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บทคดัย่อ 

 
การศึกษานี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัการสงัเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผูป้ระกอบวชิาชพีระหว่างผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชภีาษอีากรในประเทศไทย ตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในรูปแบบสอบถามผ่านจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสข์องประชากรเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชภีาษอีากรในประเทศไทย
ทัง้หมดที่เปิดเผยขอ้มูลการเขา้ถงึจ านวน 3,582 ราย มาตรวดัที่ใชใ้นวดัระดบัการสงัเกตและ
สงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีในการศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาได้น ามาจากมาตรวดัของ Hurtt (2010) 
มาตรวดันี้ได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมและได้รบัความนิยมและเชื่อถอืจากนกัวจิยัหลาย
ท่าน แบบสอบถามที่ส่งไปได้รบัการตอบกลบัจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผู้สอบบญัชภีาษี
อากรทัง้สิน้จ านวน 254 ราย ซึ่งคดิเป็นอตัราการตอบกลบัทีร่อ้ยละ 7 ผลการศกึษาพบวา่มเีพยีง
ระดบัการศกึษาเพยีงปัจจยัเดยีว ที่ส่งผลต่อระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี 
โดยระดบัปรญิญาตรจีะมรีะดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีสูงกว่าระดบัปรญิญา
โทแต่จะต ่ากวา่ระดบัปรญิญาเอกหรอืสูงกว่า ที่ระดบันัยส าคญั 0.01 ส่วนอกี 6 ปัจจยั อนัไดแ้ก่ 
ประเภทผูส้อบบญัช ีเพศ อายุ รายได้ต่อปี ประสบการณ์ท างาน และลกัษณะในการปฏบิตังิาน 
ไม่ได้ส่งผลต่อระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  
Hurtt (2010) ยกเวน้ปัจจยัด้านระดบัการศกึษา ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างของ Hurtt 
(2010) ที่เป็นผู้สอบบญัชใีนประเทศสหรฐัอเมริกา กบักลุ่มตวัอย่างของการศกึษาครัง้นี้เป็น
ผูส้อบบญัชใีนประเทศไทย ซึ่งมลีกัษณะของสภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนั 



กิตติกรรมประกาศ 
 

การศกึษาค้นควา้อสิระเรื่องนี้จะไม่สามารถส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้้วยดเีลย หากปราศจาก
ความกรุณาจาก ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ษิรนุิช นิ่มตระกูล อาจารย์ที่ปรกึษาการค้นควา้อสิระ 
และอาจารย ์ดร.จตุรว์ทิย ์เชยีวชะอุ่ม ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาแนะน า ตรวจและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 
ด้วยความเอาใจใส่ ตลอดจนให้ก าลงัใจในการท าการศกึษาค้นคว้าอสิระด้วยความเมตตายิง่ 
ตัง้แต่เริ่มท าการศึกษาค้นคว้าอิสระจนกระทัง่ส าเร็จ ตลอดจนประธาน และกรรมการสอบ
การศกึษาค้นควา้อสิระ ที่เสยีสละเวลาของท่านมาด าเนินการสอบในครัง้นี้ อกีทัง้ให้ค าแนะน า
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ท้ายที่สุดนี้ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณ อาจารย์มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยทุกท่านที่มอบ
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชภีาษีอากรในประเทศไทย มคีวามรบัผดิชอบต่อ
งบการเงนิตามมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึ่งก าหนดวา่ ผูส้อบบญัชใีห้
ความเชือ่มัน่แก่งบการเงนิวา่งบการเงนิโดยรวมมไิด้แสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั 
(Material Misstatement) และได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหรอืไม่ โดยอาศยั
หลกัการพืน้ฐานของการตรวจสอบงบการเงนิ 3 ประการดงันี้ 1.จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพี
บญัช ี(Code of Ethics for Professional Accountants) 2.มาตรฐานการสอบบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป 
(Generally Accepted Auditing Standards : GAASs) และ 3.วจิารณญาณในการสงัเกตและ
สงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพี (Professional Skepticism) ซึ่งการสงัเกตและความสงสยัเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวชิาชพีทีไ่ม่เพยีงพอเหมาะสมน าความเสยีหายมหาศาลมาสู่ภาคเศรษฐกจิของประเทศ 
เนื่องจากเป็นช่องว่างให้ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจในบรษิทัท าการทุจรติ เช่น ข่าวการตกแต่งงบ
การเงินในบริษัทเวลิด์คอมในประเทศสหรฐัอเมริกา (Romeo and Atlas, 2002) บริษัท โตชบิาใน
ประเทศญี่ปุ่ น (Toshiba chief executive Resigns over scandal, 2015) รวมถงึบรษิทัประเทศไทย 
เชน่ บรษิทั ปิคนิค คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2548) เป็นตน้ จงึปฏเิสธไม่ได้
ว่าการที่ผูส้อบบญัชดี ารงไวซ้ึ่งวจิารณญาณในการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีอยู่ใน
ระดบัที่เพยีงพอเหมาะสม งบการเงนิทีใ่หก้ารรบัรองจะมคีุณภาพและน่าเชื่อถอื อนัจะส่งผลเป็น
ประโยชน์แก่ผูใ้ชง้บการเงนิ อาท ินกัลงทุน ผูถ้อืหุน้ พนกังานในบรษิทั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

