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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุทีเ่ป็นอทิธพิลทางตรงและอทิธพิล
ทางออ้มของประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชแีละประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชทีี่
มต่ีอคุณภาพการรายงานการสอบบญัชแีละผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม 
ส ารวจความคดิเห็นของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตในประเทศไทย ที่มกีารรบัรองงบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2556 จ านวน 550 ราย (ฐานข้อมูลของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์       
ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2557) แบบสอบถามไดร้บัการตอบกลบัและใชใ้นการวเิคราะหจ์ านวน 225 ชุด  

ผลการวจิยัพบว่า เมื่อพจิารณาตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชเีป็นตวัแปรตาม ปจัจยัที่มี
อทิธพิลทางตรงเชงิบวกมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ตวัแปรคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ีรองลงมาคอื ตวัแปร
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี และตัวแปรประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบัญชี
ตามล าดบัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และผลการวจิยัยงัพบว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางอ้อมเชงิ
บวกมากที่สุด ไดแ้ก่ ตวัแปรประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางอ้อมต่อตวัแปร
ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีโดยส่งผ่านตวัแปรคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ีรองลงมาคอื ตวัแปร
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางอ้อมต่อตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีโดย
ส่งผ่านตวัแปรคุณภาพการรายงานการสอบบญัชี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โมเดล
ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุตามทฤษฎมีคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืเหมาะสมพอดกีบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดย
พจิารณาจากค่าสถติไิค-สแควร ์ (Chi-Square) เท่ากบั 0.00 ทีอ่งศาอสิระ (df) เท่ากบั 0 ค่าความน่าจะ
เป็น (P-value) เท่ากบั 1.00000 ค่าดชันีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากบั 0.000 
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ABSTRACT 

 The objective of this research was to analyze the causal relationship direct effect and 
indirect effect of Effective Audit Judgment and Efficient Audit Practice on Audit Report Quality 
and Audit Performance. The data were collected by survey questionnaire from 550 CPAs in 
Thailand who accepted the companies’ financial statements by the end of December, 2013 
(information drawn on May 31st, 2014 from the Federation of Accounting Professions under the 
Royal Patronage of His Majesty the King online database). There are 225 returned 
questionnaires used in this analysis.  

The research results were as follows: analyzing Audit Performance is a dependent 
variable; it was found that the factor was most positively direct affected by Audit Report Quality, 
followed by Efficient Audit Practice and Effective Audit Judgment respectively at a 0.01 level of 
statistical significance. Also, the research results found that the factor was most positively 
indirect affected by Effective Audit Judgment via Audit Report Quality, followed by Efficient 
Audit Practice via Audit Report Quality at a 0.01 level of statistical significance. The causal 
relationship model was well fitted with the empirical data. The goodness of fit statistics was as 
follows: Chi-Square = 0.00, degrees of freedom = 0, probability (P-value) = 1.00000 and root 
mean square error of approximation (RMSEA) = 0.000. 
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กิติกรรมประกาศ 

การวจิยัเรื่อง “ปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชขีองผู้สอบบญัชรีบั
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การศึกษา ค้นคว้าและวจิยัเกดิขึน้ในสถาบนั ควบคู่ไปกบัภาระกจิด้านการผลติบณัฑติ การ

บรกิารทางการวชิาการแก่สงัคม   และการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 
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ศาสตราจารย ์ดร.สรชยั พศิาลบุตร ทีป่รกึษาอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ซึง่ท่านได้

ให้การส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานวจิยั ท าใหส้ามารถด าเนินงานวจิยัส าเรจ็ลุล่วงเป็น

อยา่งดยีิง่   

ผู้วิจยั ขอขอบคุณอีกหลายท่านที่มสี่วนส าคญั ท าให้งานวิจยัเรื่องนี้ส าเร็จเรยีบร้อย

ไดแ้ก่  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทีไ่ดต้อบแบบสอบถาม เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้เป็น

อย่างด ี  ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ที่ได้เอื้ออ านวยความสะดวกในหลายด้าน ผู้วจิยั

ขอขอบคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

ดารณ ี เอือ้ชนะจติ 

ตุลาคม 2557 

DPU



            สารบญั หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ก 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ข 
กติตกิรรมประกาศ ค 
บทท่ี 1 ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 1 
 ค าถามการวจิยั   3 
 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 3 
 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 4 
 ขอบเขตของการวจิยั 4 
 กรอบแนวคดิการวจิยั          5 
 นิยามศพัทป์ฏบิตักิาร 6 
บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 7 
บทท่ี 3  ระเบยีบวธิวีจิยั 12 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 12 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  12 
 การวเิคราะหข์อ้มลู  17 
 วธิกีารศกึษา  18 
บทท่ี 4 ผลการวจิยั   19 
 ส่วนที ่1 ขอ้มลูลกัษณะทัว่ไปของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  19 
 ส่วนที ่2 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรโดยใชก้ารวเิคราะห ์       

           สหสมัพนัธ ์  
21 

 ส่วนที ่3 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 22 
บทท่ี 5 สรปุผลการวจิยั อภปิรายและขอ้เสนอแนะ                                                 28 
 สรปุผลการวจิยั  29 
 การอภปิรายผล  30 
 ขอ้เสนอแนะ  31 
บรรณานุกรม                        33 
ภาคผนวก  

 ก. แบบสอบถาม   
 ข. ประวตัผิูว้จิยั  

 

 

 

DPU



สารบญัตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
1 สมมตฐิานการวจิยัและค าอธบิายความสมัพนัธ์  11 
2 ค่า Factor loading ค่า Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient และค่า VIF  16 
3 ลกัษณะทัว่ไปของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 20 
4 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 21 
5 ผลการวเิคราะหข์นาดอทิธพิลทางตรง ทางออ้มและอทิธพิลรวมในโมเดล

โครงสรา้งเชงิสาเหตุ 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 

 

 สารบญัภาพ 

ภาพท่ี  หน้า 
1 กรอบแนวคดิการวจิยัแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 5 
2 แผนภาพแสดงถงึขนาดอทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางอ้อม และดชันีความ

สอดคลอ้งกลมกลนืเหมาะสมพอดขีองโมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 บทท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ขอ้ตกลงของประเทศในกลุ่มอาเซยีนในการรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซยีน  ความ
รว่มมอืของอาเซยีนเขา้สู่มติใิหมใ่นการสรา้งประชาคม โดยมพีืน้ฐานทีแ่ขง็แกร่งทางกฎหมายและ
มอีงคก์รรองรบัการด าเนินการเขา้สู่เป้าหมายดงักล่าวภายในปี 2015 ตามขอ้ตกลงของประชาคม
อาเซยีน การเคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมอือย่างเสร ีเป็นเรื่องหนึ่งทีม่กีารตกลงกนัว่าจะเริม่ในปี 2015 
กลุ่มประเทศอาเซยีน 10 ประเทศ ไดจ้ดัท าขอ้ตกลงร่วมกนั(Mutual Recognition Arrangements: 
MRAs) ดา้นคุณสมบตัใินสาขาอาชพีหลกั เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนยา้ย นักวชิาชพี 
แรงงานเชีย่วชาญ หรอืผูม้คีวามสามารถพเิศษไดอ้ยา่งเสร ี

ขอ้ตกลงเรือ่งการเคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมอืไปท างานในประเทศกลุ่มอาเซยีนไดอ้ย่างเสรทีัง้ 
10 ประเทศ ไดก้ าหนดครอบคลุมวชิาชพี 7 อาชพี ทีม่ขีอ้ตกลงกนัแลว้ใหส้ามารถเคลื่อนยา้ยไป
ท างานไดอ้ย่างเสร ีไดแ้ก่ 1) อาชพีวศิวกร (Engineering Services) 2) อาชพีพยาบาล (Nursing 
Services) 3) อาชีพสถาปนิก(Architectural Services) 4) อาชีพการส ารวจ (Surveying 
Qualifications) 5) อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services) 6) อาชีพทันตแพทย์ (Dental 
Practitioners) 7) อาชพีแพทย ์(Medical Practitioners) ซึง่วชิาชพีนักบญัช ีเป็นหนึ่งในเจด็สาขา
วชิาชพีที่มกีารเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอืได้อย่างเสร ีส่งผลกระทบต่อวชิาชพีการบญัชเีป็นอย่าง
มาก รวมถงึนกัวชิาชพีบญัช ีซึง่ไดแ้ก่ ผูท้ าบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ถูกผลกระทบโดยตรง 
จงึจ าเป็นจะต้องปรบัตวั และพฒันาสมรรถนะให้เตรยีมพรอ้มเพื่อรองรบัการเคลื่อนยา้ยแรงงาน
ฝีมอืตามขอ้ตกลงดงักล่าว 

ในสภาพแวดลอ้มที่มเีปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง นักบญัชมีอือาชพีจ าเป็นต้องพฒันาและ
รกัษาทศันคตขิองการเรยีนรู้ เพื่อให้เกิดความเป็นนักบญัชมีอือาชพีที่ดี (Quattrone, 2009) 
นอกจากนี้ผู้สอบบญัชทีี่ต้องการจะอยู่รอดในวชิาชพีบญัชจีะต้องก าหนดวธิกีารปฏบิตังิานสอบ
บญัชทีี่ดทีี่สุด เพื่อสร้างโอกาสในการบรรลุวตัถุประสงค์โดยการให้บรกิารที่มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลรวมถึงคุณภาพของรายงานการตรวจสอบ นักบญัชมีอือาชพีสากล ต้องคงไว้ซึ่ง
สมรรถนะทางการสอบบญัชี ซึ่งเป็นคุณลกัษณะที่ส าคญัของนักบญัชีมอือาชีพ ในการที่จะใช้
ความสามารถทางวชิาชพีปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณชน (IFAC, 2003)  
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แรงจูงใจของงานวิจยัน้ี ได้ให้ความส าคญัต่อปจัจยัที่ส าคัญสามประการได้แก่ ปจัจยั
ประการที่หนึ่ งคือ ประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบัญชี ปจัจัยประการที่สองคือ 
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีและปจัจยัประการทีส่ามคอืคุณภาพการรายงานการสอบ
บญัช ีทัง้สามปจัจยัอาจจะส่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชขีองผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
ในประเทศไทย อนัหมายถงึถ้าผูส้อบบญัชมีปีระสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ 
จะท าใหคุ้ณภาพการรายงานการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ ส่งผลให้ผูส้อบบญัชปีระสบผลส าเรจ็ทางการ
สอบบญัช ีเพิม่ขึน้ ในท านองเดยีวกนั ถ้าผู้สอบบญัชมีปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชี
เพิม่ขึน้ จะท าให้คุณภาพการรายงานการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ ส่งผลให้ผู้สอบบญัชปีระสบผลส าเรจ็
ทางการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ น าไปสู่การพฒันาสมรรถนะของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย 
และใช้เป็นข้อมูลในการปรบัปรุงหลกัสูตรการเรยีนการสอนในวชิาการบญัชใีห้มคีวามทนัสมยั
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิในปจัจุบนัที่ตอบรบัการก้าวเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีนและเศรษฐกจิโลกมากยิง่ขึน้ 

ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชี (Effective Audit Judgment) ประสทิธผิล 
เป็นการจดัการด าเนินการเพื่อตอบค าถามทีว่่า การปฏบิตัภิาระงานใหบ้รรลุผลส าเรจ็ จะต้องมกีาร
ปฏบิตัิอย่างไร งานวจิยัก่อนหน้ากล่าวถึงทฤษฏกีารวนิิจฉัยและตดัสนิใจ ไว้ว่าในกระบวนการ
ตดัสนิใจ อนัไดแ้ก่ การรูข้อ้มลูสารสนเทศล่วงหน้า คน้หาขอ้มลูสารสนเทศและท าการตดัสนิใจ จะ
ถูกคาดหวงัว่ากระบวนการตดัสนิใจนัน้ต้องมปีระสทิธผิลอย่างมาก โดยจะต้องมปีระสทิธผิลในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจ (Peecher and others, 2007)  

ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานสอบบญัชี (Efficient Audit Practice) ประสทิธภิาพ 
หมายถงึ ผลงานการปฏบิตังิานสอบบญัชทีีเ่กดิขึน้โดยค านึงถงึปรมิาณของทรพัยากรทีถู่กจ่ายไป
เพื่อปฏบิตังิานใหบ้รรลุประสทิธผิลตามทีก่ าหนดไว ้(Salterio, 1994) การปฏบิตังิานสอบบญัชทีี่
ผูส้อบบญัชจีะตอ้งใหก้ารรบัรองงบการเงนิอยา่งมเีหตุผล โดยปราศจากขอ้ผดิพลาดหรอืการทุจรติ 
รวมถึงการลดงบประมาณของชัว่โมงการท างาน อาจจะลดต้นทุนการสอบบญัชีและปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการสอบบญัชโีดยการขจดัช่องว่างการสอบบญัชทีีเ่กนิจ าเป็น (Moroney, 2007)  

คุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี(Audit Report Quality) หมายถงึ การปฏบิตังิานสอบ
บญัชีที่อยู่ในระดบัที่ดีเลิศ ซึ่งคุณภาพ ก็คือความดีหรอืดีเลิศของสิ่งที่เป็นผลิตภณัฑ์หรอืการ
บรกิาร (Velayutham, 2003) จุดประสงคข์องการรายงานทางการสอบบญัช ีเพื่อสื่อสารผลลพัธ์
ของการตรวจสอบงบการเงนิของผู้สอบบญัช ีแมว้่าคุณภาพของการรายงานการสอบบญัช ีจะถูก
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบญัชทีี่ยอมรบัโดยทัว่ไป รวมถึงขอบเขตของงานการสอบบญัช ีจะ
ปกป้องผู้สอบบญัชทีี่ปฏบิตัติามขัน้ตอนการสอบบญัชทีี่ถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบญัช ี
(Lin and others, 2003) การรายงานทางการสอบบญัชคีอืผลลพัธ์ของการสงัเกตการณ์เพื่อ
ประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีภายนอกซึ่งประเมนิผลว่าการรายงานการสอบบัญชมีปีระสทิธภิาพ 
(Habib and Bhuiyan, 2010)   
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ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี(Audit Performance) หมายถงึผลลพัธ์ของการปฏบิตังิาน
การสอบบญัชทีีม่วีตัถุประสงคข์ัน้ตน้คอื เพื่อใหแ้น่ใจว่าหลกัฐานทางการสอบบญัชเีพยีงพอส าหรบั
การเสนอความคดิเหน็ และเพื่อใหม้กีารควบคุมคุณภาพซึง่ท าให้การปฏบิตังิานสอบบญัชเีกดิผล
สมัฤทธิท์ี่สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี่ยอมรบัโดยทัว่ไปและตรงตามความประสงค์ของเจา้ของ
กจิการ (Uachanachit, 2012; Bamber and Ramsay, 2000)  

จากการศึกษาขอ้มูลข้างต้น ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะศกึษาการวเิคราะห์เส้นทางผลกระทบที่
เป็นอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบัญช ี      
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพการรายงานการสอบบัญชี           
และผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย  

ผลวิจยัจะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบญัชี   
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพการรายงานการสอบบัญชี           
และผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีโดยตัง้สมมตฐิานการวจิยัเสนอว่าการท างานของผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตในประเทศไทยจะมีคุณภาพการรายงานการสอบบัญชีได้นัน้ จะต้องเกิดจากการมี
ประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบัญชีและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชี      
อนัจะน าไปสู่ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

ค าถามการวิจยั 

เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่เ ป็นอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของ
ประสทิธผิลทางการวนิิจฉยัในการสอบบญัชแีละประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชี จะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการรายงานการสอบบญัชแีละผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชอียา่งไร 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้สนใจศกึษาความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุทีเ่ป็นอทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางอ้อม
ของประสทิธิผลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชีและประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี     
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการรายงานการสอบบญัชแีละผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชขีองผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี้ 

1) เพื่อวเิคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุที่เป็นอิทธพิลทางตรงของประสทิธผิลทางการ
วนิิจฉยัในการสอบบญัชทีีส่่งผลกระทบต่อคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี

2) เพื่อวเิคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุที่เป็นอทิธพิลทางตรงของประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานสอบบญัชทีีส่่งผลกระทบต่อคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี
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3) เพื่อวเิคราะหเ์ส้นทางความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุทีเ่ป็นอทิธพิลทางตรงของประสทิธผิลทางการ
วนิิจฉยัในการสอบบญัชทีีส่่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

4) เพื่อวเิคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุที่เป็นอทิธพิลทางตรงของประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานสอบบญัชทีีส่่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

5) เพื่อวเิคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุที่เป็นอทิธพิลทางตรงของคุณภาพการรายงาน
การสอบบญัชทีีส่่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

6) เพื่อวเิคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุที่เป็นอทิธพิลทางอ้อมของประสทิธผิลทางการ
วนิิจฉัยในการสอบบญัชทีี่ส่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชีโดยส่งผ่านคุณภาพการ
รายงานการสอบบญัช ี

7) เพื่อวเิคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุที่เป็นอทิธพิลทางอ้อมของประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานสอบบญัชทีีส่่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชีโดยส่งผ่านคุณภาพการรายงาน
การสอบบญัช ี

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

ผลวิจยัจะช่วยสะท้อนปจัจยัที่ส าคญัในทางการสอบบญัชีที่ส่งผลกระทบต่อผลส าเร็จ
ทางการสอบบญัช ีอนัจะน าไปสู่การพฒันาสมรรถนะของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย 
และใชข้อ้มูลการพฒันาสมรรถนะของผูส้อบบญัชีเป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงหลกัสูตรการเรยีนการ
สอนในวชิาการบญัชใีห้มคีวามทนัสมยั สร้างนักบญัชทีี่มศีกัยภาพ มคีวามพร้อมส าหรับการ
เคลื่อนยา้ยแรงงานโดยเสร ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิในปจัจุบนัทีต่อบรบัการก้าว
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและเศรษฐกจิโลกมากยิง่ขึน้  

ขอบเขตของการวิจยั   

ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย ทีม่กีารรบัรองงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2556 จ านวน 550 ราย (ฐานขอ้มูลของสภาวชิาชพีบญัชใีน
พระบรมราชปูถมัภ ์ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2557) 

กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ไดม้าจากการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random 
Sampling) โดยสุ่มเลอืกจากประชากร คอื ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย ทีม่กีารรบัรองงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2556 จ านวน 550 ราย (ฐานขอ้มูลของสภาวชิาชพีบญัชใีน
พระบรมราชูปถมัภ ์ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2557) จากการเปิดตารางขนาดตวัอย่าง ไดจ้ านวน
ตวัอยา่ง 220 ราย (Krejcie and Morgan, 1970)  
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กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงถึงประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบญัชี ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
สอบบญัชีและคณุภาพการรายงานการสอบบญัชีส่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี 

 
สมมติฐานการวิจยั  

H1: ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ีมอีิทธพิลทางตรงต่อคุณภาพการรายงานการ
สอบบญัช ี

H2: ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางตรงต่อคุณภาพการรายงานการสอบ
บญัช ี

H3: ประสทิธผิลทางการวนิิจฉยัในการสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี 

H4: ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี 

H5: คุณภาพการรายงานการสอบบญัชมีอีทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

H6: ประสทิธผิลทางการวนิิจฉยัในการสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางอ้อมต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี
โดยส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี

H7: ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางอ้อมต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี
โดยส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตในประเทศไทย 
The Factors effect on Audit Performance of CPAs in Thailand 

Efficient Audit 
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นิยามศพัทป์ฎิบติัการ 

1) ประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบญัชี (Effective Audit Judgment) หมายถงึการ
ด าเนินการโดยใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีเพื่อให้การปฏิบตัิภาระงานสอบบญัชี
บรรลุผลส าเรจ็อยา่งดเีลศิ 

2) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอบบญัชี (Efficient Audit Practice) หมายถงึการปฏบิตัิ
ภาระงานสอบบญัชีให้บรรลุผลส าเรจ็โดยค านึงถึงปรมิาณของทรพัยากรที่ถูกจ่ายไปเพื่อ ให้ได ้
ผลลพัธก์ารปฏบิตังิานสอบบญัชทีีเ่กดิประสทิธผิลตามทีก่ าหนดไว ้ 

3) คณุภาพการรายงานการสอบบญัชี (Audit Report Quality) หมายถงึผลดเีลศิของสิง่ทีเ่ป็น
ผลติภณัฑ์หรอืการบรกิารที่มกีารประเมนิและยอมรบัว่าได้มาตรฐานอย่างเป็นธรรมโดยใส่ใจใน
ความจ าเป็นของผู้ใชห้รอืผู้มสี่วนไดเ้สยีอื่น ในผลลพัธ์ของการสงัเกตการณ์และรายงานการสอบ
บญัช ี

4) ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี (Audit Performance) หมายถงึผลลพัธข์องวตัถุประสงคข์ัน้ต้น
เพื่อใหแ้น่ใจว่าหลกัฐานทางการสอบบญัชเีพยีงพอส าหรบัการเสนอความคดิเหน็และมกีารควบคุม
คุณภาพที่แน่ใจได้ว่าการปฏบิตังิานสอบบญัชเีกิดผลสมัฤทธิต์รงตามความประสงค์ของเจา้ของ
กจิการ 
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บทท่ี  2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยันี้เป็นงานวิจยัเชิงประยุกต์ มลีกัษณะของการวิจยัเชิงเหตุผล กล่าวถึงปจัจยั      
ที่ส่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชีและเส้นทางความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร ตวัแปร 
ส าหรับการวิจัยนี้  ประกอบด้วยตัวแปรตาม หนึ่ งตัวแปร คือ ผลส าเร็จทางการสอบบัญช ี     
(Audit Performance) ตวัแปรอสิระสองตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรอสิระตวัที่หนึ่ง คอื ประสทิธผิล
ทางการวินิจฉัยในการสอบบญัช ี(Effective Audit Judgment) ตัวแปรอิสระตวัที่สอง คือ 
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชี (Efficient Audit Practice) และตวัแปรแทรกกลางหนึ่ง
ตวัแปร คอื คุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี (Audit Report Quality) ค านิยาม องคป์ระกอบ
และการวดัตวัแปรจะมกีารน าเสนอโดยการศกึษาจากงานวจิยัทีม่มีาก่อนหน้านี้ ดงัจะไดก้ล่าวตาม
ลกัษณะตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรอสิระ ตวัแปรแทรกกลางและตวัแปรตาม โดยล าดบัต่อไป  

แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยัในครัง้น้ี ศึกษาปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อผลส าเร็จทางการสอบบญัช ีมแีนวคิด
ทฤษฎพีืน้ฐานมาจากทฤษฎคีวามเชื่อมัน่ทีเ่กดิจากแรงบนัดาลใจ (Carmichael, 2004) ใชส้ าหรบั
อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งกบัหน้าที่ของผู้สอบบญัช ีโดยมแีนวคดิที่ว่าการ
ปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชทีีม่คีุณค่าจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของสงัคม  

