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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของมาตรฐานการสอบบัญชี ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และ
การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอบบั ญชี ข องผู ้ ส อบบั ญชี รั บอนุ ญาตใน
ประเทศไทย และ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพการสอบบัญชีที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการท�ำงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน คือ การด�ำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธี
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกับการด�ำเนินการวิจัยเชิงปริมาณโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ประชากร
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยที่เปิดเผยข้อมูลกับสภาวิชาชีพ จ�ำนวน 1,384 คนโดยผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และท�ำการ
สนทนากลุ่มย่อย เพื่อยืนยันผลการวิจัย จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยเหตุมาตรฐานการสอบบัญชี ประสบการณ์ของผู้สอบ
บัญชี และ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการสอบบัญชี อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบอีกว่าประสิทธิภาพการสอบบัญชี มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความส�ำเร็จใน
การท�ำงานของผู้สอบบัญชีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ค�ำส�ำคัญ : ความส�ำเร็จในการท�ำงานของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี ประสบการณ์
			 ของผู้สอบบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Abstract

		 The purposes of this research were (1) to examine the impact of auditing standards, auditors
experience and financial reporting standard update on audit efficiency of the certified public accountants
in Thailand; and (2) to measure the influence of audit efficiency on the auditors work success of the
certified public accountants in Thailand. The research method was the mixed method applying both
qualitative and quantitative approaches. The qualitative method was conducted by using in-depth
interview while the data in quantitative method was collected by using questionnaires. The population
in this study were 1,384 certified public accountants in Thailand. The sampling method was a multi-stage
sampling technique. Data from questionnaires were analyzed by using Structural Equation Modeling
(SEM) whereas the data from focus group interview was used to confirm the model. The results indicated
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that the auditing standards, auditors’ experience, and financial reporting standard update had direct effects
to auditing efficiency at the 0.01 level statistically significance. The study also found that the auditing
efficiency had direct effect to the auditors’ work success at the 0.01 level of statistically significance.
Keywords: Auditors Work Success, Auditing Efficiency, Auditing Standards, Auditors Experience, Financial 		
			 Reporting Standard Update

ความส�ำคัญของปัญหาของการวิจัย

		 ปัจจุบนั สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในระดับมหภาคได้มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม
ด้านการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อี ก ทั้ ง ความรุ น แรงของการแข่ ง ขั น รวมถึ ง การผ่ อ นปรน
กฎเกณฑ์ทางการค้าเสรีและความเป็นโลกาภิวัตน์ ที่ส่งผล
ท�ำให้หน่วยงานและองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนต้องมีปรับตัว
และประเมินผลทางด้านการเงินทีช่ ดั เจน โดยเริม่ ตัง้ แต่การ
ประเมินประสิทธิภาพการสอบบัญชี (Auditing Efficiency)
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ต้องมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง 3
ประการ คือ ความประหยัด (Economy) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) หรือที่
เรียกว่า “3Es” (Glendinning, 2007; Guthrie, 1987;
Hossain, 2010; Pendlebury & Shreim,1990) อันได้แก่
ผู้สอบบัญชีอนุญาตต้องมีความรู้ด้านมาตรฐานการสอบ
บัญชี (Auditing Standard) มีประสบการณ์ในด้านการวาง
ระบบบัญชี การปฏิบัติงานสอบบัญชี และการให้ค�ำปรึกษา
ด้านบัญชี เพือ่ ให้แน่ใจว่าจะได้รายงานทางการเงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และสามารถน�ำไปใช้ในการตั ด สิ น ใจในการวางแผนและ
ลงทุนได้ โดยที่ผู้บริหารและผู้ประกอบการมองว่า การ
ด�ำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพรายงานทางการเงินนั้น
จะท�ำให้การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี มีความถูกต้อง
น่ าเชื่ อถื อ สมบู ร ณ์แ ละได้ม าตรฐานมากขึ้น (พิพัฒ น์
นนทนาธรณ์ และ สุรมน ไทยเกษม, 2558) และเนื่องจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นมีบทบาทที่ส�ำคัญ ในการพัฒนา
องค์กรทั้งภายในและภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้
มีส่วนได้เสียในรายงานทางการเงิน ได้แก่ นักลงทุน ลูกค้า
รัฐบาล สาธารณชน ฯลฯ จะใช้มลู ทางการเงินในการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจ (ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง, 2559)
		 DeFond และ Zhang (2014) กล่าวว่า ในปัจจุบนั
มาตรฐานการสอบบัญชีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มี

ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น อั น จะมี ผ ลต่ อ ความสั มพั น ธ์ ด ้ า น
ประสิทธิภาพขององค์กร และมีส่วนยกระดับมาตรฐาน
สภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผู้
มีสว่ นได้เสียทีใ่ ช้รายงานทางการเงินจากผูส้ อบบัญชีอกี ด้วย
(Tsalavoutas & Dionysiou, 2014) ดังนัน้ ประสิทธิภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอนุญาตจึงเข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญและเสมือนเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากสภา
วิชาชีพบัญชี ซึง่ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพราะรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพนัน้ มีความสัมพันธ์กบั การจ่ายช�ำระภาษีให้แก่
รัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อโครงสร้างภาษีที่มีความสอดคล้อง
กับรายได้จริงของแต่ละหน่วยงาน ซึง่ ประสิทธิภาพการสอบ
บัญชีจะสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์และความเข้าใจใน
คุณสมบัติของตัวเลขทางบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
และความน่าเชื่อของหน่วยงานอีกด้วย (Habib & Azim,
2008) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีประสิทธิภาพ
การสอบบัญชีของ Brown (2016) ที่ประกอบไปด้วย
ประสิทธิภาพ ด้านความถูกต้อง ด้านความน่าเชื่อถือ ด้าน
ความสมบูรณ์ ด้านเป็นไปตามมาตรฐาน และมุ่งศึกษา
ปั จ จั ย เหตุ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอบบั ญ ชี ด ้ า น
มาตรฐานการสอบบัญชี โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ DiGabriele (2009) ที่ประกอบไปด้วย มาตรฐานการสอบบัญชี
ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ด้านหลักฐานในการสอบบัญชี
ด้านการวางแผนงานสอบบัญชี ด้านความเสี่ยงในการสอบ
บั ญ ชี แ ละด้ า นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ม าตรฐานการสอบบั ญ ชี
นอกจากนี้ ยังศึกษาด้านทฤษฎีประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี
(Auditors Experience) ของ Gaballa และ Ning (2011)
ที่ประกอบไปด้วย ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี
การปฏิบัติงานสอบบัญชีและด้านการให้ค�ำปรึกษาด้าน
บัญชี รวมถึง ทฤษฎีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
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ทางการเงิน (Financial Reporting Standard Update)
ของ Richards และ van Staden (2015) ที่ประกอบไป
ด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชี ความพร้อมใน
การจัดเตรียมข้อมูล ต้นทุนในการเตรียมข้อมูล ผลกระทบ
ต่องบการเงินของกิจการ การสื่อสารกับพนักงานในหน่วย
งานเช่นในเรื่องที่เกี่ยวกับ งบกระแสเงินสด การน�ำเสนองบ
การเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์และการค�ำนวณรายได้
เป็นต้น และผลของประสิทธิภาพการสอบบัญชีที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในการท�ำงานของผูส้ อบบัญชี (Auditors Work
Success) ผูว้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีของ Anderson (2012) ทีป่ ระกอบ
ไปด้วย การบรรลุจุดมุ่งหมายในด้านเวลาการปฏิบัติงาน
คุณภาพของงานและด้านปริมาณงานในการสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการ
ศึกษาวิจยั เรือ่ ง ประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
อิทธิพลของมาตรฐานการสอบบัญชี ประสบการณ์ของผูส้ อบ
บั ญ ชี แ ละมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน
ประเทศไทย และเพื่อศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพการ
สอบบัญชีที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการท�ำงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย

ต่อประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในประเทศไทย
		 สมมติฐานข้อที่ 2: ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในประเทศไทย
		 สมมติฐานข้อที่ 3: ประสิทธิภาพการสอบบัญชีมี
อิทธิพลต่อความส�ำเร็จในการท�ำงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม

		 ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และบูรณาการผล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�ำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เรียบเรียงรายละเอียดของแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อ
น�ำไปใช้เป็นความรู้ในการก�ำหนดตัวแปรและกรอบแนวคิด
การวิจัย โดยน�ำเสนอตามล�ำดับ ดังนี้
		 1. ประสิทธิภาพการสอบบัญชี (Auditing
			 Efficiency)
		 ประเด็นของประสิทธิภาพการสอบบัญชีนั้นได้รับ
ความสนใจจากนักลงทุนและนักวิชาการตลอดระยะเวลา
15 ปี ที่ผ่านมา โดย DeFond และ Zhang (2014) และ
Habib และคณะ (2014) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการสอบ
บัญชี นั้นเป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพรายงานทาง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การเงิน โดยอ้างอิงจาก กฎระเบียบที่ส�ำคัญเพื่อที่จะก่อให้
		 การวิจยั เรือ่ ง ประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผูส้ อบ เกิดประโยชน์แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยที่ผู้ที่มีส่วนได้
บัญชีรบั อนุญาตในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ในการ เสียเหล่านั้นจะสามารถจัดสรรทรัพยากรในการลงทุนได้
วิจัยดังนี้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรายงานทางการเงินต้องได้
		 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของมาตรฐานการสอบบัญชี รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และประสิทธิภาพ
ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และการปรับปรุงมาตรฐาน การสอบบั ญ ชี น้ั น จะวั ด จากความถู ก ต้ อ งของรายงาน
การรายงานทางการเงินที่มีต่อประสิทธิภาพการสอบบัญชี ทางการเงิน และความน่าเชื่อถือที่มีต่อสาธารณชน จนน�ำ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
ไปสู ่ ก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น โดยพิ จ ารณาจากงบการเงิ น ที่ มี
		 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพการสอบ ประสิทธิภาพนัน่ เอง อย่างไรก็ตาม Brown (2016) ได้ทำ�
บัญชีที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการท�ำงานของผู้สอบบัญชีรับ การศึกษาเรื่องตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้
อนุญาตในประเทศไทย
สอบบัญชีชั้นต้นในวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา โดยมุ่งตรวจ
สอบประสิทธิภาพการสอบบัญชีผ่านตัวชี้วัดคุณภาพตาม
สมมติฐานของการวิจัย
กรอบ AQ (PCAOB, 2015) โดยแสดงให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญ
การวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้ ด้านการสอบบัญชี ที่มีทักษะความรู้และประสบการณ์ใน
สอบบัญชีรบั อนุญาตในประเทศไทย ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงการให้ค�ำปรึกษาด้านบัญชี
การก�ำหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
จะให้ความส�ำคัญในเรื่องของประสิทธิภาพการสอบบัญชี
		 สมมติฐานข้อที่ 1: มาตรฐานการสอบบัญชีมอี ทิ ธิพล ที่วัดผลได้ชัดเจนและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้
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ใช้งบการเงิน ซึ่งรายงานทางเงินต้องมีลักษณะ ถูกต้อง น่า
เชื่อถือ มีความสมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงทันต่อ
เวลาในการใช้งบการเงิน และยังพบอีกว่าผู้สอบบัญชีที่มี
ประสบการณ์และความช�ำนาญจะมีชั่วโมงการอบรมด้าน
วิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่องและมีการจัดสรรเวลาในการ
สอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมี
นักวิชาการทีส่ นับสนุนแนวคิดของ Brown ทีเ่ ห็นสอดคล้อง
ว่า ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีนั้น
ควรจะพิจารณาถึง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความ
สมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐาน และความทันเวลา ของ
รายงานทางการเงินเป็นส�ำคัญ (Judge et al., 2001;
Bowling et al., 2015)
2. มาตรฐานการสอบบัญชี (Auditing Standards)
		 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
มาตรฐานการสอบบัญชี พบว่า Ohiokha และ Akhalumeh (2013) ได้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในประเทศไนจีเรีย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีในการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีในประเด็นของ การวางแผนและการรวบรวม
หลักฐานการสอบบัญชีรวมไปถึงจรรยาบรรณด้านการสอบ
บัญชีที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเด็นเรื่องความถูกต้องและ
ความน่ า เชื่ อ ของรายงานทางการเงิ น ของหน่ ว ยงานใน
ประเทศไนจีเรีย ซึง่ ผลการวิจยั เปิดเผยว่าผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีมีสภาวิชาชีพรับรอง
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบหลักฐานการสอบบัญชี ด้านการ
วางแผนการสอบบัญชี รวมถึงด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐาน
การสอบบัญชีนั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีอย่างมีนัยส�ำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
ของ ความน่าเชือ่ ถือของรายงานทางการเงินและเป็นไปตาม
มาตรฐาน ซึง่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผใู้ ช้รายงานทางการเงิน
และยังพบอีกว่าผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีความ
เชีย่ วชาญจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผูส้ อบ
บัญชีอีกด้วย
		 3. ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี (Auditors
			 Experience)
		 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี พบว่า Cahan และ Sun
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(2015) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิภาพในการสอบบัญชีของหน่วยงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตที่มีประสบการณ์ในด้านของการวางระบบบัญชี
และการให้ค�ำปรึกษาด้านบัญชี ที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์
และมาตรฐานของรายงานทางการเงินในประเทศจีน ซึ่งผล
การวิจัยพบว่าผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ด้านการวาง
