทางเดียวกันกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย 

2.5 สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ IES 3 ทักษะ 
ทางวิชาชีพ ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารที่ผลต่อคุณภาพใน การสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งผู ้วิจัยมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยให้
ความส าคัญเก่ียวกับ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารในระดับมาก
ที่สุด ในเร่ืองการมีความสามารถในการสื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับเพื่อน าเสนอรายงานในสถานการณ์ ที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐฐิดา จินมอญ (2559) พบว่าความสัมพันธ์
ของความเป็นมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีองผู้สอบบัญชี ความเป็นมืออาชีพด้านการเรียนรู้อย่างชาญ
ฉลาด ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ด้าน ความสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  

2.6 สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ   IES 3 ทักษะ 
ทางวิชาชีพ ทักษะด้านการจัดการบุคคลและการจัดการองค์กรที่ผลต่อ คุณภาพในการ สอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตในประเทศไทยให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะด้านการจัดการบุคคลและ การจัดการองค์กร ในระดับมากที่สุด ในเรื่อ ง
การมีทักษะในการก าหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดับ ระดับสูงในการปฏิบัติงาน และในเรื่องการมีทักษะใน
การน าเครื่องมือและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสมใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และป ระสิทธิผลในการ
ตัดสินใจที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของณัฏฐนิชา คล้ายแก้ว (2562) พบว่าผู้สอบบัญชีสามารถที่จะ
เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดในการบริหารงานตรวจสอบให้เสร็จตามก าหนดเวลาโดยให้ความส าคัญกับ
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ทักษะทางวิชาชีพ ในระดับมาก โดยผู้สอบบัญชีสามารถเจรจาร่วมกันเป็นที่มาของการตัดสินใจใ นการ 
เลือกใช้ข้อมูลในการตรวจสอบบัญชีจึงส่งผลต่อคุณภาพในการตรวจสอบบัญชีมีความถูกต้อง  

2.7 สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  IES 4 ค่านิยม  
จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตที่ผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับ สมรรถนะของของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ IES 4 ค่านิยม 
จรรยาบรรณ และทัศคติทางวิชาชีพ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ในระดับมากที่สุด ในเรื่องการปฏิบัติงานอย่าง
อิสระตรงไปตรงมาไม่คดโกงและไม่หลอกลวง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐณิชา คล้ายแก้ว (2562) 
ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญค่านิยม ทัศนคติ ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด นั้นแสดงว่าผู้สอบบัญชีมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน ส่ งผลให้มีความสัมพันธ์และผลกระทบในทางเดียวกันกับ
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  

2.8 สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  IES 4 ค่านิยม 
 จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ด้านการรักษาความลับไม่มีผลต่อคุณภาพในการ สอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยล้วนมี
การรักษาความลับไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน จึงท าให้สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต IES 4 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ด้านการรักษาความลับไม่มีผลต่อคุณภาพใน
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชกานต์ รัศมีจาตุรงค์ 
(2563) ผลการศึกษาเร่ืองจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านการรักษาความลับ ไม่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี
ของบคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

2.9 สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  IES 4 ค่านิยม 
 จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบไม่มีผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยล้วนมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จึงท าให้สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
IES 4 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบไม่มีผลต่อคุณภาพในการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย  สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชกานต์ รัศมีจาตุรงค์ (2563) 
ผลการศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่และด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ไม่มี
ผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
  
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ
สร้างแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 

1. ด้านความถูกต้อง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรให้ความส าคัญกับคุณภาพการสอบบัญชีด้านความ 
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ถูกต้องให้มาก โดยการน าเสนอรายงานการสอบบัญชีด้วยความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี  ตรวจสอบเนื้อหาของรายงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจสอบโดยไม่มีการบิดเบือนข้อมูล มี
ความโปร่งใสของรายการข้อมูลต่างๆที่ น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความจริงทุกประการ สร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้ใช้งบการเงิน 

2. ด้านความเที่ยงธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรให้ความส าคัญกับคุณภาพการสอบบัญชี ด้าน 
ความเที่ยงธรรมให้มาก โดยสามารถตรวจสอบกิจการที่รับตรวจสอบบัญชีโดยปราศจากความล าเอียงและมี
ความโปร่งใสในการตรวจสอบ 

