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คุณภาพงานสอบบัญชีที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย&
แหงประเทศไทย
QUALITY OF THE AUDIT WORK THAT AFFECTS THE SUCCESS OF THE OPERATIONS OF
COMPANIES LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND
2
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อาจารย"ที่ปรึกษา ดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล

บทคัดยอ
คุณภาพงานสอบบัญชีไดเขามามีบทบาทสําคัญกับงบการเงินมากขึ้น เพราะผูบริหารหรือนักลงทุน
ตองการไดรั บ ขอมู ล เพื่ อใชในการประกอบการตั ด สิ น ใจที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ มี การวางแผนและควบคุ มการ
ดําเนินงานไดดียิ่งขึ้น และสามารถนําพาธุรกิจไปสู8ความไดเปรียบและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการแข8งขัน
ใหแก8องค"กรอีกดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพงานสอบบัญชีที่ผลต8อความสําเร็จในการดําเนินงานของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทยโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทย กลุ8มตัวอย8างที่ใชในการศึกษาใชสูตร ทาโรยามาเน8
(Taro Yamane) จํานวน 153 คน โดยใชแบบสอบถามเปGนเครื่องมือสถิติที่ใชในการวิเคราะห"ขอมูล ไดแก8
วิเคราะห"การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิ จั ย พบว8 า ผู สอบบั ญ ชี ส8 ว นใหญ8 เ ปG น เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว8 า ง 31-35 ปI ระดั บ การศึ ก ษา
ปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยต8อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป การอบรมการสอบบัญชี 1-2 ครั้ง และผูสอบบัญชีของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวม ขนาด
ของสํานักงาน ค8าธรรมเนียมสอบบัญชี ประสบการณ"ของผูสอบบัญชี อยู8ในระดับมาก และผูสอบบัญชีมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการดําเนินงาน ประกอบดวย ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน
และดานการเรียนรูและการพัฒนาอยู8ในระดับมาก เกณฑ"การวิเคราะห"การถดถอยพหุคูณของคุณภาพงานสอบ
บัญชีที่มีผลกระทบต8อความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทย
โดยภาพรวมพบว8า ประสบการณ"ของผูสอบบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกต8อความสําเร็จในการดําเนินงาน แต8
ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี และค8าธรรมเนียม ไม8มีผลกระทบต8อความสําเร็จในการดําเนินงาน
โดยสรุป คุณภาพงานสอบบัญชีที่มีผลต8อความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย" มีผลกระทบเชิงบวกต8อความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"แห8ง
ประเทศไทย ดังนั้นผูสอบบัญชีรับอนุญาตควรนําไปใชเปGนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีใหมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสรางคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหมีความน8าเชื่อถือ และสราง
ขอไดเปรียบในวิชาชีพสอบบัญชี พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ"การบริการงานสอบบัญชีใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
ความสําคัญ: คุณภาพงานสอบบัญชี/ความสําเร็จในการดําเนินงาน/บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"
Abstract
As both administrators and investors require more information to improve the
efficiency in decision making, a quality of an accounting audit seems to play an important
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role in the financial statement, i.e. having a better planning and controlling in a working
process. These factors also create advantages and opportunities in the business competition
for the organization, so the researcher is interested in studying the quality of the audit that
affects a success in the working process of the listed organizations in SET. The sample group
used in the study uses the Taro Yamane formula. In order to achieve the purpose, the study
compiled the information from 153 accounting auditors of the listed organizations in SET.
The questionnaire was used as the instrument, which the data were analyzed based on the
statistic formula Multiple Linear Regression.
The result demonstrated that most auditors were female between 31-35 years of age
with a bachelor degree. Their average incomes were above 60001 baht a month, and they
received the training in the audit 1-2 times. Their perceptions toward the overall quality of
the audit, a size of the office, an audit fee, an experience of the auditor were high. Also, the
auditors’ perceptions toward the success in the working process including a financial factor,
a customer factor, an inner processing factor, and a learning and developing factor were
high. Regarding the criteria of Multiple Linear Regression of the quality of the accounting
audit affecting the success in the working process of the listed organizations in SET, the
overall result indicated that the experience of the auditor had the positive effect on the
success in the working process while the size of the office and the audit fee did not.