ระบบบัญชี จะมีผลการปฏิบัติงานและขั้นตอนการท�ำงาน
ที่ชัดเจน รวมถึงมีการรวบรวมหลักฐานในการสอบบัญชี
อย่างเป็นระบบ และยังสามารถช่วยในเรือ่ งของการลดความ
เสี่ยงทางการเงิน นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าผู้สอบบัญชีที่มี
ประสบการณ์ด้านการให้ค�ำปรึกษาด้านบัญชียังสามารถ
ประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานและให้ค�ำปรึกษา
แก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของบริษัทและบอกรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ เงื่ อ นไขด้ า นเวลาและขอบเขตซึ่ ง เป็ น ตั ว ชี้ วั ด
ประสิทธิภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่
มีประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Berberich (2005) ที่ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธี
การสอบทานบั ญ ชี ข องผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตที่ มี
ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงวิธีการในการวางระบบบัญชี การ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี และการให้ค�ำปรึกษาด้านบัญชี ที่ส่ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ รวมไปถึง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการสอบบั ญ ชี ข องผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ มี
ประสบการณ์เหล่านั้นในประเทศแคนนาดา ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีในด้านของ การปฏิบัติ
งานสอบบัญชี ช่วยเพิ่มทักษะในการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีสามารถแก้ไขปัญหาหรือประเด็นส�ำคัญในด้านการ
วางระบบบัญชี ของบริษัทได้เป็นอย่างดีและจะส่งผลเป็น
ไปตามมาตรฐานในการสอบบัญชีรวมถึงช่วยสร้างความน่า
เชื่อถือให้แก่รายงานทางการเงินได้ และยังพบเพิ่มเติมอีก
ว่ า ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสบการณ์ในการให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ จะ
สามารถแสดงความเห็นที่ช่วยลดความเสี่ยงทางด้านการ
เงินให้แก่บริษัทอีกด้วย
4. การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 (Financial Reporting Standard Update)
		 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พบว่า Vrentzou
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(2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็น 3 ด้าน ได้แก่ การบรรลุจดุ มุง่ หมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ส่งผลต่อการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่น�ำเสนอในรูปแบบ ด้านเวลาในการสอบบัญชี ด้านคุณภาพงานสอบบัญชี และ
รายงานทางการเงินของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของประเทศ ด้านปริมาณงานสอบบัญชี ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มี
สมาชิกสหภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการ ส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น Balance Scorecard จึงเป็นแนวคิด
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกอบไป ทีค่ รอบคลุมตัวบ่งชีค้ วามส�ำเร็จทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ด้วย ความรู้ความเข้าใจ ความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูล ของความส�ำเร็จในการท�ำงานของผู้สอบบัญชีกับวิสัยทัศน์
ต้นทุนในการเตรียมข้อมูลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอบ และเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
บัญชี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การปรับปรุงมาตรฐานการ นักวิชาการหลายท่าน (Ziegenfuss, 2000a; Burke, 2007;
รายงานทางการเงินในรูปแบบการน�ำเสนองบการเงินนั้น Morgan, 2007) ที่อธิบายว่าการวัดผลความส�ำเร็จในการ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับ ท�ำงานของผูส้ อบบัญชีนนั้ มีความผันแปรไปตามประสิทธิภาพ
อนุญาตในด้านของความเป็นมาตรฐานอย่างมีนัยส�ำคัญ ในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเอง เช่น ถ้าการสอบบัญชี
และนอกจากนี้ ยั ง พบอี ก ว่ า การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการ เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี มี
รายงานทางการเงินยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอบบัญชี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็จะส่งผลไปยังความส�ำเร็จ
ในด้านของความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงาน ในการท� ำ งานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ใ นด้ า นของการบรรลุ จุ ด
ทางการเงินอีกด้วย
มุง่ หมาย และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องด้วย
		 5. ความส�ำเร็จในการท�ำงานของผู้สอบบัญชี
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
			 (Auditors Work Success)
		 Anderson (2012) ได้ศกึ ษาในเรือ่ งคุณลักษณะของ 		 กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่
ผู้สอบบัญชีที่ประสบความส�ำเร็จ โดยใช้เครื่องมือในการวัด จะศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยเหตุและผลของประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพความส� ำ เร็ จ ของผู ้ ส อบบั ญ ชี จ ากแนวคิ ด การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
7
Balance Scorecard ของ Kaplan & Norton (2004) โดยผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การทบทวนวรรณกรรมงานวิ จั ย ของ
เป็นแนวทาง โดยมี
ประสิทธิภาพของรายงานทางการเงิ
นที่ ต่างประเทศและในประเทศ เพื่อน�ำมาพัฒนาเป็นกรอบ
กรอบแนวความคิ
ดในการวิจัย
ได้จากหน่วยงานชั
้นน�ำต่างๆ เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย แนวคิด แสดงได้ดังภาพ 1
กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยเหตุและผลของ
ปกติแล้ประสิ
วจะวัดทความส�
ำเร็จในการท�ำงานของผู้สอบบัญชี
ธิ ภ าพการสอบบั ญ ชี ข องผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตในประเทศไทย โดยผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทบทวน
วรรณกรรมงานวิจัยของต่างประเทศและในประเทศ เพื่อนามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด แสดงได้ดังภาพ 1
มาตรฐานการสอบบัญชี
H1

