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อารีรัตน์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท  
แอคโฮมออดิท จํากัด. รศ.ดร. พิทักษ์ ศิริวงวงศ์.   90 หน้า. 

 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานัก

งานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เก็บแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าบริษัทที่ใช้บริการงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดจํานวน 
80รายวิจัย โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-45 
ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการและทํางานเป็นระยะเวลามากกว่า 10 
ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชีและไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชี2) ลูกค้า
บริษัทมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ต้ังแต่ 3-10 ปีประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจบริการและสินค้า
อุปโภคบริโภค บริษัทมีรายได้รวมสําหรับงวดปีบัญชี 2557น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท มี
สินทรัพย์รวมของกิจการสําหรับงวดปีบัญชี 2557 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาทผู้ที่มีอิทธิพลและ
มีอํานาจในการเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือกรรมการผู้จัดการและค่าธรรมเนียมวิชาชีพของกิจการ
โดยเฉลี่ยต่อปีที่มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท3) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดพบว่า ปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมงาน (Sig = 0.009) ปัจจัยด้านช่ือเสียงและการยอมรับสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชี (Sig = 0.005) ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชี  
(Sig = 0.001) ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี(Sig = 0.017) และปัจจัยด้านสถานที่ต้ังของ
สํานักงานตรวจสอบบัญชี(Sig = 0.000) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของ
บริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ.05 
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The purpose is to study the factors that influence the decision to use the 

services of an audit firm Achome Audit Limited. The study was a quantitative 
research study which collected from customers of the Company's Audit Achome 
Audit Limited 80 cases by using Statistical software for data processing. 

The analysis of data showed that 55.0 percent were male and 36 percent 
were female. Most are aged between 30-45 years were 45.0 percent, mostly 
graduating class, representing a 80.0 percent, majority position of Managing Director 
accounted for 50.0 percent. Most have a number of years working for more than 10 
years were 45.0 percent. Most were not an auditor 55.0 percent, and most were not 
an auditor for 95.0 percent. 

The results of the company analysis found that Most of the time in the 
Company's performance from 3-10 years accounted for 50.0 percent, mainly engaged 
in the business services sector and consumer products 25.0 percent, the most active 
companies with a total revenue of the Company for fiscal year 2557 is less than or 
equal to five million baht more 40.0 percent. The influence and power to choose 
the CPA is the President, representing the most. 70.0 per cent and mostly the 
business and professional fees with on average per year is THB 10,000 - 50,000 baht 
accounted for 50.0 percent. 

The data were analyzed to test the hypothesis by using multiple regression 
showed that the ability of the auditor and the team factor (Sig = 0.009) , fame and 
recognition Audit Office factor (Sig = 0.005) comfortable to communicate with the 
external auditors factor (Sig = 0.001) responsible auditor factors (Sig = 0.017) and the 
location of the Audit Office factor (Sig = 0.000), resulting in the decision to use the 
service of the Company's Achome audit limited, with a statistically significant level. 05. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและอนุเคราะห์และความ
กรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ ซึ่งกรุณาให้
คําแนะนํา คําปรึกษาข้อช้ีแนะให้ความรู้ตลอดจนตรวจข้อบกพร่องแก้ไขด้วยความเอาใจใส่อย่างดี จน
การศึกษาค้นคว้า อิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีผู้ศึกษาขอ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท์ ที่ให้ความกรุณาเป็นประธาน
กรรมการการสอบการค้นคว้า อิสระคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่
อํานวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือและให้ข้อมูลต่างๆ ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือ  เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทําให้
การศึกษาค้นคว้าอิสระในคร้ังน้ีสําเร็จลงด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เพ่ือน MBA7 ที่คอยช่วยเหลือและคอยเป็นกําลังใจมา
โดยตลอดจนทําให้การศึกษาค้นคว้าอิสระน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

หากมีความผิดพลาดขาดตกบกพร่องประการใด ผู้ เขียนขออภัยเป็นอย่างสูง ใน
ข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดนั้นผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้คงจะเป็น
ประโยชน์สําหรับผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้ที่สนใจ 

 ท้ายสุดน้ี ผู้ เขียนขอมอบประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาอิสระฉบับน้ีแด่บุพการี 
คณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้เขียน จนทําให้การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ี
สามารถสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การสอบบัญชี (Auditing) คือ การตรวจสอบสมุดบัญชีเอกสารประกอบการลงบัญชีและ
หลักฐานอ่ืน ๆ โดยผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามแนวทางปฏิบัติงานวิชาชีพได้กําหนดเป็น
มาตรฐานไว้เพ่ือที่ผู้สอบบัญชีจะสามารถวินิจฉัยและแสดงความเห็นได้ว่างบการเงินที่กิจการจัดทําขึ้น
มีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพียงใดหรือไม่ และงบการเงิน
ดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่จําเป็นเพ่ือผู้อ่านงบการเงินได้ทราบอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ นอกจากน้ัน
ผู้สอบบัญชียังเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหารงานของกิจการเพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพร่องเก่ียวกับการ
ควบคุมภายในของกิจการ และบางครั้งการตรวจสอบยังช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานการทุจริต
ในกิจการให้ผู้บริหารได้ทราบ ด้วยการตรวจสอบบัญชีมีความสําคัญต่อวงการธุรกิจ เมื่อได้รับความ
เช่ือถือจากบุคคลที่เก่ียวข้องความเห็นของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับงบการเงิน ย่อมสืบเน่ืองมาจากความ
เช่ือถือในคุณสมบัติและความสามารถของผู้สอบบัญชีในฐานะผู้เช่ียวชาญด้านบัญชี ผลงานของผู้สอบ
บัญชีเป็นที่น่าเช่ือถือได้ต้องสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงินเก่ียวกับความรู้ความสามารถความ
และเป็นอิสระในวิชาชีพสมาคมวิชาชีพ และสถาบันควบคุมได้กําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีและ
มรรยาทของผู้สอบบัญชีไว้เป็นบรรทัดฐานให้ผู้สอบบัญชีถือปฏิบัติช่วยเพ่ิมความเช่ือถือในคุณภาพของ
วิชาชีพและการรักษามาตรฐานชองวิชาชีพให้อยู่ในระดับเดียวกัน (พะยอม สิงห์เสน่ห์, 2548: 1-1) 

การสอบบัญชีในประเทศไทยเริ่มปรากฏอย่างจริงจัง เมื่อมีพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี 
พ.ศ. 2505 เกิดขึ้น และกําหนดหลักเกณฑ์การสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไว้ ซึ่งผู้ที่จะแสดงความเห็น
ต่องบการเงินได้น้ัน จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant หรือ C.P.A)
ในการสอบบัญชียุคแรก ๆ น้ันยังมีจํานวนธุรกิจและรายการค้าไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้สอบบัญชีจะเน้น
การตรวจสอบเน้ือหาสาระ (Substantive Test) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบัญชี
ในงบการเงิน ในยุคต่อมาเมื่อสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปมีกิจการเกิดใหม่จํานวนมากข้ึน การ
ตรวจเนื้อหาสาระแบบเดิมจะเป็นการตรวจสอบที่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสม เน่ืองจาก
รายการค้าทางธุรกิจมีมากข้ึนรูปแบบการค้าเปลี่ยนแปลง มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทําให้การตรวจสอบ
พัฒนาเป็นการเน้นการควบคุมภายใน (Internal Control) แทน ซึ่งแนวความคิดน้ีมีความเห็นว่าถ้า
กิจการมีการควบคุมภายในท่ีดี ก็ทําให้เช่ือมั่นว่ารายการค้าที่เกิดข้ึนในระบบน้ันมีความถูกต้อง
ครบถ้วนด้วย และทําให้ปริมาณการตรวจสอบเนื้อหาสาระนั้นลดลง กล่าวคือ มีกิจการจํานวนมากข้ึน
ธุรกรรมทางด้านการค้าก็ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น เช่น นวัตกรรมทางด้านการเงินต่างๆ
เทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหล่าน้ีทําให้เกิดความเสี่ยง (Risk) ต่อ
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ผู้บริหาร อาจจะต้องถูกผู้ใช้งบการเงินฟ้องร้อง เพราะเกิดความเสียหายจากการใช้งบการเงินที่ผู้สอบ
แสดงความเห็น ดังน้ัน การตรวจสอบจึงเปลี่ยนไปเน้นการพิจารณาฐานความเสี่ยง (Risk-based 
Auditing) แทน โดยต้องมีการประเมินธุรกิจที่ตรวจสอบก่อนว่าจุดใดเป็นความเสี่ยงก็จะนํามา
วิเคราะห์และวางแผนเพ่ือตรวจสอบให้ควบคุมความเสี่ยงน้ัน ทําให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเน่ืองจากต้องคํานึงถึงต้นทุนและผลที่จะได้รับจากการตรวจสอบอยู่เสมอ(Cost –Benefit 
Effectiveness) และมีการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในการตรวจสอบสิ่งที่เป็นความเสี่ยงให้มากที่สุด 
ไม่ได้ตรวจสอบแบบไร้จุดมุ่งหมาย (สมพงษ์ พรอุปถัมภ์, 2545: 7-8) 

ปัจจุบันมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการควบคุมคุณภาพของงานสอบ
บัญชี คือ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 เรื่อง การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (2542) โดย
กําหนดให้สํานักงานสอบบัญชีนํานโยบายและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพมาใช้เพ่ือให้
แน่ใจว่างานตรวจสอบมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ขนาดของกิจการ 
ลักษณะงานของกิจการ โครงสร้างขององค์กร ข้อพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์ล้วนเป็นปัจจัยที่
ส่งผลให้สํานักงานตรวจสอบบัญชีต้องวางนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพในการ
ตรวจสอบมีความเหมาะสม ทั้งเรื่องระยะเวลา ขอบเขตของนโยบายและวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทํา
เอกสารในการประกอบการควบคุมคุณภาพของแต่ละสํานักงานแตกต่างกัน นโยบายที่นํามาใช้ในการ
ควบคุมให้สํานักงานตรวจสอบบัญชีทํางานอย่างมีคุณภาพโดยท่ัวไปจะรวมถึงข้อกําหนดของวิชาชีพ 
ความชํานาญและความรู้ความสามารถ การรับงานในการตรวจสอบ การมอบหมายงาน การแบ่งงาน 
การขอคําปรึกษาการตอบรับงาน และการคงไว้ซึ่งลูกค้า บุคลากรในสํานักงานมีความเข้าใจใน
นโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพและสามารถนําไปปฏิบัติได้ ทั้งน้ีสํานักงาน
ตรวจสอบควรติดต่อสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรให้เกิดความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพ (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2552: 26) 

สํานักงานตรวจสอบบัญชี ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นสํานักงานตรวจสอบขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง(Small and Medium Sizes ) เพ่ือให้สํานักงานตรวจสอบบัญชีมีคุณภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ทัดเทียมกันและไม่ให้เกิดความแตกต่างระหว่างขนาดของสํานักงานเพ่ือก้าว
เข้าสู่มาตรฐานสากลซึ่งมาตรฐานฉบับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสํานักงานขนาดเล็กและขนาดกลาง
เพราะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน และความพร้อมของแต่ละสํานักงาน ส่งผล
ให้สํานักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งต่ืนตัวปรับปรุงความพร้อมของสํานักงานเตรียมพร้อมสําหรับ
การจัดทําระบบการควบคุมคุณภาพในขณะเดียวกันยังมีสํานักงานตรวจสอบหลายแห่งยังไม่มีความ
พร้อมในการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานตรวจสอบบัญชีมาปฏิบัติ เน่ืองจากมี
องค์ประกอบหลายอย่างทั้งด้านกําลังคนที่มีคุณภาพงบประมาณ การวางแผนและการกําหนดนโยบาย
การสื่อสารภายในสํานักงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะสํานักงานตรวจสอบบัญชี
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (ณัชชารีย์ จุรีย์โรจน์, 2555: 90) 
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สํานักงานแอคโฮมออดิทเป็นสํานักงานตรวจสอบขนาดกลาง ต้ังอยู่เขตพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร 
ได้ก่อต้ังขึ้นมาเมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2547 สํานักงานได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการใช้บริการงาน
ตรวจสอบบัญชีมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จํานวนลูกค้าเพ่ิมขึ้นทุกปีปัจจุบันสํานักงานตรวจสอบบัญชีใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นการแข่งขันในด้านการให้บริการงานตรวจสอบจึงมีมากขึ้น
เช่นกันเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ การแข่งขันและการเตรียมพร้อมเข้าสู่สมาคมอาเซียนสํานักงาน
จึงจดทะเบียนจัดต้ังในรูปบริษัท จํากัดใช้ช่ือว่า บริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด โดยการรวมตัวของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตและผู้มีความชํานาญด้านบัญชีและกฎหมายภาษีอากรร่วมก่อต้ังบริษัทขึ้นมาเพ่ือให้
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่จัดทําบัญชีต้องจัดทํางบการเงินและยื่นงบการเงิน
สํานักงานบัญชีกลางหรือสํานักงานบัญชีประจําท้องที่ภายใน 5 เดือน กรณีเป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดให้ย่ืนภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี งบการเงิน
ดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถตัดสินใจเลือก
สาํนักงานตรวจสอบบัญชีที่ดีมีคุณภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้มีความเช่ือมั่นต่องบการเงิน 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด เน่ืองจากธุรกิจที่จดทะเบียนจัดต้ังใน
รูปของนิติบุคคลจะต้องผ่านระบบการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ยกเว้นห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์
รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินได้ผู้วิจัยต้องการทราบว่าผู้ประกอบการมีปัจจัยอะไรท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการตรวจสอบบัญชี ของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด ผลที่ได้จากจากงานวิจัยนี้มีความสอดคล้อง
หรือขัดแย้งกับงานวิจัยอ่ืนที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการใช้บริการงานตรวจสอบบัญชีหรือไม่ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮม
ออดิท จํากัด 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตด้านเน้ือหา โดยมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิทจํากัด โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หนังสือ บทความ งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการออกแบบสอบถามเพ่ือนํามา
วิเคราะห์ตามประเด็นวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
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3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ทําการออกแบบสอบถาม สําหรับ

กลุ่มตัวอย่างในคร้ังน้ีเป็นผู้บริหารของผู้ประกอบการและเป็นลูกค้าที่ใช้บริการงานตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด ทั้งหมด  

3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  
พ้ืนที่ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เขตกรุงเทพมหานคร 

3.4 ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม2558 

 
4. กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้องในอดีต เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการกําหนดขอบเขตของงานวิจัยการออกแบบสอบถามรวมไปถึงการทํากรอบงานวิจัยจาก
การทบทวนวรรณกรรมเบ้ืองต้นมีดัง 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบความคิดของการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบ
บัญชีและทีมงาน 

2. ปัจจัยด้านชือ่เสียงและการยอมรับสํานักงาน
ตรวจสอบบญัช ี

3. ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการ
ติดต่อส่ือสารกบัผู้สอบบัญชี 

4. ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 
5. ปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัตงิาน

ของผู้สอบบัญช ี
6. ปัจจัยด้านจรรยาบรรณและมารยาทผู้สอบ

บัญชี 
7. ปัจจัยคุณภาพและประสิทธิภาพของสํานกังาน

ตรวจสอบบญัช ี
8. ปัจจัยด้านขนาดของสํานักงานตรวจสอบ 
9. ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้สอบ

บัญชี 
10. ปัจจัยด้านสถานที่ตัง้ของสํานักงานตรวจสอบ

บญัชี 

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการสํานักงาน 
สอบบัญชีของ บริษัทแอคโฮมออดิท

จํากัด 
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5. ประโยชน์ของการวิจัย 
ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัท  

แอคโฮมออดิท จํากัด เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสํานักงานตรวจสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
โดยสามารถนําไปพัฒนาแก้ไขส่วนที่ต้องปรับปรุงให้งานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีก
ทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการตรวจสอบในปัจจุบันได้ดียิ่งข้ึน 
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

การตรวจสอบบัญชี หมายถึง การตรวจสอบสมุดบัญชีเอกสารประกอบการลงบัญชีและ
หลักฐานอ่ืน ๆ โดยผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 

งบการเงิน หมายถึง งบการเงินจัดทําข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลที่เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการนําไป
ตัดสินใจในเร่ืองการลงทุน การให้สินเช่ือ หรือการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

การบัญชี หมายถึง การคัดเลือก การจดบันทึก การจําแนก การสรุปผล และการจัดทํา
รายงานทางการเงินโดยใช้หน่วยวัดเป็นเงินตรา รวมถึงการแปลความหมายของรายการเก่ียวกับ
การเงินดังกล่าวเพ่ือนําไปใช้ในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

หลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายรวบรวมขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพิสูจน์หรือยืนยันข้อมูลจนสามารถสรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในการ
ตรวจสอบได้ 

มาตรฐานการสอบบัญชี หมายถึง แนวทางปฏิบัติงานซึ่งใช้เป็นเครื่องวัดคุณภาพผลงาน
ของผู้สอบบัญชีและเพ่ือให้บุคคลโดยทั่วไปได้ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีการ
กําหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและคงไว้ซึ่งการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

สํานักงานตรวจสอบบัญชี หมายถึง กิจการที่จัดต้ังข้นมาเพ่ือให้บริการทางด้านการ
ตรวจสอบบัญชีโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ควบคุมดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หมายถึง หลักการบัญชีที่ทุกคนยอมรับนําไปปฏิบัติในการ
ทําบัญชีฝ่ายบริหารของกิจการมีหน้าที่จะต้องจัดทํางบการเงินที่ต้องแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและงบกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป งบ
การเงินจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีที่นํามาปฏิบัติ 

ปัจจัยเก้ือหนุน หมายถึง ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมในการตัดสินใจใช้บริการ
สํานักงานตรวจสอบบัญชี  

สภาวิชาชีพ หมายถึง องค์กรวิชาชีพของประเทศไทย ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพโดยมีวัตถปุระสงค์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพของประเทศไทย 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในปัจจุบันการดําเนินธุรกิจของแต่ละกิจการย่อมต้องการทราบถึงฐานะการเงินและผล

การดําเนินงานของกิจการ งบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินและเหตุการณ์อ่ืนโดยการจัด
ประเภทรายการและเหตุการณ์ตามลักษณะเชิงเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับงบแสดงฐานะ
การเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ องค์ประกอบที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการวัดผล
การดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน ได้แก่ รายได้และค่าใช้จ่าย ข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินจะเป็น
ข้อมูลที่ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้ข้อมูลไปตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจ ในการจัดทํางบการเงินมีข้อบังคับ
ตามกฎหมายที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติตาม 

ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. กฎระเบียบและข้อบังคับตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
1. กฎระเบียบและข้อบังคับตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติที่บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 (พระราชกิจจานุเบกษา 2543) 
พระราชบัญญัติที่บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 อันเป็นบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 11 วรรคสามมาตรา 29ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติตามกฎหมาย อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้มี
หน้าที่จัดทําบัญชีต้องจัดให้มีการทําบัญชีนับแต่วันเริ่มทําบัญชีและนําส่งทํางบการเงินดังน้ี 

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
2. บริษัทจํากัด 
3. บริษัทมหาชน จํากัด 
4. นิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
5. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 
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ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ให้เริ่มทําบัญชีต้ังแต่วันที่
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนน้ันได้รับการจดทะเบียนเป้นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย  

นิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  ให้เริ่มทําบัญชี
นับต้ังแต่วันที่นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศน้ันได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ให้เริ่มทําบัญชีนับต้ังแต่วันที่กิจการร่วมค้าน้ันได้
เร่ิมต้นประกอบกิจการ 

ผู้มีหน้าที่จดัทําบํญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคล
ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดทํางบการเงิน
และยื่นงบการเงินดังกล่าวต่อสํานักงานกลางบัญชีประจําท้องที่ภายในห้าเดือนนับต้ังแต่วันปิดบัญชี 
สําหรับกรณีของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยให้ยื่นงบภายในหน่ึงเดือน
นับแต่วันที่งบการเงินน้ันได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ทั้งน้ี เว้นแต่มีเหตุจําเป็นทําให้ผู้มีหน้าที่จัดทํา
บํญชีไม่สามารถปฎิบัติตามกําหนดเวลาได้ อธิบดีอาจพิจารณาสั่งให้ขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลา
ออกไปอีกตามความจําเป็นแล้วแต่กรณี 

การยื่นงบการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนด งบการเงินต้องมี
รายการย่อตามที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเว้นแต่กรณีที่ได้มีกฎหมาย
เฉพาะเพ่ิมเติมจากรายการย่อของงบการเงินที่อธิบดีกําหนดไว้แล้วให้ใช้รายการย่อตามที่กําหนดใน
กฎหมายเฉพาะนั้น  งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เว้นแต่งบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ หรือรายได้ รายการใดรายการหน่ึงหรือทุกรายการ ไม่เกินที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง 

