
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

EFFICIENCY OF AUDIT ASSISTANT’S PERFORMANCE IN AUDIT FIRMS APPROVED BY 
THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, THAILAND (SEC) 

 

สถาพร เพช็รชนะ 
สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ผูรั้บผิดชอบบทความ 
 

Sathapron Petchana 
E-Mail : Sathaphon.p@outlook.com 

Faculty of Business Administration Program in Accounting, 
Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาอิสระเร่ือง  ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัตรวจสอบบญัชี

ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพบญัชีท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) (4) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการท างาน
เป็นทีมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) (5) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพบญัชีและปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทั
ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน การสุ่มตวัอย่างแบบใชก้ารสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling)  

ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
ประสบการณ์ในการท างานท่ี ต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ี



ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญในวิชาชีพบญัชี ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความสามารถในวิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะการ
ปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี ดา้นความสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีและดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และปัจจยัดา้นการ
ท างานเป็นทีม ได้แก่ ด้านความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน ด้านบทบาทของสมาชิกในทีม ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้าน
กระบวนการท างาน ดา้นอิสระในการท างานและดา้นภาวะผูน้ าทีม มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  
ค าส าคัญ ; ผูช่้วยผูส้อบบัญชี, คุณภาพงานสอบบัญชี, ปริมาณงานสอบบัญชี, ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอบบญัชี, 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
ABSTRACT 

Research subject A Study of Efficiency of Audit Assistant’s Performance in Audit Firms Approved by The 
Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC) The purposes of this research were: 1) to examine the efficiency of 
audit assistant’s performance in approved audit firms 2) to study the efficiency of audit assistant’s performance in approved 
audit firms classified by relevant personal factors 3) to investigate the factors of expertise in the accounting profession which 
affect audit assistant’s performance 4) to study the factors of teamworking which affect audit assistant’s performance 5) to 
study the factors of accounting expertise and teamwork, which affect audit assistant’s performance. The study population 
was audit assistants working in audit firms approved by SEC, and 400 cases were included as a sample using the 
Convenience Sampling method.  

The research results were as follows: First, the different personal factors affect efficient and effective audit assistant’s 
performance at a 0.05 level of statistical significance. Moreover, the findings indicated that accounting profession factors affect 
efficient and effective audit assistant’s performance in audit firms approved by The Securities and Exchange Commission, 
Thailand. 
Keywords ; Auditor Assistant, Audit Quality, Audit work volume, Duration of Auditing, Efficiency of Audit Assistant’s Performance 
บทน า 

งานสอบบญัชี เป็นงานท่ีตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทางการเงินเพื่อใหผู้ใ้ชข้อ้มูลไดค้วามมัน่ใจ
ในความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอท่ีจะใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ในกรณีท่ีกิจการมีการใช้คอมพิวเตอร์
ประมวลผลขอ้มูล การสอบบญัชีจะตอ้งมีการปรับกระบวนการท างานให้สอดคล้องและเหมาะสม ทั้งน้ี จะตอ้ง
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตราฐานการสอบบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีแห่งประเทศไทยดว้ย 

คุณภาพการสอบบัญชี (Audit Quality) เป็นผลสะท้อนแสดงให้เห็นว่าผูส้อบบัญชีสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบความถูกตอ้งเช่ือถือไดใ้นส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั การรายงานการตรวจสอบการรับรองบญัชีท่ีแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานตามหลกับญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผูส้อบ
บญัชีสามารถแสดงออกซ่ึงความรอบรู้ไดเ้ป็นอย่างดีและมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจในอนาคตผูใ้ช้
ขอ้มูลงบการเงิน 

การท างานให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กรนั้ นจึงควรมีระบบการท างานที่ดี โดยการ ค  านึงถึง
สภาพแวดล้อมการท างาน โครงสร้างของหน่วยงาน นโยบายการบริหารและการพฒันาด้าน บุคลากร 