ประสบการณ์ของ

H2

ผู้สอบบัญชี
การปรับปรุงมาตรฐานการ

H4

ประสิทธิภาพการสอบบัญชี

ความสาเร็จในการทางาน
ของผู้สอบบัญชี

H3

รายงานทางการเงิน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตในประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจั ย เรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการสอบบั ญชี ข องผู้ ส อบบั ญ ชี รับ อนุญาตในประเทศไทย ผู้ วิจัย ได้
กาหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
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ขอบเขตของการวิจัย

		 การวิจยั เรือ่ ง ประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดขอบเขตใน
การวิจัย ดังนี้
		 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาถึงปัจจัยเหตุที่ส่ง
ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอบบั ญ ชี ข องผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุ ญ าตในประเทศไทย ซึ่ ง สามารถอธิ บ ายได้ ดั ง นี้
ประสิทธิภาพการสอบบัญชี (Brown, 2016) ประกอบไปด้วย
ประสิทธิภาพด้านความถูกต้อง ด้านความน่าเชื่อถือ ด้าน
ความสมบูรณ์ ด้านความเป็นไปตามมาตรฐาน และมาตรฐาน
การสอบบัญชี (DiGabriele, 2009) ประกอบไปด้วย มาตรฐาน
การสอบบัญชีด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ด้านหลักฐาน
ในการสอบัญชี ด้านการวางแผนงานสอบบัญชี ด้านความ
เสี่ยงในการสอบบัญชี และด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐาน
การสอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี (Gaballa
& Ning, 2011) ประกอบไปด้วย ประสบการณ์ด้านการวาง
ระบบบัญชี การปฏิบตั งิ านสอบบัญชี และการให้คำ� ปรึกษา
ด้านบัญชี ส่วนการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน (Richards & van Staden, 2015) ประกอบไปด้วย
ความรูค้ วามเข้าใจ ความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูล ต้นทุน
ในการเตรียมข้อมูล ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ การ
สือ่ สารกับพนักงานในหน่วยงาน นอกจากนี้ ความส�ำเร็จ
ในการท�ำงานของผูส้ อบบัญชี (Anderson, 2012) ประกอบ
ไปด้วย การบรรลุจดุ มุง่ หมายอย่างมีประสิทธิภาพด้านเวลา
ในการสอบบัญชี ด้านคุณภาพงานสอบบัญชี และด้าน
ปริมาณงานสอบบัญชี
		 ขอบเขตด้านพื้นที่
		 ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้
ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยโดยแบ่งเป็นทั้งหมด 8 เขต
ได้ แ ก่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตปริมณฑล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในเขตภาคกลาง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตภาค
ตะวั น ตก ผู ้ ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตในเขตภาคตะวัน ออก
ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือ และผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในเขตภาคใต้ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์,
2560)
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		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในประเทศไทยทีเ่ ปิดเผยข้อมูลกับสภาวิชาชีพบัญชี
จ�ำนวน 1,384 คน (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์,
2560)
		 ขอบเขตด้านเวลา
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอบบัญชี
ของผู ้ ส อบบั ญชี รับอนุ ญาตในประเทศไทย ตั้ ง แต่ พ.ศ.
2559 – 2560 โดยด�ำเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยในระหว่าง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 การวิจยั เรือ่ ง ประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตในประเทศไทย เป็นการวิจยั แบบผสมผสาน
คือ การด�ำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมกับ การด�ำเนินการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Creswell, 2009) ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา
ใน 3 ส่วนด้วยกันคือ (1) ศึกษากับผู้บริหารและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (Berry, 1999) (2) ศึกษากับผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในประเทศไทย จ�ำนวน 1,384 คน (สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช้วธิ กี ารส�ำรวจ (Fowler Jr., 2013) โดยใช้แบบสอบถาม
และ (3) การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ กี ารสนทนากลุม่ ย่อย
(Rabiee, 2004) โดยศึกษาถึงเหตุและผลของประสิทธิภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