ในการจัดทําบัญชีเพ่ือแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงินของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีที่เป็นอยู่ตามความจริง และตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน ผู้จัดทําบัญชีต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด งบการเงินที่จัดทําขึ้นมาต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ยกเว้นสําหรับงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้รวมไม่เกิน 30 
ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินได้ 
การนําส่งงบการเงินต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรณีเป็นบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน 
จํากัด ต้องนําส่งภายใน 1 เดือนหลังจากงบการเงินได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่สามัญ นําส่งงบ
การเงินภายใน 5 เดือนหลังวันปิดบัญชีสําหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ส่วนกรมสรรพากรนําส่ง งบ
การเงิน ภายใน 150 วันหลังวันปิดบัญชี (สมพงษ์ พรอุปถัมภ์, 2545) 



8 

 
 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 (พระราชกิจจานุเบกษา 2547) 
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ในพระราชบัญญัติน้ี “วิชาชีพบัญชี”หมายความว่า วิชาชีพ

ในด้านการทําบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอกร ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวาง
ระบบบัญชี  ด้านการศึกษาเทคโนโลยีการบัญชี และการบริการเก่ียวกับการบัญชีด้านอ่ืนตามที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา 11 นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทําบัญชี
หรือให้บริการวิชาชีพบัญชีด้านอ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 9 ต้องจดทะเบียน
ต่อสภาวิชาชีพบัญชีตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

1. นิติบุคลน้ันต้องจัดให้มีหลักประกันเพ่ือประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามทั้งน้ี
ตามประเภทจํานวนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

2. ในกรณีประกอบกิจการให้บริการการสอบบัญชีบุคคลซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลในการให้บริการสอบบัญชีต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง (1) ให้คํานึงถึงขนาดและรายได้ของนิติบุคคลน้ัน
และให้นําความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสภาวิชาชีพบัญชีมาพิจารณาประกอบด้วย ในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามให้นิติบุคคลซึ่งผู้สอบบัญชีน้ันสังกัดอยู่ร่วมรับผิดด้วยอย่าง
ลูกหน้ีร่วมและในกรณีที่ยังไม่สามารถชําระค่าเสียหายได้ครบจํานวนให้หุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน ต้องร่วมรับผิดชอบครบจํานวน เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้
เห็นหรือยินยอมในการกระทําผิด 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี  มาตรา 37 ในกรณีที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้มีการสอบบัญชี หรือให้เอกสารใดต้องมีผู้สอบบัญชีลงลายมือช่ือรับรองหรือแสดงความเห็น 
ห้ามมิให้ผู้ใดลงลายมือช่ือรับรองการสอบบัญชี รับรองเอกสารหรือแสดงความเห็นในฐานะผู้สอบบัญชี 
เว้นแต่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือเป็นการกระทําในอํานาจหน้าที่ราชการ มาตรา 38 ผู้ใดเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญญชี การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และ
การออกใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เป็นไปตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วและใบอนุญาตนั้นมิได้ถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนให้ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพากรในการตรวจสอบและรับรองบัญชีตาม
ประมวลรัษฎากร 

มาตรา 39ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องมีคูรสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

1. เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญตามมาตรา 14 วรรค 2 
2. ต้องผ่านการทดสอบหรือฝึกอบรมหรือฝึกงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

มาแล้วตามกําหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
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3. ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
5. มีคุณสมบัติและม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กําหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
การออกพระราชบัญญัตินี้ เน่ืองจากวิชาชีพบัญชีได้ขยายครอบคลุมไปหลายด้านไม่ว่า จะ

เป็นการสอบบัญชี การทําบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และ
การศึกษาเทคโนโลยีการบํญชี บริการด้านอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านธุรกิจอย่างกว้างขวาง
สมควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อยู่ภายใต้การดูแล ของสภาวิชาชีพเป็นผู้ส่งเสริมพัฒนา
ความรู้มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสภาวิชาชีพ
เดียวกันเพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตลอดจนการควบคุม
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้วย 

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
เป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เน่ืองจากกฎหมายน้ีกําหนดคุณสมบัติ

ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถเป็นผู้บังคับหลักประกันได้มีรายละเอียด ดังน้ี 
เป็นกฎหมายที่ออกมาเพ่ือรับรองให้ผู้ประกอบการสามารถนําทรัพย์สินที่มีมูลค่าทาง

เศณษฐกิจแต่ไม่เป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงินมาใช้เป็นหลักประกันเช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตสินค้า ทรัพย์สนิทางปัญญา เป็นต้น มาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินได้ 

ในการใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ ผู้ประกอบการธูรกิจสามารถนําทรัพย์สินตามมาตรา 
703 แห่งประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้เป็นประกันการชําระหน้ีในลักษณะที่ผู้ ให้
หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินน้ันให้แก่ผู้รับหลักประกัน อย่างสังหาริมทรัพย์ที่
ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผหลิตสินค้า หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่ทรัพย์สินเหล่าน้ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเช่นกัน อีกทั้งกระกระบวนการบังคับ
จํานองมีความล่าช้าอันเป้นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ สมควรตรากฎหมายเพื่อรองรับการนํา
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษกิจมาใช้เป็นประกันการชําระหน้ีในลักษณะที่ไม่ต้องส่งมอบการ
ครอบครองแก่เจ้าหน้ีและสร้างระบบการบังคับหลักประกันที่มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและธรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ 

เมื่อมีพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ผู้ให้หลักประกัน (ผู้ประกอบธุรกิจ) และผู้รับประกัน
(สถาบันการเงิน) จะต้องตกลงกันเองว่าจะให้และจะรับหลักประกันดังกล่าวและเลือกผู้บังคับประกัน 
ผู้บังคับประกันหมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงานทะเบียนให้เป็นผู้บังคับหลักประกัน 
โดยผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการด้าน
กฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือประเมินราคาทรัพย์สิน 
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ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการจัดทําร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง
หลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตามร่างประกาศดังกล่าวได้กําหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สามารถเป็นผู้บังคับหลักประกันได้ โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

ต้องมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ 
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกําหนด ตามร่างประกาสดังกล่าวได้กําหนดหลักสูตรการอบรม
กลุ่มวิชา ดังน้ี 

1. กลุ่มวิชาด้านกฎหมาย (18 ช่ัวโมง) 
2. กลุ่มวิชาด้านการบริหารจัดการกิจการ (12 ช่ัวโมง หรือ 15 ช่ัวโมง) 
3. ประเมินราคาทรัพย์สิน(6 ช่ัวโมง) 
4. จริยธรรมและมาตรฐานของผู้บังคับหลักประกัน (6 ช่ัวโมง) 
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประกาศกําหนด (www.dbd.goth, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559) 
สํานักงานตรวจสอบบัญชี  
สํานักงานตรวจสอบบัญชีจัดต้ังขึ้นมาเพ่ือให้บริการงานทางด้านการตรวจสอบบัญชี การ

ตรวจสอบบัญชีน้ันผู้ตรวจสอบบัญชีอาจปฏิบัติงานในนามบุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทก็ได้เพียงแต่
ต้องมีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบด้วยสํานักงานตรวจสอบบัญชี
ในประเทศไทยมีทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กผู้ประกอบการสามารถเลือกสํานักงาน
ตรวจสอบได้ตามความเหมาะสมแก่กิจการ การจัดโครงสร้างสํานักงานตรวจสอบส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (Assistant) เป็นตําแหน่งที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่เพ่ิงจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเป็นการเริ่มต้นงานตรวจสอบจะได้รับมอบหมายงานที่ไม่ยากจากผู้สอบบัญชีอาวุโส 

2. ผู้สอบบัญชีอาวุโส (Senior Auditor) งานท่ีได้รับการมอบหมายคือเป็นผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบ เช่นการวางแผนและกํากับงานตรวจสอบ การสอนงานการสอบทานงานผู้ช่วย การ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 

3. ผู้จัดการ (Manager) มีหน้าที่ในการตรวจสอบงานงานมากขึ้น โดยต้องกํากับดูแลทั้ง
งานตรวจสอบและงานบริหาร งานตรวจสอบจะเป็นการสอบทานของทีมผู้ตรวจสอบบัญชี การประชุม
กับลูกค้าถึงประเด็นการตรวจสอบ ด้านการบริหารจะเป็นการเสนอค่าสอบบัญชีการประเมินผลงานผู้
ได้บังคับบัญชา 

4  ผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager) มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมไม่แตกต่างจาก
ผู้จัดการแต่ขอบเขตและขนาดของกิจการที่ตรวจสอบจะมีขนาดใหญ่และซับซ้อนกว่า การรับนโยบาย
ของสํานักงานมาปฏิบัติ 
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5. หุ้นส่วนผู้จัดการ(Partner) เป็นตําแหน่งสูงสุดของสายงานสอบบัญชี หน้าที่หลักของ
หุ้นส่วนผู้จัดการการคือติดต่อกับลูกค้าและการบริหารสํานักงานสรุปประเด็นที่พบจากผลการ
ตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

สํานักงานตรวจสอบบัญชีในปัจจุบัน มีแนวโน้มจะจัดแบ่งสายงานตามประเภทของธุรกิจ 
เช่นธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิตสินค้าเพ่ือขายธุรกิจซื้อมาขายไป เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านมากย่ิงข้ึน และเพ่ิมบทบาทของการเป็นผู้ให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
(สมพงษ์ พรอุปถัมภ์, 2545: 16-17) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA: Certified Public Accountant) ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียน

ได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และใบอนุญาต
ยังไม่หมดอายุ ไม่ถูกพัก ไม่ถูกเพิกถอน ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตน้ันต้องมีพ้ืนความรู้
ความสามารถและลักษณะครบถ้วนตามกฎหมายกําหนด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีสิทธิลงลายมือช่ือ
รับรองการสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของธุรกิจกฎหมายบัญญัติไว้ให้มีการสอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและรับรองและรับรองบัญชีของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา39 แห่ง
ประมวลรัษฎากรปฏิบัติงานตามที่สภาวิชาชีพกําหนดสําหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัท
และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่ ปฏิบัติงานตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดเช่นเดียวกับผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรสําหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กการจัดทํา
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลขนาดใหญ่ตามที่สภาวิชาชีพกําหนด จัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนดเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากรสําหรับการตรวจสอบห้างหุนส่วนนิติบุคคล
ขนาดเล็ก (ศิรินันท ์พินิจพรชัย, 2554) 

งานบริการหลัก ๆ ที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานอยู่จะเป็น บริการตรวจสอบงบการเงินรายปี
และบริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส แต่จริงๆแล้วความต้องการงานบริการในตลาดไม่ได้มีเพียง
เท่าน้ี แล้วมีงานบริการอะไรอีกบ้างที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้บริการภายใต้กรอบจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพขาดไม่ได้คือ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ตามแผนผังดังน้ี 
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บริการตรวจสอบ  
Audit                                ข้อมูลทางการเงินในอดีต  
บริการสอบทาน 
Review TSRE 2410 
บริการให้ความเขื่อมั่น  
Assurance Servicee           ข้อมูลอื่นๆ 
  
 
 
           

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การให้บริการอ่ืนๆ             ปฏิบัติงานตาม      
Other Service               วิธีการที่ผู้ว่าจ้างกําหนด   
(ไม่ให้ความเช่ือมั่น) 
        

 
นอกเหนือจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาศที่อิงตามมาตรฐานสอบทานรหัส 2410 

ประกอบวิชาชีพสามารถสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีตที่จัดทําวัตถุประสงค์เฉพาะได้ ผู้ให้บริการ
น้ีต้องปฏิบัติตามาตรฐานงานสอบทาน กลุมรหัส 2400 

งานบริการที่ให้ความเช่ือมั่น(Assurance Service) ซึ่งต้องอ้างอิงแม่บทสําหรับงานที่ให้
ความเช่ือมั่นเช่นเดียวกับบริการตรวจสอบ(Audit)และบริการสอบทาน(Review) แต่เปิดกว้างไปถึง
บริการไปถึงบริการสําหรับข้อมูลอ่ืนๆที่นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินในอดีต ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
นโยบายข้อกําหนดหรือข้อมูลเชิงปริมาณผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการเช่นน้ีต้องพิจารณาตาม
หลักการของมาตรฐานที่ให้ความเช่ือมั่นกลุ่มรหัส 3000 

นอกจากน้ียังมีกลุ่มบริการความเช่ือมั่นในระดับเดียวกัน โดยรายงานท่ีผู้ประกอบการ
วิชาชีพจะนําเสนอเป็นเพียงการให้ข้อสรุปจากการปฏิบัติตามวิธีตกลงร่วมกันหรือจากการรวบรวม
ข้อมูลเท่าน้ันซึ่งบริการเช่นน้ีต้องอ้างอิงมาตรฐานงานบริการเก่ียวเน่ือง กลุ่มรหัส 4000 

การตรวจสอบงบการเงิน
Reasonable Asssurance 

การสอบทานงบการเงิน
Limited Assurance 

การให้ความเชื่อม่ันอยจํากัด
Reasonable Assurance 

การให้ความเชื่อม่ันอย่างจัด
Limited Assurance 

การปฏิบัติงาน 
Non-Assurance 

ประเภทบริการ  ขอบเขต  ลักษณะงาน  มาตรฐาน 

TSA 200-700 
TSA 800 

TSAE 2410 
TSAE 2400 

TSAE 3000 
TSAE 3400 
TSAE 3402 

TSAE 3410 
TSAE 3420 

TSRS 4000 
SRS 4410 

รวบรวมข้อมูล
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มาตรฐานการสอบทาน รหัส 2400 
1. การสอบทานข้อมูลทางการเงินที่จัดทําสําหรับนักลงทุนหรือสถาบันการเงินเพ่ือใช้

วิเคราะห์แผนการเงิน 
2. การสอบทานข้อมูลทางการเงินที่จัดทําเพ่ือการเพ่ิมทุนหรือซื้อขายธุรกิจของหุ้นส่วน

บริษัท 
3. การสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยเพ่ือตอบสนองความต้องการบริษัทใหญ่ 
มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือม่ัน กลุ่มรหสั 3000 
1. การสอบทานรายงานความย่ังยืน (Review of Intergratedreport) 
2. การประเมินความน่าเช่ือถือของระบบควบคุมภายใน 
3. การประเมินความถูกต้องและน่าเขื่อถือของรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 
4. การสอบทานประมาณการของกระแสเงินสดในอนาคต 
5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกําหนดต่าง ๆ 
มาตรฐานงานบริการเก่ียวเนื่อง กลุ่มรหัส 4000 
1. การรายงานข้อเท็จจริงตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
2. การจัดการทําข้อมูลทางการเงินสําหรับใช้ภายในกิจการ 
3. การรวบรวมและจัดทําข้อมูลทางการเงินประจําปีตามที่กฎหมายกําหนด 
4. การจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับหน่วยงานที่ให้เงินลงทุนเพ่ือสนับสนุนเงินฃ่วยเหลือ 
สรุปได้ว่าไม่ว่างานอะไร เพ่ือให้ข้อมูลที่มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด นอกจากต้อง

คํานึงถึงข้อกําหนดทางวิชาชีพต่างๆท่ีกล่าวมาแล้วต้องปฏิบัติตามแนวทางของมาตรฐานของเร่ือง 
น้ัน ๆ ด้วย (FAP Newsletter, May 2016: 8-9)  

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 หมายถึง สิ่งกําหนดพฤติกรรมและ

วิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ต้องยึดถือให้ให้ผู้รับบริการ เกิดความเช่ือมั่น ความเช่ือถือ
ในผลงาน ความเป็นมืออาชีพและคุณภาพของงานบรกิาร 

หลักพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้กําหนดไว้เพ่ือให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IFAC) ในประเทศไทยตามข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 

1. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตการปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส ปราศจากอคติมีความเป็นอิสระถูกครอบคลุมด้วยอิทธิพลหรือทํางานด้วยการถูก
กดดัน มีความเที่ยงธรรม มีการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดโดยทุกธุรกิจที่เข้าตรวจสอบจะใช้
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มาตรฐานเดียวกันปราศจากความลําเอียง มีความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตรงจริงใจ ไม่ปกปิด
ข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงที่เป็นสาระสําคัญของงบการเงิน 

2. ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพทําให้ผลงานของผู้สอบบัญชีเป็นที่เช่ือถือได้ ผู้สอบบัญชีต้องมีการพัฒนาศึกษาความรู้
ความสามารถเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาให้ทันต่อเหตุการณ์ 

3. การรักษาความลับการรักษาความลับของลูกค้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริการต้องไม่นําข้อมูล
ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบไปเปิดเผยเว้นแต่ได้รับการยินยอมจากลูกค้าหรือกรณีต้องให้ถ้อยคํา
ในฐานะพยานตามกฎหมาย รวมทั้งกรณีที่หน่วยงานราชการเรียกตรวจสอบ จึงเปิดเผยได้ 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการความรับผิดชอบต่อลูกค้าผู้สอบบัญชีต้องไม่ละทิ้งหน้าที่
โดยไม่มีเหตุอันสมควรโดยสํานึกในหลักการจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพปฏิบัติงานด้วยความรู้ความ 
สามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพ 
บัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้ 

6.  ความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไปผู้สอบบัญชีควรให้ความ
ร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ ในกรณีได้รับมอบหมายให้ทํางานโดย
ผู้สอบบัญชีอ่ืน ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่ทํางานเกินขอบเขตที่ตนได้รับมอบหมายเว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากผู้สอบบัญชีที่มอบหมายงานน้ันก่อน และต้องไม่กระทําการใดๆอันเป็นการแย่งงานกันทําระหว่าง
ผู้สอบบัญชีด้วยกันวิชาชีพสอบบัญชีเป็นวิชาชีพอิสระที่มีเกียรติผลงานของผู้สอบบัญชีเป็นที่เช่ือถือได้ 
ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตนเพ่ือรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและส่งเสริมเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ
บําเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวม (ศิรินันท์ พินิจพรชัย, 2554) 

ดังน้ัน การศึกษาถึงระบบคุณภาพของสํานักงานตรวจสอบบัญชีมีความสําคัญในการศึกษา
ในคร้ังน้ีคือทําให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสํานักงานตรวจสอบบัญชีในต้านให้กฎหมายภาษีอากร 
การตรวจสอบบัญชี ความน่าเช่ือถือของงบการเงินที่ตรวจสอบว่าถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญและ
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสํานักงานตรวจสอบบัญชี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงให้การ
บริการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของสํานักงานตรวจสอบบัญชี 
 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ทฤษฎี 4C’s 
จากการแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ทําให้กลยุทธ์ใหม่ที่เรียกว่า 4C’s (Customer, 
Cost, Convenience, Communication) เข้ามาแทนที่กลยุทธ์ 4P’s (Product,Price,Place, 



15 

 
 

Promotion)ที่เคยเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมในอดีตกลยุทธ์ 4C’s เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในมุมมอง
ของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง โดยมองว่าผู้บริโภคต้องการอะไร (Consumer Wantsand Needs)
ผู้บริโภคมีต้นทุนเท่าไร (Consumer’s CosttoSatisfy) จะเพ่ิมความสะดวกในการซื้อสินค้าให้กับ
ผู้บริโภคได้อย่างไร (Convenience to buy) และควรจะสื่อสารอย่างไรเพ่ือให้ผู้บริโภคด้วยหลัก 4C’s 
น้ีเองที่จะทําให้ผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายย่ิงขึ้น (ศิรินันท์ พินิจพรชัย, 
2554) 

แนวคิดของกลยุทธ์ 4C’s มีการนําเสนอและเผยแพร่ไว้ในหนังสือ The new marketing 
paradigm: integrated marketing communications (Schultz,1994) ซึ่งสรุปในภาพรวมว่าใน
ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ควรคํานึงถึงกลยุทธ์ 4C’s แทนกลยุทธ์ 4P’s โดยที่แนวคิด 4C’s เป็นแนวคิดที่มี
ความชัดเจนในเรื่องของการให้ความสําคัญกับลุกค้าเป็นสําคัญในขณะที่กลยุทธ์แบบ 4P’s จะใช้
มุมมองของแผนการทางการตลาดที่มุ่งเน้นที่ความสําคัญของผลิตภัณฑ์เป็นหลักแนวคิด 4C’s ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนจากแนวคิด 4P’s มีองค์ประกอบดังน้ี 

1. Consumer (ปรับเปลี่ยนจาก Product) 
การคํานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคน้ันเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการควรให้

ความสําคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดและยังรวมไปถึง
การบริหารความสัมพันธ์ของลูกคา้หรือที่เรียกว่า CRM (Customer Relation Management) โดย
ต้องยึดหลักการสรรค์สร้างสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้าในทุก ๆ กลุ่ม 

2. Cost (ปรับเปลี่ยนจาก Price) 
จากการพิจารณาถึงต้นทุนที่จะยอมจ่ายซื้อได้ของผู้บริโภคว่าจะต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่าย

อะไรบ้างที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการน้ัน ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่จอดรถ และ
ค่าเสียเวลา เป็นต้น การคํานึงถึงต้นทุนของผู้บริโภคส่งผลต่อการกระทําให้ต้นทุนของผู้ผลิตมีราคาตํ่า
เพ่ือที่จะได้กําหนดราคาขายให้แก่ผู้บริโภคในราคาที่ตํ่าไปด้วย ซึ่งก็อาจมองได้ว่าเป็นการได้เปรียบใน
เร่ืองของราคาเมื่อทําการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และจะส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคในที่สุด 