กิจกรรมการควบคุม และการติดตามและประเมินผลการท างานอยู่เสมอ อีกทั้ งการท างาน เป็นทีมก็เป็นอีก
ปัจจัยหน่ึงท่ีมีความส าคัญเพื่อช่วยในการสร้างประสิทธิผลของการท างาน เพราะการร่วมมือร่วมใจกันถือ
เ ป็นการรวมพล ังการท  างาน เ ป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวก ัน มีเป้าหมายร่วมก ัน ซ่ึง  ก่อให้เกิดผลงานที่ดี มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการท างานและต่อองค์กร  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจเร่ือง เพื่อทราบถึงขอ้มูลและน าผลการวิเคราะห์ท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ศกัยภาพของผูช่้วยผูส้อบบญัชี เพื่อให้สอดคลอ้งกบังานสอบบญัชีท่ีส่งผลไปในทิศทางเชิงบวกต่อการปฏิบติังาน
ของผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จ าแนกตามปัจจยัดา้นส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความเช่ียวชาญในวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วย
ผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

4. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของ
บริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

5. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญในวิชาชีพบญัชีและปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 
2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยั เร่ิมด าเนินการวิจยัในช่วงเดือน ธนัวาคม 2563 - มกราคม 2564 
3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรอิสระ คือ ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญในวิชาชีพ

บญัชี และปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีม ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของ
บริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน น่าจะท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูช่้วยผูส้อบบัญชีของบริษทั
ตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านความเช่ียวชาญในวิชาชีพบญัชีน่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบ
บญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  

3. ปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีมน่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทั
ตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  

4. ปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญในวิชาชีพบญัชีและปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 
 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัปัจจยัส่วนบุคคลไปพฒันาศกัยภาพผูช่้วยผูส้อบบญัชีในส านักงานสอบบญัชีท่ี

ไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และส านกังานสอบบญัชีอ่ืน ๆ 
2. เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 
3. เพื่อเป็นแนวทางให้ผูช่้วยผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี มาสามารถก าหนดศกัยภาพของผลลพัธ์ใน

งานสอบบญัชีใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อน าผลการวิจยัไปวางแผนส าหรับการท างานร่วมกนัเป็นทีมให้งานสอบบญัชีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

การทบทวนวรรณกรรม 
นิพนัธ์ เห็นโชคชัยชนะ (2557 อ้างอิงใน ณัฏฐธิดา จินมอญ, 2559) ได้ให้ความหมายไวว้่า การสอบบัญชี 

หมายถึง กระบวนการของการรวบรวมและการประเมินหลกัฐานเก่ียวกบัสารสนเทศ เพื่อระบบและรายงานเก่ียวกบัระดบั
ความสอดคล้องตอ้งกันของสารสนเทศนั้นกับหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวแ้ละการส่ือสารผลลพัธ์ให้ผูใ้ช้สนใจ การสอบ
บญัชีควรปฏิบติัโดยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระ 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2563) ได้กล่าวถึง ผูส้อบบญัชี หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี
ปฏิบติังานตรวจสอบ ซ่ึงตามปกติคือหุ้นส่วนผูรั้บผิดชอบงานตรวจสอบหรือสมาชิกอ่ืนในกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ 
หรือส านกังาน (แลว้แต่กรณี) ในกรณีท่ีมาตราการสอบบญัชีนั้นระบุชดัเจนว่าขอ้ก าหนดหรือความรับผิดชอบนั้นต้อง
ปฏิบติัตามโดยหุ้นส่วนผูรั้บผิดชอบงานตรวจสอบ ให้ใชค้  าว่า “หุ้นส่วนผูรั้บผิดชอบงานตรวจสอบ” แทนค าว่า “ผูส้อบ
บญัชี” ค าวา่ “หุน้ส่วนผูรั้บผิดชอบงานตรวจสอบ” และ “ส านกังาน” จะใชอ้า้งอิงเร่ืองเดียวกนัในส่วนของภาครัฐในกรณี
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2546 อา้งอิงใน กรวิภา งามวุฒิวงศ,์ 2559) ใหค้วามหมายวา่ ทีมงาน คือ กลุ่มคนท่ี
ตอ้งมาท างานร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงค์เดียวกนั และเป็นการรวมตวักนัท่ีจะตอ้งอาศยัความเขา้ใจ ความผูกพนั 
และความ ร่วมมือซ่ึงกันและกันของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อสมาชิกแต่ละคนจะสามารถท างานร่วมกันจนประสบ
ผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมไดใ้นทางปฏิบติัทีมงานอาจมีขนาดใหญ่หรือเลก็ก็ได ้แต่ส่วนมากแลว้จะ
ประกอบดว้ยหวัหนา้ทีม ท่ีอาจจะมาจากหน่วยงานต่าง ๆ กนั แต่ทุกคนจะตอ้ง พยายามปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งและ
ประสานกนัอยา่งเป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสูงสุดของทีมเป็น เคร่ืองก าหนด 