การสอบบญัชทีี่กอปรไปด้วยการรกัษาไวซ้ึ่งระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชพีนัน้ส าคญัอย่างยิง่ในกระบวนการบรกิารให้ความเชื่อมัน่ดงัปรากฏในมาตรฐานการสอบ
บญัชแีละหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ แต่นิยามและความเขา้ใจเกี่ยวกบัความสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชพียงัเหลื่อมล ้ากนั ทัง้ตามแนวปฏบิตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีและเชงิวชิาการ ความหมายหรอื
ตวับ่งชีท้ีแ่สดงถงึความสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีเป็นแนวคดิทีซ่บัซ้อน และไม่ง่ายในการก าหนด
นิยามใหม้เีพยีงความหมายเดยีว การกระท าหรอืพฤตกิรรมที่แสดงถงึความสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชพีกไ็ม่ไดม้เีพยีงอย่างใดอยา่งหนึ่ง หากแตป่ระกอบดว้ยมติติ่างๆ ทัง้ยงัมอีงคป์ระกอบ ปัจจยั
หรอืสิง่ผลกัดนัทีท่ าใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีมคีวามสงสยัในระดบัที่พอเหมาะ ซึ่งจะเอื้อใหก้ารสอบ
บญัชมีคีุณภาพทีด่ี นอกเหนือจากนัน้ระดบัที่พอเหมาะนัน้กย็งัไม่สามารถระบุหรอืวดัค่าออกใน 
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เชงิรูปธรรมได้ (Nelson, 2009) มาตรฐานการสอบบญัชกี าหนดให้ผูส้อบบญัชตี้องด ารงไว้ซึ่ง
การสังเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยการตัง้ค าถามอย่างต่อเนื่องว่าข้อมูลที่ ได้
รวบรวมไวน้ัน้อาจก่อใหเ้กดิการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ (สภา
วชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2555) แต่ในทางปฏบิตัยิงัคงมกีรณีที่ผูส้อบบญัชไีม่ไดใ้ช้
การสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีที่เหมาะสม ดงัจะเหน็ได้จากในกรณีการเพกิถอน
ใบอนุญาต และพกัการใชใ้บอนุญาต โดยในปี พ.ศ. 2505 มกีารตราพระราชบญัญตัผิูส้อบบญัช ี
พ.ศ. 2505 ขึน้ จากนัน้ไดต้ัง้คณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีสอบบญัช ีเรยีกโดยย่อว่า 
“ก.บช.” ซึ่งอยู่ในการก ากบัของกระทรวงพาณิชย ์โดยมอี านาจตามมาตรา 10 ในการเพกิถอน
หรอืพกัใบอนุญาตผูส้อบบญัช ีและการประชุมเพื่อเพกิถอนหรอืพกัใบอนุญาตนัน้เป็นการประชุม
ภายในหน่วยราชการ จึงมิได้มีการเปิดเผยตวัเลขจ านวนผู้สอบบญัชทีี่ถูกเพิกถอนหรือพัก
ใบอนุญาตต่อสาธารณะอย่างสม ่าเสมอ และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 พระราชบญัญตัผิูส้อบบญัช ี
พ.ศ. 2505 ได้ถูกยกเลกิไป โดยแทนทีด่ว้ยพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 ซึ่งอ านาจการ
เพกิถอนหรอืพกัใบอนุญาตเป็นอ านาจของคณะกรรมการจรรยาบรรณ โดยจากการสบืคน้ในชว่งปี 
พ.ศ. 2547 - 2559 ปีทีผ่า่นมา สภาวชิาชพีบญัชฯี โดยค าสัง่คณะกรรมการจรรยาบรรณไดท้ าการเพกิ
ถอนใบอนุญาตผูส้อบบญัชเีป็นจ านวนรวม 11 ราย และในส่วนของการพกัการใชใ้บอนุญาตนัน้
ตามพระราชบญัญัติการบญัช ีพ.ศ. 2547 ได้ก าหนดระยะเวลาในการได้รบัโทษไม่เกิน 3 ปี  
จงึท าให้ผูท้ี่ยงัคงสถานะถูกพกัใบอนุญาตผูส้อบบญัช ีมจี านวนรวมทัง้สิ้น 4 ราย (สภาวชิาชพี
บญัชฯี, 2559) โดยมีสาเหตุหลกัจากการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของผู้สอบบญัช ีรวมทัง้ 
การไม่ใชว้จิารณญาณการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีในการตรวจสอบบญัชอีย่าง
เพยีงพอ            