In conclusion, the quality of the accounting audit of the listed organizations in SET
has a positive effect toward the success in the working process. Therefore, the certified
auditor should employ this as the guideline in order to improve the quality of the
accounting audit. Besides, this makes the quality of the audit of the certified auditor more
reliable, and creates the advantages in the profession of accounting audit. Ultimately, this
can be used for developing and improving the strategy of the quality of the accounting
services.
Keywords: a quality of the accounting audit, a success in the working process, the listed
organizations in SET
บทนํา
เศรษฐกิจของโลกในปpจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย8างมาก มีธุรกิจหลายๆประเภทตองเผชิญกับ
ปpญหาทางเศรษฐกิจที่ส8งผลทําใหตองประสบกับปpญหาดานการลงทุนอย8างต8อเนื่อง ดังนั้นเพื่อใหเกิดสภาพ
คล8องรวมถึงผลลัพธ"ของการลงทุนบรรลุตามเปrาหมายที่ตั้งไว นักลงทุนตองมองหาแหล8งลงทุนใหม8 ๆ ที่มีความ
พรอมดานการผลิตและการลงทุนแบบต8อเนื่องในระยะยาว ประเทศไทยเปGนประเทศหนึ่งที่มีความพรอมดาน
การผลิต และดานการส8งออก รวมถึงดานทรัพยากรต8างๆ กลุ8มธุรกิจอุตสาหกรรมเปGนที่ไดรับการยอมรับจาก
นักลงทุนทั้ งในและต8างประเทศ รวมถึงไดรับ การสนับสนุนจากภาครั ฐ และจากสมาคมส8งเสริมการลงทุ น
เพื่อใหนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยอย8างต8อเนื่อง ซึ่งส8งผลทําใหธุรกิจตองใหความสําคัญกับการจัดทํางบ
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การเงิน และการตรวจสอบงบการเงิน ดานคุณภาพของงานสอบบัญชีเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร และ
นักลงทุนสําหรับตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม8ๆ รัชนี บินยาเซ็น(2561)
ตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทยเปGนอีกหนึ่งตลาดหนึ่งที่เปuดโอกาสใหผูลงทุนหรือธุรกิจที่มีศักยภาพ ในการ
เติบโตสามารถระดมทุนผ8านตลาดทุนได โดยตลาดแห8งประเทศไทยประกอบไปดวย หมวดอุตสาหกรรมเกษตร
และอุ ต สาหกรรมอาหาร หมวดสิ น คาอุ ป โภคบริ โ ภค หมวดธุ ร กิ จ การเงิ น หมวดธุ ร กิ จ วั ต ถุ ดิ บ และสิ น คา
อุตสาหกรรม หมวดอสังหาริมทรัพย"และก8อสราง หมวดทรัพยากร หมวดบริการ และหมวดเทคโนโลยี เปGนตน
การเพิ่ มการลงทุ น ทํ าใหนั กลงทุ น มาร8 ว มกั น ลงทุ น เปG น จํ า นวนมาก การจั ด ทํ า บั ญ ชี ต8 า งๆ ของธุ ร กิ จ มี การ
เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของธุรกิจ ผูใชขอมูลทางการบัญชีตองการงบการเงิน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนการสอบบัญชี ถือว8าเปGนกระบวนการหนึ่งที่รวบรวมขอมูล หลักฐาน และการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับ
งบการเงินเพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความน8าเชื่อถือของงบการเงินณัฏฐธิดา จินมอญ(2559)
การสอบบัญชีควรปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ที่เรียกว8า “ผูสอบ
บัญชี” ความตองการเชิงเศรษฐกิจก8อใหเกิดวิชาชีพการสอบบัญชีขึ้นเพื่อช8วยลดความเสี่ยงของขอมูลในงบ
การเงินที่ใหเพื่อการตัดสินใจ ดังนั้นวัตถุประสงค"ของการสอบบัญชีเพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถแสดงความเห็น
ต8องบการเงินว8างบการเงินนั้นไดจัดทําในส8วนสาระสําคัญเปGนไปตามกรอบแนวคิดสําหรับการจัดทํารายงาน
ทางการเงินหรือไม8 การตรวจสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีมีความจําเปGนที่จะตองใชเครื่องมือหลายๆ อย8างเพื่อใช