3. ด้านความชัดเจน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรให้ความส าคัญกับคุณภาพการสอบบัญชี ด้านความ 
ชัดเจนให้มาก โดยใช้ภาษาที่ชัดเจนในการสื่อสารท าให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจในส่วนสาระส าคัญของรายงานการ
สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และ มีการน าเสนอข้อมูลในรายงานการสอบบัญชีถูกต้อง ล าดับเป็นเหตุเป็นผล
ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของทุกฝ่าย 

4. ด้านความกะทัดรัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรให้ความส าคัญกับคุณภาพการสอบบัญชี ด้าน 
ความกะทัดรัดให้มาก โดยการตัดทอนข้อความและค าฟุ่มเฟือยในการรายงานการสอบบัญชีแต่ยังคงไว้ซึ่ง
ความต่อเนื่องของแนวคิด และสามารถน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง กระชับได้ใจความเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

5. ด้านความสร้างสรรค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรให้ความส าคัญกับคุณภาพการสอบบัญชี ด้าน 
ความสร้างสรรค์ให้มาก โดยการน าเสนอรายงานการสอบบัญชีที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้มีการ
ปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นเสมอ 

6.  ด้านความสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรให้ความส าคัญกับคุณภาพการสอบบัญชี ด้าน 
ความสมบูรณ์ให้มาก โดยให้ความส าคัญในหลักฐานการสอบบัญชีอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบูรณ์  น าเสนอรายงานและให้ข้อสรุปตลอดจนค าแนะน ากับกิจการที่รับตรวจไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

7. ดา้นความทันกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรให้ความส าคัญกับคุณภาพการสอบบัญชี ด้านความ 
ทันกาลให้มาก โดยการจัดท ารายงานการสอบบัญชีที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลา  
สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

1. สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ IES 2 ความรู ้
ความสามารถเชิงเทคนิค จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค  ด้านความรู้ทาง
บัญชีและการเงิน มีผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย  ดังนั้นในเรื่อง
ของการจัดท างบการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรือ
มาตรฐานอื่นที่เก่ียวข้อง ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพก าหนดขึ้นให้ผู้สอบ
บัญชีเก็บชั่วโมงอบรมต่อปี 40 ชั ่วโมงต่อปี เป็นการส่งเสริมให้ผู ้สอบบัญชีได้รับความรู ้ใหม่ๆและทัน
เหตุการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชีและระบบเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ท าให้ผู้สอบบัญชี
เพิ่มระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพ การ
น าเสนอรายงานการสอบบัญชีที่มีความชัดเจน โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความน่าเชื่อถือ และมีประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งบการเงิน 
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2. สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ IES 3 ทักษะทาง 
วิชาชีพ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ทักษะทางวิชาชีพ  ทักษะด้านปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะด้านการจัดการบุคคลและการจัดการองค์กร  มีผลต่อคุณภาพในการ
สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ในเร่ืองการประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง การสื่อสารอย่างชัดเจน
และกระชับ มีทักษะในการก าหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดับสูงในการปฏิบัติงานและ ติดตามผลงานของ
ตนเอง การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้สอบบัญชีต้อง
เรียนรู้สภาพธุรกิจที่ตนเองตรวจสอบเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการสอบบัญชี ส่งผลให้การน าเสนอรายงานที่มี
คุณภาพ มีข้อมูลที่สร้างสรรค์ตรงประเด็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตัดสินใจที่ดีขึ้น  

3. สมรรถนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ IES 4 ค่านิยม  
จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทาง 
วิชาชีพ  ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  มีผลต่อคุณภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย   
การปฏิบัติงานอย่างอิสระตรงไปตรงมาไม่คดโกง จึงส่งผลในการตรวจสอบท าให้รายงานทางการเงินมีความ 
โปร่งใสและมีความน่าเชื่อถือ และผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันเวลา 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม ที่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบ 
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย เช่น ข้อก าหนดด้านประสบการณ์การท างานจริง  ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี และการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบบัญชี เป็นต้น 

2. ควรมีการศึกษาประชากรกลุ่มอื่นๆเพื่อน าผลงานวิจัยที่ได้มาท าการเปรียบเทียบว่าเหมือนหรือ 
แตกต่างกันอย่างไร เช่น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้บริหาร นักธุรกิจ หรืออาจเป็นผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ 
เพื่อให้ได้มุมมองอื่นๆจากกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างออกไป 

3. ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอื่นควบคู่ไปกับการใช้แบบสอบถาม เช่น การสังเกตการณ์  
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดที่ตรงประเด็นและสามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
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