ปัญหาการใชว้จิารณญาณของผูส้อบบญัชเีกี่ยวกบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชพีเป็นเรื่องทีม่กีารศกึษาวจิยัมาโดยตลอดแต่เพิง่มาในระยะหลงัทีม่กีารพฒันามาตรวดัการ
สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดย Hurtt (2010) ไดพ้ฒันามาตรวดัที่ใช้
ประมาณระดบัลกัษณะเชงิพฤตกิรรม (Trait) ของการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี
โดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เข้าด้วยกนั ความสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีเป็น
ทศันคตสิ าคญัทีเ่สรมิความสามารถของผูส้อบบญัชใีนการวนิิจฉยัหรอืแยกแยะสถานการณ์ต่างๆ
ที่อาจส่งผลต่อการแสดงข้อมูลทางการเงินที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ และการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์นัน้ๆ ได้อย่างเหมาะสม สิง่ที่ผูส้อบบญัชพีึงระลกึ คอืการรกัษาระดบั
ความสงสยัในระดบัทีเ่หมาะสมเพยีงพอให้งานสอบบญัชนีัน้มคีุณภาพที่ดตีามระดบัความเสีย่ง 
หากระดบัความสงสยัน้อยจนเกนิไปกจ็ะท าให้การวางแผนและขอบเขตการตรวจสอบนัน้ไม่
ครอบคลุมความเสี่ยงที่มอียู่ ส่งผลให้วางแผนการสอบบญัชนีัน้ไม่เพยีงพอและครอบคลุมกบั
ความเสี่ยงที่มีอยู่จริง ในทางตรงกนัข้ามหากระดบัความสงสยัที่มากจนเกินไปและยึดหลัก      
ความระมดัระวงัเกนิกว่าที่ควร อาจท าให้ผูส้อบบญัชขียายขอบเขตการตรวจสอบใช้เวลาและ
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ทรพัยากรในการสอบบญัชเีกนิกวา่ความจ าเป็น (Hurtt, 2010) ความสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
นัน้จงึรวมถงึการประเมนิหลกัฐานการสอบบญัชเีชงิพนิิจพเิคราะหแ์ละระมดัระวงัเตรยีมพรอ้ม
เมื่อพบหลกัฐานทีแ่ย้งกนั ซึ่งท าให้สงสยัในความน่าเชื่อถอืของสารสนเทศที่ไดร้บัจากผูบ้รหิาร
และผูม้หีน้าที่ในการก ากบัดูแลของกจิการนอกจากนี้ในข ัน้ของการทดสอบความน่าเชื่อถอืของมาตร
วดัดงักล่าว ซึ่ง Hurtt (2010) ไดร้ะบุวา่มาตรวดันัน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้ประกอบวชิาชพี ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ เนื่องจากโดยปกตแิล้วบุคคลย่อมมี
ทศันคตแิละความคดิเหน็แตกต่างกนั รวมถงึระดบัการศกึษา ประสบการณ์ที่แตกต่างกนั ซึ่ง
อาจจะส่งผลต่อความระมดัระวงัทีเ่พิม่ขึน้และส่งผลต่อการสงัเกตและสงสยัที่เพิม่ขึน้ดว้ย อกีทัง้
ประเทศไทยกบัประเทศสหรฐัอเมรกิามสีภาวะแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรมที่แตกต่างกนั 
จงึเกดิค าถามขึน้วา่ผูป้ระกอบวชิาชพีทีอ่ยู่ในภูมปิระเทศที่แตกต่างออกไปตามสภาวะสงัคมและ
วฒันธรรม ความสมัพนัธข์องลกัษณะทางประชากรศาสตรก์บั  ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผู้
ประกอบวชิาชพีจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืไม่ ต่อมามผีูส้นใจน ามาตรวดัของ Hurtt (2010)นี้
ไปใชใ้นการทดสอบในประเทศต่าง  ๆเป็นอนัมาก เชน่ Urboniene, Endrawes, and Matawie (2013) ได้
ท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางความคดิและระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพีของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัในประเทศลทิวัเนีย พบวา่นกัศกึษา
ที่มีอายุมากจะมีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีมากกวา่นกัศกึษาทีม่อีายุน้อย   

ส าหรบัในประเทศไทยแม้จะมกีารน ามาตรวดัของ Hurtt (2010) มาใชใ้นประเทศไทย
โดย ชาญชยั ตัง้เรอืนรตัน์ (2559) แต่การวจิยัดงักล่าวกเ็ป็นการทดสอบถงึความเหมาะสมของ
การน ามาตรวดัดงักล่าวมาใชใ้นประเทศไทยแต่มไิด้น าไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูส้อบ
บญัชซีึ่งได้ลงมือปฏิบตัิงานจริง หากแต่เป็นเพียงนักศกึษาระดบัปริญญาตรีเท่านัน้ รวมถึง
ประเทศไทยกย็งัขาดงานวจิยัเชงิประจกัษ์ด้านนี้อยู่มาก (ไพลนิ ตรงเมธรีตัน์ และนวพร พวงมณ,ี 
2557) จากเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ผูศ้กึษาจงึสนใจน ามาตรวดัของ Hurtt (2010) มาใชใ้นการวดัระดบั
การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชภีาษีอากร
ในประเทศไทย 
  
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาระดับการสังเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของผู้สอบบญัชใีน
ประเทศไทย 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบบญัชี
ระหว่างผูป้ฏบิตังิานด้านการสอบบญัช ี3 กลุ่ม อนัได้แก่ ผูส้อบบญัชภีาษีอากร ผูส้อบบญัชรีบั
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อนุญาต และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีใ่หก้ารรบัรองงบการเงนิของผูส้อบบญัชภีาษอีากรเพิม่จาก
งบการเงนิปกตดิว้ย 

3. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบบญัชี
ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 

ในการศกึษาครัง้นี้ ผู้ศกึษาจะศกึษาระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี
ของผูส้อบบญัช ี3 กลุ่มด้วยกนั ได้แก่ ผูส้อบบญัชภีาษีอากร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตทีใ่หก้ารรบัรองงบการเงนิของผูส้อบบญัชภีาษอีากรเพิม่จากงบการเงนิปกตดิว้ย 
รวมถงึศกึษาระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีแยกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตวัอย่างเท่านัน้ 