ในการตรวจสอบเพื่อคนหาขอผิดพลาดและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจาการจัดทํางบการเงิน สิ่งสําคัญที่ช8วยใหการ
ตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพไดนั้นคือ ผูสอบบัญชีตองมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ จึงจะทําให
คุณภาพงานสอบบัญชีที่แสดงออกมานั้นน8าเชื่อถือและเปGนที่ยอมรับของนักลงทุน นิพันธ" เห็นโชคชัยชนะ
(2557)
คุณภาพงานสอบบัญชีเปGนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน
อย8 า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล การศึ กษาเรื่ องคุ ณภาพงานสอบบั ญ ชี ที่มี ผ ลต8 อความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทย มีผูศึกษาไม8มากเท8าที่ควรในขณะที่
ความตองการผู สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตที่ มี ค วามรู ความสามารถ รวมถึ ง คุ ณ ภาพงานสอบบั ญ ชี ไ ดอย8 า งมี
ประสิทธิภาพ และไดรับความสนใจจากผูใชงบการเงินและบุคคลที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น ณัฏฐธิดา จินมอญ
(2559)
จากเหตุผลที่กล8าวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยคุณภาพงานสอบบัญชีที่มีผลต8อความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อทดสอบคุณภาพ
งานสอบบั ญ ชี ข องผู สอบบั ญ ชี ที่ ส8 งผลต8 อ ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งานของบริ ษัท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย"แห8งประเทศไทย โดยผลลัพธ"ที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชเพื่อเปGนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพ
งานสอบบัญชีตลอดจนสามารถใชเปGนขอมูลใหกับผูสอบบัญชีไดนําไปปรับปรุงคุณภาพงบการเงินใหดียิ่งขึ้นไป
วัตถุประสงค&ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณภาพงานสอบบัญชี ประกอบดวยดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และ
ดานการเรียนรูและการพัฒนาที่มีผลต8อความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"
แห8งประเทศไทย
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ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากรที่ใชในการศึกษา
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก8ผูสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"แห8ง
ประเทศไทย ปI2562 จํานวน 248 บริษัท
1.2 กลุ8มตัว อย8างที่ใชในการศึกษา ผู สอบบั ญชีของบริษัทที่จ ดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย"แห8 ง
ประเทศไทย จํานวน 153 คนโดยใชสูตร ทาโรยามาเน8 (Taro Yamane)
2. ตัวแปรตน คือ คุณภาพงานสอบบัญชี ประกอบดวยขนาดของสํานักงานสอบบัญชี ค8าธรรมเนียมสอบบัญชี
และประสบการณ"ของผูสอบบัญชี
ตั ว แปรตาม คื อ ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งาน ประกอบไปดวย ดานการเงิ น ดานลู ก คา ดาน
กระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและการพัฒนา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณดวยรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Surver Research)
โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปGนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุ8มตัวอย8าง
1.1 ประชากรและกลุ8มตัวอย8าง
ประชากรที่ใชศึกษา คือ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"แห8ง
ประเทศไทย จํานวน 248 บริษัทจากจํานวน 248 บริษัท
กลุ8มตัวอย8าง
สํา หรั บ กลุ8 มตัว อย8า งของการศึ กษา ผู วิ จัย ไดกํ า หนดจํา นวนกลุ8 มตัว อย8า ง โดยใชสู ต รการ