ศรัญญา บุญขวญั (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของความพยายามในการสอบบญัชีและความเช่ียวชาญ
ในการสอบบญัชีท่ีมีต่อผลลพัธ์ในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในประเทศไทย จากการศึกษา พบวา่ ผูส้อบบญัชี มี
ความเห็นเก่ียวกบัผลลพัธ์ในการสอบบญัชี ดา้นมาตรฐานและความน่าเช่ือถือ ดา้นการบรรลุเป้าหมาย ดา้นความพึ่ง
พอใจจากจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจาก ผูส้อบบญัชีให้ความส าคญักบัผลลพัธ์ในการสอบบญัชี เพื่อ
เป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการสอบบญัชีใหบ้รรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด ตรง
ตามแผนท่ีวางไว ้และมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัต่อเวลา ครบถว้นและสมบูรณ์ 

จารินยา แกว้สุริยา (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของคุณภาพในการสอบบญัชีและความต่อเน่ืองในการ
สอบทานงานสอบบญัชีท่ีมีต่อความน่าเช่ือถือในการสอบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทย จากการศึกษา พบว่า 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพในการสอบบญัชี ดา้นความเท่ียงธรรม เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และยงัเป็นตวั



แปรท่ีกระทบเชิงบวกต่อความน่าเช่ือถือในการสอบบญัชี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความต่อเน่ือง
ในการสอบทานงานสอบบญัชี ดา้นการมุ่งเนน้ในการสอบทานงานสอบบญัชี ดา้นการมุ่งเนน้ควบคุมงานสอบบญัชี 
เป็นตวัแปรท่ีมีผลกรทบเชิงบวกต่อความน่าเช่ือถือในการสอบบญัชี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีไม่ไดเ้ป็นตวัแปรกระตุน้ท่ีท าใหคุ้ณภาพในการสอบบญัชี และความต่อเน่ืองในการ
สอบทานงานสอบบญัชี ทั้งในภาพรวมและในทุกรายดา้น 