ทัง้นี้ปัจจยัด้านอื่นๆ ที่มิใช่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น คุณภาพงานสอบบญัช ี
ความรู้เกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ หรือค่านิยมส่วนบุคคล เป็นต้น มิได้อยู่ใน
ขอบเขตของการศกึษานี้ 
 
ค านิยามศพัท ์
 

การศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบันี้ มคี าศพัทเ์ฉพาะทีใ่ชใ้นงานศกึษา ดงันี้ 
ผูส้อบบญัชภีาษีอากร  หมายถงึ ผูส้อบบญัชทีี่สามารถตรวจสอบและรบัรองงบการเงนิ

เฉพาะหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลขนาดเลก็ ซึ่งมทีุนจดทะเบยีนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท สนิทรพัยร์วมไม่เกนิ 
30 ล้านบาทและ รายได้รวมไม่เกนิ 30 ล้านบาท (กรมสรรพากร, ส านักงานมาตรฐานการสอบ
บญัชภีาษอีากร, 2560) 

งบการเงนิของผูส้อบบญัชภีาษีอากร  หมายถงึ งบการเงนิทีไ่ด้รบัการยกเวน้ไม่ตอ้งจดั
ใหง้บการเงนิไดร้บัการตรวจสอบหรอืรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย
การยกเวน้ไม่ต้องจดัให้งบการเงนิได้รบัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต พ.ศ. 2544   
โดยมเีงื่อนไขดงันี้ 

1. ทุนจดทะเบยีนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท 
2. สนิทรพัยร์วมไม่เกนิ 30 ลา้นบาท 
3. รายไดร้วมไม่เกนิ 30 ลา้นบาท  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  หมายถงึ ผูส้อบบญัชทีีส่ามารถตรวจสอบและรบัรองงบการเงนิ 

ตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึ่งในมาตรา 11 ก าหนดวา่ “งบการเงนิตอ้งไดร้บัการ
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ตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เวน้แต่งบการเงนิของผูม้หีน้าทีจ่ดัท า
บญัชซีึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีนที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยที่มทีุน สนิทรพัย์ หรอืรายได้ 
รายการใดรายการหนึ่งหรอืทุกรายการ ไม่เกนิทีก่ าหนดโดยกฎกระทรวง” 

งบการเงนิปกต ิ หมายถงึ งบการเงนิตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. สภาวชิาชพีบญัชฯี หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกรมสรรพากร ส านักงานก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการต่างๆ สามารถน ามาตรวดั
นี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิคุณภาพของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชภีาษีอากร 
เพื่อด ารงในการเป็นผูส้อบบญัชทีี่มีประสทิธภิาพอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากในปัจจุบนันี้ยงัไม่มี
การวดัระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีอย่างเป็นมาตรฐาน  

2. ผลการศกึษาทีไ่ด้จะเป็นจุดเริม่ต้นทีจ่ะสามารถน าไปสู่การวจิยัในประเทศไทยดา้น
การสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบสอบบญัชใีนประเทศไทยซึ่งมอียู่ไม่มาก
นกั จะสามารถใชป้ระโยชน์ของผลการศกึษาครัง้นี้ในงานวจิยัต่อไปได ้เนื่องจากยงัไม่มงีานวจิยั
เกี่ยวกบัการน ามาตรวดัของ Hurtt (2010) ที่เป็นฉบบัดัง้เดมินี้ ไปใชใ้นการวดัระดบัการสงัเกต
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชภีาษีอากร
มาก่อน 

3. องค์กรหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวกบัการตรวจสอบบญัชี  อาจน ามาตรวดัดงักล่าวไปใช้
เพื่อคดัเลอืกพนกังานเขา้ท างานหรอืใชป้ระเมนิคุณภาพพนกังานในองคก์รเป็นประจ า เพื่อคงไว้
ซึ่งประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
วจิารณญาณในการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีเป็นหนึ่งในคุณสมบตัอินัส าคญั

ยิง่ส าหรบัผูส้อบบญัช ีในมาตรฐานการสอบบญัชไีดก้ าหนดให้ผูส้อบบญัชตีอ้งด ารงไวซ้ึ่งการสงัเกต
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีอย่างพอเพยีงและสม ่าเสมอ เพื่อใหง้บการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
มคีุณภาพ ในบทนี้จะกล่าวถงึแนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผู้ประกอบ
วชิาชพี และทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมลี าดบัดงัต่อไปนี้ 

1. ความหมายของการใชว้จิารณญาณในการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 
2. แนวคดิเกีย่วกบัการสอบบญัช ี
3. ความเป็นมาของวชิาชพีสอบบญัช ี
4. สรุปสาระส าคญัของมาตรฐานการสอบบญัชรีหสั 200 
5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1.  ความหมายของการใช้วิจารณญาณในการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบ
วิชาชีพ (Professional Skepticism) 
 

การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีเป็นหนึ่งในขอ้ก าหนดที่ถูกระบุในมาตรฐาน
การตรวจสอบบญัชรีหสั 200 เรื่อง วตัถุประสงคโ์ดยรวมของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและการปฏบิตัิ 
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีวา่ “ผูส้อบบญัชจีะต้องวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบ
โดยใชก้ารสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี โดยตระหนักว่าอาจมสีถานการณ์ทีท่ าใหง้บ
การเงินแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั” ต่อมาในย่อหน้าที่ ก 18 ถึง ก 22  
มกีารขยายความของการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี โดยสรุปความได้วา่ การสงัเกต
และสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีคอืการตัง้ขอ้สงสยัเกีย่วกบัหลกัฐานการสอบบญัช ีขอ้มูลทางบญัชี 
สถานการณ์ต่างๆ หรอืการใชส้มมตฐิาน ทีไ่ม่เหมาะสมหรอืขดัแยง้กนั รวมถงึการพจิารณาในด้าน
ความเพยีงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานต่างๆ ทีไ่ดร้บัภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ พฤตกิรรม
และความน่าเชือ่ถอืของผูบ้รหิาร และในมาตรฐานการสอบบญัชรีหสั 200 นี้ ยงัมกีารใหค้ านิยาม
ไวอ้กีว่า ความสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีเป็น “ทศันคตทิี่กอปรดว้ยการด ารงไวซ้ึ่งการสงัเกต
และสงสัย ระมัดระวงัในสภาวการณ์ที่อาจบ่งชี้ถึงปัญหาที่ท าให้รายงานทางการเงินขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัอนัอาจจะเป็นผลจากความผดิพลาดหรอืการทุจรติและการประเมนิ 
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หลกัฐานการสอบบญัชอีย่างระมดัระวงั” (สภาวชิาชพีบญัช,ี 2555) ซึ่งจะเหน็ได้ว่าการสงัเกต
และสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีที่มาตรฐานการสอบบญัชฉีบบั 200 ก าหนด และในมาตรฐาน
การสอบบญัชรีะหว่างประเทศมลีกัษณะที่ค่อนขา้งยากต่อค านิยามให้เขา้ใจได้โดยง่าย ต่อมา 
ศลิปพร ศรจี ัน่เพชร (2554) ไดอ้ธบิายถงึการใชว้จิารณญาณในการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูส้อบ
บญัช ีว่า ผูส้อบบญัชจีะต้องด ารงไวซ้ึ่งการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีทุกครัง้ทีท่ า
การตรวจสอบ รวมถงึการวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกนัการบดิเบอืนขอ้มูล
ในงบการเงนิอย่างมสีาระส าคญั รวมถงึนกัวชิาการคนอื่นๆ อาท ิไพลนิ ตรงเมธรีตัน์ และนวพร 
พวงมณี (2557) ได้อธิบายว่า ความสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีเป็นทศันคติส าคญัที่เสริม
ความสามารถของผูส้อบบญัชทีี่ใชใ้นการวนิิจฉัยขอ้มูลหรอืสถานการณ์ต่างๆที่จะส่งผลต่อการ
แสดงข้อมูลทางการเงินที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั การรกัษาระดบัความสงสยัใน
ระดบัที่เหมาะสมเพยีงพอกจ็ะท าให้งานสอบบญัชนีัน้มคีุณภาพดีตามระดบัความเสี่ยง แต่ถ้า
ระดบัความสงสยัน้อยเกนิไปกจ็ะท าใหก้ารวางแผนและขอบเขตการตรวจสอบนัน้ไม่ครอบคลุม
ความเสีย่งทีม่อียู่จรงิ (Underaudit) ในทางตรงกนัขา้มหากระดบัความสงสยัทีม่ากเกนิไปและยดึ
หลกัความระมดัระวงัเกนิไป ท าให้ผูส้อบบญัชตี้องขยายขอบเขตการตรวจสอบและใชเ้วลาใน
การตรวจสอบมากเกนิ (Overaudit)  

ส่วนในต่างประเทศ Nelson (2009) ไดใ้หค้ าอธบิายวา่การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชพีทีป่รากฎในมาตรฐานสอบบญัชตี่างๆ ยงัไม่มคีวามชดัเจนเนื่องจากมรีูปแบบการสงสยัที่
แตกต่างกนัไป โดยมตีัง้แต่การสงัเกตและสงสยัที่ “เป็นกลาง” (Neutral) ซึ่งหมายถงึการไม่เชือ่
หรอืเชื่อก่อนที่จะได้รบัหลกัฐานที่น่าเชื่อถอืจนเป็นที่พอใจ จนถงึการให้ “ผูส้อบบญัชสีงสยัไว้
ก่อน” (Presumptive Doubt) ว่าหลกัฐานหรอืขอ้มูลทีไ่ด้รบัมาไม่มคีวามน่าเชื่อถอื จนกว่าจะหา
จะหาหลกัฐานมาหกัลา้งขอ้สงสยันัน้ได ้(O’ Malley, 2007 อา้งถงึใน ชาญชยั ตัง้เรอืนรตัน์  2558, 
หน้า 8) ต่อมา Hurtt (2010) ไดเ้สนอความคดิเหน็วา่การสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี
เป็นลกัษณะเฉพาะตัวบุคคล ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายด้าน และเป็นลกัษณะเชิง
พฤตกิรรม (Trait) ซึ่งหมายถงึลกัษณะที่ค่อนขา้งเสถยีรและอยู่กบัตวับุคคลเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
หรอือาจจะเป็นลกัษณะชัว่คราวที่ถูกกระดว้ยสถานการณ์ที่เผชญิอยู่ (State) ท าให้ต่อมา Hurtt 
(2010) ไดท้ าการพฒันามาตรวดัระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีขึน้ โดยอาศยั
ขอ้สมมตฐิานทีเ่ป็นกลาง (Neutral) อนัหมายถงึ การทีไ่ม่ใหข้อ้สรุปใดๆ จนกวา่หลกัฐานทีไ่ดร้บั
มาจะมากเพยีงพอในการสนบัสนุนค าอธบิายในหลกัฐาน มาตรวดัที่ถูกพฒันาขึน้มาถูกทดสอบ
จากทัง้ อาจารย ์นกัศกึษา รวมถงึผูป้ระกอบวชิาชพีสอบบญัช ีจนในทีสุ่ดสามารถระบุปัจจยัทีอ่ยู่
ในค านิยามของการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีได ้6 ดา้น อนัไดแ้ก่ ความรูส้กึนึกคดิ
ในการตัง้ขอ้สงสยั (Questioning Mind) การชะลอการลงความเหน็ (Suspension of Judgement) 
การค้นควา้หาความรู ้(Search of Knowledge) ความเขา้ใจในเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Understanding) การตดัสินใจได้ด้วยตนเอง (Self-Confidence) ดงันัน้จึงสรุป
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ความหมายของการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีได้ว่า คอืคุณลกัษณะส่วนบุคคลซึ่ง
อยู่กบัตวับุคคลในชว่งระยะเวลาหนึ่งหรอืชัว่คราว และเมื่อไดร้บัหลกัฐานมาจะยงัไม่ใหข้อ้สรุปใด 
จนกวา่หลกัฐานทีไ่ดร้บัมาจะเพยีงพอ   
 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการสอบบญัชี 
        