Carmichael, (2004) ไดอ้ธบิายถงึกระบวนการสอบบญัชทีีถู่กคาดหวงั ว่าจะต้องพฒันา
มาตรฐานบนพืน้ฐานของการปฏสิมัพนัธก์บัความต้องการทางสงัคมและความสามารถของวธิกีาร
สอบบญัชเีพื่อใหไ้ดผ้ลตามความต้องการทางสงัคมนัน้ การรายงานงบการเงนิของบรษิทัมหาชน 
ภายใต้กฎหมายข้อบงัคบัของส านักงานตลาดหลกัทรพัย์ ประการหนึ่งก็คอื การเปิดเผยข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหน้าที่หลกัของผู้สอบบญัชใีนการแสดงความเหน็ในรายงานการสอบบญัชี
เกีย่วกบักบัความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูงบการเงนิ (Carmichael, 2004)  

ส าหรบังานวจิยันี้ เสนอขอ้สมมตฐิานการวจิยัว่า ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบ
บญัช ีและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางตรงต่อคุณภาพการรายงานการ
สอบบญัช ีและยงัเสนอขอ้สมมตฐิานการวจิยัว่า ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชี และ
ประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานสอบบญัชี มอีิทธพิลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อผลส าเร็จ
ทางการสอบบญัช ีโดยส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี
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ในสภาพแวดลอ้มที่มเีปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง นักบัญชมีอือาชพีจ าเป็นต้องพฒันาและ
รกัษาทศันคตขิองการเรยีนรู้ เพื่อให้เกิดความเป็นนักบญัชมีอือาชพีที่ดี (Quattrone, 2009) 
นอกจากนี้ผู้สอบบญัชทีี่ต้องการจะอยู่รอดในวชิาชพีบญัชจีะต้องก าหนดวธิกีารปฏบิตังิานสอบ
บญัชทีี่ดทีี่สุด เพื่อสร้างโอกาสในการบรรลุวตัถุประสงค์โดยการให้บรกิารที่มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลรวมถึงคุณภาพของรายงานการตรวจสอบ นักบญัชมีอือาชพีสากล ต้องคงไว้ซึ่ง
สมรรถนะทางการสอบบญัชี ซึ่งเป็นคุณลกัษณะที่ส าคญัของนักบญัชีมอือาชีพ ในการที่จะใช้
ความสามารถทางวชิาชพีปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณชน (IFAC, 2003)  

ประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบญัชี (Effective Audit Judgment) 

ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ี(Effective Audit Judgment) หมายถงึ การ
ปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หากบรรลุเป้าหมายจงึเรยีกได้ว่าการ
ปฏบิตังิานมปีระสทิธผิล (Salterio, 1994) สรุปไดว้่า ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ี
หมายถงึการด าเนินการเพื่อใหก้ารปฏบิตัภิาระงานการสอบบญัชใีหบ้รรลุผลส าเรจ็อย่างดเีลศิตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

Moroney (2007) กล่าวว่าในกระบวนการตดัสนิใจ มขี ัน้ตอนทีส่ าคญัในมุมมองทีแ่ตกต่าง
กนั สามขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนก่อนการไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูลและขัน้ตอน
การตดัสนิใจ ในสถานการณ์ที่ผูเ้ชีย่วชาญในอุตสาหกรรม จะถูกคาดหวงัว่าจะมปีระสทิธภิาพมาก 
ผู้สอบบัญชีอาจจะพยายามท าให้ผลงานดีขึ้นและรกัษาระดับความมีประสิทธิผลโดยการลด
ผลกระทบที่จะท าให้ความมปีระสทิธผิลในกระบวนการสอบบญัชลีดลง โดยการปฏบิตัิงานสอบ
บญัชใีนส่วนทีม่คีวามเสีย่งน้อย สอดคลอ้งกบังานวจิยันี้ ทีศ่กึษาว่าผูส้อบบญัชจีะต้องใชดุ้ลยพนิิจ
อย่างมปีระสทิธผิลส าหรบัการวนิิจฉัยในการสอบบญัชี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลส าเรจ็ทางการสอบ
บญัช ี

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ สรุปไดว้่าประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชี 
จะสามารถปรบัปรุงผลงานการสอบบญัชใีหม้ปีระสทิธผิล เพื่อจะท าใหเ้กดิคุณภาพในการรายงาน
การสอบบญัช ีและพยายามปรบัผลงานการสอบบญัชใีห้ดขีึ้นท าให้เกิดผลส าเรจ็ทางสอบบญัช ี
น าไปสู่การตัง้สมมตฐิานการวจิยัที ่1 สมมตฐิานการวจิยัที ่3 และสมมตฐิานการวจิยัที ่6 

H1: ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ีมอีิทธพิลทางตรงต่อคุณภาพการรายงานการ
สอบบญัช ี

H3: ประสทิธผิลทางการวนิิจฉยัในการสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี 

H6: ประสทิธผิลทางการวนิิจฉยัในการสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางอ้อมต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี
โดยส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี
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ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอบบญัชี 

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี(Efficient Audit Practice) การมอบหมายงาน
การสอบบญัชแีล้ว ผู้สอบบญัชจีะต้องปฏบิตังิานสอบบญัช ีด้วยความระมดัระวงัเยีย่งนักวชิาชพี
บญัชมีอือาชพี ขณะเดยีวกนัต้องประหยดัทรพัยากรที่ต้องจ่ายไปในการปฏบิตังิานสอบบญัชนีัน้  
สรุปไดว้่า ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชี หมายถงึ การปฏบิตังิานสอบบญัชีทีบ่รรลุผล
ส าเรจ็ด้วยการประหยดัปรมิาณของทรพัยากรที่ถูกจ่ายไป เพื่อปฏบิตัิงานให้ได้บรรลุผลตามที่
ก าหนดไว ้(Salterio, 1994; Allen and others, 2010) 

Allen and others (2010) กล่าวว่ากระบวนการสอบบญัชทีีถู่กออกแบบโดยเน้นไปทีค่วาม
ตัง้ใจของผู้สอบบัญชี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในการเกิด
ขอ้ผดิพลาดในขอ้มูลงบการเงนิ โดยที่ในกระบวนการสอบบญัชเีหล่านี้จะช่วยผู้สอบบญัชใีนการ
ประเมนิความน่าจะเป็นของข้อมูลงบการเงินที่เกิดความผดิพลาด ที่มปีระสทิธภิาพอย่างมาก 
หลกัฐานดงักล่าวนี้ พจิารณาได้จากความมปีระสทิธผิลของกระบวนการสอบบญัชทีี่เน้นถึงการ
จ ากดัความเสีย่งทางธุรกจิ 

งานวจิยัก่อนหน้าไดเ้สนอแนะว่าผูส้อบบญัชีทีม่คีวามเขา้ใจในวธิกีารปฏบิตังิานสอบบญัชี
เพิม่มากขึน้ น าไปสู่ผลส าเรจ็ของการปฏบิตังิานสอบบญัชทีี่ดมีากยิง่ขึน้ (Nelson and others, 
2003; Miller and others, 2006; Hill and Small, 2006) 

ดารณี เอื้อชนะจติ (2556) ศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ เรื่องความสามารถทางการสอบบญัชี
ของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย พบว่าผู้สอบบญัช ีต้องมคีวามเป็นอสิระ ต้องเพิม่พูน
ความรู ้พฒันาความสามารถโดยการเขา้รบัการอบรมและปรบัปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
เพื่อเพิม่คุณภาพของการปฏบิตังิานสอบบญัชใีหด้ยีิง่ขึน้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ สรปุไดว้่าประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชี จะ
สามารถใหก้ารรายงานการสอบบญัชทีี่มคีุณภาพ และพยายามปรบัผลงานการสอบบญัชใีห้ดขีึน้
ท าให้เกิดผลส าเรจ็ทางสอบบญัช ีน าไปสู่การตัง้สมมติฐานการวจิยัที่ 2 สมมติฐานการวจิยัที่ 4 
และสมมตฐิานการวจิยัที ่7 

H2: ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางตรงต่อคุณภาพการรายงานการสอบ
บญัช ี

H4: ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี 

H7: ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางอ้อมต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี
โดยส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี
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คณุภาพการรายงานการสอบบญัชี 

คุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี(Audit Report Quality) มคีวามหมายว่า ผลการ
รายงานการสอบบญัชแีละการปฏบิตังิานการสอบบญัชทีีด่ ีไดม้าตรฐาน ไดร้บัการยอมรบั ถูกต้อง 
ชดัเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่ส าคญัคอืเกดิประโยชน์ต่อผู้ใช้ขอ้มูลนัน้ คุณภาพงานสอบบญัช ี
รวมถงึการรายงานการสอบบญัช ีที่ได้รบัการประเมนิและยอมรบัว่าได้มาตรฐานอย่างเป็นธรรม 
โดยใส่ใจในความจ าเป็นของผู้ใช้หรอืผู้มสี่วนได้เสยีอื่น สรุปได้ว่า คุณภาพการรายงานการสอบ
บญัช ีหมายถงึ ผลการรายงานการสอบบญัชแีละการปฏบิตังิานการสอบบญัชทีี่ประโยชน์ต่อทุก
ฝ่าย ด้วยการรายงานการสอบบญัชีอย่างมปีระสทิธภิาพ (Velayutham, 2003; Habib and 
Bhuiyan, 2010) 

Lai (2009) กล่าวว่าประสบการณ์ในการสอบบญัชทีี่ยาวนานของผู้สอบบญัช ีถอืเป็น
ปรบัปรงุและพฒันาสมรรถนะของผูส้อบบญัช ีซึง่จะท าใหเ้กดิคุณภาพการสอบบญัช ี 

Gibbins and Trotman (2002) กล่าวว่ากระบวนการสอบบญัชเีป็นกระบวนการที่มี
เงื่อนไขจากการถูกคาดหวงัเกี่ยวกับคุณภาพของการปฏบิตัิงานสอบบญัชีและพฤติกรรมของ
ผู้สอบบญัชี รวมถึงการแสดงความเห็นในรายงานการสอบบญัชี ด้วยการใช้ดุลยพินิจอย่างมี
คุณภาพ 

Behn and others (2008) พบว่าคุณภาพการสอบบญัช ีมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ของผู้ใชง้บการเงนิที่มกีารปรบัปรุงตามขอ้เทจ็จรงิ และได้มกีารก าหนดตวัชี้วดัคุณภาพการสอบ
บญัช ีโดยจะวดัได้จากจ านวนงบการเงนิที่ตรวจสอบและความเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางการสอบ
บญัชขีองผู้สอบบญัช ีมาตรฐานวชิาชพีบญัชแีละความคาดหวงัของสาธารณชน ต้องการผู้สอบ
บญัชีที่ปฏิบตัิงานสอบบญัชีด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติและโปร่งใส โดยการแสดงความเห็นใน
รายงานการสอบบญัชอียา่งถูกตอ้งและเชื่อถอืได ้ซึง่จะท าใหเ้กดิคุณภาพของการรายงานการสอบ
บญัชทีีด่ขี ึน้ ส่งผลท าใหเ้กดิผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี 

ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี(Audit Performance) หมายถงึ ผลลพัธ์ทีท่ าให้แน่ใจว่ามี
หลกัฐานทางการสอบบญัชีที่เพียงพอ ส าหรบัการแสดงความคิดเห็นในรายงานการสอบบญัช ี 
และมกีารควบคุมคุณภาพทีแ่น่ใจได้ว่าการปฏบิตังิานสอบบญัชนีัน้ จะท าใหไ้ดผ้ลงานทีไ่ด้รบัการ
ยอมรบัว่าได้มาตรฐานตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป รวมถงึได้ปฏบิตัติามมาตรฐานการ
สอบบัญชี จึงน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัท
ตัง้เป้าหมายไว ้(Uachanachit, 2012; AICPA, 1989)  
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สรุปได้ว่าคุณภาพการรายงานการสอบบญัชี จะ
สามารถปรับผลงานการสอบบัญชีให้ดีขึ้นท าให้เกิดผลส าเร็จทางสอบบัญชี น าไปสู่การ
ตัง้สมมตฐิานการวจิยัที ่5  

H5: คุณภาพการรายงานการสอบบญัชมีอีทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

สรปุ 

 งานวจิยันี้ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรโดยการวเิคราะหเ์สน้ทาง (Path Analysis) 
อทิธพิลของปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีปจัจยัส าหรบัการวจิยันี้ เป็นตวั
แปรอสิระ ม ี 2 ตวัแปรหลกั ไดแ้ก่ ตวัแปรอสิระตวัทีห่นึ่ง คอื ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการ
สอบบญัช ี(Effective Audit Judgment) ตวัแปรอสิระตวัทีส่อง คอื ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
สอบบญัช ี(Efficient Audit Practice) และตวัแปรแทรกกลางหนึ่งตวัแปร คอื คุณภาพการรายงาน
การสอบบญัช ี(Audit Report Quality) มอีทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางอ้อมทีส่่งผลกระทบต่อตวั
แปรตามคอื ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี (Audit Performance) จากการทบทวนวรรณกรรม ได้
ตัง้สมมตฐิานการวจิยั ทัง้หมด 7 สมมตฐิานดว้ยกนั สรปุไดด้งัตารางที ่1 ขา้งล่างนี้  

ตารางท่ี 1 สมมติฐานการวิจยัและค าอธิบายความสมัพนัธ ์
สมมติฐานการวิจยั ค าอธิบายความสมัพนัธข์องสมมติฐานการวิจยั 

H 1 ประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบัญชี มีอิทธิพลทางตรงต่อ
คุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี

H2 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมอีิทธพิลทางตรงต่อคุณภาพ
การรายงานการสอบบญัช ี

H3 ประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบัญชี มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

H4 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็
ทางการสอบบญัช ี

H5 คุณภาพการรายงานการสอบบญัชมีอีทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการ
สอบบญัช ี

H6 ประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบัญชี มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชโีดยส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี

H7 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางอ้อมต่อผลส าเรจ็
ทางการสอบบญัชโีดยส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี
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บทท่ี  3 

ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ ศึกษาปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบ
บญัชแีละศกึษาเสน้ทางความสมัพนัธ์ ในลกัษณะอทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางอ้อม ระหว่าง  
ตวัแปร ระเบยีบวธิวีจิยัถูกออกแบบให้เป็นลกัษณะของการวจิยัเชงิเหตุผล โดยประยุกต์ลกัษณะ
ของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ (Independence Variable) สองตวัแปร ตวัแปรแทรกกลาง 
(Intervening Variable) หนึ่งตวัแปร และตวัแปรตาม (Dependence Variable) หนึ่งตวัแปร 
เพื่อใหง้านวจิยัไดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอส าหรบัการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร จงึก าหนดให้
มกีารใชเ้ครือ่งมอืวจิยัอนัไดแ้ก่ แบบสอบถาม ทีส่ามารถเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณจากการส ารวจความ
คดิเหน็ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะน ามาใชป้ระกอบการวเิคราะห์ส าหรบังานวจิยั โดยมรีายละเอยีดของระเบยีบ
วธิวีจิยัดงัต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย ทีม่กีารรบัรองงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2556 จ านวน 550 ราย (ฐานขอ้มูลของสภาวชิาชพีบญัชใีน
พระบรมราชปูถมัภ ์ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2557) 

ตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ไดม้าจากการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random 
Sampling) โดยสุ่มเลอืกจากประชากร คอื ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย ทีม่กีารรบัรองงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2556 จ านวน 550 ราย (ฐานขอ้มูลของสภาวชิาชพีบญัชใีน
พระบรมราชูปถมัภ ์ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2557) จากการเปิดตารางขนาดตวัอย่าง ไดจ้ านวน
ตวัอยา่ง 220 ราย (Krejcie and Morgan, 1970) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ผูว้จิยัออกแบบสอบถามระดบัความคดิเหน็โดยใช ้Likert Scale 5 Points และมคี าถาม
ปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการทดสอบแบบสอบถามได้ให้
ผูช้ านาญการ สอบทานค าถาม เพื่อทดสอบ Content Validity โดยมคี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
ของข้อค าถามแต่ละขอ้ มากกว่า 0.67 และปรบัปรุงก่อนแจกแบบสอบถามไปยงัตวัอย่างกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถาม 
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การวิจยัครัง้นี้  มีเครื่องมอืที่ใช้ส าหรบัการวิจยัเป็นแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความ
คดิเห็นของกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ี(Effective Audit Judgment) ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานสอบบญัช ี(Efficient Audit Practice) คุณภาพการรายงานการสอบบญัชี (Audit Report 
Quality) และผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี(Audit Performance) 

การออกแบบสอบถามเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิปรมิาณนี้ ผู้วจิยัใชแ้บบสอบถามส าหรบัตอนที่
สองถงึตอนที่สี่ เพื่อวดัระดบัความคดิเหน็ของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต มหี้าระดบั โครงสร้างของ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 6 ตอน คอื ตอนที่หนึ่งเป็นข้อมูลทัว่ไปของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต 
ตอนทีส่อง สอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชี ตอนทีส่าม 
สอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีตอนที่สี่สอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการรายงานการสอบบัญชี ตอนที่ห้าสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลส าเร็จทางการสอบบัญชี ตอนที่หก เป็นข้อเสนอแนะโดยถามค าถามแบบปลายเปิดเพื่อ
สอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้เสนอแนะอื่นโดยมรีายละเอยีดของค าถามในแบบสอบถามดงันี้ 

ตอนท่ีหน่ึง ขอ้มลูทัว่ไปของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ประกอบดว้ย 5 ค าถาม ครอบคลุมขอ้มลูส่วน
บุคคล อาท ิเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาต  

ตอนท่ีสอง ความคดิเห็นเกี่ยวกบัประสิทธิผลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชี  ประกอบด้วย      
3 ค าถาม ครอบคลุมเกี่ยวกบั การวนิิจฉัยและตดัสนิใจกบัขอ้คน้พบทางการบญัชไีดอ้ย่างถูกต้อง
ตามเป้าประสงค์ การแสดงความคดิเห็นในรายงานทางการสอบบญัชีโดยการใช้ดุลยพนิิจตาม
มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการสอบบญัช ีและการน าเสนอขอ้มูลในรายงานการสอบบญัชี
เยีย่งมอือาชพีอยา่งเป็นรปูธรรม  

ตอนท่ีสาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี  ประกอบด้วย          
3 ค าถาม ครอบคลุมเกี่ยวกับ การปฏิบตัิตามแผนงานสอบบัญชี แนวทางการสอบบัญช ี        
และเป้าหมายที่ก าหนดทนัเวลาอย่างมปีระสทิธภิาพ การรวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชไีดอ้ย่าง
ครบถ้วน เพยีงพอในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ และการจดัสรรเวลาและทรพัยากรอย่าง
เหมาะสม 
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ตอนท่ีส่ี ความคดิเห็นเกี่ยวกบัคุณภาพการรายงานการสอบบญัชี ประกอบด้วย 3 ค าถาม 
ครอบคลุมการน าเสนอรายงานการสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนด 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อเวลา การจดัท า
รายงานการสอบบญัชีตามวัตถุประสงค์ มคีวามเป็นธรรม เที่ยงตรง ปราศจากอคติ และการ
น าเสนอขอ้มลูอยา่งตรงไปตรงมาเกีย่วกบัการทุจรติและขอ้ผดิพลาดทีเ่ป็นสาระส าคญัของรายงาน
ทางการเงนิทีต่รวจสอบ 

ตอนท่ีห้า ความคดิเหน็เกี่ยวกบัผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีประกอบด้วย 3 ค าถาม ครอบคลุม
การไดร้บัการยอมรบัจากลูกคา้และบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง การได้ร ับการยกย่องจากผูป้ระกอบวชิาชพี
บญัช ีและการไดร้บัการยอมรบัว่าการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมปีระสทิธภิาพ คุณภาพเยีย่งมอือาชพี 
ไดม้าตรฐานตามทีส่ภาวชิาชพีบญัชกี าหนด มหีลกัฐานทางการสอบบญัชอียา่งเพยีงพอ 

ระดบัความคดิเหน็ของแบบสอบถามตอนทีส่องถงึตอนทีห่า้ มหีา้ระดบั โดยมคี าอธบิายระดบัดงันี้ 

ระดบั 5 4 3 2 1 

ความคิดเหน็ เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

 
ตอนท่ีหก ขอ้เสนอแนะอื่น เป็นค าถามแบบปลายเปิด 

การวดัคณุลกัษณะของตวัแปร  

 ตวัแปรอสิระ (Independence Variable) ส าหรบังานวจิยันี้ จ าแนกออก สองตวัแปร ไดแ้ก่ 
(1) ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ี(Effective Audit Judgment) ประกอบดว้ย สาม
ค าถาม ครอบคลุมเกี่ยวกบั การวนิิจฉัยและตดัสนิใจกบัขอ้ค้นพบทางการบญัชไีด้อย่างถูกต้อง
ตามเป้าประสงค์ การแสดงความคดิเห็นในรายงานทางการสอบบญัชีโดยการใช้ดุลยพนิิจตาม
มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการสอบบญัช ีและการน าเสนอขอ้มูลในรายงานการสอบบญัชี
เยีย่งมอือาชพีอย่างเป็นรูปธรรม (2) ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชี (Efficient Audit 
Practice) ประกอบด้วย สามค าถามครอบคลุมเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามแผนงานสอบบญัช ีแนว
ทางการสอบบญัชแีละเป้าหมายทีก่ าหนดทนัเวลาอย่างมปีระสทิธภิาพ การรวบรวมหลกัฐานการ
สอบบญัชไีดอ้ยา่งครบถว้น เพยีงพอในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ และการจดัสรรเวลาและ
ทรพัยากรอยา่งเหมาะสม  
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ตวัแปรแทรกกลาง (Intervening Variable) หนึ่งตวัแปร คอื คุณภาพการรายงานการสอบ
บญัช ี (Audit Report Quality) ประกอบดว้ย สามค าถาม ครอบคลุมเกี่ยวกบัการน าเสนอรายงาน
การสอบบญัชไีด้ตามมาตรฐานที่สภาวชิาชพีบญัชกี าหนด ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
ขอ้มลูไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ทนัต่อเวลา การจดัท ารายงานการสอบบญัชตีามวตัถุประสงค ์มี
ความเป็นธรรม เที่ยงตรง ปราศจากอคต ิและการน าเสนอขอ้มลูอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกบัการ
ทุจรติและขอ้ผดิพลาดทีเ่ป็นสาระส าคญัของรายงานทางการเงนิทีต่รวจสอบ 

ส่วนทางดา้นตวัแปรตาม (Dependence Variable) ส าหรบังานวจิยันี้ ม ีหนึ่งตวัแปร คอื 
ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี(Audit Performance) ประกอบดว้ย สามค าถาม ครอบคลุมเกี่ยวกบั
การไดร้บัการยอมรบัจากลูกคา้และบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง การได้รบัการยกย่องจากผูป้ระกอบวชิาชพี
บญัช ีและการไดร้บัการยอมรบัว่าการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมปีระสทิธภิาพ คุณภาพเยีย่งมอือาชพี 
ไดม้าตรฐานตามทีส่ภาวชิาชพีบญัชกี าหนด มหีลกัฐานทางการสอบบญัชอียา่งเพยีงพอ 

การทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ (Validity and Reliability) 

 การวจิยัครัง้นี้ ท าการทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ในที่นี้คือ แบบสอบถาม โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติแบบ Principal 
Component Factor Analysis และทดสอบค่า Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient 

ผลการทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ (Validity and Reliability) ของ
แบบสอบถาม Likert Scale ซึง่เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัค่าตวัแปร ผูว้จิยัใชเ้ครื่องมอืวเิคราะห์
ทางสถติแิบบ Principal Component Factor Analysis หาค่า Factor loadings ของตวัแปร  
ทัง้ตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม โดยท าการประมวลผลตวัแปรอสิระและตวัแปรตามแยกจากกนั 
เพื่อสรปุขอ้มลูและลดจ านวนตวัแปรจากการใชเ้ทคนิค Factor Analysis หากมตีวัแปรใดไม่ชดัเจน
ว่าอยู่ในปจัจยัใด จะใชก้ารหมุนแกนในลกัษณะของ Varimax rotation และใชเ้กณฑใ์นการตดัสนิ
จ านวนปจัจยัทางสถติ ิโดยใชค้่า Eigen value ทีส่งูกว่า 1 
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ตารางท่ี 2 ค่า Factor loadings ค่า Cronbach’s Alpha Coefficient และค่า VIF 

Variable ค่าอ านาจจ าแนก 
Factor loading 

Cronbach’s Alpha 
Coefficient 

VIF 

ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัย
ในการสอบบญัช ี(EAJ) 

0.673 – 0.777 0.832 1.445 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิ
งานสอบบญัช ี(EAP) 

0.747 – 0.805 0.803 1.775 

คุ ณ ภ า พ ก า ร ร า ย ง า น      
การสอบบญัช ี(ARQ) 

0.885 – 0.947 0.817 1.340 

ผล ส า เ ร็ จ ท า ง ก า ร ส อ บ  
บญัช ี(APF) 

0.871 – 0.899 0.871 - 

 
ตารางที ่2 แสดงค่า Factor loadings พบว่าทุกตวัแปร มคี่าสูงกว่า 0.4 โดยอยู่ระหว่าง 

0.673 – 0.947 แสดงว่าเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้มคีวามเทีย่งตรง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั Nunnally (1994) ทีไ่ดเ้สนอว่าการทดสอบค่า Factor loadings เกนิกว่า 0.4 เป็น
ค่าทีย่อมรบัไดว้่าเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูส าหรบัการวจิยัมคีวามเทีย่งตรง  

จากนัน้ท าการทดสอบค่า Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient เพื่อวดั Internal 
Consistency Reliability ตารางที ่2 แสดงค่า Cronbach’s Alpha Coefficient พบว่าทุกตวัแปร   
มคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาสูงกว่า 0.7 โดยอยู่ระหว่าง 0.803 – 0.871 แสดงว่าเครื่องมอืในการเกบ็
ขอ้มูลส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้มคีวามเชื่อมัน่ได้ (Cronbach, 1951) ในการวจิยันี้ยงัได้ท าการ
ทดสอบปญัหาความสมัพนัธ์กนัระหว่างตวัแปรอสิระMulticollinearity โดยการวเิคราะห์ค่าสถิต ิ
Variance Inflation Factor (VIF) ทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางที ่2 พบว่าค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.340 – 
1.775 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าความสมัพนัธ์ระหว่างกนัของตวัแปรอสิระไม่ถงึขัน้ก่อให้เกดิ
ปญัหา Multicollinearity ซึง่ Lee et al. (2000)  เสนอว่าเมื่อค่า VIF ของตวัแปรอสิระน้อยกว่า 10 
แสดงว่าตัวแปรอิสระมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างไม่มนีัยส าคญั  ดงันัน้ตัวแปรเหล่านี้จงึมคีวาม
เหมาะสมทีจ่ะน าไปท าการวเิคราะหเ์สน้ทางความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ (Path Analysis) เพื่อทดสอบ
สมมตฐิานการวจิยัต่อไป  
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ส าหรบัการวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สอง ลกัษณะดงันี้ 

ข้อมูลปฐมภมิู เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ส่งไปยงักลุ่มตวัอย่างที่เป็นหน่วยการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตในประเทศไทย ที่มกีารรบัรองงบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชปีี 2556 จ านวน 550 ราย (ฐานขอ้มูลของสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ ์
ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2557) ไดร้บักลบัคนืมาแบบสมบูรณ์และสามารถใชป้ระโยชน์ได้ จ านวน 
225 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 40.91 ซึ่งสอดคล้องกับข้อ เสนอของการส่ง
แบบสอบถามต้องได้รบัการตอบกลบัอย่างน้อยรอ้ยละ 20 จงึเป็นที่ยอมรบัได้ (Aaker, Kumar, 
and Day, 2001) 

ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาข้อมูลงานวิจยัก่อน
หน้าที่เกี่ยวขอ้งกบัประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ี(Effective Audit Judgment)
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชี (Efficient Audit Practice) คุณภาพการรายงานการสอบ
บญัช ี(Audit Report Quality) และผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี(Audit Performance) 

การวิเคราะหข้์อมลู  

ในการวจิยันี้ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติสิ าหรบัสงัคมศาสตร์ สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ขอ้มลูดงันี้ 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย การหาค่าแจกแจงความถี่ ค่า
รอ้ยละ เพื่ออธบิายขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถิติอนุมาน ประกอบดว้ย การวดัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ(์Coefficient of Correlation) 
เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปร และการวเิคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ (Path 
Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิานการวจิยัโดยหาผลกระทบและขนาดอทิธพิลทางตรงและอทิธพิล
ทางออ้ม การประมาณค่าพารามเิตอร ์เพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ระหว่างตวัแปร
สาเหตุ (Cause Variable) สองตวัแปร ได้แก่ ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ี
(Effective Audit Judgment) ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชี (Efficient Audit Practice) 
ตวัแปรแทรกกลาง (Intervening Variable) หนึ่งตวัแปร คอื คุณภาพการรายงานการสอบบญัชี 
(Audit Report Quality) และตวัแปรตาม หนึ่งตวัแปร ไดแ้ก่ ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี(Audit 
Performance) รวมถงึวเิคราะห์ความสอดคล้องกลมกลนืเหมาะสมพอดขีองโมเดลความสมัพนัธ์
เชงิสาเหตุตามทฤษฎกีบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Goodness of model fit) 
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วิธีการศึกษา 

จากวตัถุประสงคใ์นการวจิยัส าหรบัการวจิยัน้ี ผูว้จิยัจะด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงันี้:- 

1) ทบทวนวรรณกรรมงานวจิยัก่อนหน้า ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัแปรทัง้ 4 ตวั ประกอบดว้ยประสทิธผิล
ทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชี ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีคุณภาพการรายงาน
การสอบบญัช ีและผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

2) เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามเพื่อส ารวจความคดิเหน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัแปรทัง้ 4 ตวั 
ประกอบด้วยประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ีประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานสอบ
บญัช ีคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ีและผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

3) วเิคราะห์ตวัแปรองคป์ระกอบของตวัแปรทัง้ 4 ตวั ประกอบดว้ยประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยใน
การสอบบญัช ีประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ีและ
ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

4) ประมวลผลขอ้มูล โดยใช้การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ เพื่อทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร   
ทัง้ 4 ตวั ประกอบดว้ยประสทิธผิลทางการวนิิจฉยัในการสอบบญัช ีประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
สอบบญัช ีคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ีและผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

5) ประมวลผลขอ้มลู โดยใช้การวเิคราะห์เส้นทางความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ (Path Analysis) หา
ผลกระทบและขนาดอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม การประมาณค่าพารามิเตอร์ เพื่อ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ระหว่างตวัแปรสาเหตุ (Cause Variable) 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ี(Effective Audit Judgment) ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานสอบบญัช ี(Efficient Audit Practice) ตวัแปรแทรกกลาง (Intervening Variable) 1 ตวั
แปร คอื คุณภาพการรายงานการสอบบญัชี (Audit Report Quality) และตวัแปรตาม 1 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี(Audit Performance)  

6) ประมวลผลข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนเหมาะสมพอดีของโมเดล
ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุตามทฤษฎกีบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Goodness of model fit) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

การศกึษาวจิยัเรื่อง “ปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชขีองผู้สอบบญัชี
รบัอนุญาตในประเทศไทย” ตวัแปรในการวจิยัน้ีประกอบดว้ยตวัแปรตามคอื ผลส าเรจ็ทางการสอบ
บัญชี ตัวแปรอิสระสองตัวแปร ได้แก่  ประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบัญช ี               
และ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชี ตวัแปรแทรกกลาง คอื คุณภาพการรายงานการ
สอบบญัช ี งานวจิยันี้สนใจศึกษาการวเิคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุที่เป็นอิทธพิล
ทางตรงและอทิธพิลทางอ้อมของประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชแีละประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานสอบบญัชทีีม่ต่ีอคุณภาพการรายงานการสอบบญัชแีละผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย  

การน าเสนอผลการวจิยัในครัง้นี้ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลลักษณะทัว่ไปของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ส่วนท่ี 2  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใช้การวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์
(Multiple Correlation) 

ส่วนท่ี 3  ผลการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยัโดยใชก้ารวเิคราะหเ์สน้ทางความสมัพนัธเ์ชงิ
สาเหตุ (Path Analysis) หาผลกระทบและขนาดอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม            
และวเิคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนเหมาะสมพอดีของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุตาม
ทฤษฎกีบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Goodness of model fit) 

 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูลกัษณะทัว่ไปของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

 ในการศกึษาวจิยันี้ กลุ่มตวัอย่างที่ท าการศกึษาได้แก่ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศ
ไทย ผลการวจิยัที่น าเสนอในส่วนนี้  จะเสนอข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตใน
ประเทศไทยทีต่อบแบบสอบถาม ใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าแจกแจง
ความถี ่และค่ารอ้ยละ  
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ตารางท่ี 3 ลกัษณะทัว่ไปของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

Characteristics Frequencies Percentage (%) 

1. Gender   
 Male 83 36.90 
 Female 142 63.10 

Total 225 100.00 
2. Age     
 Less than   30   years old   9  4.00 
   30      -      35   years old 52 23.10 
   36      -      40   years old 51 22.70 
   More than  40   years old   113 50.20 

Total 225 100.00 
3. Marital status     
 Single 109 48.40 
 Married 109 48.40 
 Divorced 7   3.10 

Total 225 100.00 
4. Education level   
 Bachelor’s degree or equivalent 60 26.70 
   Higher than bachelor’s degree 165 73.30 

Total 225 100.00 
5. Auditor’s tenure     
   Less than    5  years 28 12.40 
   5         -     10  years 68 30.20 
 11       -     15  years 58 25.80 
   More than 15 years 71 31.60 