คํานวณขนาดตัวอย8างของ ทาโรยามาเน8 (Taro Yamane)จํานวนกลุ8มตัวอย8างที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน
153 คน เปGนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแห8งประเทศไทย
2. ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกสุ8มตัวอย8าง โดยใชสูตร ทาโรยามาเน8 (Taro Yamane)
จํานวน 153 คน มีการออกแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามคุณภาพงานสอบบัญชีที่มีผลต8อ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทย โดยแบบสอบถาม
แบ8งเปGน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย
เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายไดสุ ท ธิ เ ฉลี่ ย ต8 อ เดื อ น และการฝ{ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การสอบบั ญ ชี ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเปGนแบบปลายปuดเลือกคําตอบไดเพียงคําตอบเดียว (Check List)
ตอนที่ 2ความคิ ดเห็ นเกี่ย วกับ คุ ณภาพงานสอบบัญ ชี จํ านวน 10 ขอประกอบดวย ขนาดของสํา นั ก
งานสอบบัญชี 3 ขอ ค8าธรรมเนียมการสอบบัญชี 3 ขอ ประสบการณ"ของผูสอบบัญชี 4 ขอเปGนแบบสอบถาม
แบบมาตราส8วนประมาณค8า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการดําเนินงาน 20ขอประกอบดวยดานการเงิน 5 ขอ ดาน
ลูกคา 5 ขอ ดานกระบวนการภายใน 5 ขอ และดานการเรียนรูและการพัฒนา 5 ขอลักษณะแบบสอบถามเปGน
แบบสอบถามแบบมาตราส8วนประมาณค8า (Rating Scale) 5 ระดับ
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ ขอมู ล ที่ ใชในการศึ กษาครั้ งนี้ ผู วิ จั ย ไดเก็ บ รวบรวมขอมู ล จากแบบสอบถามโดยมี วิ ธี การ
ดําเนินการดังนี้
3.1 ผูวิจัยขอความร8วมมือกรอกแบบสอบถาม
3.2 รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความเรียบรอยของแบบสอบถาม นําไปวิเคราะห"เพื่อหาค8าสถิติ
สําหรับการใช เพื่อดําเนินการในขั้นตอนต8อไป
4. การวิเคราะห"ขอมูล
4.1 การวิเคราะห"ลักษณะทางประชากรศาสตร" เปGนการแจกแจงความถี่ (Ferquency) และแสดงค8า
รอยละ (Percentage) ตามขอมูลส8วนบุคคลของกลุ8มตัวอย8าง
4.2 การวิเคราะห"ผลของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงานสอบบัญชี เกณฑ"การวัดของส8วนที่ 1
ใชวิธีวัดแบบมาตราส8วน Likertส8วนที่2 และ3 จะใชวิธีการวัดมาตรส8วนประมาณค8า (Ratingscale) โดย
กําหนดระดับมาตราส8วน 5 ระดับ ไดแก8 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยการใหระดับคะแนนหา
สถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการประเมินขอมูลโดยการวิเคราะห"หาค8าเฉลี่ย และส8วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.3 ใชสถิติทดสอบการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
มาตรฐานของคุณภาพงานสอบบัญชีที่มีผลต8อความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย"แห8งประเทศไทย
ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่ อง “คุ ณภาพงานสอบบั ญ ชี ที่มีผ ลต8 อความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งานของบริ ษัทที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทย” ซึ่งในการวิจัยไดสังเคราะห"จากแบบสอบถามที่สมบูรณ"จํานวน
153ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อใหคุณภาพงานสอบบัญชีที่มีผลต8อความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทย ซึ่งผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยไวดังนี้
1. ขอมูลคุณภาพงานสอบบัญชี พบว8าคุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวม เช8นขนาดของสํานักงานสอบ