สมาคมการบญัชอีเมรกินั (The American Accounting Association : AAA) ได้ให้ความหมาย
ของการสอบบญัชไีว้ว่า “การสอบบัญช ีคือ กระบวนการของการรวบรวมและการประเมิน
หลกัฐานเกี่ยวกบัสารสนเทศ เพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกบัระดบัความสอดคล้องต้องกนัของ
สารสนเทศนัน้กบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวแ้ละการสื่อสารผลลพัธท์ี่ผูใ้ชส้นใจ การสอบบญัชคีวร
ปฏบิตัโิดยบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามเป็นอสิระ” (ศลิปพร ศรจี ัน่เพชร และนิพนัธ์ 
เหน็โชคชยัชนะ , 2557 หน้า 1-5)  

จากค านิยามข้างต้น จะท าให้การสอบบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้         
(ศลิปพร ศรจี ัน่เพชร และนิพนัธ ์เหน็โชคชยัชนะ, 2557 หน้า 1-5 – 1-11) 

1. การรวบรวมและประเมนิหลกัฐาน (Accumulating and Evaluating Evidence) 
หลกัฐานการสอบบญัช ีหมายถงึ ขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิใดๆ ทีผู่ส้อบบญัชไีดร้บั และ

ใช้เป็นเกณฑ์ในการสรุปว่าข้อมูลหรือสารสนเทศที่ตรวจสอบนัน้แสดงไว้ตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้ผูส้อบบญัชมีหีน้าทีร่วบรวมหลกัฐานการสอบบญัชใีห้เพยีงพอและเหมาะสม โดยใช้
วธิกีารตรวจสอบและประเมนิหลกัฐานการสอบบญัชนีัน้ เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปที่ใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
การรายงาน 

2. สารสนเทศและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้(Information and Established Criteria)  
สารสนเทศที่ตรวจสอบนัน้ควรอยู่ในรูปแบบที่สามารถพสิูจน์ได้ (Verifiable Form) 

และมีหลกัเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ผู้สอบบญัชสีามารถน ามาใช้ประเมินสารสนเทศดงักล่าวได้ 
หลกัเกณฑ์ที่ผูส้อบบญัชใีชใ้นประเมินขึน้อยู่กบัลกัษณะของสารสนเทศที่ตรวจสอบ เช่น การ
ตรวจสอบงบการเงินจะใช้เกณฑ์ที่เรียกว่า “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Financial 
Reporting Standards: FRS)” แต่ถ้าเป็นการตรวจสอบภาษีอากรจะใช้เป็นเกณฑ์ที่เรียกว่า 
“ประมวลรษัฎากร” เป็นตน้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (FRS) หมายถงึ มาตรฐานและการตคีวามทีอ่อก
โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชอีนัประกอบไปดว้ย 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิแต่ละฉบบั 
- มาตรฐานการบญัชแีต่ละฉบบั 
- การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิแต่ละเรื่อง 
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- การตคีวามมาตรฐานการบญัชแีต่ละฉบบั 
เดมิผูส้อบบญัชเีรยีกมาตรฐานการรายงานทางการเงนิวา่หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

(Generally Accepted Accounting Principles : GAAP) ส่วนนักบัญชีนัน้เดิมเรียกมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิวา่มาตรฐานการบญัช ี(Accounting Standards : AS)  

3. บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระ (Competent & Independent 
Person) 

ผูป้ระกอบวชิาชพีสอบบญัช ีหรอืที่เรยีกว่าผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตนัน้ ควรมคีวามรู้
ความสามารถ และความช านาญในวชิาชพีเป็นพเิศษเชน่เดยีวกบัวชิาชพีอสิระอื่นๆ อาท ิแพทย์ 
ทนายความ วศิวกร สถาปนิก และควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชแีละการสอบบญัช ีจากสถาบนั 
การศกึษา รวมถงึประสบการณ์ในการปฏบิตังิานตลอดจนการพฒันาความรูต้่อเนื่องทางวชิาชพี 
(Continuing Professional Development : CPD)  