Total 225 100.00 
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จากตารางที่  3  แสดงลักษณะทัว่ไปของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต  จ านวน  225  คน  
พบว่าผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  คดิเป็นรอ้ยละ  63.10  อายมุากกว่า  40  ปี  
มจี านวนมากทีสุ่ด  คดิเป็นรอ้ยละ  50.20  รองลงมามอีายุอยู่ระหว่าง  30 - 35  ปี  และมอีายุ อยู่
ระหว่าง  36 - 40  ปี  คดิเป็นรอ้ยละ  23.10  และ  22.70  ตามล าดบั  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต มี
สถานภาพโสดและสมรส  จ านวนเท่ากนั  คดิเป็นรอ้ยละ  48.40  ส่วนใหญ่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ี คดิเป็นรอ้ยละ  73.30 ส่วนใหญ่ผูส้อบบญัช ีมปีระสบการณ์
มากกว่า  15  ปี  มจี านวนมากทีสุ่ด  คดิเป็นรอ้ยละ  31.60  รองลงมา มปีระสบการณ์อยู่ระหว่าง 
5 - 10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 30.20 และประสบการณ์อยูร่ะหว่าง 10 - 15 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ  25.80 

 

ส่วนท่ี 2  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใช้การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ (Multiple 
Correlation) 

การวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสาเหตุ ประกอบดว้ย ตวัแปรอสิระ
(Independence Variable) 2 ตวัแปร ตวัแปรแทรกกลาง (Intervening Variable) 1 ตวัแปร     
และตวัแปรตาม (Dependence Variable) 1 ตวัแปร ตวัแปรในการวจิยันี้ ประกอบดว้ย ตวัแปร
ตาม 1 ตวัแปรคอื ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี(Audit Performance) ตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ตวัแปรอสิระตวัทีห่นึ่งคอื ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ี(Effective Audit 
Judgment) ตวัแปรอสิระตวัทีส่องคอื ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชี (Efficient Audit 
Practice) และตวัแปรแทรกกลาง 1 ตวัแปร คอื คุณภาพการรายงานการสอบบญัชี (Audit Report 
Quality)  

ตารางท่ี 4 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Multiple Correlation Coefficients) 

      *p< 0.10, **p< 0.05, ***p< 0.01 
 

     ตวัแปร EAJ EAP ARQ APF VIF 

        X 4.0963 3.9407 4.1022 4.0252  
        S.D. 0.5556 0.5368 0.5446 0.5841  
        EAJ    0.703***   0.753***   0.706*** 1.445 
        EAP     0.791***  0.752*** 1.775 
        ARQ     0.754*** 1.340 
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ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ แสดงไว้ในตารางที่ 4 พบว่าตวัแปรสาเหตุ   
ทุกตวัแปร มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัตวัแปรตามอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 0.703 – 0.791 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01  แสดงใหเ้หน็ว่าปจัจยัทีม่ ี
ความสมัพนัธ์กบัผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี(Audit Performance) มากที่สุดคอื คุณภาพการ
รายงานการสอบบญัช ี (Audit Report Quality) รองลงมาคอื ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบ
บญัช ี(Efficient Audit Practice) และประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ี(Effective Audit 
Judgment) ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3  ผลการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยัโดยใช้การวเิคราะห์เสน้ทางความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ 
(Path Analysis) 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้  ทดสอบสมมติฐานงานวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง
ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ (Path Analysis) เพื่อบอกขนาดอทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางอ้อมของ
ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นระหว่างตวัแปรสาเหตุ  (Cause Variable) 2 ตวัแปร ได้แก่ 
ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ี(Effective Audit Judgment)  ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานสอบบญัช ี(Efficient Audit Practice)  ตวัแปรแทรกกลาง (Intervening Variable) 1 ตวั
แปร คอื คุณภาพการรายงานการสอบบญัชี (Audit Report Quality)  และตวัแปรตาม 1 ตวัแปร 
ได้แก่ ผลส าเร็จทางการสอบบญัชี (Audit Performance) รวมถึงวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กลมกลืนเหมาะสมพอดีของโมเดลความสมัพันธ์เชิงสาเหตุตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
(Goodness of model fit) ผลการวจิยัจะน าเสนอ 2 ส่วน ดงันี้ 

3.1 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั  
3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าดชันีความสอดคล้องกลมกลนืเหมาะสมพอดีของ

โมเดล ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุตามทฤษฎกีบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Goodness of model fit)  

3.1  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั  

สมมตฐิานการวจิยัส าหรบัการวจิยัน้ี ม ี7 สมมตฐิาน ประกอบดว้ย 

H1: ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ีมอีิทธพิลทางตรงต่อคุณภาพการรายงานการ
สอบบญัช ี
H2: ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางตรงต่อคุณภาพการรายงานการสอบ
บญัช ี
H3: ประสทิธผิลทางการวนิิจฉยัในการสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี 
H4: ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี 
H5: คุณภาพการรายงานการสอบบญัชมีอีทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี
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H6: ประสทิธผิลทางการวนิิจฉยัในการสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางอ้อมต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี
โดยส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี
H7: ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางอ้อมต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี
โดยส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี
 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรง ทางอ้อมและอิทธิพลรวมในโมเดล
โครงสร้างเชิงสาเหต ุ

 

ตวัแปรสาเหตุ (Cause) 
 

                         ตวัแปรผล (Effect) 
ARQ APF 

DE IE TE DE IE TE 

EAJ 0.51*** - 0.51*** 0.24*** 0.20*** 0.44*** 
EAP 0.34*** - 0.34*** 0.30*** 0.14*** 0.44*** 
ARQ - - - 0.39*** - 0.39*** 
R2 0.62 0.72 

Goodness of Fit Chi-Square=0.00, df=0, P-value=1.00000, RMSEA=0.000 
The Model is Saturated, the Fit is Perfect ! 

 *p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01 DE = Direct Effect IE = Indirect Effect TE = Total Effect 
 
จากตารางที่ 5 แสดงผลการวเิคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุที่เป็นอิทธพิล

ทางตรง (Direct Effect) อทิธพิลทางอ้อม (Indirect Effect) และอทิธพิลรวม (Total Effect) ของ
ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชี และประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชี ทีม่ต่ีอ
คุณภาพการรายงานการสอบบญัชแีละผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี 

เมื่อพจิารณาตวัแปรคุณภาพการรายงานการสอบบญัชี เป็นตวัแปรตาม พบว่าปจัจยัที่มี
อทิธพิลทางตรงเชงิบวกมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ตวัแปรประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ีเป็น
ตวัแปรท านายที่มขีนาดอิทธิพลทางตรงเชงิบวกต่อตัวแปรคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยค่าสมัประสทิธิข์นาดอทิธพิลทางตรง (DE) เท่ากบั 
0.51 โดยตวัแปรท านายสามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรคุณภาพการรายงานการสอบ
บญัช ี(R2) ไดเ้ท่ากบั รอ้ยละ 62.0 
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 สมมตฐิานการวจิยั H1 เป็นการทดสอบประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ีมี
อทิธพิลทางตรงต่อคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่ายอมรบัสมมติฐานการวิจยั  H1 แสดงว่า
ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางตรงต่อคุณภาพการรายงานการสอบ
บญัช ีหมายความว่า ถา้ผูส้อบบญัชมีปีระสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ 1 หน่วย 
ผูส้อบบญัชจีะมคีุณภาพการรายงานการสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ 0.51 หน่วย 

รองลงมาคือ ตัวแปรประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี เป็นตัวแปรท านายที่มี
ขนาดอทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อตวัแปรคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ีอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยค่าสมัประสทิธิข์นาดอทิธพิลทางตรง (DE) เท่ากบั 0.34 โดยตวัแปรท านาย
สามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี(R2) ได้เท่ากบั  
รอ้ยละ 62.0 

สมมติฐานการวจิยั H2 เป็นการทดสอบประสิทธภิาพในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี มี
อทิธพิลทางตรงต่อคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่ายอมรับสมมติฐานการวิจัย  H2 แสดงว่า
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชี มอีทิธพิลทางตรงต่อคุณภาพการรายงานการสอบบญัชี 
หมายความว่า ถ้าผูส้อบบญัชมีปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชี เพิม่ขึน้ 1 หน่วย ผูส้อบ
บญัชจีะมคีุณภาพการรายงานการสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ 0.34 หน่วย 

เมื่อพจิารณาตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีเป็นตวัแปรตาม พบว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ทางตรงเชงิบวกมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ตวัแปรคุณภาพการรายงานการสอบบญัชี เป็นตวัแปรท านายทีม่ ี
ขนาดอทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 โดยค่าสมัประสทิธิข์นาดอทิธพิลทางตรง (DE) เท่ากบั 0.39 โดยตวัแปรท านาย
สามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี(R2) ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 72.0 

สมมติฐานการวจิยั H5 เป็นการทดสอบคุณภาพการรายงานการสอบบญัชี มอีิทธพิล
ทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบว่ายอมรบัสมมตฐิานการวจิยั H5 แสดงว่าคุณภาพ
การรายงานการสอบบญัชี มอีิทธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี หมายความว่า ถ้า
ผู้สอบบัญชีมคีุณภาพการรายงานการสอบบญัชี เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผู้สอบบัญชีจะมีผลส าเร็จ
ทางการสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ 0.39 หน่วย 
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รองลงมาคือ ตัวแปรประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี เป็นตัวแปรท านายที่มี
ขนาดอทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 โดยค่าสมัประสทิธิข์นาดอิทธพิลทางตรง (DE) เท่ากบั 0.30 โดยตวัแปรท านาย
สามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี(R2) ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 72.0 

สมมติฐานการวจิยั H4 เป็นการทดสอบประสิทธภิาพในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี มี
อทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่ายอมรบัสมมติฐานการวิจยั  H4 แสดงว่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชี มีอิทธิพลทางตรงต่อผลส าเร็จทางการสอบบัญชี
หมายความว่า ถ้าผูส้อบบญัชมีปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ 1 หน่วย ผูส้อบ
บญัชจีะมผีลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ 0.30 หน่วย 

ถดัลงมาคอืตวัแปรประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ีเป็นตวัแปรท านายที่มี
ขนาดอทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 โดยค่าสมัประสทิธิข์นาดอิทธิพลทางตรง (DE) เท่ากบั 0.24 โดยตวัแปรท านาย
สามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี(R2) ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 72.0 

สมมตฐิานการวจิยั H3 เป็นการทดสอบประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชี มี
อทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่ายอมรบัสมมติฐานการวิจยั  H3 แสดงว่า
ประสทิธผิลทางการวินิจฉัยในการสอบบญัชี มอีิทธพิลทางตรงต่อผลส าเร็จทางการสอบบญัชี
หมายความว่า ถ้าผู้สอบบญัชีมีประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบญัชี เพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
ผูส้อบบญัชจีะมผีลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ 0.24 หน่วย  

ผลการวิจัยยังพบอีกว่าปจัจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกมากที่สุด ได้แก่ ตัวแปร
ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางอ้อมต่อตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบ
บญัช ีโดยส่งผ่านตวัแปรคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ค่าสมัประสิทธิข์นาดอิทธพิลทางอ้อม (IE) เท่ากบั 0.20 หมายความว่า ถ้าผู้สอบบญัชีมี
ประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบัญชี เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผู้สอบบัญชีจะมีคุณภาพการ
รายงานการสอบบญัชี เพิ่มขึ้น 0.51 หน่วย ส่งผลให้ผู้สอบบญัชีมผีลส าเร็จทางการสอบบญัช ี
เพิม่ขึ้น 0.20 หน่วย ค่าสมัประสทิธิข์นาดอิทธพิลรวม (TE) เท่ากบั 0.44 โดยตวัแปรท านาย
สามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี(R2) ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 72.0 
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สมมตฐิานการวจิยั H6 เป็นการทดสอบประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชี มี
อทิธพิลทางออ้มต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชโีดยส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่ายอมรบัสมมติฐานการวิจยั  H6 แสดงว่า
ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางอ้อมต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชีโดย
ส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัชี หมายความว่า ถ้าผู้สอบบญัชมีปีระสทิธผิลทางการ
วนิิจฉัยในการสอบบญัชี เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผู้สอบบญัชีจะมคีุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี
เพิม่ขึน้ 0.51 หน่วย ส่งผลใหผู้ส้อบบญัชมีผีลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ 0.20 หน่วย  