		 เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยใช้
การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างกับประสิทธิภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
โดยที่ผู้วิจัยท�ำการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยและก�ำหนดให้
เป็นโมเดลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย
โปรแกรมลิสเรล เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล
การวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยที่ผู้วิจัยท�ำการตรวจ
สอบความสอดคล้ อ งของโมเดลกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

จากดัชนี ค่า Chi-Square, χ2 /df, CFI, GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR

กล่าวว่าประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ดีนั้น
ต้องบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมายทางด้านการสอบบัญชี
กล่าวคือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบงบการเงินจะได้
ผลการวิจัย
รายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทัน
		 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
ต่อเวลาที่ก�ำหนด เพื่อที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและผูม้ ี
		 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นการเก็บข้อมูล ส่วนเกีย่ วข้อง ซึง่ จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้การคัดเลือกแบบเฉพาะ ลงทุน
เจาะจง ที่เป็นผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวัด 		 สรุป ประสิทธิภาพการสอบบัญชี คือ ความสามารถ
ประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติงานการสอบบัญชี
ประเทศไทย จ� ำ นวน 3 ท่ า น จากนั้ น น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพ อันจะน�ำไปสู่
วิเคราะห์และสรุปผล โดยผลการสัมภาษณ์เชิงลึกสรุปได้ดงั นี้ การบรรลุ ดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น ที่
		 ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก คนที่ 1 : ให้ ทั ศ นะเกี่ ย วกั บ ประกอบไปด้วย ความถูกต้อง ความน่าเชือ่ ถือ ความสมบูรณ์
ประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีว่า เป็นองค์ ความเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีความทันต่อเวลา
ประกอบที่ส�ำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า โดยผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องมีความเป็นอิสระทางความคิดใน
และนั ก ลงทุ น ที่ จ ะตั ด สิ น ใจลงทุ น เนื่ อ งมาจากรายงาน การสอบบัญชี
ทางการเงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการสอบบั ญ ชี ที่ มี คุ ณ ภาพนั้ น จะ
สะท้อนให้เห็นถึง ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของงบการเงิน 		 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง
ของบริษัทที่เป็นจริงและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 		 ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 2 : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การสอบบัญชี
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีว่า ผู้สอบบัญชีในปัจจุบันนั้น 		 ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุ ข อง
มีประสิทธิภาพในการสอบบัญชีเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ เนือ่ งจากมี ประสิทธิภาพการสอบบัญชี เพื่อท�ำการตอบค�ำถามการ
การตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐาน วิ จั ย และสมมติ ฐานการวิ จั ย โดยผู ้ วิ จั ย น� ำ เสนอผลของ
การสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการ อิทธิพลทางตรง (Direct Effects: DE) และอิทธิพลรวม
เงินและผลการด�ำเนินงานขององค์กรทีเ่ ป็นจริง ทัง้ ในประเด็นของ (Total Effects: TE) ซึ่งสามารถน�ำเสนอผลการวิเคราะห์
ความถูกต้อง ความน่าเชื่อ ความสมบูรณ์ และความเป็น ได้ดังนี้
มาตรฐานของรายงานทางการเงิน ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 3 :
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ภาพ 2 แสดงอิทธิพลเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย

ภาพ 2 แสดงอิทธิพลเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน
ประเทศไทย
		