บัญชี ค8าธรรมเนียมสอบบัญชี และประสบการณ"ของผูสอบบัญชี อยู8ในระดับมาก (ค8าเฉลี่ย 4.11) เมื่อพิจารณา
รายดานโดยเรี ย งลํ า ดั บ ของค8 า เฉลี่ ย พบว8 า มากที่ สุ ดคื อ ประสบการณ" ของผู สอบบั ญ ชี (x̄ = 4.15)
ค8าธรรมเนียมสอบบัญชี(x̄ = 4.14) และขนาดของสํานักงานสอบบัญชี (x̄ = 4.06)ตามลําดับ
2. ขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จในการดําเนินงาน พบว8า ความสําเร็จในการดําเนินงานโดยรวม เช8น
ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและพัฒนา อยู8ในระดับมาก (ค8าเฉลี่ย
4.42) เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับของค8าเฉลี่ย พบว8า มากที่สุด ดานกระบวนการภายใน มากที่สุด(x̄
= 4.72) ดานการเงิน(x̄ = 4.41)ดานการเรียนรูและการพัฒนา(x̄ = 4.32) และดานลูกคา(x̄ = 4.23)
3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว8า คุณภาพงานสอบบัญชีดานประสบการณ"มีผลต8อกระทบเชิงบวกต8อ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ขนาดของสํ า นั กงานสอบบั ญชี และค8 าธรรมเนีย ม ไม8 มีผ ลกระทบต8 อความสํ า เร็ จในการดํา เนิ น งานอย8 า งมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณภาพงานสอบบัญชีที่มีผลต8อความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทยซึ่งผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี้
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1. ผูสอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีคุณภาพ
งานสอบบัญชีโดยรวม ขนาดของสํานักงาน ค8าธรรมเนียมสอบบัญชี ประสบการณ"ของผูสอบบัญชี อยู8ในระดับ
มาก เนื่องจาก ในปpจจุบัน ผูสอบบัญชีมีจําเปGนอย8างยิ่งที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย" รวมถึงผูบริหารจะตองไดรับ
ขอมูลเพื่อใชในการประกอบการตัด สินใจที่มีประสิทธิ ภาพ วางแผน และควบคุมการดํา เนินงานไดดียิ่งขึ้ น
สามารถนําพาธุรกิจไปสู8ความไดเปรียบ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจไดดีกว8า ดังนั้นคุณภาพงานสอบบัญชีจึงมี
ความสําคัญกับงบการเงินมากขึ้นเพราะหากกิจการไม8มีคุณภาพงานสอบบัญชีที่ดีอาจส8งผลกระทบกับบริษัทได
ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี ค8าธรรมเนียมสอบบัญชี ประสบการณ"ของผูสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพจะส8งผล
ใหกิจการมีโอกาสอยู8รอดได สอดคลองกับแนวคิดของณัฐณิชา ฟูเฟ•‚องสมบัติ(2559)กล8าวว8า คุณภาพของ
รายงานผูสอบบัญชีซึ่งผูสอบไดลงความเห็นไวในงบการเงินอย8างมีนัยสําคัญ เพื่อสรางความเชื่อมั่นต8อผูใชงบ
การเงิน และคุณภาพงานสอบบัญชีสามารถแบ8งเปGนเครื่องมือในการวัดคุณภาพสอบบัญชีเปGน 2 ประเภทคือ
วัดทางตรง และวัดทางออม การวัดคุณภาพงานสอบบัญชี คือการรายงานการเงินที่เปGนไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่กําหนดไว รวมถึงการควบคุมคุณภาพการรายงานทางการเงิน เปGนตน สําหรับเครื่องมือ
วัดทางออม คือ ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี ค8าธรรมเนียมสอบบัญชี และประสบการณ"ของผูสอบบัญชี และ
เพื่อใชในการตัดสินใจเชิงประโยชน"เศรษฐกิจในอนาคต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต มีความสัมพันธ"เชิงบวกกับ
คุณภาพการสอบบัญชี กล8าวคือ ผูสอบบัญชีตองมีประสบการณ"การปฏิบัติงานที่ดี มีศักยภาพในการแกไข
ปpญหาและปรับปรุงแกไขงานใหดีอยู8เสมอ การทํางานดําเนินไปในทิศทางเดียวกันจนบรรลุเปrาหมายที่ตั้งไว
รวมถึงสามารถสรางความเชื่อมั่นและไววางใจ คุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยรวมอยู8ใน
ระดับมากไดแก8 ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี ค8าธรรมเนียมสอบบัญชี และประสบการณ"สอบบัญชี จะทําให