รองลงมาคอื ตวัแปรประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมอีิทธพิลทางอ้อมต่อตวั
แปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี โดยส่งผ่านตวัแปรคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิข์นาดอิทธิพลทางอ้อม (IE) เท่ากับ 0.14 
หมายความว่า ถ้าผูส้อบบญัชมีปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ 1 หน่วย ผูส้อบ
บญัชจีะมคีุณภาพการรายงานการสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ 0.34 หน่วย ส่งผลใหผู้้สอบบญัชมีผีลส าเรจ็
ทางการสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ 0.14 หน่วย ค่าสมัประสทิธิข์นาดอทิธพิลรวม (TE) เท่ากบั 0.44 โดย
ตวัแปรท านายสามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี (R2) ได้
เท่ากบั รอ้ยละ 72.0 

สมมติฐานการวจิยั H7 เป็นการทดสอบประสิทธภิาพในการปฏิบตัิงานสอบบญัช ีมี
อทิธพิลทางออ้มต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชโีดยส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่ายอมรบัสมมติฐานการวิจยั  H7 แสดงว่า
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานสอบบญัช ีมอีิทธพิลทางอ้อมต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชโีดย
ส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัชี หมายความว่า ถ้าผู้สอบบญัชมีปีระสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ 1 หน่วย ผูส้อบบญัชจีะมคีุณภาพการรายงานการสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ 
0.34 หน่วย ส่งผลใหผู้ส้อบบญัชมีผีลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ 0.14 หน่วย 
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3.2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเพ่ือหาค่าดชันีความสอดคล้องกลมกลืนเหมาะสมพอดีของ
โมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุตามทฤษฎีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (Goodness of model fit)  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าดชันีความสอดคล้องกลมกลนืเหมาะสมพอดขีองโมเดล
ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุตามทฤษฎกีบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Goodness of model fit) พบว่าโมเดล
ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุตามทฤษฎมีคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืเหมาะสมพอดกีบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
โดยพจิารณาจากค่าสถติไิค-สแควร ์ (Chi-Square) เท่ากบั 0.00 ทีอ่งศาอสิระ (df) เท่ากบั 0 ค่า
ความน่าจะเป็น (P-value) เท่ากับ 1.00000 ค่าดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากบั 0.000 สามารถ
แสดงไดด้งัภาพที ่2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chi-Square = 0.00, df = 0, P-value = 1.00000,  RMSEA = 0.000 
The Model is Saturated, the Fit is Perfect ! 

 
ภาพท่ี 2 แผนภาพแสดงถึงขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและดชันีความสอดคล้องกลมกลืน
เหมาะสมพอดีของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุตามทฤษฎีกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ของประสิทธิผล
ทางการวินิจฉัยในการสอบบญัชี ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอบบญัชีและคณุภาพการรายงานการ
สอบบญัชีส่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี 
 

 

 
 

 

Efficient Audit 
Practice 

Audit Report 
Quality 

 

Audit 
Performance 

Effective Audit 
Judgment 

0.51*** 

0.34*** 

0.39*** 

0.24*** 

0.30*** 
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บทท่ี  5 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

งานวจิยัน้ี ได้ใหค้วามส าคญัต่อปจัจยัทีส่ าคญัสามประการไดแ้ก่ ปจัจยัประการทีห่น่ึงคอื 
ประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบัญชี ปจัจัยประการที่สองคือ ประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานสอบบญัช ีและปจัจยัประการทีส่ามคอืคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ีทัง้สามปจัจยั
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย  อนั
หมายถงึถา้ผูส้อบบญัชมีปีระสทิธผิลทางการวนิิจฉยัในการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ จะท าใหคุ้ณภาพการ
รายงานการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ ส่งผลให้ผูส้อบบญัชปีระสบผลส าเร็จทางการสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ ใน
ท านองเดียวกัน ถ้าผู้สอบบัญชีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้น จะท าให้
คุณภาพการรายงานการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ ส่งผลใหผู้ส้อบบญัชปีระสบผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี
เพิม่ขึน้ น าไปสู่การพฒันาสมรรถนะของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย และใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาการบัญชีให้มีความทันสมัยสอดคล้อง           
กบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิในปจัจุบนั ที่ตอบรบัการก้าวเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
และเศรษฐกิจโลกมากยิง่ขึ้น ด้วยข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ก าหนดให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมอือย่างเสร ีในกลุ่มประเทศอาเซยีน 10 ประเทศ ที่ได้มกีารจดัท าข้อตกลงร่วมกนั 
(Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ดา้นคุณสมบตัใินสาขาอาชพีหลกั เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเคลื่อนยา้ย นกัวชิาชพี แรงงานเชีย่วชาญ หรอืผูม้คีวามสามารถพเิศษได้อย่าง
เสร ีวชิาชพีนักบญัช ีเป็นสาขาวชิาชพีที่มกีารเคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมอืได้อย่างเสร ีส่งผลกระทบ
ต่อวชิาชพีการบญัชเีป็นอย่างมาก รวมถงึนักวชิาชพีบญัช ีซึง่ไดแ้ก่ ผูท้ าบญัชีและผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต ถูกผลกระทบโดยตรง จงึจ าเป็นจะต้องปรบัตวัและพฒันาสมรรถนะให้เตรยีมพรอ้มเพื่อ
รองรบัการเคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมอืตามขอ้ตกลงดงักล่าว 

ในงานวจิยัก่อนหน้า ไดก้ล่าวว่า นกัวชิาชพีบญัช ีตอ้งพฒันาศกัยภาพ รวมถงึการคงไวซ้ึง่
ทศันคติที่ส าหรบัการเรยีนรู ้เพื่อให้เกดิความเป็นนักวชิาชพีบญัชทีี่ด ีเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อม     
ทีม่เีปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (Quattrone, 2009) นอกจากนี้ผู้สอบบญัชทีี่จะสามารถประสบ
ผลส าเรจ็ในวชิาชพีบญัช ีจะต้องปฏบิตังิานสอบบญัชอีย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ในการให้บรกิาร ผู้สอบบญัชจีะต้องปฏบิตังิานสอบบญัชใีห้มีประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการ
สอบบญัช ีมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีและมคีุณภาพในการรายงานการสอบบญัช ี
ประการส าคญัผู้สอบบญัชีได้ใช้ความสามารถทางวิชาชีพปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
จดัเป็นคุณลกัษณะทีส่ าคญัของนกัวชิาชพีบญัช ีอนัจะน าไปสู่ผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี
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สรปุผลการวิจยั 

1. ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางตรงต่อคุณภาพการรายงาน
การสอบบญัชี หมายความว่า ถ้าผู้สอบบญัชีปฏิบตัิงานสอบบญัชีอย่างมีประสิทธิผลทางการ
วนิิจฉยัในการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ จะส่งผลใหก้ารรายงานการสอบบญัชมีคีุณภาพเพิม่ขึน้ 

2. ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางตรงต่อคุณภาพการรายงานการ
สอบบัญชี หมายความว่า ถ้าผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานสอบบญัชเีพิม่ขึน้ จะส่งผลใหก้ารรายงานการสอบบญัชมีคีุณภาพเพิม่ขึน้ 

3. ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชี มอีทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการ
สอบบญัช ีหมายความว่า ถา้ผูส้อบบญัชปีฏบิตังิานสอบบญัชอีย่างมปีระสทิธผิลทางการวนิิจฉัยใน
การสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลใหผู้ส้อบบญัชจีะมผีลส าเรจ็ทางการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ 

4. ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชี มอีทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบ
บญัชหีมายความว่า ถา้ผูส้อบบญัชปีฏบิตังิานสอบบญัชอีย่างมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบ
บญัชเีพิม่ขึน้ จะส่งผลใหผู้ส้อบบญัชจีะมผีลส าเรจ็ทางการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ 

5. คุณภาพการรายงานการสอบบญัชี มอีทิธพิลทางตรงต่อผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ี
หมายความว่า ถ้าผู้สอบบญัชีปฏบิตัิงานสอบบญัชทีี่ท าให้การรายงานการสอบบญัชีมคีุณภาพ
เพิม่ขึน้ จะส่งผลใหผู้ส้อบบญัชจีะมผีลส าเรจ็ทางการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ 

6. ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชี มอีทิธพิลทางอ้อมต่อผลส าเรจ็ทางการ
สอบบญัชโีดยส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ีหมายความว่า ถ้าผู้สอบบญัชีปฏบิตังิาน
สอบบญัชอียา่งมปีระสทิธผิลทางการวนิิจฉยัในการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ ส่งผลใหก้ารรายงานการสอบ
บญัชมีคีุณภาพเพิม่ขึน้ จงึส่งผลกระทบท าใหผู้ส้อบบญัชมีผีลส าเรจ็ทางการสอบบญัชเีพิม่ขึน้  

7. ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางอ้อมต่อผลส าเรจ็ทางการสอบ
บญัชโีดยส่งผ่านคุณภาพการรายงานการสอบบญัชี หมายความว่า ถ้าผูส้อบบญัชีปฏบิตังิานสอบ
บญัชอียา่งมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชีเพิม่ขึน้ ส่งผลใหก้ารรายงานการสอบบญัชมีี
คุณภาพเพิม่ขึน้ จงึส่งผลกระทบท าใหผู้ส้อบบญัชมีผีลส าเรจ็ทางการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ 
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การอภิปรายผล 

ผลการวจิยันี้สรุปได้ว่า เมื่อพจิารณาตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชีเป็นตวัแปรตาม 
พบว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงเชงิบวกมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ตวัแปรคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี
ค่าสัมประสิทธิข์นาดอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.39 รองลงมาคือ ตัวแปรประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานสอบบญัชี ค่าสมัประสิทธิข์นาดอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.30 ถัดลงมาคือตัวแปร
ประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัช ีค่าสมัประสทิธิข์นาดอทิธพิลทางตรง เท่ากบั 0.24 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยตวัแปรท านายสามารถอธบิายความแปรปรวนของตวั
แปรคุณภาพการรายงานการสอบบญัช ี(R2) ได้เท่ากบั ร้อยละ 62.0 หมายถงึผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตในประเทศไทย จะประสบผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชไีดน้ัน้ จะต้องค านึงถงึคุณภาพการ
รายงานการสอบบญัชี รองลงมาต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชี และ
ประสทิธผิลทางการวนิิจฉยัในการสอบบญัชตีามล าดบั  

จากผลการวิจัย อภิปรายผลได้ว่าผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตในประเทศไทย ที่ร ับงาน
ตรวจสอบงบการเงนิ จะต้องรายงานการสอบบญัชอีย่างมคีุณภาพ คอืการเขยีนรายงานการสอบ
บญัช ีจะต้องกระท าด้วยการปฏบิตังิานการสอบบญัชทีีอ่ยู่ในระดบัที่ดเีลศิ (Velayutham, 2003) 
จดุประสงคข์องการรายงานทางการสอบบญัช ีเพื่อสื่อสารผลลพัธข์องการตรวจสอบงบการเงนิของ
ผู้สอบบญัชี คุณภาพของการรายงานการสอบบัญชี จะถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีที่
ยอมรบัโดยทัว่ไป (Lin and others, 2003) คุณภาพคอืความดเีลศิของบรกิารทีม่กีารประเมนิและ
ยอมรบัว่าไดม้าตรฐานอย่างเป็นธรรมโดยใส่ใจต่อผูใ้ช้หรอืผู้มสี่วนไดเ้สยีอื่น การรายงานทางการ
สอบบัญชีที่ดีคือผลลัพธ์ของการสังเกตการณ์เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกซึ่ง
ประเมนิผลว่าการรายงานการสอบบญัชมีปีระสทิธภิาพ (Habib and Bhuiyan, 2010)  