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า มาตรฐาน ได้รับอิทธิพลรวมจากประสิทธิภาพการสอบบัญชี เท่ากับ
การสอบบัญชีผลการทดสอบสมมติ
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่
ธิภาพา มาตรฐานการสอบบั
0.87 ซึ่งทั้งหมดเป็นอิญทธิชีพลทางตรงเท่
ากับ 0.87 งบวกต่อ
ฐานข้ออประสิ
ที่ 1ทพบว่
มีอิทธิพลทางตรงเชิ
การสอบบั ญ ชี อย่างมีนัยส�ำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
ประสิ่ประสิ
ทธิภทาพการสอบบั
างมีรับนอิัยทสธิาคั
ญทางสถิติทอภิ
ี่ระดัปบรายผล
0.01 โดยที่ประสิทธิภาพการสอบบัญชี ได้รับ
โดยที
ธิภาพการสอบบัญญชีชีอย่ได้
พลรวมจาก
อิทธิพลรวมจากมาตรฐานการสอบบั
ากับ 0.550
ซึ่งทั้งหมดเป็
ทธิพลทางตรงเท่
ากับประสบการณ์
0.550 ของ
ผลการวินเอิคราะห์
พบว่าปัจจัยเหตุ
มาตรฐานการสอบบั
ญชี เท่ากับ 0.550ญซึชี่งทัเท่
้งหมดเป็
น 		
ผู้สอบบัญชีขมีองผู
อิทธิ้สพอบบั
ลทางตรงเชิ
ประสิทธิภาพการ
อิทธิพลทางตรงเท่
ากับ 0.550
ผลการทดสอบสมมติ
ฐานข้อที่ 2 พบว่า ประสบการณ์
ญชี มีงอบวกต่
ิทธิพอลทางตรงเชิ
งบวก
		 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ประสบการณ์ สอบบัญชีมากที่สุด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ต่อประสิทธิภาพการสอบบัญชี โดยที่ประสิทธิภาพการสอบบัญชี ได้รับอิทธิพลรวมจากประสบการณ์ของ
ของผู้สอบบัญชี มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ โดยที่ประสิทธิภาพการสอบบัญชี ได้รับอิทธิพลรวมจาก
ผู้สอบบัญญชีชีโดยที
เท่าป่กัระสิ
บ 0.63
ซึ่งทั้งหมดเป็
อิทรบั ธิอิพทลทางตรง
เท่ากับ 0.63ของผู
อย่า้สงมี
นัยญสชีาคัเท่ญากัทางสถิ
บ 0.01น
อบบั
บ 0.63ติทซึ่งี่รทัะดั
้งหมดเป็
การสอบบั
ทธิภาพการสอบบั
ญชีนได้
ธิพล ประสบการณ์
อิททธิพธิลทางตรงเท่
ากับญ0.63
องกับงานวิงจบวกต่
ัยของอ
รวมจากประสบการณ์
ข องผู ้ ส อบบัฐญานข้
ชี เท่
0.63า ประสิ
ผลการทดสอบสมมติ
อทีา่ กั3 บพบว่
ภาพการสอบบั
ชีมีอิทสอดคล้
ธิพลทางตรงเชิ
และ Sun
่ได้ศึกโดยที
ษาเกี่ย่ควกั
บประสบการณ์
ซึต่ง่ ทัอง้ความส
หมดเป็นาเร็
อิทจธิในการท
พลทางตรง
เท่ากับ 0.63
อย่างมี
ส�ำาคังมี
ญ นัยCahanl
างานของผู
้สอบบั
ญชีนยั อย่
สาคัญทางสถิ
ติท(2015)
ี่ระดับ ที0.01
วามส
าเร็จในการ
ของผู้สอบบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสอบบัญชี
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
ทางานของผู
้ส อบบัญชีฐานข้
ได้รอับที่อิ3ทพบว่
ธิพาลรวมจากประสิ
ทธิภาพการสอบบั
ากั บเพื0.87
ซึ่งทัง้งพฤติ
หมดเป็
วยงาน โดยมีวญัตถุชีปเท่
ระสงค์
่อศึกษาถึ
กรรมน
		
ผลการทดสอบสมมติ
ประสิทธิภาพ ของหน่
อิทธิพลทางตรงเท่
กับ 0.87 งบวกต่อต่อความส�ำเร็จ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ในด้านของการ
การสอบบั
ญชีมีอิทธิพาลทางตรงเชิ
ในการท�ำงานของผู้สอบบัญชี อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยทีค่ วามส�ำเร็จในการท�ำงานของผูส้ อบบัญชี