3. Convenience (ปรับเปลี่ยนจาก Place) 
เน่ืองด้วยในปัจจุบันความสะดวกสบายได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจําวันของ

ผู้คนไม่ว่าจะเข้ามาในรูปของเทคโนโลยี หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ที่ทํา
ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้
ความสําคัญในเรื่องของความสะดวกสบายตามไปด้วย การเพ่ิมช่องทางในการจําหน่ายเป็นอีกหนทาง
หน่ึงที่จะช่วยเอ้ือต่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
และหากช่องทางในการจัดหน่ายน้ันสามารถอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคด้วยแล้วก็จะย่ิงส่งผล
ให้การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคน้ันเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วย่ิงข้ึน 
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4. Communications (ปรับเปลี่ยนจาก Promotion) 
ผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการควรให้ความสําคัญในเร่ืองของการติดต่อสื่อสารกับ

ผู้บริโภคให้มากขึ้น เน่ืองด้วย การติดต่อสื่อสารเป็นช่องทางในการแนะนําให้ผู้บริโภคได้รู้จัก เข้าใจ 
และสนใจในตัวสินค้าหรือบริการได้ดียิ่งขึ้น การติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคท่ีดีต้องสะดวกง่าย รวดเร็ว
สามารถสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคและตลาดได้อย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย รวมถึงการสื่อสารแบบกระตุ้นตลาดได้แก่ การจัดงานแสดงสินค้า 
การจัดนิทรรศการงานโชว์ การตลาดเชิงรุกหรือการตลาดแบบตรง และการเข้าถึงลูกค้าแบบรายตัว 
เป็นต้น 

สรุปได้ว่างานวิจัยคร้ังน้ี สํานักงานสอบบัญชีสามารถนําหลักการ 4C’s มาปรับใช้เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละด้าน นั่นคือ การทําความเข้าใจถึงความต้องการของ
ลูกค้าจากการให้บริการของสํานักงานสอบบัญชี เน่ืองจากลูกค้าอาจมีความต้องการท่ีจะรับการบริการ
ในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการบริการด้านการสอบบัญชี เช่น ความรู้เพ่ิมเติมทางด้านบัญชีที่มี
ประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการทํางานของลูกค้า รวมไปถึงความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหาก
มีการตรวจพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นการติดต่อสื่อสารระหว่างสํานักงานสอบบัญชีกับลูกค้าที่สะดวก 
รวดเร็ว และทันเวลาจะทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในการทํางานของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งจะนําไปสู่
การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างสํานักงานสอบบัญชีและลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลไปถึงการเลือกใช้บริการ
จากสํานักงานสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
การส่งเสริมการขาย การสื่อสารแบบกระตุ้น ตลาดโดยวิธีการต่างๆ น้ัน สํานักงานสอบบัญชีไม่
สามารถกระทําได้ เน่ืองจากเป็นการกระทําที่ผิดต่อมารยาทของผู้สอบบัญชี ซึ่งมีการบังคับใช้โดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 โดยปัจจุบันผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ (ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553) เป็น
แนวทางในการควบคุมความประพฤติและการดําเนินงาน ซึ่งมีการกล่าวถึงรายละเอียดแล้วข้างต้น จึง
ส่งผลให้การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสํานัก
งานสอบบัญชีและลูกค้า การนําเสนองานสอบบัญชีที่มีคุณภาพ ประกอบกับความน่าเช่ือถือของสํานัก
งานสอบบัญชี กลายเป็นส่วนหน่ึงที่มีความสําคัญในการเลือกใช้บริการของสํานักงานสอบบัญชี 
(ศิรินันท์ พินิจพรชัย, 2554) 
 
3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

จากการศึกษาค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยในอดีตพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชี จัดประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ผู้ประกอบการ
เกิดความเช่ือมั่นและตัดสินใจเลือกใช้บริการในการตรวจสอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 
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3.1 ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมงาน 
 ณัชพร ลีลาโส (2554) งานวิจัยเร่ือง มุมมองของผู้สอบบัญชีต่อการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส700การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน หลังจากที่สภา
วิชาชีพบัญชีฯ มีการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 การแสดงความเห็นและการรายงาน
ต่องบการเงินเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ เน้ือหาโดยสรุปที่มีการปรับปรุง
ใหม่ มีดังน้ีกําหนดให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน กําหนดให้พิจารณาการควบคุม
ภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดทาํและการนําเสนองบการเงิน 

 ดังน้ัน จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยทําการศึกษาถึง มุมมองของผู้สอบบัญชีต่อการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีคือผู้สอบบัญชี ซึ่งได้กรอบดมาจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบ RatingScaleเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 

 ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สอบแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติตามข้อกําหนดในมุมมองผู้สอบบัญชีคือ องค์ประกอบด้านจรรยาบรรณของผู้ทําบัญชี 
องค์ประกอบด้านการกํากับดูแลที่ดีในองค์กร องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพของบัญชีระบบการ
ควบคุมภายใน องค์ประกอบด้านความรู้ความสามารถของผู้ทําบัญชีซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
แสดงความคิดเห็นในมุมมองของผู้สอบบัญชี โดยผลที่ได้จากการศึกษาน้ันไม่สามารถระบุค่าทางสถิติ
ได้ เน่ืองจากเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคล ซึ่งอาจทําให้ผลการวิจัยเปลี่ยนปลงไปตามกลุ่มตัวอย่าง
และสภาพแวดล้อมได้ 

 วลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกร (2556) ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมนั้น คุณสมบัติที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวังจากผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมากที่สุดคือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดย
คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถในเรื่องทักษะการทํางานและทักษะอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาของ
ผู้ประกอบการสอบวิชาชีพบัญชีเห็นว่าสําคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ทักษะด้านภาษา ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน งานวิจัยน้ียังพบว่า โดยส่าวนใหญ่
แล้วผู้บังคับบัญชายังเห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมีความพร้อมใน
คุณสมบัติด้านต่าง ๆ สําหรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้อยกว่าระดับที่ผู้บังคับบัญชา
คาดหวัง เช่น ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีระหว่างประเทศ ความรู้เก่ียวกับกฎหมายธุรกิจ ที่
เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน และความรู้ความเข้าใจธุรกิจที่ตรวจสอบ เป็นต้น 
ผลการศึกษาที่ได้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสําหรับการ
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เตรียมความพร้อมในวิชาชีพทางบัณฑิต และยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านการบัญชีรวมถึง
หน่วยงานกํากับดูแลในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีไทย 

3.2 ปัจจัยด้านชื่อเสียงและการยอมรับสํานักงานตรวจสอบบัญชี 
 ศิรินันท์ พินิจพรชัย (2554) การสอบบัญชีถือเป็นธุรกิจบริการอีกประเภทหน่ึงที่มี

แนวโน้มการแข่งขันค่อนข้างสูง ภายใต้ความต้องการของลูกค้าที่เรียกร้องการบริการในรูปแบบ
มาตรฐานสากล ประกอบกับการจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจํากัดที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จึงอาจ
ส่งผลให้ความต้องการในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่ บริษัทมหาชนจํากัดที่เพ่ิมสูงขึ้น และอาจ
นําไปสู่การเพ่ิมสูงข้ึนของการแข่งขันด้านธุรกิจการให้บริการสอบบัญชีในปัจจุบันอีกด้วยรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี การวิจัยเรื่อง 
“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด”
จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของ
บริษัทมหาชนจํากัดเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสํานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 
โดยสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นอีกทั้งยัง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบันได้ดีย่ิงข้ึนอีกด้วย 

 จากการส่งแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากบริษัทมหาชนจํากัด ทั้งสิ้น 
917 บริษัท จําแนกออกเป็นบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนและรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและบริษัทมหาชนจํากัดที่ไม่ได้จดทะเบียนและรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จํานวน 575 บริษัท และ 342 บริษัท ตามลําดับ แบบสอบถามที่ตอบกลับมาและ
สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบสมมติฐานเป็นจํานวนทั้งสิ้น 123 บริษัท พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด คือปัจจัย
ด้านที่ต้ังของสํานักงานสอบบัญชี โดยมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบ
บัญชีในทิศทางตรงกันข้าม และ ปัจจัยด้ามความมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชี 

 จากการแยกการทดสอบสมมติฐานระหว่างบริษัทมหาชนจํากัดที่ใช้บริการสํานัก
งานสอบบัญชีที่เป็น Big Four Firm และสํานักงานสอบบัญชีที่ไม่ได้เป็น Big Four Firm และ การ
แยกการทดสอบสมมติฐานระหว่างบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนและรับใบอนุญาตในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่ได้จดทะเบียนและรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีทั้ง 2 กรณี 

3.3 ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญช ี
 อันธิกา สังข์เก้ือ (2554) การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทจํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจมาจากในปัจจุบันมีการ
จดทะเบียนบริษัทจํากัดเพ่ิมจํานวนข้ึนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัท 



19 

 
 

ต่าง ๆ ทั้งจดทะเบียนจัดต้ังมานานและจดทะเบียนจัดต้ังใหม่ต้องจัดทํางบการเงินและจําเป็นต้องใช้
บริการการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส่งผลให้ สํานักงานสอบบัญชีที่มี
จํานวนมากเช่นกันต่างต้องทําการแข่งขันกันเพ่ือให้ได้งานสอบบัญชีของบริษัทเหล่าน้ัน ทําให้บริษัท
ต่างๆ ก็มีสิทธิเลือกใช้บริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่หลากหลายได้มากขึ้น อีกทั้งสภาวิชาชีพบัญชี
ได้มีการประกาศใช้แม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง พ.ศ.2552 โดยส่วนใหญ่มี
เน้ือหาการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากฉบับเดิม และหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่ ซึ่ง
กําหนดให้บริษัทมหาชนจํากัดถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2554 แต่สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 21/2550 เพ่ือยกเว้นการ
บังคับใช้มาตรฐานการบัญชีกับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจํากัด จึงทําให้บริษัทจํากัดต้องจัดทําบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีที่แตกต่างไปจากเดิม ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการ
เลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทจํากัด 

 จากการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามน้ัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีมากท่ีสุด 4 อันดับ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชี ปัจจัยด้านการทํางานร่วมกันของ
สํานักงานสอบบัญชีและบริษัท ปัจจัยด้านการพัฒนาความรู้ของผู้สอบบัญชีและปัจจัยด้านความคุ้มค่า
ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังน้ันสํานักงานสอบบัญชีจึงควรพัฒนาปรับปรุง และนําไปใช้
ประโยชน์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไป 

3.4 ปจัจัยด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 
 สุพรรณนา บุญมาวงศ์ (2551) การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ลักษณะทั่วไปของลูกค้าที่ใช้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัท มัชฌิมาการบัญชีและกฎหมาย จํากัด
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัทมัชฌิมาการบัญชีและ
กฎหมาย จํากัดและศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท มัชฌิมาการบัญชีและกฎหมาย จํากัด กับความแตกต่างในเรื่องข้อมูลทั่วไปของธุรกิจกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ลูกค้าที่ใช้บริการบริษัทมัชฌิมาการบัญชีและกฎหมาย จํากัด โดย
ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 150 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมานใช้การทดสอบค่าที 
(t-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่มใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-Test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจลูกค้าจํานวนทั้งสิ้น 150 ราย
ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จดทะเบียนประกอบการในลักษณะบริษัทจํากัดจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจปี 2546-
2550ประกอบธุรกิจประเภทบริการส่วนใหญ่มีพนักงานตํ่ากว่า 11 คน มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทมี
ยอดขายที่แสดงไว้ในงบการเงินประจําปี 2551 มากกว่า 5 ล้านบาทข้ึนไป มีกําไรสุทธิประจําปี 2551 
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มากกว่า 5 ล้านบาท ขึ้นไปส่วนใหญ่จัดทําบัญชีของบริษัทโดยจ้างสํานักงานรับทําบัญชี ส่วนใหญ่รู้จัก
บริษัท มัชฌิมาการบัญชีและกฎหมายบริษัท โดยมีเพ่ือนแนะนําส่วนใหญ่ใช้บริการสอบบัญชีกับ
สํานักงานเป็นระยะเวลา 2 ปี ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าคือกรรมการ/
หุ้นส่วนผู้จัดการ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานหรือผู้สอบ
บัญชี ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เจาะจงเพศ อายุของผู้สอบบัญชีที่ต้องการและต้องการผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยที่
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีลูกค้าให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานหรือ
ผู้สอบบัญชีด้านลักษณะทั่วไปของผู้สอบบัญชีและผู้ช่วย ด้านลักษณะและรูปแบบของงบการเงินด้าน
กระบวนการในการให้บริการตรวจสอบบัญชี และด้านลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆโดยรวมอยู่ในระดับ
สําคัญมากลูกค้าให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานหรือผู้สอบบัญชี ด้าน
อาคารและสถานที่ต้ังสํานักงานด้านราคาค่าบริการของสํานักงานสอบบัญชี และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับสําคัญปานกลาง 

3.5 ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
 วันเพ็ญ วิชัยสุชาติ (2556) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบผลกระทบของ

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีต่อประโยชน์ของงบการเงินของบริษัทในจังหวัด
นครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารฝ่ายบัญชีของ
บริษัทในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 350 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่ง
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีได้ถูกกําหนด ให้เป็นตัวแปรอิสระ ที่มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบต่อประโยชน์ของงบการเงิน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านการควบคุม
การทํางานของตนเอง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประโยชน์ของงบการเงินโดยรวม ด้าน
การควบคุมและด้านการดําเนินงาน และ 2. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านการ
แสดงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประโยชน์ของงบการเงิน
โดยรวมด้านการวางแผนด้านการตัดสินใจ ด้านการควบคุม และด้านการดําเนินงาน ดังน้ัน บริษัทควร
นําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี
กับนักบัญชี เพ่ือนําไปสู่การจัดทํางบการเงินที่มีประโยชน์มากย่ิงขึ้น อันจะเป็นการเสริมสร้างธุรกิจให้
มีความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

3.6 ปัจจัยด้านจรรยาบรรณและมารยาทผู้สอบบัญชี 
 วลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกร(2556) ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic 

Community หรือ AEC) จะจัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงขององค์กรต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
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และสังคมของประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากน้ีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังทําให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานฝีมือ ดังน้ัน ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีจึงจําเป็นที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาระดับ
ความคาดหวังและระดับความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชีไทยต่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของผู้บังคับบัญชาของผู้ประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชีและเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างระดับความคาดหวังและความพร้อมรวมท้ังศึกษา
ระดับความสําคัญของความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ในวิชาชีพสอบบัญชีไทยต่อการแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมน้ันคุณสมบัติที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวังจากผู้ประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชีมากที่สุดคือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบในหน้าที่
การงานและความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถในเร่ือง
ทักษะการทํางานและทักษะอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ประกอบการสอบวิชาชีพบัญชีเห็นว่าสําคัญ
มากที่สุด3อันดับแรกได้แก่ทักษะด้านภาษา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และความรับผิดชอบ
ในหน้าที่การงาน งานวิจัยน้ียังพบว่า โดยส่าวนใหญ่แล้วผู้บังคับบัญชายังเห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมีความพร้อมในคุณสมบัติด้านต่าง ๆ สําหรับการแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนน้อยกว่าระดับที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง เช่น ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีระหว่าง
ประเทศ ความรู้เก่ียวกับกฎหมายธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน และ
ความรู้ความเข้าใจธุรกิจที่ตรวจสอบ เป็นต้น ผลการศึกษาที่ได้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสถาบัน 
การศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสําหรับการเตรียมความพร้อมในวิชาชีพทางบัณฑิต และยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาด้านการบัญชีรวมถึงหน่วยงานกํากับดูแลในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีไทย 

3.7 ปัจจัยคุณภาพและประสิทธิภาพของสํานักงานตรวจสอบบัญชี 
 ณัชชารีย์ จุรีย์โรจน์ (2555) งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบ

จากการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ สํานักงานสอบบัญชีมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งได้ทําการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลโดยการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยและบทความ โดยเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้สอบบัญชีและนําข้อมูลมาวิเคราะห์วิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิงโดยใช้การ
วิเคราะห์ปัจจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยตามหลักตรรกะ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา
และผลกระทบจากการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชีมาใช้ ผลการศึกษาพบว่า 
ปัญหาที่พบมากที่สุดจากการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชีมาใช้ในระดับ
ภาพรวม 3 อันดับแรกคือ ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล ปัญหาด้านการติดตามผล และปัญหาด้านผล
การปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ยังพบว่า สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการนํา
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชี ในขณะที่สํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาด
เล็กได้รับผลกระทบเล็กน้อย เน่ืองจากปริมาณงานและต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 
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 อัมรา เพียรบูรพา (2554) การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี ที่คาดเดาได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
การศึกษาได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 408 คน 
โดยใช้คําถามปลายปิด และคําถามปลายเปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล
เพ่ือหาคําตอบที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ในการทํางานด้านการสอบบัญชี จํานวนบริษัทที่
ตรวจสอบ และรูปแบบธุรกิจ ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี คือ การควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างใน
การสอบบัญชี การวางแผนการตรวจสอบบัญชีอยู่ในระดับที่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นถึงว่า 
ผู้สอบบัญชีให้ความสําคัญกับปัจจัยเหล่าน้ี เพราะปัจจัยเหล่าน้ีจะเป็นตัวแปรทําให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพหรือขาดประสิทธิภาพ การให้ความร่วมมือ ของผู้รับบริการ (ลูกค้า) ถือเป็นสิ่งสําคัญใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชีเช่นกัน 

 สรุปผลการศึกษาได้ว่า การควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชี การเลือกตัวอย่าง
ในการสอบบัญชี การวางแผนการตรวจสอบบัญชี ถือเป็นปัจจัยหลักในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรคํานึงถึงปัจจัยเหล่าน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ 

3.8 ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีของผู้สอบบัญชี 
 วลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกร (2556) ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic 

Community หรือ AEC) จะจัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงขององค์กรต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากน้ีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังทําให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานฝีมือ ดังน้ัน ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีจึงจําเป็นที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาระดับ
ความคาดหวังและระดับความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชีไทยต่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของผู้บังคับบัญชาของผู้ประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชีและเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างระดับความคาดหวังและความพร้อมรวมท้ังศึกษา
ระดับความสําคัญของความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ในวิชาชีพสอบบัญชีไทยต่อการแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมน้ัน คุณสมบัติที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวังจากผู้ประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชีมากที่สุดคือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบในหน้าที่
การงาน 
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3.9 ปัจจัยด้านขนาดของสํานักงานตรวจสอบ 
 ศิรินันท์ พินิจพรชัย (2554) การสอบบัญชีถือเป็นธุรกิจบริการอีกประเภทหน่ึงที่มี

แนวโน้มการแข่งขันค่อนข้างสูง ภายใต้ความต้องการของลูกค้าที่เรียกร้องการบริการในรูปแบบ
มาตรฐานสากล ประกอบกับการจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจํากัดที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จึงอาจ
ส่งผลให้ความต้องการในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่ บริษัทมหาชนจํากัดที่เพ่ิมสูงขึ้น และอาจ
นําไปสู่การเพ่ิมสูงข้ึนของการแข่งขันด้านธุรกิจการให้บริการสอบบัญชีในปัจจุบัน อีกด้วยรวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี การวิจัยเรื่อง  
“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท มหาชน จํากัด”
จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของ
บริษัทมหาชนจํากัดเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสํานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 
โดยสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นอีกทั้งยัง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบันได้ดีย่ิงข้ึน อีกด้วย 

 จากการแยกการทดสอบสมมติฐานระหว่างบริษัทมหาชนจํากัดที่ใช้บริการสํานัก
งานสอบบัญชีที่เป็นBig Four Firm และสํานักงานสอบบัญชีที่ไม่ได้เป็น Big Four Firm และ การ
แยกการทดสอบสมมติฐานระหว่างบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนและรับใบอนุญาตในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่ได้จดทะเบียนและรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันในการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชี ทั้ง 2 กรณี 