DeFond และ Zhang (2014) และ Habib และคณะ (2014) (อา้งอิงใน ประทีป วจีทองรัตนา, 2560) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ประสิทธิภาพการสอบบญัชี (Auditing Efficiency) ประเด็นของประสิทธิภาพการสอบบญัชีนั้นไดรั้บ ความสนใจจากนัก
ลงทุนและนกัวิชาการตลอดระยะเวลา 15 ปี ท่ีผ่านมา โดย DeFond และ Zhang (2014) และ Habib และคณะ (2014) กล่าว
วา่ ประสิทธิภาพการสอบบญัชีนั้นเป็นเร่ืองของการตรวจสอบคุณภาพรายงานทางการเงิน โดยอา้งอิง กฎระเบียบท่ีส าคญั
เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัลงทุนและผูถื้อหุ้น โดยท่ีผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียเหล่านั้นจะสามารถจดัสรรทรัพยากร
ในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากรายงานทางการเงินต้องได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และ
ประสิทธิภาพการสอบบญัชีนั้นจะวดัจากความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน และความน่าเช่ือถือท่ีมีต่อสาธารณชน จน
น าไปสู่การตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาจากงบการเงินท่ีมีประสิทธิภาพนั้ นเอง อย่างไรก็ตาม Brown (2016) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองตัวช้ีวดัประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีชั้นต้นในวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา โดยมุ่ง
ตรวจสอบประสิทธิภาพการสอบบัญชีผ่านตัวช้ีวัดคุณภาพตามกรอบ AQ (PCAOB, 2015) โดยแสดงให้เห็นว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญการปฏิบติังานสอบบญัชี รวมถึงการให้ค าปรึกษาดา้นบญัชีจะให้ความส าคญัในเร่ืองของประสิทธิภาพการ
สอบบญัชีท่ีวดัผลได้ชัดเจนและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ผูใ้ช้งบการเงิน ซ่ึงรายงานทางการเงินจะต้องมี
ลกัษณะถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ มีความสมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงทนัต่อเวลาในการใชง้บการเงิน และยงัพบอีกว่า
ผูส้อบบญัชีท่ีมีประสบการณ์และความช านาญจะมีชัว่โมงการอบรมดา้นวิชาชีพบญัชีอยา่งต่อเน่ืองและมีการจดัสรรเวลา
ในการสอบบญัชีอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ ยงัมีนกัวิชาท่ีสนบัสนุนความคิดของ Brown ท่ีเห็นสอดคลอ้งว่าดชันีช้ี
วดัประสิทธิภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีนั้นควรจะตอ้งพิจารณาถึง ความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ความสมบูรณ์ 
เป็นไปตามมาตรฐาน และความทนักาลของรายงานทางการเงินเป็นส าคญั (Judge et al., 2001; Bowling et al., 2015) 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.  ตวัแปรอิสระ  
- ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ประสบการณ์ใน

การท างาน  และบริษทัท่ีปฏิบติังาน 
- ปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญในวิชาชีพบญัชี คือ ดา้นความรู้ความสามารถในวิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะการปฏิบติังาน

ตรวจสอบบญัชี ดา้นความสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี และดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี 
- ปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีม คือ ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน ดา้นบทบาทของสมาชิกในทีม ดา้น

การติดต่อส่ือสาร ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นอิสระในการท างาน และดา้นภาวะผูน้ าทีม 
2. ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental research design) ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือการวิจยั 

เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ การทดสอบคุณภาพ



เคร่ืองมือ ไดมี้การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และความน่าเช่ือถือ โดยขอความอุนเคราะห์ ให้
ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านวิจัยและผูเ้ช่ียวชาญงานด้านงานตรวจสอบบัญชี โดยเป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ล.ต. จ านวน 3 ท่าน พบว่า ค่า IOC สูงสุดเท่ากบั 1 และค่า IOC ต ่าสุดเท่ากบั 0.67 ซ่ึงค่า IOC ของทุกขอ้
ค าถามมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงวา่ขอ้ค าถามทุกขอ้ครบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัและสามารถน าไปใชท้ดลอง (try-out) กบั
ผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จ านวน 30 คน ไดค้่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามเท่ากบั = 0.842 แสดงวา่ ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) 
1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ใน
การท างาน และบริษทัท่ีปฏิบติังาน 

1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กบัตวัแปรท่ีมีระดับการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญในวิชาชีพบญัชี ปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีมและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
ผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจาก ก.ล.ต. จ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ t-test          
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจาก ก.ล.ต. จ าแนกตามอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการ
ท างาน และบริษทัท่ีปฏิบติังาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนผทางเดียว (One-way ANOVA) 
หากพบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD         

2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญในวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วย
ผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

2.4 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทั
ตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ส าหรับการทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนั พิจารณจากค่าทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรอิสระกบัตวัแปรตาม Variance Inflation Factor (VIF) หากมี ค่าต ่ากว่า 10 แสดงถึงตวั แปรอิสระไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กนัเอง 
และพิจารณาจากค่า Tolerance Value หากมีค่ามากกวา่ 0.1 (Hair & other, 2006) แสดงวา่ไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
อิสระดว้ยกนั (Multicollinearity) ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