4. การรายงาน (Reporting) 
รายงานถอืเป็นผลงานของผูส้อบบญัช ีซึ่งใชส้ื่อสารผลลพัธข์องการปฏบิตังิานใหก้บั

ผูใ้ช ้ประเภทของรายงานผูส้อบบญัชจีะแตกต่างกนัไป ตามลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิและขอ้สรุป
จากการปฏบิตังิาน เช่น รายการสอบทานงบการเงนิ รายงานการตรวจสอบงบการเงนิ เป็นตน้ 
ในรายงานของผูส้อบบญัชนีัน้ ควรแจ้งให้ผูใ้ชข้อ้มูลได้ทราบถงึ ระดับความสอดคล้องต้องกนั
ของสารสนเทศที่ตรวจสอบกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้อาท ิการตรวจสอบงบการเงนิเป็นการ
ตรวจสอบเพื่อทีจ่ะแสดงความเหน็วา่งบการเงนิ มกีารแสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงนิสดโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหรอืไม่ 
เป็นตน้ 

 
2.1 วตัถปุระสงคข์องการสอบบญัชี  

มาตรฐานการสอบบญัช ีรหสั 200 เรื่อง วตัถุประสงค์โดยรวมของผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตและการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชไีด้ก าหนดวตัถุประสงค์ของ
การสอบบญัช ีหรอืการตรวจสอบงบการเงนิไวด้งันี้ 

“วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบคอื เพิม่ระดบัความเชือ่มัน่ของผูใ้ชง้บการเงนิที่มี
ต่องบการเงนิ การบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวเกดิขึน้ได้โดยการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัชี
ว่างบการเงินได้จดัท าในสาระส าคญัตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ” 
ดงันัน้ วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบงบการเงนิ คอื การแสดงความเหน็ว่างบการเงนิไดแ้สดง
ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดของกจิการโดยถูกตอ้งตามควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ” 
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2.2 ความต้องการเชิงเศรษฐกิจของการสอบบญัชี 
ผูใ้ชง้บการเงนิย่อมตอ้งการสารสนเทศทีเ่ชือ่ถอืไดใ้นการตดัสนิใจ สารสนเทศทีไ่ม่

มีความน่าเชื่อถือหรือมีความเสี่ยง (Information Risk) จะท าให้ผู้ใช้ตดัสินใจผดิพลาดได้ ซึ่ง
ความเสีย่งในสารสนเทศมาจากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 

1. ความห่างไกลของสารสนเทศ (Remoteness of Information) 
ผูต้ดัสนิใจจะไม่ได้รบัรู้สารสนเทศที่เกดิขึน้เป็นคนแรก แต่สารสนเทศเหล่านี้

ส่งผา่นมาจากผูอ้ื่น ดงันัน้โอกาสทีจ่ะเกดิขอ้ผดิพลาดอย่างตัง้ใจ หรอืไม่ตัง้ใจย่อมมไีดเ้สมอ  
2. ความล าเอยีงและมูลเหตุจูงใจของผู้ให้สารสนเทศ (Biases and Motives of 

the Provider) 
ผูบ้รกิารของกจิการอาจบดิเบอืนทีจ่ะน าเสนอขอ้สารสนเทศตามทีเ่ป็นจรงิ  

อนัอาจมสีาเหตุจากความกดดนัทางการเงนิทีม่ตี่อผูบ้รหิาร เชน่ กจิการประเมนิผลงานของผูบ้รกิาร
โดยองิกบัสารสนเทศในงบการเงนิ หรอืกจิการอยู่ในอุตสาหกรรมที่ตกต ่าและลม้เหลว แต่ตอ้งการ
สรา้งก าไรเพื่อใหร้าคาหุน้สูงขึน้ เป็นตน้ 

3. ปรมิาณขอ้มูลมหาศาล (Voluminous Data) 
เมื่อกจิการมดี าเนินธุรกจิในปรมิาณมากขึน้ ขอ้มูลกจ็ะมปีรมิาณมากขึน้ตาม

ลกัษณะของการด าเนินธุรกิจนัน่คือ โอกาสที่กิจการจะบนัทึกข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่
เหมาะสม ย่อมมมีากขึน้ ขอ้ผดิพลาดเลก็น้อย ย่อมไม่มผีลกระทบต่อความถูกต้องตามที่ควร
ของสารสนเทศโดยรวม หรอืเรียกอย่างหนึ่งว่าไม่มสีาระส าคญั แต่ถ้าขอ้ผดิพลาดเลก็ๆ น้อยๆ 
นี่เพิม่ปรมิาณมากขึน้ ย่อมส่งผลจะส่งผลใหม้สีาระส าคญัได ้ 

4. รายการคา้ทีส่ลบัซบัซ้อน (Complex Exchange Transactions) 
รายการและเหตุการณ์ทางบญัชคีวามซบัซ้อนมากขึน้ อนัเป็นเหตุจากมธีุรกรรม

ใหม่ๆ เกดิขึน้ เชน่ เครื่องมอืทางการเงนิใหม่ๆ การบนัทกึบญัชใีหถู้กตอ้งจงึเป็นเรื่องยุ่งยากดว้ย 
4.1 ผูใ้ชส้อบทานสารสนเทศดว้ยตนเอง (Use verified Information) 