3.10 ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งของสํานักงานตรวจสอบบัญชี 
 สุพรรณนา บุญมาวงศ์ (2551) การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ลักษณะทั่วไปของลูกค้าที่ใช้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัท มัชฌิมาการบัญชีและกฎหมาย จํากัด
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัทมัชฌิมาการบัญชีและ
กฎหมาย จํากัดและศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท มัชฌิมาการบัญชีและกฎหมาย จํากัด กับความแตกต่างในเรื่องข้อมูลทั่วไปของธุรกิจกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ลูกค้าที่ใช้บริการบริษัทมัชฌิมาการบัญชีและกฎหมาย จํากัด โดย
ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 150 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานหรือ
ผู้สอบบัญชี ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เจาะจงเพศ อายุของผู้สอบบัญชีที่ต้องการและต้องการผู้สอบบัญชีและ
ผู้ช่วยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีลูกค้าให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
สํานักงานหรือผู้สอบบัญชีด้านลักษณะทั่วไปของผู้สอบบัญชีและผู้ช่วย ด้านลักษณะและรูปแบบของ
งบการเงินด้านกระบวนการในการให้บริการตรวจสอบบัญชี และด้านลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
โดยรวมอยู่ในระดับสําคัญมากลูกค้าให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงาน
หรือผู้สอบบัญชี ด้านอาคารและสถานที่ต้ังสํานักงานด้านราคาค่าบริการของสํานักงานสอบบัญชี และ
ด้านการส่งเสริทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับสําคัญปานกลาง 



24 

 
 

บทที ่3 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัท  

แอคโฮมออดิท จํากัดเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาเก่ียวกับหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานตรวจสอบบัญชี 

ผู้วิจัยจะทําการศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท 
แอคโฮมออดิท จํากัด เมื่อได้ข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามน้ัน ผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยจะทําส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(StandardDeviation)ค่าความถ่ี
(Frequency)และค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉล่ีย(x)ทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอย
พหุเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมมติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้การเก็บข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิโดยจะทําการศึกษาจากกฎระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมาย รวมไปถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลส่วนแหล่งข้อมูลปฐมภูมิโดยดําเนิน
การศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

1. ระเบียบวิธีการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. แหล่งที่มาของข้อมูล 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเน้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์และแสดงผลของ
การวิจัยออกมาเป็นจํานวนและร้อยละโดยทําการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  
ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ง น้ีคือ ลูกค้าที่ ใ ช้บริการสํานักงานสอบบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยอาศัยหลักการคํานวณจากจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมแบบไม่ทราบจํานวน

ประชากรท่ีแน่นอน (Infinite Population) โดยคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของการ
คํานวณกําหนดขนาดของกําหนดค่าความเช่ือมั่น 90% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% โดยใช้
สูตรของ W.G. Cochran (1953) (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ดังน้ี 

 
   สูตร      n = P (1-P) Z2      
     d2 

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (P=0.5) 

Z แทน ระดับความเช่ือมันที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ (Z = 1.645) 
 d แทน สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (0.1) 
 

    แทนค่า N = 0.1 (1- 0.1) (1.645)2   
          (0.1)2 

    N = 67.65 หรือ 68 ตัวอย่าง 

ได้จํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 68 คนดําเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่กําหนดไว้
ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling Design) ซึ่งขนาดตัวอย่างมีขนาดใกล้เคียงกับจํานวน
ลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดจึงเลือกที่จะใช้ลูกค้าที่ใช้บริการทั้ง 80 บริษัท เป็น
ตัวอย่างซึ่งจะส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนลดลงเหลือไม่เกิน 10% และค่าความเช่ือมั่นประมาณ 90% 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการวัดการตัดสินใจและผลต่อการตัดสินใจ ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 

3.1 ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน คําถามทั่วไป
เก่ียวกับบริษัท วัตถุประสงค์ของส่วนน้ีเพ่ือให้ทราบถึงประเภทของธุรกิจ จํานวนสินทรัพย์รวม จํานวน
รายได้รวม ระยะเวลาในการก่อต้ังบริษัท ผู้มีอิทธิพลและมีอํานาจในการเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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และค่าธรรมเนียมวิชาชีพของกิจการ คําถามในส่วนน้ีเป็นคําถามแบบปิดเพ่ือให้ผู้ตอบคําถาม สามารถ
เลือกตอบคําถามนอกเหนือจากผู้วิจัยสร้างขึ้นมาให้เป็นตัวเลือก 

3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีบริษัท แอคโฮมออดิท 
จํากัด เป็นข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีบริษัท แอ
คโฮมออดิทจํากัด เป็นคําถามให้ระดับความสําคัญโดยใช้ Like Scale ที่มีค่าระดับความสําคัญโดย
จัดแบ่งระดับของคําตอบเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

 คะแนนระดับความเห็นด้วย 
 5 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยมากที่สุด 

4 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยน้อย 

 1 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด 
วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนน้ีได้ใช้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดับช้ันโดยการใช้สถิติ

พ้ืนฐาน คือการหาค่าพิสัย (ค่ามากสุด - ค่าน้อยสุด) และการใช้สูตรการคํานวณหาความกว้างของ
อันตรภาคช้ัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542) ได้ดังน้ี 
ความกว้างของอันตรภาคช้ัน  = คะแนนที่มีคา่มากสุด –คะแนนที่มีค่าน้อยสุด 
       จํานวนช้ัน 
      = 5 –1  
    5 
      = 0.80 

การแบ่งระดับช่วงคะแนนของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชี
บริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด ผู้ศึกษาได้พิจารณาจากผลต่างของคะแนนสูงสุดหักด้วยคะแนนต่ําสุด
และหารด้วยจํานวนระดับของคะแนนผลลัพธ์เท่ากับ 0.80 ซึ่งจะทําให้แต่ละช่วงคะแนนจะต่างกัน 
0.80 คะแนน  

การวิเคราะห์และแปลความหมายระดับความสําคัญต่างๆหาได้จากคะแนนเฉลี่ยของแต่
ละระดับความคิดเห็นได้ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.21-5.00 หมายถึง  ระดับความเห็นด้วยมากที่สุด 
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.41-4.20 หมายถึง  ระดับความเห็นด้วยมาก 
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.61-3.40 หมายถึง  ระดับความเห็นด้วยปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 1.81-2.60 หมายถึง  ระดับความเห็นด้วยน้อย 
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 1.00-1.80 หมายถึง  ระดับความเห็นน้อยที่สุด 
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3.3 แนวโน้มในการใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีปีถัดไป เป็นการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บริการสํานักงานตรวจสอบบัญชีการเก็บรวบรวมข้อมูลความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับการให้บริการสํานักงานตรวจสอบบัญชีในปัจจุบันและปีถัดไป 

3.4 ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบ 
สอบถามเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีช่อง “อ่ืนๆโปรดระบุ” สําหรับตอบ
คําถามที่ผู้วิจัยไม่ได้สร้างตัวเลือกไว้ให้ รายละเอียดของคําถามจะเป็นคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ 
การศึกษา ประสบการณ์ในการทํางานจํานวนปีที่ทํางานในตําแหน่งปัจจุบัน 

3.5 ข้อเสนอแนะ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการแสดงความ
คิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ผู้วิจัยจะสร้างแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีบริษัท แอคโฮม
ออดิท จํากัดการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้แหล่งข้อมูล 2 แหล่งคือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การใช้แบบสอบถามในการสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อกับการตัดสินใจเลือกใบริการสํานักงานสอบ
บัญชีของบริษัทแอคโฮมออดิท จํากัด 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการสอบบัญชี ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาเป็นแนวทางการวิจัยต้ังสมมติฐานและ
การจัดทําแบบสอบถามสําหรับการวิจัย 

ผู้วิจัยจะส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการท่ีเป็นลูกค้าของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด 
และให้หัวหน้าฝ่ายบัญชีหรือผู้ส่วนเก่ียวข้องในการเลือกผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ในการ
โทรสารซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสามารถให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบกลับมาได้ ผู้วิจัยจะส่ง
แบบสอบถามและจะมีการติดตามด้วยการโทรศัพท์สําหรับแบบสอบถามที่ไม่ได้รับคืนมา รวมไปถึงใน
กรณีสูญหายหรือตกหล่นผู้วิจัยจะทําการส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามอีกคร้ัง 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ผู้ วิจัยได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากการตอบ
แบบสอบถามโดยการปลงค่าของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นํามาใช้ในการประมวลผลทางสถิติทําการ
วิเคราะห์ถึงระดับความสําคัญของปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตรวจสอบบริษัท  
แอคโฮมออดิท จํากัดการวิเคราะห์มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่า
ตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือจัด
อันดับปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อการเลือกใช้สํานักงานตรวจสอบบัญชี 

5.2 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงซ้อน (Multiple Regression 
Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท  

แอคโฮมออดิท จํากัดเพ่ือศึกษาว่าผู้ประกอบการมีปัจจัยอะไรท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ตรวจสอบบัญชี ของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดโดยการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ออก
แบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามกับผู้บริหารหรือผู้ประกอบการท่ีเป็นลูกค้าที่ใช้บริการงาน
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชี 
4. การวิเคราะห์แนวทางการใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไป 
5. การทดสอบสมมติฐาน 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหน่งในปัจจุบันจํานวนปีที่ทํางาน ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชีและการเคยเป็น
ผู้สอบบัญชี แสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.1-4.7 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 44 55.00 
หญิง 36 45.00 

รวม 80 100.00 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 
และเป็นเพศหญิงจํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
20 – 30ปี 4 5.00 
30 - 45ปี 36 45.00 
46 - 55ปี 24 30.00 
มากกว่า 55 ปีขึ้นไป 16 20.00 

รวม 80 100.00 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 30-45 ปี จํานวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 46-55 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และอายุ
มากกว่า 55 ปีขึ้นไป จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และสัดส่วนน้อยที่สุดคือ อายุ 20 – 30 ปี 
จํานวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 5.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตร ี 12 15.00 
ปริญญาตร ี 64 80.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 4 5.00 

รวม 80 100.00 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 64 
คนคิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือจบการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 12 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 15.00 และจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามตําแหน่งในปัจจุบัน 
 

ตําแหน่งในปัจจุบัน จํานวน(คน) ร้อยละ 
คณะกรรมการบริหารระดับสูงของบริษัท 4 5.00 
กรรมการผู้จัดการ 40 50.00 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 20 25.00 
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 16 20.00 

รวม 80 100.00 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตําแหน่งกรรมการผู้จัดการจํานวน 40 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ
ผู้จัดการฝ่ายการเงินจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 สําหรับสัดส่วนท่ีน้อยละที่สุดคือ คณะ 
กรรมการบริหารระดับสูงของบริษัทจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามจํานวนปีที่ทํางาน 
 

จํานวนปีที่ทาํงาน จํานวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 3 ปี 8 10.00 
3 – 5ปี 8 10.00 
6-7 ปี 28 35.00 
มากกว่า 10 ปี 36 45.00 

รวม 80 100.00 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจํานวนปีที่ทํางาน มากกว่า 10 ปี จํานวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ จํานวนปีที่ทํางาน 6-7 ปี จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.00 และน้อยกว่า 3 ปี และ 3-5 ปี จํานวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 10.00 
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามประสบการณ์การทํางานด้านการ
สอบบัญชี 

 
ประสบการณก์ารทํางานด้านการสอบบญัช ี จํานวน (คน) ร้อยละ 

เคย 36 45.00 
ไม่เคย 44 55.00 

รวม 80 100.00 
 

จากตารางที่ 6  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การทํางานด้านการ
สอบบัญชีจํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ เคยมีประสบการณ์การทํางานด้านการ
สอบบัญชีจํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 

 
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเคยเป็นผู้สอบบัญชี 
 

การเคยเป็นผูส้อบบญัช ี จํานวน (คน) ร้อยละ 
เคย 4 5.00 
ไม่เคย 76 95.00 

รวม 80 100.00 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีจํานวน 76 คนคิดเป็น
ร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ เคยเป็นผู้สอบบัญชีจํานวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 5.00 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบริษัทประกอบด้วย ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของ
กิจการประเภทในการประกอบธุรกิจของกิจการ รายได้รวมของบริษัทสําหรับงวดปีบัญชี 2557
สินทรัพย์รวมของกิจการสําหรับงวดปีบัญชี 2557 ผู้มีอิทธิพลและมีอํานาจในการเลือกผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต และค่าธรรมเนียมวิชาชีพของกิจการโดยเฉล่ียต่อปี แสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.8-4.13 
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่  8 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของ
กิจการ 

 
ระยะเวลาในการดําเนนิธรุกิจของกิจการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 3 ปี 4 5.00 
ต้ังแต่ 3-10 ปี 40 50.00 
ต้ังแต่ 11-15 ปี 24 30.00 
ต้ังแต่ 16-20 ปี 4 5.00 
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 8 10.00 

รวม 80 100.00 
 
จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของกิจการ 

ต้ังแต่ 3-10 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของ
กิจการต้ังแต่ 11-15 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของ
กิจการ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ส่วนระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ
ของกิจการ น้อยกว่า 3 ปี และระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของกิจการ ต้ังแต่ 16-20 ปี จํานวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลําดับ 
 
ตารางที่  9 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามประเภทในการประกอบธุรกิจ

ของกิจการ 
 

ประเภทในการประกอบธุรกิจของกิจการ จํานวน  (คน) ร้อยละ 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 8 10.00 
กลุ่มธุรกิจบริการ 20 25.00 
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 20 25.00 
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 16 20.00 
อ่ืน ๆ 16 20.00 

รวม 80 100.00 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภทกลุ่มธุรกิจบริการ และ
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
และประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ สินค้าประเภทตกแต่งภายใน จํานวน 16 คิดเป็นร้อยละ 20.00 สัดส่วนที่
น้อยที่สุดคือ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายได้รวมของบริษัทสําหรับงวด
ปีบัญชี 2557 

 
รายได้รวมของบริษัทสําหรบังวดปีบญัช ี2557 จํานวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท 32 40.00 
มากกว่า 5 ล้านบาท – 10 ลา้นบาท 12 15.00 
มากกว่า 10 ลา้นบาท – 50 ล้านบาท 24 30.00 
มากกว่า 50 ลา้นบาท – 100 ล้านบาท 4 5.00 
มากกว่า100 ลา้นบาท – 500 ล้านบาท 8 10.00 

รวม 80 100.00 
 

จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทํางานอยู่บริษัทที่มีรายได้รวมของบริษัท
สําหรับงวดปีบัญชี 2557 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท มากที่สุด จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.00 รองลงมาคือ มากกว่า 10 ล้านบาท – 50 ล้านบาท จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และ
มากกว่า 5 ล้านบาท - 10 ล้านบาทจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 สัดส่วนที่น้อยที่สุดคือ
มากกว่า 50 ล้านบาท- 100 ล้านบาทจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  
 
ตารางที่ 11 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสินทรัพย์รวมของกิจการสําหรับ

งวดปีบัญชี 2557 
 
สินทรัพย์รวมของกิจการสาํหรับงวดปีบัญชี 2557 จํานวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท 44 55.00 
มากกว่า 10 ลา้นบาท – 20 ล้านบาท 20 25.00 
มากกว่า 20 ลา้นบาท – 50 ล้านบาท 12 15.00 
มากกว่า 50 ลา้นบาท – 100 ล้านบาท 4 5.00 

รวม 80 100.00 
 

จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทํางานอยู่บริษัทที่มีสินทรัพย์รวมของกิจการ
สําหรับงวดปีบัญชี  2557 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท มากที่สุด จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.00 รองลงมาคือ มากกว่า 10 ล้านบาท - 20 ลา้นบาท จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ
มากกว่า 20 ล้านบาท – 50 ล้านบาท จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 สัดส่วนที่น้อยที่สุดคือ
มากกว่า 50 ล้านบาท- 100 ล้านบาท จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0. 
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามผู้มีอิทธิพลและมีอํานาจในการ
เลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
ผู้มีอิทธพิลและมีอํานาจในการเลือกผูส้อบบัญช ี

รับอนุญาต 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

กรรมการผู้จัดการ 56 70.00 
คณะกรรมการบริหารระดับสูงของบริษัท 16 20.00 
ประธานกรรมการ 4 5.00 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 4 5.00 

รวม 80 100.00 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลและมีอํานาจในการเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ 
กรรมการผู้จัดการคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุด จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0. รองลงมาคือคณะ
กรรมการบริหารระดับสูงของบริษัท จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ประธานกรรมการ และ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 

 
ตารางที่ 13 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามค่าธรรมเนียมวิชาชีพของกิจการ

โดยเฉลี่ยต่อปี 
 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพของกิจการโดยเฉลีย่ต่อปี จํานวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 24 30.00 
มากกว่า 10,000 บาท– 50,000 บาท 40 50.00 
มากกว่า 50,000 บาท– 100,000 ล้านบาท 4 5.00 
มากกว่า 500,000 บาท 12 15.00 

รวม 80 100.00 
 

จากตารางที่ 13 พบว่า ค่าธรรมเนียมวิชาชีพของกิจการโดยเฉล่ียต่อปีที่มีสัดส่วนมากที่สุด
คือ มากกว่า 10,000 บาท – 50,000 บาท มีจํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมากกว่า 500,000 บาทจํานวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
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3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮม
ออดิท จํากัด 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอ
คโฮมออดิท จํากัด ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทั้ง 10 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถ
ของผู้สอบบัญชีและทีมงาน ปัจจัยด้านช่ือเสียงและการยอมรับสํานักงานตรวจสอบบัญชี ปัจจัยด้าน
ความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพปัจจัยด้านความ
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีปัจจัยด้านจรรยาบรรณและมารยาทผู้สอบบัญชีปัจจัยคุณภาพของสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีปัจจัยด้านขนาดของสํานักงานตรวจสอบปัจจัยด้านความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
และปัจจัยด้านสถานที่ต้ังของสํานักงานตรวจสอบบัญชี โดยอธิบายด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.14-4.24 
 
ตารางที่ 14 แสดงจํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

จําแนกตามปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมงาน 
(n=80) 

 
 

ปัจจัยด้านความรู้ความ 
สามารถของผูส้อบบัญชี

และทีมงาน 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
การ
แปล 
ผล 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ผู้ สอบบัญชีควรจะต้อง
ศึกษาให้ทราบถึงสภาพ
ธุรกิจที่จะตรวจสอบ 

8 60 12 0 0 3.95 .50 มาก 7 
(10.00) (75.00) (15.00) (0.00) (0.00) 

2. ทักษะความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชี และที ม งาน ผู้ ช่ วย
ผู้สอบบัญชี 

40 32 8 0 0 4.40 .67 มาก
ที่สุด 

2 

(50.00) (40.00) (10.00) (0.00) (0.00) 

3. กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยว 
ข้องกับการบัญชีและการ
สอบบัญชีทีมงานผู้ช่ วย
ผู้สอบบัญชีมีความรู้ความ
เข้าใจ 

32 48 0 0 0 4.40 .49 มาก
ที่สุด 

2 

(40.00) (60.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

 



37 
 

 
 

ตารางที่ 14 แสดงจํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมงาน (ต่อ) 

(n=80) 
 

 
ปัจจัยด้านความรู้ความ 
สามารถของผูส้อบบัญชี

และทีมงาน 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมี
มนุษย์สัมพันธ์มีมารยาท
ในการปฏิบัติงาน 

16 32 32 0 0 3.80 .75 มาก 8 
(20.00) (40.00) (40.00) (0.00) (0.00) 

5. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมี
ความรู้ความเข้าใจ และ
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีและ
กฎหมายภาษีอากร 

44 36 0 0 0 4.55 .50 มาก
ที่สุด 

1 
(55.00) (45.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

6. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว 
กับมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการสอบบัญชี 

12 64 4 0 0 4.10 .44 มาก 5 

(15.00) (80.00) (5.00 (0.00) (0.00) 

7. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว 
กับการประกอบธุรกิจกับ
ระบบบัญชี และระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท
ที่เข้าตรวจสอบเป็นอย่างด ี

32 28 20 0 0 4.15 .80 มาก 4 

(40.00) (35.00) (25.00) (0.00) (0.00) 

8. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
บัญชี ด้ านภาษี อ ากร มี
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรอยู่
ในทีม 

28 48 4 0 0 4.30 .56 มาก
ที่สุด 

3 
(35.00) (60.00) (5.00) (0.00) (0.00) 
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมงาน (ต่อ) 

(n=80) 
 

 
ปัจจัยด้านความรู้ความ 
สามารถของผูส้อบบัญชี

และทีมงาน 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

9. บุคคลในทีมงานตรวจ 
สอบบัญชีได้รับการเข้า
อบรมความรู้ทางวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ืองตามที่สภา
วิชาชีพกําหนด 

16 52 12 0 0 4.05 .59 มาก 6 

(20.00) (65.00) (15.00) (0.00) (0.00) 

10. ทีมงานตรวจสอบบัญชี 
มีบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
เ ป็ น ผู้ ส อ บ บั ญ ชี รั บ
อนุญาต (CPA) รวมอยู่
ในทีม 

12 36 32 0 0 3.75 .70 มาก 9 

(15.00) (45.00) (40.00) (0.00) (0.00) 

11. สํ านั กงานสอบบัญชี มี
ความเชี่ยวชาญหลายด้าน
สามารถให้คําปรึกษาและ
แนะนําเมื่ อเกิดปัญหา
ด้านบัญชีและภาษีอากร 

8 40 32 0 0 3.70 .64 มาก 10 

(10.00) (50.00) (40.00) (0.00) (0.00) 

12. ทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
มีประสบการณ์ในการ
สอบบัญชี 

0 76 4 0 0 3.95 .22 มาก 7 

 (95.00) (5.00) (0.00) (0.00) 

รวม      4.09 .25 มาก 0 

 
จากตารางที่ 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความรู้ความสามารถ

ของผู้สอบบัญชีและทีมงานโดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสําคัญกับทีมงานตรวจสอบบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจ และความเช่ียวชาญเก่ียวกับมาตรฐาน
การบัญชีและกฎหมายภาษีอากรมากท่ีสุด (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.55) รองลงมาคือ ทักษะความรู้
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ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และกฎหมายข้อบังคับที่
เก่ียวข้องกับการบัญชีและการสอบบัญชีทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจ (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.40) และทีมงานตรวจสอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีด้านภาษีอากรมีผู้สอบบัญชีภาษีอากร
อยู่ในทีม (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.15) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 15 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

จําแนกตามปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี 
(n=80) 

 

ปัจจัยด้านคุณภาพของ
งานสอบบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 
X  SD. 

การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ผลการตรวจสอบมี
ความรวดเร็วถูกต้อง
และเชื่อถือได้ทันเวลา 

4 72 4 0 0 4.00 .32 มาก 4 
(5.00) (90.00) (5.00) (0.00) (0.00) 

2. รายงานของผู้สอบบัญชี
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ที่ได้จากการตรวจสอบ 

32 44 4 0 0 4.35 .58 มาก
ที่สุด 

1 

(40.00) (55.00) (5.00) (0.00) (0.00) 

3. การแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตถูกต้อง
เชื่อถือได้ 

16 64 0 0 0 4.20 .40 มาก 2 
(20.00) (80.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

4. ผลงานที่ ได้ จากการ
สอบบัญชีสามารถนําไป 
ใช้ประโยชน์ต่อได้ 

24 40 16 0 0 4.10 .70 มาก 3 

(30.00) (50.00) (20.00) (0.00) (0.00) 

5. คว ามส ง สั ย เ ยี่ ย ง ผู้
ประกอบวิชาชีพของ
ผู้สอบบัญชี 

8 52 12 4 4 3.70 .91 มาก 6 
(10.00) (65.00) (15.00) (5.00) (5.00)     

6. ทีมงานตรวจสอบบัญชี
ปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการสอบ
บัญชีอย่างเคร่งครัด 

8 72 0 0 0 4.10 .30 มาก 3 

(10.0) (90.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
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ตารางที่ 15 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี (ต่อ) 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านคุณภาพของ
งานสอบบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 
X  SD. 

การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7. ทีมงานตรวจสอบบัญชี
มีความระมัดระวังใน
การปฏิบั ติ งานสอบ
บัญชีเพื่อให้งบการเงิน
ของบริษัทถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชีและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

32 44 4 0 0 4.35 .58 มาก
ที่สุด 

1 

(40.00) (55.00) (5.00) (0.00) (0.00) 

8. ผู้สอบบัญชีและทีมงาน
ผู้ ช่ วย ผู้ สอบบัญชี มี
ความขัดแย้งในเรื่อง
การปฏิบั ติ งานสอบ
บัญชีกับบริษัท 

12 44 4 12 8 3.50 1.21 มาก 9 
(15.00) (55.00) (5.00) (15.00) (10.00) 

9. นโยบายการควบคุม
คุณภาพของสํานักงาน 
สอบบัญชี 

8 40 32 0 0 3.70 .64 มาก 6 
(10.00) (50.00) (40.00) (0.00) (0.00) 

10. มีการวางแผนการตรวจ 
สอบบัญชีอย่างมีระบบ
มีความเหมาะสม 

0 48 32 0 0 3.60 .49 มาก 7 

(0.00) (60.00) (40.00) (0.00) (0.00) 

11. ทีมงานตรวจสอบบัญชี
มีการทํางานอย่างเป็น
ระบบไม่มีความขัดแย้ง
กันเอง 

0 48 28 4 0 3.55 .59 มาก 8 
(0.00) (60.00) (35.00) (5.00) (0.00) 

12. ทีมงานตรวจสอบบัญชี
มีการใช้คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมสําเร็จ 
รูปในการตรวจสอบ
บัญชี 

16 40 24 0 0 3.90 .70 มาก 5 

(20.00) (50.0) (30.00) (0.00) (0.00) 
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ตารางที่ 15 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี (ต่อ) 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านคุณภาพของ
งานสอบบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 
X  SD. 

การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

13. เครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติ งาน 
ส อ บ บั ญ ชี มี ค ว า ม
ทันสมัย 

16 8 56 0 0 3.50 .81 มาก 8 

(20.00) (10.00) (70.00) (0.00) (0.00) 

14. จํานวนผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชีมีความเหมาะ 
สมกับการตรวจสอบ 

0 48 32 0 0 3.60 .49 มาก 7 

(0.00) (60.00) (40.00) (0.00) (0.00) 

15. ผู้ บ ริ ห า ร  (Audit 
Partner/Manager) 
ของสํานักงานสอบ
บัญชีมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานตรวจ สอบ
กับทีมงานตรวจ สอบ
บัญชีอย่างสม่ํา เสมอ 

8 24 48 0 0 3.50 .68 มาก 8 

(10.00) (30.00) (60.00) (0.00) (0.00) 

16. ผู้สอบบัญชี (Audit 
Partner) ให้ความ 
สําคัญดูแลตรวจงาน
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเพื่อ
ความถูกต้อง 

8 56 16 0 0 3.90 .54 มาก 5 

(10.00) (70.00) (20.00) (0.00) (0.00) 

17. การสับเปล่ียนหมุน 
เวียนผู้สอบบัญชีมีส่วน
ให้คุณภาพงานลดลง 

0 0 60 12 8 2.65 .66 ปาน
กลาง 

10 

(0.00) (0.00) (75.00) (15.00) (10.00) 

18. ความถี่ ใ น ก า ร สั บ 
เปล่ียนหมุนเวียนทีม 
งานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

0 0 28 40 12 2.20 .68 น้อย 11 
(0.00) (0.00) (35.00) (50.00) (15.00) 

รวม      3.69 .27 มาก 0 
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จากตารางท่ี 15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบ
บัญชี โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ
ทีมงานตรวจสอบบัญชีมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ือให้งบการเงินของบริษัท
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และรายงานของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบมากที่สุด (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.35) รองลงมาคือ การแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถูกต้องเช่ือถือได้ (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.20) และผลงานที่ได้จาก
การสอบบัญชีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้ และทีมงานตรวจสอบบัญชีปฏิบัติงานสอบบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างเคร่งคัด (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.10) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 16 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่าง จําแนกตามปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
(n=80) 

 

ปัจจัยด้านความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบัญชี 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 

การ

แปล

ผล 

ลําดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. ผู้สอบบัญชีและทีมงาน

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีความ

เป็นอิสระกับบริษัท 

8 56 16 0 0 3.90 .54 มาก 1 

(10.00) (70.00) (20.00) (0.00) (0.00) 

2. ทีมงานตรวจสอบบัญชี

ควรมีความจะมีสนิทสนม

กับฝ่ายบริหารของบริษัท 

0 40 32 8 0 3.40 .67 ปาน

กลาง 

2 

(0.00) (50.00) (40.00) (10.00) (0.00) 

3. ทีมงานตรวจสอบบัญช ี

มี ค ว า ม ส นิ ท ส น ม กั บ

พนักงานของบริษัท 

0 36 20 24 0 3.15 .86 ปาน

กลาง 

3 

(0.00) (45.00) (25.00) (30.00) (0.00) 

4. ความสัมพันธ์ ระหว่ า ง

ผู้สอบบัญชีกับผู้มีอํานาจ

ในการตัดสินใจแต่งตั้ ง

ผู้สอบบัญชี 

0 16 32 32 0 2.80 .75 ปาน

กลาง 

5 

(0.00) (20.00) (40.00) (40.00) (0.00) 
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง จําแนกตามปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี (ต่อ) 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบัญชี 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 

การ

แปล

ผล 

ลําดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีกับผู้มี

อํานาจในการตัดสินใจ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีควรมี

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

0 32 16 24 8 2.90 1.05 ปาน

กลาง 

4 

(0.00) (40.00) (20.00) (30.00) (10.00) 

รวม      3.23 .56 ปาน

กลาง 

0 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความเป็นอิสระของ

ผู้สอบบัญชี โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
กับผู้สอบบัญชีและทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระกับบริษัท มากที่สุด (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
3.90) รองลงมาคือ ทีมงานตรวจสอบบัญชีควรมีความจะมีสนิทสนมกับฝ่ายบริหารของบริษัท (คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.40) และทีมงานตรวจสอบบัญชีมีความสนิทสนมกับพนักงานของบริษัท (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
3.15) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสาร 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านความสะดวก 
สบายในการติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสาร 

ระดับความคิดเห็น 
X  SD. 

การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. สํานักงานสอบบัญชีและ
ทีมงานตรวจสอบบัญชี`
ควรมีประสบการณ์ใน
การทํางานด้านสอบบญัช ี

12 52 16 0 0 3.95 .59 มาก 2 

(15.00) (65.00) (20.00) (0.00) (0.00) 

2. ผู้ ส อ บบั ญ ชี มี ค ว า ม 
สามารถในการทํางาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทที่ตรวจสอบ 

8 56 16 0 0 3.90 .54 มาก 3 
(10.00) (70.00) (20.00) (0.00) (0.00) 

3. ทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
มีความสามารถในการ
ทํางานร่วมกับเจ้า หน้าที่
ของบริษัท 

0 60 20 0 0 3.75 .44 มาก 5 

(0.00) (75.00) (25.00) (0.00) (0.00) 

4. ทีมงานตรวจสอบบัญชี
เ ข้ า ป ฏิบั ติ ง า นสอบ
บัญชีตรงเวลาที่ได้มีการ
นัดหมายไว้ล่วงหน้า 

16 44 20 0 0 3.95 .67 มาก 2 

(20.00) (55.00) (25.00) (0.00) (0.00) 

5. ปริมาณเอกสารประ กอบ
การสอบบัญชีที่ทีมงาน
ตรวจสอบบัญชีต้องการ
ให้ จั ด เตรี ยมควรจั ด 
เตรียมให้ครบ 

16 32 32 0 0 3.80 .75 มาก 4 

(20.00) (40.00) (40.00) (0.00) (0.00) 

6. บริษัทมีความสะดวก 
สบาย ในก า รติ ด ต่ อ 
ส่ือสารกับผู้สอบบัญชี 

12 60 8 0 0 4.05 .50 มาก 1 

(15.00) (75.00) (10.00) (0.00) (0.00) 
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสาร (ต่อ) 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านความสะดวก 
สบายในการติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสาร 

ระดับความคิดเห็น 
X  SD. 

การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7. บริษัทมีความสะดวก 
สบาย ในก า รติ ด ต่ อ 
ส่ือสารกับทีมงานผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชี 

0 60 20 0 0 3.75 .44 มาก 6 

(0.00) (75.00) (25.00) (0.00) (0.00) 

8. ทีมงานตรวจสอบบัญชี
สามารถอธิบายหรือ
ปรึกษาหารือในประเด็น
ต่างๆที่ตรวจพบจากการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้
ผู้ บ ริ ห า รทร าบและ
เข้าใจถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน 

0 40 40 0 0 3.50 .50 มาก 9 

(0.00) (50.00) (50.00) (0.00) (0.00) 

9. ทีมงานตรวจสอบบัญชี
มีการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติ งานสอบบัญชี
ภายหลังการปฏิบัติงาน
ด้วยการประชุมหรือทํา
การสรุปเป็นลายลักษณ์
อักษรกับทางบริษัท 

0 48 32 0 0 3.60 .49 มาก 8 

(0.00) (60.00) (40.00) (0.00) (0.00) 

10. ทีมงานตรวจสอบบัญชี
มีการส่ือสารระหว่าง
กันถึงข้อมูลที่ได้รับจาก
บริษัท 

0 48 32 0 0 3.40 .49 ปาน
กลาง 

10 

(0.00) (60.00) (40.00) (0.00) (0.00) 
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสาร (ต่อ) 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านความสะดวก 
สบายในการติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสาร 

ระดับความคิดเห็น 
X  SD. 

การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

11. ทีมงานตรวจสอบบัญชี
มีการตดิต่อส่ือสารกับ
บุคลากรระดับสูงของ
บริษทั 

0 56 24 0 0 3.70 .46 มาก 7 

(0.00) (70.00) (30.00) (0.00) (0.00) 

รวม      3.76 .31 มาก 0 

 
จากตารางที่ 17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความสะดวกสบายใน

การติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารโดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญกับบริษัทมีความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีมากที่สุด (คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 4.05) รองลงมาคือ สํานักงานสอบบัญชีและทีมงานตรวจสอบบัญชี`ควรมีประสบการณ์
ในการทํางานด้านสอบบัญชี (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.95) และผู้สอบบัญชีมีความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ตรวจสอบ (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.95) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม
ปัจจัยด้านจรรยาบรรณและมารยาทของผู้สอบบัญชี 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านจรรยาบรรณและ
มารยาทของผูส้อบบัญชี 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
ทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมี
จรรยาบรรณในการปฏิบัติ 
งานสอบบัญชี 

12 60 8 0 0 4.05 .50 มาก 3 

(15.00) (75.00) (10.00) (0.00) (0.00) 

2. ทีมงานตรวจสอบรักษาข้อมูล
ที่เป็นความลับของบริษทั 

12 44 24 0 0 3.85 .66 มาก 6 

(15.00) (55.00) (30.00) (0.00) (0.00) 

3. ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ความเหมาะสมของระยะเวลา
ที่กําหนด 

8 52 20 0 0 3.85 .58 มาก 6 

(10.00) (65.00) (25.00) (0.00) (0.00) 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลา
ที่ ใช้ ในการสอบถามข้อมูล
ระหว่างการปฏิบัติงานสอบ
บัญชี 

16 44 20 0 0 3.95 .67 มาก 5 
(20.0) (55.0) (25.0) (0.00) (0.00) 

5. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมีการ
นัดหมาย  เพื่ อขอเอกสาร
ประกอบการสอบบัญชี โดย
ไม่รบกวนเวลาในการทํางาน
ของพนักงาน 

0 36 44 0 0 3.45 .50 มาก 7 

(0.00) (45.00) (55.00) (0.00) (0.00) 

6. ทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมี
มารยาทและมีความสุภาพใน
การปฏิบัติงานสอบบัญชี 

0 80 0 0 0 4.00 .00 มาก 4 
(0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

7. ผู้สอบบัญชีมีมารยาทและมี
ความสุภาพการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี 

36 44 0 0 0 4.45 .50 มาก
ที่สุด 

1 
(45.00) (55.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม
ปัจจัยด้านจรรยาบรรณและมารยาทของผู้สอบบัญชี (ต่อ) 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านจรรยาบรรณและ
มารยาทของผูส้อบบัญชี 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

8. ผู้สอบบัญชีและทีมงานผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีมีมนุษย์สัมพันธท์ี่
ดีกับพนกังานทีเ่กี่ยวข้องกับ
การปฏิบัตงิานสอบบัญชีของ
บริษทั 

4 68 8 0 0 3.95 .39 มาก 5 

(5.00) (85.00) (10.00) (0.00) (0.00) 

9. ทีมงานตรวจสอบบัญชีรับฟัง
คําอธิบายและความคิดเห็น
ของผู้บริหารในประเด็นต่างๆ 
ที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี 

24 44 12 0 0 4.15 .66 มาก 2 

(30.00) (55.00) (15.00) 

(0.00) (0.00) 

รวม      3.97 .29 มาก 0 

 
จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านจรรยาบรรณและ

มารยาทของผู้สอบบัญชีโดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับ ผู้สอบบัญชีมีมารยาทและมีความสุภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีมากที่สุด (คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.45) รองลงมาคือ ทีมงานตรวจสอบบัญชีรับฟังคําอธิบายและความคิดเห็นของผู้บริหารใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานสอบบัญชี(คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.15) และผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตและทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสอบบัญชี (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.15) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม
ปัจจัยด้านขนาดของสํานักงานตรวจสอบและการให้บริการอ่ืน 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านขนาดของ
สํานักงานตรวจสอบและ

การให้บริการอื่น 

ระดับความคิดเห็น 
X  SD. 

การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. สํา นักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็กควรจะ
ให้บริการอื่นๆที่เกี่ยว 
ข้ อ งนอก เหนื อจ าก
งานสอบบัญชี 

8 56 16 0 0 3.90 .54 มาก 6 

(10.00) (70.00) (20.00) (0.00) (0.00) 

2. ทีมงานตรวจสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็กใควรห้
คํ า แนะนํ า  และ ใ ห้ 
บริการอื่นๆภายหลัง
การปฏิบั ติ ง านสอบ
บัญชี 

16 40 24 0 0 3.90 .70 มาก 6 

(20.00) (50.00) (30.00) (0.00) (0.00) 

3. สํานักงานสอบบัญชี
ทุกขนาดเป็นผู้จัดทํา
งบการเงินให้กับบริษัท 

20 36 24 0 0 3.95 .74 มาก 5 

(25.00) (45.00) (30.00) (0.00) (0.00) 

4. งบการเงินที่จัดทําให้
โ ดย สํ านั ก ง านสอบ
บัญชีมีความรวดเร็ว 
และทันเวลา 

20 60 0 0 0 4.25 .44 มาก
ที่สุด 

1 

(25.00) (75.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

5. สํานักงานสอบบัญชีทุก
ขนาดมีความกระตือ รือ
ร้นและมีความยินดีใน
การให้บริการไม่แตก 
ต่างกัน 

0 48 32 0 0 3.60 .49 มาก 10 
 (60.00) (40.00) (0.00) (0.00) 
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม
ปัจจัยด้านขนาดของสํานักงานตรวจสอบและการให้บริการอ่ืน (ต่อ) 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านขนาดของ
สํานักงานตรวจสอบและ

การให้บริการอื่น 

ระดับความคิดเห็น 
X  SD. 

การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6. สํานักงานสอบบัญชี
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่สามารถ
ตอบสนองความต้อง 
การของบริษัทได้ทัน 
เวลาไม่แตกต่างกัน 

8 36 36 0 0 3.65 .66 มาก 9 

(10.00) (45.00) (45.00) (0.00) (0.00) 

7. สํานักงานสอบบัญชี
มุ่งเน้นความต้องการ
ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
เฉพาะด้านของบริษัท 

0 16 64 0 0 3.20 .40 ปาน
กลาง 

14 
(0.00) (20.00) (80.00) (0.00) (0.00) 

8. สํานักงานตรวจสอบ
สามารถแก้ปัญหาจาก
ผลการตรวจสอบได้ 

0 48 32 0 0 3.60 .49 มาก 10 

 (60.0) (40.0)   

9. สํานักงานสอบบัญชีมี
ความเห็นตรงกับผู้ บริหาร
ในเรื่องการใช้หลักการ
บัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลทางการ เงิน 

8 10.0 8 0 0 3.80 .60 มาก 8 

(48.00) (60.00) (48.00) (0.00) (0.00) 

10. สํานักงานสอบบัญชีมี
ความเห็นไม่ตรงกับ
ผู้บริหารในเรื่องการใช้
หลักการบัญชี และการ
เปิ ด เผยข้ อมู ลทาง
การเงิน แต่สามารถ
อธิบายถึงเหตุผลและ
ความเหมาะสมที่เลือก 
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

8 40 32 0 0 3.70 .64 มาก 10 

(10.00) (50.00) (40.00) (0.00) (0.00) 
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามปัจจัย
ด้านขนาดของสํานักงานตรวจสอบและการให้บริการอ่ืน (ต่อ) 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านขนาดของ
สํานักงานตรวจสอบและ

การให้บริการอื่น 

ระดับความคิดเห็น 
X  SD. 

การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

11. การระบุถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการตรวจ 
สอบที่มากเกินไปของ
ที มงานตรวจสอบ
บัญชี ซึ่งอาจนําไปสู่
การปรับรายการต่างๆ 

8 40 24 8 0 3.60 .81 มาก 12 

(10.00) (50.00) (30.00) (10.00) (0.00) 

12. สํานักงานสอบบัญชี
มีการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินที่ มาก
เกินไป 

16 32 24 8 0 3.70 .91 มาก 8 

(20.00) (40.00) (30.00) (10.00) (0.00) 

13. สํานักงานสอบบัญชี
ไม่ ได้ ทํ าการตรวจ 
สอบบริ ษั ทที่ เ ป็ น
คู่แข่งของบริษัท 

8 44 8 20 0 3.50 .98 มาก 13 

(10.00) (55.00) (10.00) (25.00) (0.00) 

14. สํานักงานสอบบัญชี
มีการให้คําปรึกษา
เรื่องหลักการบัญชี 

8 60 12 0 0 3.95 .50 มาก 5 
(10.00) (75.00) (15.00) (0.00) (0.00) 

15. สํานักงานสอบบัญชี
มีการให้คําปรึกษา
เรื่องระบบบัญชี 

8 56 16 0 0 3.90 .54 มาก 6 
(10.00) (70.00) (20.00) (0.00) (0.00) 

16. สํานักงานสอบบัญชี
มีการให้คําปรกึษา
เรื่อง การควบคุม
ภายใน 

32 16 32 0 0 4.00 .90 มาก 4 
(40.00) (20.00) (40.00) (0.00) (0.00) 
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม
ปัจจัยด้านขนาดของสํานักงานตรวจสอบและการให้บริการอ่ืน (ต่อ) 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านขนาดของ
สํานักงานตรวจสอบและ

การให้บริการอื่น 

ระดับความคิดเห็น 
X  SD. 

การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

17. สํานักงานสอบบัญชี
มีการให้คําปรกึษา
เรื่องภาษีอากร 

20 52 8 0 0 4.15 .58 มาก 2 
(25.00) (65.00) (10.00) (0.00) (0.00) 

18. สํานักงานสอบบัญชี
มีการให้ คําปรึกษา
เรื่อง การกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Corpo- 
rate Governance) 

12 36 24 8 0 3.65 .86 มาก 11 

(15.00) (45.00) (30.00) (10.00) (0.00) 

19. สํานักงานสอบบัญชี
มีการให้คําปรึกษา
เรื่อง การบังคับใช้
มาตรฐานบัญชีที่มี
ผลในปี พ.ศ. 2554 
เป็นต้นไป 

32 0 48 0 0 3.80 .99 มาก 7 

(40.00) (0.00) (60.00) (0.00) (0.00) 

20. สํานักงานสอบบัญชี
สามารถให้คําปรึกษา 
เรื่ องการจัดทํ างบ
การเงินของบริษัท 

8 48 24 0 0 3.80 .60 มาก 7 

(10.00) (60.00) (30.00) (0.00) (0.00) 

21. สํานักงานสอบบัญชี
ให้ คําแนะนําและ
ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยว 
กับวิชาชีพแก่บริษัท 

28 28 24 0 0 4.05 .81 มาก 3 

(35.00) (35.00) (30.00) 
(0.00) (0.00) 

รวม      3.82 .41 มาก 0 
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จากตารางที่ 19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านขนาดของสํานักงาน
ตรวจสอบและการให้บริการอ่ืนโดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญกับงบการเงินที่จัดทําให้โดยสํานักงานสอบบัญชีมีความรวดเร็ว และทันเวลา
มากท่ีสุด (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.25) รองลงมาคือ สํานักงานสอบบัญชีมีการให้คําปรึกษาเรื่อง ภาษีอากร 
(คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.15) และสํานักงานสอบบัญชีให้คําแนะนําและความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพแก่
บริษัท (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.05) ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม

ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้สอบบัญชี 
(n=80) 

 
ปัจจัยด้านความ

รับผิดชอบในหน้าที่ของ
ผู้สอบบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 
X  SD. 

การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ผู้ สอบบัญชี และที ม 
งานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมี
ความรับผิดชอบต่อการ
เก็บรักษาเอกสารทาง 
การบัญชีของบริษัทที่
นําไปใช้ ในการตรวจ 
สอบ 

19 59 2 0 0 4.21 .47 มาก
ที่สุด 

1 
(23.80) (73.80) (2.50) (0.00) (0.00) 

2. ผู้ สอบบัญชีและทีม 
งานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ปฏิบัติงานสอบบัญชี
ได้แ ล้ว เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

23 41 16 0 0 4.09 .70 มาก 3 
(28.80) (51.3) (20.00) (0.00) (0.00) 

3. ผู้ สอบบัญชี และที ม 
งานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ปฏิบัติงานด้วยความ
รวดเร็ วตรงต่อเวลา 
โดยสามารถส่งรายงาน
ผู้สอบบัญชีต่อหน่วย 
งานที่กํากับดูแลได้มัน
เวลา 

9 51 13 3 4 3.73 .90 มาก 4 
(11.30) (63.80) (16.30) (3.80) (5.00) 
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามปัจจัย
ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้สอบบัญชี (ต่อ) 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของ

ผู้สอบบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 
X  SD. 

การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. ผู้ สอบบัญชีและทีม 
งานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
มีการติดตามผลการ
ตรวจสอบอย่างสม่ํา 
เสมอ 

10 67 3 0 0 4.09 .40 มาก 3 
(12.50) (83.80) (3.80) (0.00) (0.00) 

5. การละทิง้หน้าทีใ่นการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี
ของทีมงานตรวจสอบ
บัญชี 

29 41 5 4 1 4.16 .85 มาก 2 
(36.30) (51.30) (6.30) (5.00) (1.3) 

6. หากเกิดการฟ้องร้อง
บริษัทจากผู้ใช้งบการ 
เงิน เนื่องจากผู้สอบ
บัญชีมีการแสดงความ 
เห็นต่องบการเงินพลาด 
สํานักงานบัญชีมีการ
ชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้ใช้
งบการเงิน 

12 41 6 15 7 3.41 1.23 มาก 5 
(15.00) (51.30 ) (7.50 ) (18.80) (8.80 ) 

รวม      3.95 .51 มาก - 
 

จากตารางที่ 20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของผู้สอบบัญชี โดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับผู้สอบบัญชีและทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาเอกสาร
ทางการบัญชีของบริษัทที่นําไปใช้ในการตรวจสอบ มากที่สุด (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.21) รองลงมาคือ การ
ละทิ้งหน้าที่ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของทีมงานตรวจสิบบัญชี (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.16) และผู้สอบ
บัญชีและทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีการติดตามผลการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.09) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามปัจจัย
ด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

(n=80) 
 

  
ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียม

วิชาชีพ 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. หลักเกณฑ์ในการคิดค่า 
ธรรมเนียมการสอบบัญชี
มีความเหมาะสมกับงาน
ที่ตรวจสอบ 

8 40 32 0 0 3.70 .64 มาก 2 

(10.00) (50.00) (40.00) (0.00) (0.00) 

2. ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีมีความคุ้มค่าเมื่อ
เปรียบ เทียบกับคุณภาพ
ของงานสอบบัญชีที่ได้รับ 

8 32 40 0 0 3.60 .67 มาก 3 

(10.00) (40.00) (50.00) (0.00) (0.00) 

3. ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีมีความเหมาะสม 
เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
ปริมาณงาน ความซับซ้อน
ของงาน และความเส่ียง
ของธุรกิจ 

8 16 56 0 0 3.40 .67 ปาน
กลาง 

5 

(10.00) (20.00) (70.00) (0.00) (0.00) 

4. ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีมีความเหมาะสม
เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
ระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชี
และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีใช้
ในการปฏิบัติงานสอบ
บัญชี 

16 40 24 0 0 3.90 .70 มาก 1 

(20.00) (50.00) (30.00) (0.00) (0.00) 

5. ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีต่ํากว่าสํานักงาน 
สอบบัญชีที่อื่น 

0 8 56 16 0 2.90 .54 ปาน
กลาง 

10 

(0.00) (10.00) (70.00) (20.00) (0.00) 
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม
ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (ต่อ) 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (นอก 
เหนือจากค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี) มีความ
เหมาะสม 

0 40 40 0 0 3.50 .50 มาก 4 

(0.00) (50.00) (50.00) (0.00) (0.00) 

7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (นอก 
เหนือจากค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี) คิดรวม 
อยู่ในค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี 

0 28 52 0 0 3.35 .48 ปาน
กลาง 

6 

(0.00) (35.00) (65.00) (0.00) (0.00) 

8. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (นอก 
เหนือจากค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี) ต่ํากว่า
สํานักงานสอบบัญชีอื่น 

0 36 32 12 0 3.30 .72 ปาน
กลาง 

7 
(0.00) (45.00) (40.00) (15.00) (0.00) 

9. อัตราค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชีในการคํานวณ
ซึ่ ง คิดจากเวลาที่ ใช้ ใน
การตรวจสอบต่ํ ากว่ า
สํานักงานสอบบัญชีอื่น 

0 20 52 8 0 3.15 .58 ปาน
กลาง 

8 

(0.00) (25.00) (65.00) (10.00) (0.00) 

10. ความยื ดหยุ่ น ในการ
เจรจาต่อรองค่าธรรม 
เนียมการสอบบัญชี 

0 28 52 0 0 3.35 .48 ปาน
กลาง 

6 
(0.00) (35.00) (65.00) (0.00) (0.00) 

11. ความถี่ ในการปรับค่า 
ธรรมเนียมการสอบบัญชี 

0 16 44 20 0 2.95 .67 ปาน
กลาง 

9 

(0.00) (20.00) (55.00) (25.00) (0.00) 
รวม 

     3.37 .38 
ปาน
กลาง 

0 
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จากตารางที่ 21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 
โดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีมากที่สุด (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.90) รองลงมาคือ หลักเกณฑ์ใน
การคิดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับงานที่ตรวจสอบ (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.70) และ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของงานสอบบัญชีที่ได้รับ (คิด
เป็นค่าเฉล่ีย 3.60) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม

ปัจจัยด้านช่ือเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชี 
(n=80) 

 
ปัจจัยด้านชือ่เสียงและ
การยอมรับของสํานัก

งานสอบบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 
X  SD. 

การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. สํานักงานสอบบัญชีมี
ชื่อเสียงและเป็นที่ยอม 
รับมานาน 

8 64 8 0 0 4.00 .45 มาก 3 
(10.00) (80.00) (10.00) (0.00) (0.00) 

2. สํานักงานสอบบัญชีมี
ภ าพพจน์ แ ล ะภ าพ 
ลักษณ์ที่ดี 

16 32 24 8 0 3.70 .91 มาก 7 
(20.00) (40.00) (30.00) (10.00) (0.00) 

3. ผู้สอบบัญชีมีชื่อเสียง
หรือเป็นที่ยอมรับ 

20 36 16 8 0 3.85 .92 มาก 5 
(25.00) (45.00) (20.00) (10.00) (0.00) 

4. ผู้ช่สอบบัญชีมีชื่อเสียง
หรือเป็นที่ยอมรับ 

12 32 28 8 0 3.60 .87 มาก 8 
(15.00) (40.00) (35.00) (10.00) (0.00) 

5. สํ า นักงานสอบบัญชี
เป็นที่ยอมรับของผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ 

8 64 0 8 0 3.90 .70 มาก 4 

(10.00) (80.00) (0.00) (10.00) (0.00) 

6. สํา นักงานสอบบัญชี
เป็นที่ยอมรับของผู้ถือ
หุ้นส่วนใหญ่ 

8 56 8 8 0 3.80 .75 มาก 6 
(10.00) (70.00) (10.00) (10.00) (0.00) 
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ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม
ปัจจัยด้านช่ือเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชี (ต่อ) 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านชือ่เสียงและ
การยอมรับของสํานัก

งานสอบบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 
X  SD. 

การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7. สํา นักงานสอบบัญชี
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
งบการเงิน เช่น ธนาคาร 
เจ้าหนี้ เป็นต้น 

24 44 12 0 0 4.15 .66 มาก 2 
(30.00) (55.00) (15.00) (0.00) (0.00) 

8. สํ า นักงานสอบบัญชี
เป็ น สํ านั ก ง านสอบ
บัญชีเดียวกันกับบริษัท
แม่ หรือบริษัทในเครือ 

16 48 8 8 0 3.90 .84 มาก 4 
(20.00) (60.00) (10.00) (10.00) (0.00) 

9. สํา นักงานสอบบัญชี
ได้รับการแนะนําจาก
บริษัทหรือบุคคลอื่น 

16 24 32 8 0 3.60 .92 มาก 8 
(20.00) (30.00) (40.00) (10.00) (0.00) 

10. ผู้สอบบัญขีมีบุคลิก- 
ภาพที่น่าเชื่อถือ 

32 48 0 0 0 4.40 .49 มาก
ที่สุด 

1 
(40.00) (60.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

11. สํานักงานสอบบัญชี
ได้รับการแนะนําจาก
บริษัทหรือบุคคลอื่น 

16 40 24 0 0 3.90 .70 มาก 4 
(20.00) (50.00) (30.00) (0.00) (0.00) 

รวม      3.89 .56 มาก 0 

 
จากตารางที่ 22  พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านช่ือเสียงและการยอมรับ

ของสํานักงานสอบบัญชี โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย3.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับผู้สอบบัญชีมีบุคลิกภาพที่น่าเช่ือถือมากที่สุด (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.40) รองลงมาคือ 
สํานักงานสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งบการเงิน เช่น ธนาคาร เจ้าหน้ี เป็นต้น (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.15) และสํานักงานสอบบัญชีมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับมานาน (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.00) ตามลําดับ 
 



59 
 

 
 

ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น และอันดับค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามปัจจัย
ด้านที่ต้ังของสํานักงานสอบบัญชี 

(n=80) 
 

ปัจจัยด้านที่ต้ังของสํานัก
งานสอบบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
การ
แปล
ผล 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ที่ตั้งของสํานักงานสอบ
บัญชีอยู่ใกล้กับบริษัท 

0 40 16 24 0 3.20 .88 ปาน
กลาง 

4 

(0.00) (50.00) (20.00) (30.00) (0.00) 
2. ที่ตั้งของสํานักงานสอบ

บั ญ ชี อ ยู่ ใ น ส ถ า น ที่
ติดต่อง่าย 

12 16 44 8 0 3.40 .87 ปาน
กลาง 

3 
(15.00 (20.00 (55.00 (10.00) (0.00) 

3. ที่ตั้งของสํานักงานสอบ
บัญชีอยู่ในจังหวัดเดียว 
กันกับสํานักงานใหญ่ 

8 52 12 8 0 3.75 .77 มาก 2 
(10.00 (65.00 (15.00 (10.00) (0.00) 

4. สามารถเดินทางติดต่อ
สํานักงานสอบบัญชีได้
สะดวก 

40 40 0 0 0 4.50 .50 มาก
ที่สุด 

1 
(50.00 (50.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

รวม      3.71 .47 มาก 0 

 
จากตารางที่ 23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านที่ต้ังของสํานักงานสอบ

บัญชี โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ
สามารถเดินทางติดต่อสํานักงานสอบบัญชีได้สะดวกมากที่สุด (คดิเป็นค่าเฉล่ีย 4.50) รองลงมาคือ 
ที่ต้ังของสํานักงานสอบบัญชีอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับสํานักงานใหญ่ (คิดเป็นค่าเฉลี่ย3.75) และที่ต้ัง
ของสํานักงานสอบบัญชีอยู่ในสถานที่ติดต่อง่าย (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.40) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 24 แนวทางการใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไป 
(n=80) 

 
 

แนวทางการใช้บริการสํานัก
งานสอบบัญชีในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปีถัดไป 

ระดับความคิดเห็น 

X  SD. 
การ
แปล
ผล 

 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด ลําดับ 

1. ในรอบระยะเวลาบัญชีปี
ถั ด ไปท่ านจะไม่สรรหา
สํานักงานสอบบัญชีอื่นเพื่อ
เป็นทางเลือก 

24 44 12 0 0 4.15 .60 มาก 3 

(30.00) (55.00) (15.00) (0.00) (0.00)  

2. ท่านจะแนะนําผู้ประกอบ 
การรายอื่นใช้บริการสํานัก
งานสอบบัญช ี

44 54 2 0 0 4.53 .24 มาก
ที่สุด 

2 

(55.00) (42.50) (2.50) (0.00) (0.00)  

3. แม้ว่าจะมีสํานักงานสอบ
บัญชีอื่น ๆ ที่น่าสนใจ แต่
ท่านก็จะยังคงใช้บริการ
สํ านั ก ง านสอบ บัญชี นี้
ต่อไป 

20 60 0 0 0 4.75 .44 มาก
ที่สุด 

1 

25.00 75.00 (0.00) (0.00) (0.00)  

รวม 
     

4.48 .37 
มาก
ที่สุด 

 

      

 
จากตารางที่ 24 พบว่า แนวทางการใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี

ปีถัดไปพบว่ามีแนวทางในการใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไปโดยรวมคิด
เป็นค่าเฉลี่ย4.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างจะยังคงใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีน้ี
ต่อไปแม้ว่าจะมีสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนๆที่น่าสนใจ (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.75) รองลงมาคือ จะแนะนํา
ผู้ประกอบการรายอ่ืนใช้บริการสํานักงานสอบบัญชี (คิดเป็นค่าเฉล่ีย4.53) และในรอบระยะเวลาบัญชี
ปีถัดไปจะไม่สรรหาสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนเพ่ือเป็นทางเลือก (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.15) ตามลําดับ 
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4. การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท 
แอคโฮมออดิท จํากัด 

โดยตัวแปรอิสระประกอบด้วย 10 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบ
บัญชีและทีมงาน ปัจจัยด้านช่ือเสียงและการยอมรับสํานักงานตรวจสอบบัญชี ปัจจัยด้านความ
สะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพปัจจัยด้านความเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชีปัจจัยด้านจรรยาบรรณและมารยาทผู้สอบบัญชีปัจจัยคุณภาพของสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีปัจจัยด้านขนาดของสํานักงานตรวจสอบปัจจัยด้านความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
และปัจจัยด้านสถานที่ต้ังของสํานักงานตรวจสอบบัญชีตัวแปรตามคือการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สํานักงานสอบบัญชีของ บริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานครั้งน้ี
โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) มีผลการวิเคราะห์และมี
ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังน้ี 

Sig. หมายถึง ระดับนัยสําคัญ 
R2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
S.E. หมายถึง ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
B หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนใน 
   รูปคะแนนดิบ 
Beta (ß) หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
t หมายถึง  ค่าสถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ียของสมการ 
   แต่ละค่าที่อยู่ในสมการ 
Tolerance หมายถึง  ค่าที่สภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์กัน 
VIF หมายถึง  ค่าที่สภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์กัน 
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ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานัก
งานสอบบัญชีของ บริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด 

 

ปัจจัย 

ปัจจัยที่สง่ผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบ

บัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด 

S.E. B ß t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที ่ 1.037 1.875  1.808* .075   

1. ปั จ จั ย ด้ า นคว ามรู้ ค ว าม 

สามารถของผู้สอบบัญชีและ

ทีมงาน (X1) 

.220 .589 .340 2.684* .009 .456 2.195 

2. ปัจจัยด้านชื่อเสียงและการ

ยอมรับสํานักงานตรวจสอบ

บัญชี (X2) 

.393 1.147 .713 2.918* .005 .123 8.149 

3. ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย

ในการติดต่อส่ือสารกับผู้สอบ

บัญชี (X3) 

.158 .535 .683 3.398* .001 .181 5.520 

4. ปัจจัยด้ าน ค่าธรรมเนี ยม

วิชาชีพ 

.545 -.993 -.708 -1.821 .073 .048 20.642 

5. ปัจจัยด้านความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบัญชี (X4) 

.369 .421 .284 1.142 .257 .118 8.449 

6. ปัจจัยด้านจรรยาบรรณและ

มารยาทผู้สอบบัญชี (X5) 

.147 -.020 -.024 -.136 .892 .081 12.373 

7. ปัจจัยคุณภาพของสํานักงาน

ตรวจสอบบัญชี (X6) 

.182 .299 .264 1.648 .104 .244 4.098 

8. ปัจจัยด้านขนาดของสํานัก 

งานตรวจสอบ (X7) 

.177 -.189 -.242 -1.068 .289 .284 3.517 

9. ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชี (X8) 

.296 .723 .772 2.441* .017 .142 7.043 
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ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานัก
งานสอบบัญชีของ บริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด (ต่อ) 

 

ปัจจัย 

ปัจจัยที่สง่ผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบ

บัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด 

S.E. B ß t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที ่ 1.037 1.875  1.808* .075   

10. ปัจจัยด้านสถานที่ตั้ งของ

สํานักงานตรวจสอบบัญชี 

(X9) 

.320 -1.650 -1.554 -5.164* .000 .073 13.683 

 
R2 = 0.704, R Square Change=.495, Adjusted R Square=.422, F=6.765, Durbin-Watson= 
1.501 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 25 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด 

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี 
Enter พบว่า ตัวแปรต้นสามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท 
แอคโฮมออดิท จํากัดได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมงาน (Sig = 0.009) 
ปัจจัยด้านช่ือเสียงและการยอมรับสํานักงานตรวจสอบบัญชี (Sig = 0.005) ปัจจัยด้านความ
สะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชี (Sig = 0.001) ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชี (Sig = 0.017) และปัจจยัด้านสถานที่ต้ังของสํานักงานตรวจสอบบัญชี(Sig = 0.000) โดยมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าปัจจัยดังกล่าวสามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกใช้
บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดอย่างมีนัยสําคัญ 