นอกจากน้ียงัใช้การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์(Correlation Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรใน
เบ้ืองตน้ หากพบว่าตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัจะใชก้ารสกดัปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อการจดักลุ่มขอ้ค าถามของ
ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนั และใช้ค่าการสกดัปัจจยัในการวิเคราะห์การถดถอยในสมการ ซ่ึงจะไม่ท าให้เกิด
ปัญหาตวัเป็นอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) 



สรุปผลการวิจัย 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.80 อายุน้อยกว่า 26 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.80 

สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 96.30 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.50 ต าแหน่งงาน Assistant คิดเป็น
ร้อยละ 42.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.30 ประสบการณ์ในการท างาน 1-2 ปี คิด
เป็นร้อยละ 26.00 และบริษทัท่ีปฏิบติังานเป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 70.80 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.โดยภาพรวม อยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.62 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.405 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทั้งดา้นคุณภาพงาน ดา้นปริมาณงาน 
และดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากทั้ง 3 ดา้น  

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจาก ก.ล.ต. จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และ ประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

3. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และบริษทัท่ีปฏิบติังานโดยรวมไม่ต่างกนั อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เพศ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัของ
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความเช่ียวชาญในวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วย
ผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตวัแปรทั้ง 3 ตวัแปร สามารถอธิบายความมีอิทธิพลของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทั
ตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยรวม ไดร้้อยละ 66.90 หรือมีอ านาจบอกอิทธิพลร้อยละ 66.90 และ
มีค่าความคลาดเคล่ือนของการบอกอิทธิพลท่ี ±0.816 

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของ
บริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตวัแปรทั้ง 
5 ตวัแปร สามารถอธิบายอิทธิพลของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยรวม ไดร้้อยละ 62.40 หรือมีอ านาจบอกอิทธิพลร้อยละ 62.40 และมีค่า
ความคลาดเคล่ือนของการบอกอิทธิพลท่ี ± 2.529 

6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความเช่ียวชาญในวิชาชีพบัญชีและปัจจัยด้านการท างานเป็นทีมมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 
สามารถสรุปการวิจยัไดว้่า ปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญในวิชาชีพบญัชี ดา้นความรู้ความสามารถในวิชาชีพบญัชี ดา้น
ทกัษะการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี ดา้นความสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีและดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี 
และปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านอิสระในการท างานและด้านภาวะผูน้ าทีม ผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก  ก.ล.ต. 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตวัแปรทั้ง 7 ตวัแปร สามารถอธิบายอิทธิพลของประสิทธิภาพในการ



ปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ไดร้้อยละ 79.20 หรือ
มีอ านาจบอกอิทธิพลร้อยละ 79.20  และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการบอกอิทธิพลท่ี ± 1.943 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจยัการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก 

2. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญในวิชาชีพบญัชีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยรวมต่างกัน  ซ่ึงผูว้ิจัยเห็นว่า ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี ผูช่้วยผูส้อบบญัชีตอ้งความรู้ความสามารถ ทกัษะทางวิชาชีพ และประสบการณ์ในวิชาชีพบญัชี 
และจะตอ้งมีการตั้งขอ้สังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี เพื่อให้การปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีมีความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น น่าเช่ือถือและเช่ือมัน่ได ้ว่าไดป้ฏิบติังานไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีและมาตรฐานการบญัชี และ
ผูช่้วยผูส้อบบญัชีสามารถปฏิบติังานให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยมีการจดัล าดบัความส าคญัของงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้าจากการปฏิบติันั้นมีเอกสารหลกัฐานเพียงพอในการสนับสนุนการแสดงหน้ารายงาน
ของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป วจีทองรัตนา (2560)  ได้กล่าวไวจ้ากงานวิจัยเร่ือง 
ประสิทธิภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทยว่าประสิทธิภาพการสอบบญัชี คือ ความสามารถ 
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติังานการสอบบญัชี ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพ อนัจะน าไปสู่การ
บรรลุดชันีช้ีวดัคุณภาพของรายงานทางการเงินท่ี ประกอบไปดว้ย ความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ความสมบูรณ์ ความเป็นไป
ตามมาตรฐานการบญัชี และมีความทนัเวลา โดยผูส้อบบญัชีนั้นจะตอ้งมีความเป็นอิสระทางความคิดในการสอบบญัชี  

3. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีมมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทั
ตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยรวมต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ผูช่้วยผูส้อบบญัชีในทีมมีความสัมพนัธ์
อนัดีต่อกนัของเพื่อร่วมงาน สมาชิกในทีมมีบทบาทในหน้าท่ีของตนเอง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงของทีมอยู่เสมอ และสมาชิกในทีมมีอิสระในการท างาน อิสระทางความคิด และอิสระในการตดัสินใจในงานท่ี
ตนเองไดรั้บมอบหมาย และผูน้ าทีมหรือหัวหน้าทีมสามารถแกไ้ขปัญหาให้สมาชิกในทีมไดเ้ม่ือเกิดปัญหา ผูน้ าทีมหรือ
หวัหนา้ทีมสามารถตอบขอ้สงสัยของสมาชิกในทีมได ้และผูน้ าทีมหรือหัวหน้าทีม มีการสอบทานงานของสมาชิกในทีม
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนทร พลวงศ ์(2551 อา้งอิงใน กิตติทชั เขียวฉะออ้น, 
2560) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัการท างานเป็น ทีมว่า การท างาน เป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น 
ตอ้งมีการแบ่งทั้งงาน หน้าท่ีและความ รับผิดชอบให้บุคลากรตามความรู้ความสามารถ รวมทั้ง ความถนัดของแต่ละ
บุคคล ผูบ้ริหารตอ้งตระหนักว่า บุคลากรมีความสามารถแตกต่างกนั ถนดัหรือเช่ียวชาญคนละดา้น การประสานความ
ร่วมมือร่วมใจ การทุ่มเทก าลงัความคิดและสติปัญญาย่อมน ามาซ่ึงความส าเร็จของงาน  

4. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญในวิชาชีพบญัชีและปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีมมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า 
ผู ้ช่วยผู ้สอบบัญชีต้องมีทั้ งความรู้ความสามารถ ทักษะ มีการสงสัย การตั้ งค าถาม การตั้ งข้อสังเกต และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีในการปฏิบติังานสอบบญัชี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดท ากระดาษของ