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมี
ประสทิธภิาพ และใช้การวนิิจฉัยในขอ้สงสยัที่ตรวจพบอย่างมปีระสทิธผิล ในสภาพแวดล้อมที่มี
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นักบญัชมีอือาชพีจ าเป็นต้องพฒันาและรกัษาทศันคตขิองการเรยีนรู้
เพื่อใหเ้กดิความเป็นนักบญัชมีอือาชพีทีด่ี รวมถงึผูส้อบบญัชทีีต่้องการจะอยู่รอดในวชิาชพีบญัชี
จะต้องก าหนดวธิกีารปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีสุ่ด เพื่อสรา้งโอกาสในการบรรลุวตัถุประสงค์โดย
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงคุณภาพของรายงานการตรวจสอบ 
(Quattrone, 2009)  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าผู้สอบบญัชีที่จะประสบผลส าเร็จทางการสอบบญัชี จะต้องค านึงถึง
คุณภาพการรายงานการสอบบญัชี ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานสอบบญัชีและประสิทธิผล
ทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชี สอดคลอ้งกบังานวจิยัก่อนหน้าได้เสนอแนะว่าผูส้อบบญัชีที่มี
ความเข้าใจในวธิกีารปฏบิตัิงานสอบบญัชเีพิม่มากขึ้น น าไปสู่ผลส าเรจ็ของการปฏบิตัิงานสอบ
บญัชทีีด่มีากยิง่ขึน้ (Nelson and others, 2003; Miller and others, 2006; Hill and Small, 2006)  
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ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางอ้อมเชงิบวกมากที่สุด ได้แก่ ตวัแปรประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยใน
การสอบบญัช ีมอีทิธพิลทางออ้มต่อตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีโดยส่งผ่านตวัแปรคุณภาพ
การรายงานการสอบบญัชี ค่าสมัประสิทธิข์นาดอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 0.20 ค่าสมัประสิทธิ ์
ขนาดอทิธพิลรวม เท่ากบั 0.44 รองลงมาคอื ตวัแปรประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีมี
อทิธพิลทางออ้มต่อตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีโดยส่งผ่านตวัแปรคุณภาพการรายงานการ
สอบบญัช ีค่าสมัประสทิธิข์นาดอิทธพิลทางอ้อม เท่ากบั 0.14 ค่าสมัประสทิธิข์นาดอิทธพิลรวม 
เท่ากับ 0.44 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยตัวแปรท านายสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตวัแปรผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี (R2) ไดเ้ท่ากบั รอ้ยละ 72.0 หมายถงึถ้าผูส้อบ
บญัชมีปีระสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ จะท าให้คุณภาพการรายงานการสอบ
บญัชเีพิม่ขึน้ ส่งผลใหผู้ส้อบบญัชปีระสบผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีเพิม่ขึน้  

ในท านองเดยีวกนั ถา้ผูส้อบบญัชมีปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชเีพิม่ขึน้ จะท า
ให้คุณภาพการรายงานการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ ส่งผลให้ผู้สอบบญัชปีระสบผลส าเรจ็ทางการสอบ
บญัชเีพิม่ขึน้ อภปิรายผลไดว้่าผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย จะประสบผลส าเรจ็ทางการ
สอบบญัชไีด้นัน้ จะต้องค านึงถงึประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชเีพื่อให้เกดิคุณภาพ
การรายงานการสอบบญัช ีรองลงมาต้องค านึงถงึประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชเีพื่อให้
เกิดคุณภาพการรายงานการสอบบญัชี สอดคล้องกบัดารณี เอื้อชนะจติ (2556) ศึกษาวจิยัเชงิ
คุณภาพ เรื่องความสามารถทางการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย พบว่า
ผู้สอบบญัช ีต้องมคีวามเป็นอิสระ ต้องเพิม่พูนความรู ้พฒันาความสามารถโดยการเข้ารบัการ
อบรมและปรบัปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อเพิม่คุณภาพของการปฏบิตังิานสอบบญัชี
ใหด้ยีิง่ขึน้  

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัและการน าไปใช ้จากผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัพบว่า
ถ้าผูส้อบบญัชมีปีระสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ จะท าใหคุ้ณภาพการรายงาน
การสอบบญัชเีพิม่ขึน้ ส่งผลให้ผู้สอบบญัชปีระสบผลส าเรจ็ทางการสอบบญัช ีเพิม่ขึน้ ในท านอง
เดยีวกนั ถ้าผู้สอบบญัชมีปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชเีพิม่ขึ้น จะท าให้คุณภาพการ
รายงานการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ ส่งผลใหผู้ส้อบบญัชปีระสบผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชเีพิม่ขึน้ 

ดงันัน้ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย จะประสบผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชไีด้นัน้ 
จะต้องค านึงถึงประสทิธผิลทางการวนิิจฉัยในการสอบบญัชเีพื่อให้เกดิคุณภาพการรายงานการ
สอบบญัช ีรองลงมาต้องค านึงถงึประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัชเีพื่อใหเ้กดิคุณภาพการ
รายงานการสอบบญัช ี
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป จากการศึกษาวิจยัในครัง้นี้ พบข้อจ ากัดการวิจยั 
ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งคอืผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย เป็นเพยีงกลุ่มวชิาชพีบญัชหีนึ่ง จาก
กลุ่มวชิาชพีบญัชทีัง้หมด อาจจะต้องศกึษากลุ่มตวัอย่างอื่น เช่น ผู้สอบบญัชภีาษอีากร หรอืผูท้ า
บญัช ีเพื่อใหเ้กดิมมุมองทีห่ลากหลาย จะท าใหเ้กดิประโยชน์เพิม่มากยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ ผู้วิจยัเห็นว่าควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมในบริบทอื่น หรอืตัวแปรอื่นที่มสี่วน
สมัพนัธ์และเกี่ยวข้องกบัผลส าเรจ็ทางการสอบบญัชี เช่น การปรบัปรุงทางการสอบบญัชอีย่าง
ต่อเนื่องและความเชื่อถอืไดท้างการสอบบญัช ีเป็นตน้ 

งานวจิยันี้เป็นประโยชน์ต่อวชิาชพีด้านการบญัช ีและเป็นประโยชน์ต่อสภาวชิาชพีบญัช ี
หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพฒันานัก
วชิาชพีบญัชต่ีอไป DPU
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย  
เร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลส าเร็จของงานสอบบญัชี ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทย” 

 
ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

1.  เพศ 

  ชาย       หญิง 

 
2.  อาย ุ
   นอ้ยกวา่ 30 ปี      30-35 ปี 

   36-40 ปี         มากกวา่ 40 ปี   

 

3. สถานภาพ 

   โสด        สมรส    หยา่ร้าง/หมา้ย   

 

4.  ระดบัการศึกษา 

   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า     สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

5.  ประสบการณ์ในการท างานเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

   นอ้ยกวา่ 5 ปี      5-10 ปี 

   11-15 ปี       มากกวา่ 15 ปี 
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ตอนท่ี 2   ความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิผลทางการวินิจฉัยในการสอบบญัชี 
                (Effective Audit Judgment) 

 

ระดบัความคิดเหน็ 
มากท่ีสดุ 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
น้อย 

2 
น้อยท่ีสดุ 

1 

1. ท่านสามารถท าการวนิิจฉยัและตดัสนิใจกบัขอ้
คน้พบทางการบญัชไีดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นไปตาม
เป้าประสงคท์างการสอบบญัช ี

     

2. ท่านแสดงความคดิเหน็ในรายงานทางการสอบบญัช ี 
อยา่งตรงไปตรงมาโดยการใชดุ้ลยพนิิจภายใต้
หลกัเกณฑท์ีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชแีละ
มาตรฐานการสอบบญัชกี าหนดไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

     

3.  ท่านสามารถน าเสนอขอ้มลูในรายงานการสอบ
บญัชเียีย่งมอือาชพีซึง่ผ่านการวเิคราะหว์นิิจฉยัอยา่ง
เป็นรปูธรรม 

     

 
ตอนท่ี 3   ความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอบบญัชี  
                (Efficient Audit Practice) 

 

ระดบัความคิดเหน็ 
มากท่ีสดุ 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
น้อย 

2 
น้อยท่ีสดุ 

1 

1. ท่านสามารถปฏบิตัติามแผนงานสอบบญัช ีแนวทาง 
การสอบบญัชแีละเป้าหมายทีก่ าหนดไวไ้ดท้นัตาม
ก าหนดเวลาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

     

2.  ท่านมกีารรวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชไีดอ้ยา่ง
ครบถว้นเพยีงพอในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ 

     

3. ท่านสามารถจดัสรรเวลาและทรพัยากรทีใ่ชใ้นการ
ปฏบิตังิานสอบบญัชไีดอ้ย่างเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ 
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ตอนที ่4   ความคิดเห็นเกีย่วกบัคุณภาพการรายงานการสอบบัญชี (Audit Report Quality) 

 

ระดบัความคิดเหน็ 
มากท่ีสดุ 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
น้อย 

2 
น้อยท่ีสดุ 

1 

1. ท่านสามารถน าเสนอรายงานการสอบบญัชไีดต้าม
มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการสอบบญัชทีีส่ภา
วชิาชพีก าหนด ท าใหส้ามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ ของผูใ้ชข้อ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและ
ทนัต่อเวลา 

     

2. ท่านไดจ้ดัท ารายงานการสอบบญัชทีีเ่ป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์ทีว่างไว ้รวมถงึมคีวามเป็นธรรม  
เทีย่งตรงและปราศจากอคต ิ

     

3. ท่านไดน้ าเสนอขอ้มลูอย่างตรงไปตรงมาเกีย่วกบั
การทุจรติและขอ้ผดิพลาดทีเ่ป็นสาระส าคญัของ
รายงานทางการเงนิทีท่่านเป็นผูส้อบบญัช ี

     

ตอนที ่5   ความคิดเห็นเกีย่วกบัผลส าเร็จทางการสอบบัญชี (Audit Performance) 

 

ระดบัความคิดเหน็ 
มากท่ีสดุ 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
น้อย 

2 
น้อยท่ีสดุ 

1 

1. ท่านไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้และบุคคลที่
เกีย่วขอ้ง ว่ามกีารปฏบิตังิานสอบบญัชทีีม่ปีระสทิธ ิ
ภาพ มคีุณภาพ และมกีารปฏบิตังิานเยีย่งมอือาชพี 

     

2. ท่านไดร้บัการยกยอ่งจากผูป้ระกอบวชิาชพีสอบ
บญัชวี่าท่านมคีวามมุง่มัน่ในการปฏบิตังิานสอบบญัชี
ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการสอบบญัชทีี่
สภาวชิาชพีก าหนดอย่างเครง่ครดั 

     

3. ท่านไดร้บัการยอมรบัว่าการปฏบิตังิานสอบบญัชี
ของท่าน มหีลกัฐานทางการสอบบญัชอียา่งเพยีงพอ
ต่อการแสดงความ เหน็ในรายงานการสอบบญัช ี

     

ตอนที ่6   ข้อเสนอแนะอืน่ 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีส่ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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