วางระบบบัญชี และการให้ค�ำปรึกษาด้านบัญชี ที่ส่งผลต่อ
ความสมบู ร ณ์ แ ละมาตรฐานของรายงานทางการเงิ น
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ในประเทศจี น ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ มี
ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี จะมีผลการปฏิบัติ
งานและขั้นตอนการท�ำงานที่ชัดเจน รวมถึงมีการรวบรวม
หลักฐานในการสอบบัญชีอย่างเป็นระบบ และยังสามารถ
ช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงทางการเงิน นอกจากนี้
ยั ง พบอี ก ว่ า ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการให้ ค� ำ
ปรึกษาด้านบัญชียังสามารถประเมินผลการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานและให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของ
บริษัทและบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านเวลาและ
ขอบเขตซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการสอบบัญชีของผู้
สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี
		 และพบอีกว่าประสิทธิภาพการสอบบัญชี มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความส�ำเร็จในการท�ำงานของผูส้ อบบัญชี
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่ความส�ำเร็จ
ในการท� ำ งานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลรวมจาก
ประสิทธิภาพการสอบบัญชี เท่ากับ 0.87 ซึ่งทั้งหมดเป็น
อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.87
		 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Alfraih (2016)
ที่ท�ำการศึกษาในเรื่องของประสิทธิภาพและคุ ณ ภาพการ
สอบบั ญ ชี ใ นประเทศคู เ วต ซึ่ ง พบว่ า กฎหมายระบุให้
บริ ษั ท ต้ อ งมี ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ มี ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตจาก
ภายนอกองค์กรและต้องมาจากบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ได้
มาตรฐานสูง อย่างเช่น Big4 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีมิติการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอบบัญชี ทีค่ รอบคลุมในส่วนของ
ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ เป็นไปตาม
มาตรฐาน รวมถึงอยู่ในขอบระยะเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งจะส่ง
ผลท�ำให้รายงานทางการเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ
เพิ่ ม มากขึ้ น และส่ ง ผลทางอ้ อ มต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการ
ท�ำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในด้านของ การบรรลุจุด
มุ่งหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ (Glendinning 2007; Guthrie 1987; Hossain
2010; Shreim, 1990) ที่ระบุว่าผลพวงจากการสอบบัญชี
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในด้านความถูก ต้อง ความน่าเชื่อถือ
ความสมบู ร ณ์ และเป็ น ไปตามมาตรฐานของรายงาน
ทางการเงิน เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จใน

การท�ำงานของผู้สอบบัญชีเอง ในด้านของการบรรลุจุด
มุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิบตั งิ านว่าเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงสร้าง
ความพึ ง พอใจและความเชื่ อ มั่ น ให้ แก่ ผู ้ มีส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ในการน�ำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้นั่นเอง

ข้อเสนอแนะ

		 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 เนื่องจาก มาตรฐานการสอบบัญชี ประสบการณ์
ของผู้สอบบัญชี และการปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ดังนั้น
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจะให้
ความส�ำคัญกับปัจจัยเหตุดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบ
งบการเงิ น ของบริ ษั ท ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี แ ละ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
		 2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับปฏิบัติ
		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรจะพัฒนาตนเองโดยการ
เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมสั ม มนาเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
สอบบัญชี โดยค�ำนึงถึงความมีประสิทธิภาพในด้านจรรยา
บรรณทางวิชาชีพ การตรวจสอบและเก็บรวบรวมหลักฐาน
ทางการสอบบั ญชี การวางแผนงานสอบบั ญชี เป็ น ต้ น
รวมถึ ง เพิ่ ม ความสามารถด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่ อ สร้างความปลอดภัยของระบบประมวลผลขององค์กร
ให้มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
		 3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 การวิจยั ครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั ควรด�ำเนินการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแหล่ง
ข้อมูลทุติยภูมิ จากวรรณกรรมต่างประเทศและในประเทศ
เพื่อให้ได้รับความรู้พื้นฐานใหม่ๆ ในการวิจัย และน�ำมาใช้
ในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อน�ำมาใช้ในการ
ศึกษาถึ ง ปั จ จั ย เหตุ ใ หม่ ๆ ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย เหตุ อั น จะส่ ง ผล
ต่ อ ประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในประเทศไทย เช่น ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี นโยบาย
การบัญชีของกิจการ เป็นต้น
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