การสอบบัญชีมีคุณภาพและเปGนที่น8าเชื่อถือยิ่งขึ้น
2. ผูสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและการพัฒนา
อยู8ในระดับมาก เนื่องจากการวัดผลการดําเนินงานโดยมุ8งเนนเฉพาะการวัดผลดานการเงิน โดยใชเครื่องมือ
ทางบัญชีและการบริหารการเงินเปGนหลัก คือ ยึดตัวเลขกําไรขาดทุน หรืออัตราส8วนทางการเงินเพียงอย8าง
เดียวทําใหผูบริหารและองค"กรมุ8งเนนที่ผลการดําเนินงานในระยะสั้นมากกว8าการเสริมสรางความสามารถ
ทางการแข8งขันในระยะยาว สอดคลองกับ แนวคิ ดของ ฐิติ พร วรฤทธิ์ (2550) กล8า วว8 า การวัด ผลการ
ปฏิบัติงาน เปGนกระบวนการที่กิจการใชในการวัดผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ8านมาว8ามีผลการ
ดํา เนิ นงานเปGน อย8า งไร ซึ่ งในอดี ตกิ จ การใชการวั ด ผลการปฏิ บัติ งานดังกล8 า วในรู ป ของผลการดํ า เนิ นงาน
ทางดานการเงินเท8านั้น ทําใหผลการดําเนินงานไม8สะทอนสภาพความเปGนจริงของกิจการและเปGนการวัดผล
การดําเนินการระยะสั้น เนื่องจากการใชผลการดําเนินงานทางการเงินเพียงอย8างเดียว กิจการไม8สามารถทราบ
ไดว8าลูกคามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด กิจการมีการเรียนรูและพัฒนาอย8างไรและกระบวนการภายใน
องค"กรมีการพัฒนาหรือไม8 ผูบริหารของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไม8ไดขึ้นอยู8กับผลการดําเนินงานทางการเงิน
หรือผลการดําเนินงานที่ไม8ใช8การเงินเพียงอย8างใดอย8างหนึ่ง แต8จะขึ้นอยู8กับทั้งผลการดําเนินงานทางการเงิน
และที่ไม8ใช8การเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงินประกอบดวยดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน
และดานการเรียนรูและการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ดนัย เทียนพุฒ (2544) กล8าวว8า ระบบการ
วัดผลสําเร็จของธุรกิจแบบดั้งเดิม มุ8งเนนการวัดดานการเงินเปGนหลัก แต8ในปpจจุบันไม8สามารถมุ8งเนนดานใน
อดีต เนื่องจากไม8คลอบคลุม ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและการพัฒนาเริ่มมามี
บทบาทกับการวัดผลสําเร็จของธุรกิจมากยิ่งขึ้นในยุคเทคโนโลยี
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ขPอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปใชงาน
1.1 ผูสอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทย ควรมีความรูดานคุณภาพและประสิทธิภาพ
งานสอบบัญชี เพื่อนําความรูมาพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและช8วยลดขอผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นได
1.2 ผูสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทย ควรใหความสําคัญกับความสําเร็จใน
การดําเนินงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และไดรับความน8าเชื่อถือมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งต8อไป
2.1
ควรศึ ก ษาปp ญ หาและอุ ป สรรคของคุ ณ ภาพงานสอบบั ญ ชี ที่ มี ผ ลต8 อ ความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"แห8งประเทศไทย เพื่อใหสามารถนําไปปรับปรุงแกไข และ
พัฒนาองค"กรในอนาคต
2.2
ควรเปลี่ยนกลุ8มประชากร และวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเปGนการสัมภาษณ"เชิงลึก
เพื่ อใหไดรายละเอี ย ดเฉพาะกลุ8 มธุร กิ จ และสามารถนํ า ผลการวิ จั ย ไปใชใหเกิ ด ประโยชน" ไดตรงกั บ ความ
ตองการของธุรกิจนั้นๆ
2.3
ควรศึกษาผลกระทบหรือปpจจัยดานอื่นๆ ที่มีต8อผลการดําเนินงาน เช8น แนวโนมโดยรวม
สภาพแวดลอมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค"กร เปGนตน
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