ผูส้อบบญัชีและตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิพนัธ์ 
เห็นโชคชยัชนะ และศิลปะพร ศรีจัน่เพรช (2556, หน้า1-11 อา้งอิงใน นวพร ขูเ้ป้ียเตง้ และจนัทร์ลอย เลขทิพย,์ 
2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตรวจสอบของผูช่้วยผูส้อบบญัชี ไดก้ล่ าวว่า 
ความสามารถเป็นอีกส่วนหน่ึงของปัจจยัอิทธิพลการปฏิบติังาน ท่ีมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรในระดับมาก ในการปฏิบติังานของบุคคลจะส่งให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยความรู้
ความสามารถ ความช านาญของผูป้ฏิบติังาน และการจูงใจในการปฏิบติังานท่ีจะน าไปสู้การใชค้วามรู้ความสามารถ
อย่างเต็มท่ีในการปฏิบติังาน และมีความเป็นอิสระ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมล วานิชถาวร และพิเชษฐ์ 
โสภาพงษ์ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย ไดก้ล่าววา่ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี มีผลต่อคุณภาพการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีนั้นเป็น
เพราะความเป็นอิสระของนักตรวจสอบบญัชีนั้นจะท าให้ผูต้รวจสบสามารถวางแผนการตรวจสอบและใชวิ้ธีการ
ต่าง ๆ ในการตรวจสอบ รวมทั้งตรวจสอบไดอ้ย่างเพียงพอ รายงานผลการตรวจสอบไดต้รงตามความเป็นโดยไม่
ถูกบิดเบือน ทั้งน้ี หากผูช่้วยผูส้อบบญัชีตอ้งสามารถตรวจพบขอ้ผิดพลาด และรายงานขอ้ผิดพลาดท่ีตรวจจะพบนั้น
ได ้ในการท่ีจะตรวจสอบขอ้ผิดพลาดไดข้ึ้นอยูก่บัความรู้ ความสามารถของการสอบบญัชี ซ่ึงก็คือ ผูช่้วยผูส้อบบญัชี
ท่ีต้องท างานร่วมกันเป็นทีม การใช้ทกัษะ เทคนิควิธีการตรวจสอบในการตรวจสอบ รวมถึงการวางแผนการ
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชี รวมถึงการท างานสอบบญัชีตอ้งมีการท างานร่วมกนักบับุคคลอ่ืน ๆ ดงันั้น ผูช่้วยผูส้อบ
บัญชี จะต้องมีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี และต้องอาศัยการเข้าหาผูอ่ื้น อาศัยความเข้าใจผูอ่ื้น และมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดดี้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมล วานิชถาวร และพิเชษฐ์ โสภาพงษ ์(2562) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการตรวจสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพมีอิทธิพลต่อคุณภาพการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทั้งน้ีเป็นเพราะ 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดีขององคก์รนั้น สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน และมีความส าคญั
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานใหมี้คุณภาพ   
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั ท าใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษทัตรวจสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยรวมต่างกนั ดงันั้น ส านกังานสอบบญัชีควรมีค่าตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้นหรือค่าล่วงเวลา
ให้กบัผูช่้วยผูส้อบบญัชีและมีการมอบต าแหน่งให้แก่ผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีปฏิบติัไดต้ามเป้าหมายของส านกังาน เพื่อให้
ผูช่้วยผูส้อบบญัชีมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานต่อไป และปัจจยัดงักล่าวอาจเป็นแรงจูงใจให้ผูช่้วยผูส้อบบญัชี
เลือกท่ีจะปฏิบติังานในส านกังานต่อไป  

2. จากการศึกษาปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญในวิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะการปฏิบติังานตรวจสอบ ดา้นความสงสัย
เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ และดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยรวม ต่างกนั ดงันั้น ส านกังานสอบบญัชีควรมีการ
จดัอบรมสัมมนาทั้งจากบุคคลภายในและจากบุคคลภายนอกให้แก่พนักงานในส่วนของมาตรฐานการสอบบญัชี 
มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภป์ระกาศใชใ้นแต่ละปี เพื่อเพิ่มศกัยภาพของพนกังานในการ 



3. จากการศึกษาปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน ดา้นบทบาทของสมาชิกใน
ทีม ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นอิสระในการท างาน และดา้นภาวะผูน้ าทีม มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของผู ้ช่วยผู ้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดย รวมต่างกัน  ดังนั้น 
ส านกังานควรมีการสัมมนานอกพื้นท่ี เพื่อให้สมาชิกในทีมไดมี้การรู้จกักนัเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อ
กนัและใหเ้กิดความสามคัคีในการท างาน ท าใหส้มาชิกไดมี้บทบาทร่วมกนัมากขึ้น และผูน้ าทีมหรือหวัหนา้ทีมตอ้ง
มีการสนับสนุนงานของสมาชิกในทีม และมีการถ่ายทอกความรู้ ทกัษะ และแนะน าเทคนนิคในการปฏิบัติงาน
ใหก้บัสมาชิกในทีม เพื่อใหก้ารท างานเกิดความราบร่ืนและบรรลุเป้าหมายของทีมท่ีวางไว ้
เอกสารอ้างอิง 
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