ในขณะที่ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพ(Sig = 0.073) ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี (Sig = 0.257) ปัจจัยด้านจรรยาบรรณและมารยาทผู้สอบบัญชี (Sig = 0.081) ปัจจัย
คุณภาพของสํานักงานตรวจสอบบัญชี (Sig = 0.244) และปัจจัยด้านขนาดของสํานักงานตรวจสอบ
(Sig = 0.289) ทั้งห้าตัวแปรนี้ไม่มีระดับนัยสําคัญ แสดงว่าปัจจัยดังกล่าวไม่สามารถพยากรณ์การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสาํนักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดได้อย่างมีนัยสําคัญ โดย
ตัวแปรต้นที่มีอํานาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านสถานที่ต้ังของสํานักงานตรวจสอบบัญชีโดยค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ -1.554 รองลงมาปัจจัยด้านความรับผิดชอบของผู้สอบ
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บัญชี โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.772 ปัจจัยด้านช่ือเสียงและการยอมรับ
สํานักงานตรวจสอบบัญชีมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ .713 และปัจจัยด้านความ
สะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ
0.638 และปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมงานมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของ
การพยากรณ์ เท่ากับ0.340 ทําให้ตัวแปรทั้ง 5 ตัวน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดได้ร้อยละ 70.4 หรือมีอํานาจ
พยากรณ์ร้อยละ 70.4 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ±1.037 ซึ่งสามารถสร้าง
สมการถดถอย ได้ดังน้ี 

Y = 1.037 + 0.340X1 + 0.713X2 + 0.683X3 + 0.772X4 – 1.554X9 
เมื่อ Y เท่ากับ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของ บริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด 
X1 เท่ากับ ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมงาน 
X2 เท่ากับ ปัจจัยด้านช่ือเสียงและการยอมรับสํานักงานตรวจสอบบัญชี 
X3 เท่ากับ ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชี 
X8 เท่ากับ ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
X9 เท่ากับ ปัจจัยด้านสถานที่ต้ังของสํานักงานตรวจสอบบัญชี 
จากสมการข้างต้นจะเห็นได้ว่า 
หากเพ่ิมปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมงาน 1 หน่วย ในขณะที่

ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ คงที่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท 
จํากัดจะเพ่ิมขึ้นเป็น 0.340 หน่วย 

หากเพ่ิมปัจจัยด้านช่ือเสียงและการยอมรับสํานักงานตรวจสอบบัญชี1 หน่วย ในขณะที่
ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ คงที่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท 
จํากัดจะเพ่ิมขึ้นเป็น 0.713 หน่วย 

หากเพ่ิมปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชี 1 หน่วย 
ในขณะที่ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ คงที่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮม
ออดิท จํากัดจะเพ่ิมขึ้นเป็น 0.683 หน่วย 

หากเพ่ิมปัจจัยด้านความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
คงที่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดจะเพิ่มข้ึนเป็น 
0.772 หน่วย 

หากเพ่ิมปัจจัยด้านสถานที่ต้ังของสํานักงานตรวจสอบบัญชี 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยด้าน
อ่ืน ๆ คงที่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษทั แอคโฮมออดิท จํากัดจะลดลง 
1.554 หน่วย 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท  

แอคโฮมออดิท จํากัดสืบเน่ืองจากปัจจุบันมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุม
คุณภาพของงานสอบบัญชี คือ มาตรฐานการสอบบัญชี โดยกําหนดให้สํานักงานสอบบัญชีนํานโยบาย
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาใช้เพ่ือให้แน่ใจว่างานตรวจสอบมีการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ขนาดของกิจการ ลักษณะงานของกิจการ โครงสร้างของ
องค์กร ข้อพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สํานักงานตรวจสอบบัญชีต้องวาง
นโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพในการตรวจสอบมีความเหมาะสม ทั้งเร่ือง
ระยะเวลา ขอบเขตของนโยบายและวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทําเอกสารในการประกอบการควบคุม
คุณภาพของแต่ละสํานักงานแตกต่างกันนโยบายท่ีนํามาใช้ในการควบคุมให้สํานักงานตรวจสอบบัญชี
ทํางานอย่างมีคุณภาพโดยท่ัวไปจะรวมถึงข้อกําหนดของวิชาชีพ ความชํานาญและความรู้
ความสามารถ การรับงานในการตรวจสอบ การมอบหมายงาน การแบ่งงาน การขอคําปรึกษาการ
ตอบรับงาน และการคงไว้ซึ่งลูกค้า บุคลากรในสํานักงานมีความเข้าใจในนโยบายและวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพและสามารถนําไปปฏิบัติได้ ทั้งน้ีสํานักงานตรวจสอบควรติดต่อสื่อสารกับ
บุคลากรในองค์กรให้เกิดความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  

ดังน้ัน ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานัก
งานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดโดยการศึกษาในครั้งน้ี
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ทําการออกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามกับผู้บริหารหรือ
ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าที่ใช้บริการงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดจํานวน 80
คนวิจัย โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการประมวลผลข้อมูล เพ่ือทาการวิเคราะห์ถึง
ระดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท
มหาชนจํากัด ซึ่งผลการศึกษาจะนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผล 
3. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
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1. สรุปผลการวิจัย  
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จํานวน 44 คนคิดเป็น

ร้อยละ 55.00 และเป็นเพศหญิงจํานวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 45.00 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-45 
ปีจํานวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 45.00 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 64 คนคิดเป็น
ร้อยละ 80.0 ส่วนใหญ่มีตําแหน่งกรรมการผู้จัดการจํานวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่มี
จํานวนปีที่ทํางาน มากกว่า 10 ปี จํานวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 45.00 ส่วนใหญ่ไม่เคยมี
ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชีจํานวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 55.00 และส่วนใหญ่ไม่เคย
เป็นผู้สอบบัญชีจํานวน 76 คนคิดเป็นร้อยละ 95.00 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบริษัทพบว่ากลุ่มส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดําเนิน

ธุรกิจของกิจการ ต้ังแต่ 3-10 ปี จํานวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ
ประเภทกลุ่มธุรกิจบริการ และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจํานวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 25.00 ส่วน
ใหญ่ทํางานอยู่บริษัทที่มีรายได้รวมของบริษัทสําหรับงวดปีบัญชี 2557 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้าน
บาท มากที่สุด จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่ทํางานอยู่บริษัทที่มีสินทรัพย์รวมของ
กิจการสําหรับงวดปีบัญชี 2557 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท มากที่สุด จํานวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.00 ผู้ที่มีอิทธิพลและมีอํานาจในการเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ กรรมการผู้จัดการคิด
เป็นสัดส่วนมากที่สุด จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 และค่าธรรมเนียมวิชาชีพของกิจการโดย
เฉลี่ยต่อปี ที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ มากกว่า 10,000 บาท – 50,000 บาท มีจํานวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.0. 

1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของ
บริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด 

 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท 
แอคโฮมออดิท จํากัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของ
ผู้สอบบัญชีและทีมงานโดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.09 ปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชีโดยรวมคิด
เป็นค่าเฉล่ีย 3.69 ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.23 ปัจจัยด้าน
ความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารโดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.76 ปัจจัยด้าน
จรรยาบรรณและมารยาทของผู้สอบบัญชี โดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.97 ปัจจัยด้านขนาดของ
สํานักงานตรวจสอบและการให้บริการอ่ืนโดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.82 ปัจจัยด้านความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของผู้สอบบัญชีโดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.95 ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพ โดยรวมคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.37 ปัจจัยด้านช่ือเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชี โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 
3.89 และปัจจัยด้านที่ต้ังของสํานักงานสอบบัญชีโดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.71 
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1.4 การวิเคราะห์แนวทางการใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปี
ถัดไป 

 แนวทางการใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไปพบว่ามี
แนวทางในการใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไปโดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างจะยังคงใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีน้ีต่อไปแม้ว่าจะ
มีสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนๆที่น่าสนใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.75 รองลงมาคือจะแนะนําผู้ประกอบการราย
อ่ืนใช้บริการสํานักงานสอบบัญชี คิดเป็นค่าเฉลี่ย4.5 และในรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไปจะไม่สรรหา
สํานักงานสอบบัญชีอ่ืนเพ่ือเป็นทางเลือกคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.15 ตามลําดับ 

1.5 การทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดครั้งน้ีโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis)โดยปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมงาน 
(Sig = 0.009) ปัจจัยด้านช่ือเสียงและการยอมรับสํานักงานตรวจสอบบัญชี (Sig = 0.005) ปัจจัยด้าน
ความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชี (Sig = 0.001) ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี(Sig = 0.017) และปัจจัยด้านสถานที่ต้ังของสํานักงานตรวจสอบบัญชี (Sig = 0.000) โดย
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สําหรับตัวแปรต้นที่มีอํานาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านสถานที่ต้ังของสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีโดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ -1.554 รองลงมา ปัจจัยด้านความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.772 ปัจจัยด้าน
ช่ือเสียงและการยอมรับสํานักงานตรวจสอบบัญชีมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 
.713 และปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของ
การพยากรณ์ เท่ากับ 0.638 และปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมงานมีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.340 ทําให้ตัวแปรทั้ง 5 ตัวน้ี สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดได้ 
ร้อยละ 70.4 หรือมีอํานาจพยากรณ์ร้อยละ 70.4 

 
2. อภิปรายผล 

2.1 ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมงานส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05สอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยลักษณ์สุวรรณวลัยกร(2556) โดยผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวังจากผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมากที่สุดคือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดย
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คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถในเรื่องทักษะการทํางานและทักษะอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาของ
ผู้ประกอบการสอบวิชาชีพบัญชีเห็นว่าสําคัญมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่ทักษะด้านภาษา ความรู้
เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี และความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และงานวิจัยของ ณัชพร ลีลาโส
(2554) งานวิจัยเรื่อง มุมมองของผู้สอบบัญชีต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 ผล
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สอบแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดในมุมมองผู้สอบบัญชีคือ องค์ประกอบด้านจรรยาบรรณของผู้ทําบัญชี องค์ประกอบด้าน
การกํากับดูแลที่ดีในองค์กร องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพของบัญชีระบบการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบด้านความรู้ความสามารถของผู้ทําบัญชีซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ
คิดเห็นในมุมมองของผู้สอบบัญชี 

 อย่างไรก็ตาม สํานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีควรให้ความสําคัญ
กับภาพพจน์ที่ดีของบริษัทและรักษาความมีช่ือเสียงหรือเป็นที่ยอมรับให้คงไว้ซึ่งอาจเกิดจากความรู้
ความสามารถของทีมงานตรวจสอบบัญชีคุณภาพของงานสอบบัญชีการให้บริการและการตอบสนอง
ต่อความต้องการของบริษัทมหาชนจากัดอีกทั้งการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างทีมงาน
ตรวจสอบบัญชีและบริษัทมหาชนจากัดถือเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่มีส่วนช่วยในการลดช่องว่างของ
ระยะห่างระหว่างสถานที่ต้ังของสานักงานสอบบัญชีและบริษัทมหาชนจากัดได้อีกด้วย 

 นอกเหนือจากผลการวิจัยที่สรุปข้างต้นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังคงคาดหวังให้
ทีมงานผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรเพ่ือที่จะได้
สามารถแนะนาและให้คําปรึกษาแก่บริษัทได้รวมไปถึงการให้คําแนะนาเก่ียวกับการควบคุมภายใน
ของบริษัทนอกจากน้ีความถี่ในการเปลี่ยนทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและการขอเอกสารการตรวจสอบ
นอกเหนือจากที่มีการขอไว้ก่อนหน้าเป็นอีกข้อเสนอแนะที่สานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชีไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

2.2 ปัจจัยด้านช่ือเสียงและการยอมรับสํานักงานตรวจสอบบัญชีส่งผลการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย ศิรินันท์ พินิจพรชัย (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัดโดยพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด คือปัจจัยด้านที่ต้ังของ
สํานักงานสอบบัญชี โดยมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีในทิศทาง
ตรงกันข้าม และ ปัจจัยด้ามความมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก โดยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชี 

2.3 ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีส่งผลการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อันธิกา สังข์เก้ือ (2554) การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์
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กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทจํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานัก
งานสอบบัญชีมากที่สุด 4 อันดับ ได้แก่ ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบ
บัญชี ปัจจัยด้านการทํางานร่วมกันของสํานักงานสอบบัญชีและบริษัท ปัจจัยด้านการพัฒนาความรู้
ของผู้สอบบัญชีและปัจจัยด้านความคุ้มค่าของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และงานวิจัยของวันเพ็ญ
วิชัยสุชาติ (2556) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบผลกระทบของความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีต่อประโยชน์ของงบการเงินของบริษัทในจังหวัดนครราชสีมาโดย
ผลการวิจัยพบว่า 1. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านการควบคุมการทํางานของ
ตนเอง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประโยชน์ของงบการเงินโดยรวม ด้านการควบคุม
และด้านการดําเนินงาน และ 2. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านการแสดงความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประโยชน์ของงบการเงินโดยรวมด้าน
การวางแผนด้านการตัดสินใจ ด้านการควบคุม และด้านการดําเนินงาน 

2.4 ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานัก
งานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัมรา เพียรบูรพา (2554) การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าการควบคุมภายใน หลักฐาน
การสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การวางแผนการตรวจสอบบัญชี ถือเป็นปัจจัยหลัก
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรคํานึงถึงปัจจัยเหล่าน้ี เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ และ วลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกร (2556) พบว่าในภาพรวม
น้ัน คุณสมบัติที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวังจากผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมากที่สุดคือ ความมีคุณธรรม
จริยธรรม รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

2.5 ปัจจัยด้านสถานที่ต้ังของสํานักงานตรวจสอบบัญชี ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณนา บุญมาวงศ์ (2551) การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาลักษณะทั่วไปของลูกค้าที่ใช้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัท มัชฌิมาการบัญชีและกฎหมาย 
จํากัดพบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานหรือผู้สอบบัญชี ด้าน
อาคารและสถานที่ต้ังสํานักงานด้านราคาค่าบริการของสํานักงานสอบบัญชี และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับสําคัญปานกลาง 
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3. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของ

บริษัท แอคโฮมออดิท จํากัดผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 3.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังคงคาดหวังให้ทีมงานผู้สอบบัญชีมีความรู้

ความสามารถเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรเพ่ือที่จะได้สามารถแนะนําและให้คําปรึกษา
แก่บริษัทได้รวมไปถึงการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทนอกจากน้ีความถ่ีในการ
เปลี่ยนทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและการขอเอกสารการตรวจสอบนอกเหนือจากที่มีการขอไว้ก่อนหน้า
เป็นอีกข้อเสนอแนะที่สานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพในอนาคต 

 3.1.2 สํานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี มีข้อเสนอแนะจําแนก
ตามปัจจัยได้ดังน้ี 

  ปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชีสํานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชีควรระมัดระวังในการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ือให้งบการเงินของบริษัทถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องรายงานมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
ตรวจสอบ ทั้งน้ีการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องมีความถูกต้องเช่ือถือ
ได้และควรทําให้ผลงานที่ได้จากการสอบบัญชีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

  ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีสํานักงานสอบบัญชีควรให้ความ
เป็นอิสระในการทํางานในขอบเขตท่ีเหมาะสมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ในด้านความสัมพันธ์
และการประสานงานระหว่างฝ่ายน้ันทีมงานตรวจสอบบัญชีควรมีความจะมีสนิทสนมกับฝ่ายบริหาร
ของบริษัทและทีมงานตรวจสอบบัญชีมีความสนิทสนมกับพนักงานของบริษัท 

  ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารผู้บริหาร
ควรอํานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีโดยทั้ง น้ีควรมีการพัฒนาทักษะ 
ความสามารถของพนักงานประสานงานด้านสอบบัญชีเพ่ือให้สามารถทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทที่ตรวจสอบได้ 

  ปัจจัยด้านจรรยาบรรณและมารยาทของผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีควรมีมารยาท
และมีความสุภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสอบบัญชีและรับฟัง
คําอธิบาย และความคิดเห็นของผู้บริหารในประเด็นต่าง ๆ ที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

  ปัจจัยด้านขนาดของสํานักงานตรวจสอบและการให้บริการอ่ืนสํานักงานสอบ
บัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีควรจัดทํางบการเงินอย่างรวดเร็ว และคํานึงถึงเวลาที่ส่งงาน 
นอกจากน้ีควรมีการให้คําปรึกษาเร่ืองภาษีอากรให้คําแนะนําและความรู้ใหม่ๆเก่ียวกับวิชาชีพแก่
บริษัท 
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  ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้สอบบัญชีสํานักงานสอบบัญชีและผู้
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีควรมีความรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาเอกสารทางการบัญชีของบริษัทที่
นําไปใช้ในการตรวจสอบไม่ละทิ้งหน้าที่ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของทีมงานตรวจสอบบัญชีและ
ควรติดตามผลการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ 

  ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพสํานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชีควรคิดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีให้มีความเหมาะสมมีหลักเกณฑ์ในการคิด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับงานที่ตรวจสอบมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ
ของงานสอบบัญชีที่ได้รับโดยอาจพิจารณาจากระยะเวลาท่ีผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีใช้ในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีและการคิดค่าธรรมเนียมของสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน ๆ 

  ปัจจัยด้านช่ือเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบผู้ประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชีควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีโดยการนําเสนอผลงานที่ที่ผ่านมาของบริษัทเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ 
อาจเริ่มจากภายในองค์กรน่ันคือเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับผู้สอบบัญชี  

  ปัจจัยด้านที่ต้ังของสํานักงานสอบบัญชีสํานักงานสอบบัญชีควรพิจารณา
สถานที่ต้ังให้อยู่ในบริเวณที่สามารถเดินทางติดต่อสํานักงานสอบบัญชีได้สะดวก มีที่จอดรถ หรือ
สามารถเดินทางด้วยรถสาธารณะได้โดยง่าย รวมถึงการประสานงานระหว่างสาขาของสํานักงานบัญชี
กับสาํนักงานใหญ่ ควรวางแผนหรือกระบวนการให้เอ้ืออํานวยต่อการประสานงาน 

3.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการนักวิชาการควรพิจารณาศึกษางานวิจัยในอนาคต ดังน้ี 
 3.2.1 ควรศึกษาถึงเหตุผลของการเลือกใช้บริการของสํานักงานบัญชี และความ

คาดหวังที่จะได้จากการบริการของสํานักงานบัญชี เพ่ือให้สํานักงานบัญชีสามารถนําไปปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือพัฒนาสํานักงานบัญชีต่อไป 

 3.2.2  ควรจะทําการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สํานักงานสอบบัญชีในบริษัทอ่ืน ๆ เพ่ือทําให้ทราบถึงความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจว่าได้
ให้บริการตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการหรือไม่เพ่ือที่จะได้นําผลการศึกษามาปรับปรุง
บริการให้ดียิ่งข้ึน 

 3.2.3  การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอ่ืนๆ
นอกจากการใช้แบบสอบถามเช่นการสัมภาษณ์การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและควรมีการเพ่ิมระยะเวลา
ในการรวบรวมข้อมูลให้สูงข้ึนเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมและมีความแม่นยํามากย่ิงข้ึน 

 3.2.4  อาจศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนๆที่คาดว่าจะสามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีเช่นปัจจัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ปัจจัยทีส่่งผลการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสาํนักงานสอบบัญชขีอง 

บริษัท แอคโฮม ออดิท จํากัด 
 
วัตถุประสงค ์

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิทยาลัย
คณะ มหาวิทยาศิลปกร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮมออดิท จํากัด 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชี 
ส่วนที่ 3 แนวทางการใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไป 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
การตอบแบบสอบถามชุดน้ีมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการประมวลผลเพ่ือหาข้อสรุปของ

ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชี เพ่ือให้สามารถนําไปใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของท่านได้อย่างตรงประเด็น  กรุณาตอบคําถามอย่างเป็นอิสระตรงไปตรงมาและตอบแบบสอบถามน้ี
ให้ครบทุกข้อ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดคุณค่าทางวิชาการ แบบสอบถามน้ีจะถูกเก็บเป็นความลับ การนําเสนอ
ข้อมูลจะทําในรูปบทสรุปในภาพรวมโดยไม่มีการแสดงข้อมูลรายบุคคลแต่อย่างใดไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อท่านและไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ประการใด 

ขอขอบพระคุณต่อความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสน้ี  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบรษิัทข้อมูลพืน้ฐานทางธรุกิจ 
 โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ที่ท่านเลือกของแต่ละคําถามเพียงตัวเลือกเดียว
เท่าน้ัน และกรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องว่างที่กําหนดให้ตรงกับความเป็นจริง 
 
1. ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของกิจการ 
  1.  น้อยกว่า 3 ปี  2.  ต้ังแต่ 3-10 ปี 
  3.  ต้ังแต่ 11-15 ปี  4.  ต้ังแต่ 16-20 ปี 
  5.  มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
2. ประเภทในการประกอบธุรกิจของกิจการ 
  1.  กลุ่มเทคโนโลยี  2.  กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
  3.  กลุ่มธุรกิจบริการ  4.  กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
  5.  กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม  6.  กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
  7.   อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 
3. รายได้รวมของบริษัทสําหรับงวดปีบัญชี 2557 
  1.  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ลา้นบาท 
  2.  มากกว่า 5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท 
  3.  มากกว่า 10 ล้านบาท - 50  ล้านบาท 
  4.  มากกว่า 50 ล้านบาท  - 100ล้านบาท 
  5.  มากกว่า 100 ล้านบาท - 500 ล้านบาท 
  6.  มากกว่า 500 ล้านบาท - 1,000 ล้านบาท 
  7.  มากกว่า 1,000 ล้านบาท 
4. สํานักงานสอบบัญชีที่ท่านใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน 
  1.  สํานักงานสอบบัญชีที่เป็น Big Four Firms ในประเทศไทย 
  2.  สํานักงานสอบบัญชีที่ไมใ่ช่ Big Four Firms ในประเทศไทย  (ข้ามไปทําข้อ 6 ) 
5. สินทรัพย์รวมของกิจการสาํหรับงวดปีบัญชี 2557 
  1.  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท 
  2.  มากกว่า 10 ล้านบาท - 20 ล้านบาท 
  3.  มากกว่า 20 ล้านบาท - 50  ล้านบาท 
  4.  มากกว่า 50 ล้านบาท  - 100ล้านบาท 
  5.  มากกว่า 100 ล้านบาท  
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6. ในกิจการของท่าน ใครเป็นผู้มี อํานาจมากท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
  1. กรรมการผูจ้ัดการ 
  2.  คณะกรรมการบริหารระดับสูงของบริษัท 
  3.  ประธานกรรมการ 
  4.  ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชี 
  5.  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
  6.  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................ 
7. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีโดยเฉล่ียต่อปีของกิจการท่านอยู่ในช่วงใด 
  1.  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
  2.  มากกว่า 10,000 บาท – 50,000 บาท 
  3.  มากกว่า 50,000 บาท – 100,000 ล้านบาท 
  4.มากกว่า 100,000 บาท – 500,000 บาท 
  5.  มากกว่า 500,000 บาท 
8. ท่านคิดว่าในปัจจุบันค่าธรรมเนียมวิชาชีพการสอบบัญชีเหมาะสมกับเน้ืองานมากน้อยเพียงใด 
 

สํานักงานสอบบัญชีที่ท่านใช้
บริการอยู่ในปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมี
ความเหมาะสมเพียงใด 

ระดับความเหมาะสม 
มากที่สุด 

 
(5) 
 
 

มาก 
 

(4) 
 
 

ปานกลาง 
 

(3) 
 
 

น้อย 
 

(2) 
 
 

น้อยที่สุด 
 

(1) 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีความสง่ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญช ี
ในการเลือกใช้บริการสํานักงานสอบบัญชีในปัจจุบันของท่าน ท่านให้ความเห็นด้วยกับปัจจัยต่าง ๆ 
ต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
 

 
ปัจจัยที่มีความส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสํานักงานสอบบัญช ี
 

ระดับความเห็นด้วย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ประเมิน
ไม่ได้ 
(0) 

ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมงาน 
1. ผู้สอบบัญชีควรจะต้องศึกษาให้ทราบถึง

สภาพธุรกิจที่จะตรวจสอบ 
      

2. ทักษะความรู้ความสามรถในการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีและทีมงานผู้ ช่วยผู้สอบ
บัญชี 

      

3. กฎหมายข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการบัญชี
และการสอบบัญชีทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
มีความรู้ความเข้าใจ 

      

4. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมีมนุษย์สัมพันธ์มี
มารยาทในการปฏิบัติงาน 

      

5. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจ 
และความเช่ียวชาญเก่ียวกับมาตรฐานการ
บัญชีและกฎหมายภาษีอากร 

      

6. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การสอบบัญชี 

      

7. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจกับระบบบัญชี 
และระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่
เข้าตรวจสอบเป็นอย่างดี 
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ปัจจัยที่มีความส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสํานักงานสอบบัญช ี
 

ระดับความเหน็ด้วย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ประเมิน
ไม่ได้ 
(0) 

8. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านบัญชีด้านภาษีอากรมีผู้สอบบัญชีภาษี
อากรอยู่ในทีม 

      

9. บุคคลในทีมงานตรวจสอบบัญชีได้รับการ
เข้าอบรมความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง
ตามที่สภาวิชาชีพกําหนด 

      

10. ทีมงานตรวจสอบบัญชี มีบุคคลซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
รวมอยู่ในทีม 

      

11. สํานักงานสอบบัญชีมีความเช่ียวชาญหลาย
ด้านสามารถให้คําปรึกษาและแนะนําเมื่อ
เกิดปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากร 

      

12. ทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์ใน
การสอบบัญชี 

      

ปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบญัชีและประสิทธิภาพของสํานักงานตรวจสอบบัญชี 
1. ผลการตรวจสอบมีความรวดเร็วถูกต้องและ

เช่ือถือได้ทันเวลา 
      

2. รายงานของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับข้อเท็จ 
จริงที่ได้จากการตรวจสอบ 

      

3. การแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตถูกต้องเช่ือถือได้ 

      

4. ผลงานที่ได้จากการสอบบัญชีสามารถนํา ไป
ใช้ประโยชน์ต่อได้ 

      

5. ความสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบ
บัญชี 

      

6. ทีมงานตรวจสอบบัญชีปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
สอบบัญชีอย่างเคร่งคัด 
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ปัจจัยที่มีความส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสํานักงานสอบบัญช ี
 

ระดับความเหน็ด้วย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ประเมิน
ไม่ได้ 
(0) 

7. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมีความระมัดระวังใน
การปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ือให้งบการเงิน
ของบริษัทถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

      

8. ผู้สอบบัญชีและทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมี
ความขัดแย้งในเร่ืองการปฏิบัติงานสอบ
บัญชีกับบริษัท 

      

9. นโยบายการควบคุมคุณภาพของสํานัก
งานสอบบัญชี 

      

10. มีการวางแผนการตรวจสอบบัญชีอย่างมร
ระบบมีความเหมาะสม 

      

11. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมีการทํางานอย่าง
เป็นระบบไม่มีความขัดแย้งกันเอง 

      

12. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมีการใช้คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมสําเร็จรูปในการตรวจสอบ
บัญชี 

      

13. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีมีความทันสมัย 

      

14. จํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม
กับการตรวจสอบ 

      

15. ผู้บริหาร (Audit Partner/Manager) ของ
สํานักงานสอบบัญชีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
งานตรวจสอบกับทีมงานตรวจสอบบัญชี
อย่างสมํ่าเสมอ 

      

16. ผู้สอบบัญชี (Audit Partner) ให้ความ 
สําคัญดูแลตรวจงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเพ่ือ
ความถูกต้อง 
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ปัจจัยที่มีความส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสํานักงานสอบบัญช ี
 

ระดับความเหน็ด้วย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ประเมิน
ไม่ได้ 
(0) 

17. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้สอบบัญชีมีส่วน
ให้คุณภาพงานลดลง 

      

18. ความถี่ในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนทีมงาน
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

      

ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญช ี
1. ผู้สอบบัญชีและทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมี

ความเป็น 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. อิสระกับบริษัท (ไม่ม ีConfact of Interest)       
3. ทีมงานตรวจสอบบัญชีควรมีความจะมีสนิท

สนมกับฝ่ายบริหารของบริษัท 
      

4. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมีความสนิทสนมกับ
พนักงานของบริษัท 

      

5. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้มี
อํานาจในการตัดสินใจแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 

      

6. ผู้ ช่วยผู้ สอบบัญชีกับผู้มี อํานาจในการ
ตัดสินใจแต่งต้ังผู้สอบบัญชีควรมีความ 
สัมพันธ์ระหว่างกัน 

      

ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสาร 
1. สํานักงานสอบบัญชีและทีมงานตรวจสอบ

บัญชี`ควรมีประสบการณ์ในการทํางานด้าน
สอบบัญชี 

      

2. ผู้สอบบัญชีมีความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ตรวจสอบ 

      

3. ทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีความสามารถใน
การทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท 

      

4. ทีมงานตรวจสอบบัญชีเข้าปฏิบัติงานสอบ
บัญชีตรงเวลาที่ได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า 

      

 



81 
 

 
ปัจจัยที่มีความส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสํานักงานสอบบัญช ี
 

ระดับความเหน็ด้วย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ประเมิน
ไม่ได้ 
(0) 

5. ปริมาณเอกสารประกอบการสอบบัญชีที่
ทีมงานตรวจสอบบัญชีต้องการให้จัดเตรียม
ควรจัดเตรียมให้ครบ 

      

6. บริษัทมีความสะดวกสบายในการติดต่อ 
สื่อสารกับผู้สอบบัญชี 

      

7. บริษัทมีความสะดวกสบายในการติดต่อ 
สื่อสารกับทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

      

8. ทีมงานตรวจสอบบัญชีสามารถอธิบายหรือ
ปรึกษาหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ตรวจพบ
จากการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้ผู้บริหาร
ทราบและเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
อย่างชัดเจน 

      

9. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมีการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีภายหลังการปฏิบัติงาน
ด้วยการประชุมหรือทําการสรุปเป็นลาย
ลักษณ์อักษรกับทางบริษัท 

      

10. ทีมงานตรวจสอบบัญ ชีมี ก ารสื่ อสาร
ระหว่างกันถึงข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท 

      

11. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมีการติดต่อสื่อสาร
กับบุคลากรระดับสูงของบริษัท 

      

ปัจจัยด้านจรรยาบรรณและมารยาทของผู้สอบบญัช ี
1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทีมงานผู้ช่วย

ผู้สอบบัญชีมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี 

      

2. ทีมงานตรวจสอบรักษาข้อมูลที่เป็นความ 
ลับของบริษัท 

      

3. ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีความเหมาะสม
ของระยะเวลาที่กําหนด 
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ปัจจัยที่มีความส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสํานักงานสอบบัญช ี
 

ระดับความเหน็ด้วย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ประเมิน
ไม่ได้ 
(0) 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการ
สอบถามข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงานสอบ
บัญชี 

      

5. ทีมงานตรวจสอบบัญชีมีการนัดหมาย เพ่ือ
ขอเอกสารประกอบการสอบบัญชี โดยไม่
รบกวนเวลาในการทํางานของพนักงาน 

      

6. ทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีมารยาทและมี
ความสุภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

      

7. ผู้สอบบัญชีมีมารยาทและมีความสุภาพการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี 

      

8. ผู้สอบบัญชีและทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัท 

      

9. ทีมงานตรวจสอบบัญชีรับฟังคําอธิบายและ
ความคิดเห็นของผู้บริหารในประเด็นต่าง ๆ 
ที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

      

ปัจจัยด้านขนาดของสาํนักงานตรวจสอบและการให้บรกิารอ่ืน   
1. สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 

และขนาดเล็กควรจะให้บริการอ่ืนๆที่เก่ียว 
ข้องนอกเหนือจากงานสอบบัญชี 

      

2. ทีมงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ ขนาด
กลางและขนาดเล็กควรให้คําแนะนํา และ
ให้บริการอ่ืนๆภายหลังการปฏิบัติงานสอบ
บัญชี 

      

3. สํานักงานสอบบัญชีทุกขนาดเป็นผู้จัดทํางบ
การเงินให้กับบริษัท 

      

4. งบการเงินที่จัดทําให้โดยสํานักงานสอบบัญชี
มีความรวดเร็ว และทันเวลา 
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ปัจจัยที่มีความส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสํานักงานสอบบัญช ี
 

ระดับความเหน็ด้วย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ประเมิน
ไม่ได้ 
(0) 

5. สํานักงานสอบบัญชีทุกขนาดมีความกระตือ- 
รือร้นและมีความยินดีในการให้บริการไม่
แตกต่างกัน 

      

6. สํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของบริษัทได้ทันเวลาไม่แตกต่างกัน 

      

7. สํานักงานสอบบัญชีมุ่งเน้นความต้องการใน
การแก้ปัญหาเฉพาะด้านของบริษัท 

      

8. สํานักงานตรวจสอบสามารถแก้ปัญหาจาก
ผลการตรวจสอบได้ 

      

9. สํานักงานสอบบัญชีมีความเห็นตรงกับ
ผู้บริหารในเร่ืองการใช้หลักการบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 

      

10. สํานักงานสอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกับ
ผู้บริหารในเรื่องการใช้หลักการบัญชี และ
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน แต่สามารถ
อธิบายถึงเหตุผลและความเหมาะสมที่
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 

      

11. การระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจ 
สอบที่มากเกินไปของทีมงานตรวจสอบ
บัญชี ซึ่งอาจนําไปสู่การปรับรายการต่าง ๆ 

      

12. สํานักงานสอบบัญชีมีการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินที่มากเกินไป 

      

13. สํานักงานสอบบัญชีไม่ได้ทําการตรวจสอบ
บริษัทที่เป็นคู่แข่งของบริษัท 

      

14. สํานักงานสอบบัญชีมีการให้คําปรึกษาเรื่อง
หลักการบัญชี 
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ปัจจัยที่มีความส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสํานักงานสอบบัญช ี
 

ระดับความเหน็ด้วย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ประเมิน
ไม่ได้ 
(0) 

15. สํานักงานสอบบัญชีมีการให้คาํปรึกษาเรื่อง 
ระบบบัญชี 

      

16. สํานักงานสอบบัญชีมีการให้คําปรึกษาเรื่อง 
การควบคุมภายใน 

      

17. สํานักงานสอบบัญชีมีการให้คําปรึกษาเรื่อง 
ภาษีอากร 

      

18. สํานักงานสอบบัญชีมีการให้คําปรึกษาเรื่อง 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corperate 
Governace) 

      

19. สํานักงานสอบบัญชีมีการให้คาํปรึกษาเรื่อง 
การบังคับใช้มาตรฐานบัญชีที่มีผลในปีพ.ศ. 
2554 เป็นต้นไป 

      

20. สํานักงานสอบบัญชีสามารถให้คําปรึกษา
เร่ือง การจัดทํางบการเงินของบริษัท 

      

21. สํานักงานสอบบัญชีให้คําแนะนําและ
ความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกับวิชาชีพแก่บริษัท 

      

ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีของผู้สอบบัญช ี
1. ผู้สอบบัญชีและทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมี

ความรับผิดชอบต่อการเก็บ รักษาเอกสาร
ทางการบัญชีของบริษัทที่นําไปใช้ในการ
ตรวจสอบ 

      

2. ผู้สอบบัญชีและทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

      

3. ผู้สอบบัญชีและทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วตรงต่อเวลา 
โดยสามารถส่งรายงานผู้สอบบัญชีต่อหน่วย 
งานที่กํากับดูแลได้มันเวลา 
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ปัจจัยที่มีความส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสํานักงานสอบบัญช ี
 

ระดับความเหน็ด้วย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ประเมิน
ไม่ได้ 
(0) 

4. ผู้สอบบัญชีและทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมี
การติดตามผลการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ 

      

5. การละทิ้งหน้าที่ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ของทีมงานตรวจสิบบัญชี 

      

6. หากเกิดการฟ้องร้องบริษัทจากผู้ใช้งบการ 
เงิน เน่ืองจากผู้สอบบัญชีมีการแสดงความ 
เห็นต่องบการเงินพลาด สํานักงานบัญชีมี
การชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้ใช้งบการเงิน 

      

ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 
1. หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการสอบ

บัญชีมีความเหมาะสมกับงานที่ตรวจสอบ 
      

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมีความคุ้มค่า
เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของงานสอบ
บัญชีที่ได้รับ 

      

3. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมีความเหมาะสม 
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน ความซับซ้อน
ของงาน และความเสี่ยงของธุรกิจ 

      

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมีความเหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาท่ีผู้สอบบัญชี
และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีใช้ในการปฏิบัติงานสอบ
บัญชี 

      

5. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีตํ่ากว่าสํานัก
งานสอบบัญชีที่อ่ืน 

      

6. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ (นอกเหนือจากค่าธรรม- 
เนียมการสอบบัญชี) มีความเหมาะสม 

      

7. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ (นอกเหนือจากค่าธรรม- 
เนียมการสอบบัญชี) คิดรวมอยู่ในค่าธรรม- 
เนียมการสอบบัญชี 
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ปัจจัยที่มีความส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสํานักงานสอบบัญช ี
 

ระดับความเหน็ด้วย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ประเมิน
ไม่ได้ 
(0) 

8. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ (นอกเหนือจากค่าธรรม- 
เนียมการสอบบัญชี) ตํ่ากว่าสํานักงานสอบ
บัญชีอ่ืน 

      

9. อัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในการ
คํานวณซึ่งคิดจากเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
ตํ่ากว่าสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน 

      

10. ความยืดหยุ่นในการเจรจาต่อรองค่าธรรม- 
เนียมการสอบบัญชี 

      

11. ความถี่ในการปรับค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี 

      

ปัจจัยด้านชื่อเสียงและการยอมรับของสาํนักงานสอบบญัช ี
1. สํานักงานสอบบัญชีมี ช่ือเสียงและเป็นที่

ยอมรับมานาน 
      

2. สํานักงานสอบบัญชีมีภาพพจน์และภาพ 
ลักษณ์ที่ดี 

      

3. ผู้สอบบัญชีมีช่ือเสียงหรือเป็นที่ยอมรับ       
4. ผู้ช่วย(สอบบัญชีมีช่ือเสียงหรือเป็นที่ยอมรับ       
5. สํานักงานสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของผู้ถือ

หุ้นรายใหญ ่
      

6. สํานักงานสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของผู้ถือ
หุ้นส่วนใหญ ่

      

7. สํานักงานสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
งบการเงิน เช่น ธนาคาร เจ้าหน้ี เป็นต้น 

      

8. สํานักงานสอบบัญชีเป็นสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับบริษัทแม่ หรือบริษัทในเครือ 

      

9. สํานักงานสอบบัญชีได้รับการแนะนําจาก
บริษัทหรือบุคคลอ่ืน 
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ปัจจัยที่มีความส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสํานักงานสอบบัญช ี
 

ระดับความเหน็ด้วย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ประเมิน
ไม่ได้ 
(0) 

10. ผู้สอบบัญชีมีบุคลิกภาพที่น่าเช่ือถือ       
11. สํานักงานสอบบัญชีได้รับการแนะนําจาก

บริษัทหรือบุคคลอ่ืน 
      

ปัจจัยด้านที่ตัง้ของสาํนักงานสอบบัญช ี
1. ที่ ต้ังของสํานักงานสอบบัญชีอยู่ใกล้กับ

บริษัท 
      

2. ที่ต้ังของสํานักงานสอบบัญชีอยู่ในสถานที่
ติดต่อง่าย 

      

3. ที่ต้ังของสํานักงานสอบบัญชีอยู่ในจังหวัด
เดียวกันกับสํานักงานใหญ่ 

      

4. สามารถเดินทางติดต่อสํานักงานสอบบัญชี
ได้สะดวก 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการใช้บรกิารสํานักงานสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไป 
ท่านมีแนวทางที่จะเลือกใช้บริการของสํานักงานสอบบัญชีที่ท่านใช้บริการอยู่ในปัจจุบันมากน้อย
เพียงใดในรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไป 
 
 แนวโน้มในการเลือกใช้บริการ 
แนวทางในการเลือกใช้บริการสาํนักงาน 
สอบบญัชีที่ทา่นใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน
ในรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไปยังคงใช้

บริการต่อไปหรือไม่ 

ใช้อย่าง
แน่นอน 

 
(5) 
 

ค่อนขา้ง 
มาก 

 
(4) 
 

ปาน
กลาง 

 
(3) 
 

ค่อนขา้
งน้อย 

 
(2) 
 

ไม่ใช้
อย่าง

แน่นอน 
(1) 
 

1. ในรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไปท่านจะไม่
สรรหาสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนเพ่ือเป็น
ทางเลือก 

     

2. ท่านจะแนะนําผู้ประกอบการรายอ่ืนใช้
บริการสํานักงานสอบบัญชี 

     

3. แม้ว่าจะมีสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน ๆ ที่
น่าสนใจ แต่ท่านก็จะยังคงใช้บริการ
สํานักงานสอบบัญชีนี้ต่อไป 

     

 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ 
  1.  ชาย  2.  หญิง 
2. อายุ 
  1.  น้อยกว่า 20 ปี  2. 20– 30 ปี 
  3.  30 -45 ปี  4. 46 -55 ปี 
  5.  มากกว่า 55 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  1.  ตํ่ากว่าปริญญาตร ี  2.  ปรญิญาตร ีหรือเทียบเท่า 
  3.  ปริญญาโท  4.  ปรญิญาเอก 
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4. ตําแหน่งงานในปัจจุบัน 
  1.  คณะกรรมการบริหารระดับสูงของบริษัท 
  2.  กรรมการผูจ้ัดการ 
  3.  ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชี 
  4.  ผูจ้ัดการฝ่ายการเงิน 
  5.  ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  6.  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................... 
5. จํานวนปีของการทํางานในตําแหน่งปัจจุบัน 
  1.  น้อยกว่า 3 ปี  2.  3 – 5 ปี 
  3.  6– 7 ปี  3.  8– 10 ปี 
  5.  มากกว่า 10 ปี 
6. ท่านเคยมีประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชีหรือไม่ 
  1.  เคย  2.  ไม่เคย 
7. ท่านเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาตหรือไม่ 
  1.  เป็น  2.  ไม่เป็น 
 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบพระคุณต่อความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามของท่านเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 
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