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ เช่นตรวจสอบการบนัทึกบญัชี
และเอกสารต่างๆ จนท าให้แน่ใจว่าสารสนเทศนัน้น่าเชื่อถอื แต่ในทางปฏบิตัจิรงิๆ เป็นไปได้
ยากเนื่องจากมตีน้ทุนสูงมากทีจ่ะท าการตรวจสอบดว้ยตนเอง 

4.2 ผูใ้ชร้่วมรบัความเสีย่งสารสนเทศกบัผูบ้รหิาร (Users Shares Information 
Risk with Management) 

ส าหรบกรณีนี้ ผูใ้ชส้ารสนเทศทีผู่บ้รหิารจดัท าขึน้ในการตดัสนิใจ และ
ยอมรบัความเสี่ยงที่สารสนเทศอาจมขีอ้ผดิพลาด ส่วนในทางกฎหมาย หากผูบ้รหิารได้จงใจ
หรอืไม่จงใจบดิเบอืนการน าเสนอสารสนเทศผูบ้รหิารย่อมต้องชดใชค้วามเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อ
ผูใ้ชน้ัน้ หากตามวธินีี้ ผูใ้ชก้ย็งัคงมคีวามเสี่ยงที่กจิการนัน้ไม่สามารจ่ายเงินชดใชค้่าเสียหาย 
เชน่ กรณทีีก่จิการถูกศาลฟ้องลม้ละลาย 
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4.3 การจดัให้มกีารตรวจสอบงบการเงนิ (Audited Financial Statements are 
Provided) 

เป็นวธิทีีน่ิยมมากทีสุ่ด โดยใชบุ้คคลภายนอกเป็นผูต้รวจสอบงบการเงิน 
โดยอยู่ภายในสมมุตฐิานว่างบการเงนิที่ตรวจสอบแล้วย่อมมคีวามถูกต้องตามควร ไม่ล าเอยีง
และมคีวามเชื่อถอืไดใ้นระดบัหนึ่ง กฎหมายจ ากดัสทิธแิก่บุคคลทัว่ไปในการตรวจสอบงบการเงิน 
แต่ไดม้อบสทิธดิงักล่าวแก่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเท่านัน้ 

งบการเงนิจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงนิ กต็่อเมื่อไดร้บัการรบัรอง
จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแล้วว่า งบการเงนินัน้แสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ
กจิการโดยถูกตอ้งตามควร และไดจ้ดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ    

 
2.3 ความแตกต่างระหว่างการสอบบญัชีกบัการบญัชี 

1. การสอบบญัช ีหมายถงึ กระบวนการของการรวบรวม และการประเมนิหลกัฐาน
ที่เกี่ยวกบัสารสนเทศเพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกบัระดบัความสอดคล้องกนัของสารสนเทศนัน้
กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้และการสื่อสารผลลพัธใ์หผู้ใ้ชท้ีส่นใจ 

2. การบญัช ีหมายถงึ กระบวนการจดบนัทกึ การจดัประเภท และการสรุปเหตุการณ์
ทางเศรษฐกจิในลกัษณะอย่างมเีหตุผล เพื่อให้สารสนเทศทางการเงนิส าหรบัการตดัสนิใจของ
ผูใ้ชท้ ัง้ภายในและภายนอก 

ผูใ้ชภ้ายใน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร พนกังานในกจิการ 
ผู้ใช้ภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณะชนทัว่ไป และหน่วยงาน

ก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.4 กระบวนการของการสอบบญัชี 
การสอบบญัชเีป็นกระบวนการของการรวบรวม และประเมนิหลกัฐานการสอบบญัช ี

เพื่อใหผู้ส้อบบญัชสีามารถสรุปผลการตรวจสอบและจดัท ารายงานการสอบบญัชไีด ้โดยสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 ข ัน้ตอน ดงันี้ 

1. การวางแผนงานตรวจสอบ ประกอบดว้ย 
1.1 การพจิารณารบังานสอบบญัช ี
1.2 การรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัธุรกจิทีต่รวจสอบ 
1.3 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบในเบือ้งตน้ 
1.4 การก าหนดระดบัความมสีาระส าคญั 
1.5 การประเมินความเสี่ยงในการสอบบญัชทีี่ยอมรบัได้ และความเสี่ยง

สบืเนื่อง 
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1.6 การท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายใน และการประเมนิความเสีย่งจาก
การควบคุม 

1.7 การพฒันากลยุทธก์ารสอบบญัชโีดยรวม 
2. การปฏิบตัิงานตรวจสอบ ประกอบด้วย การทดสอบการควบคุม และการ

ตรวจสอบเนื้อหาสาระดงัต่อไปนี้ 
2.1 วงจรรายได ้
2.2 วงจรรายจ่าย 
2.3 วงจรการผลติ 
2.4 วงจรการลงทุน 
2.5 วงจรจดัหาเงนิ 
2.6 การตรวจสอบทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

3. การเสรจ็สิน้การสอบบญัช ีและการออกรายงานการสอบบญัช ี
3.1 การประเมนิผลจากหลกัฐานการสอบบญัช ี
3.2 การเสนอรายการปรบัปรุงและรายการจดัประเภทบญัชใีหม่ 
3.3 การออกรายงานการสอบบญัช ี

 
3.  ความเป็นมาของวิชาชีพการสอบบญัชี 
 

การสอบบญัชมีพีฒันาการมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัตามสภาพแวดลอ้ม 
เช่น เศรษฐกจิ กฎหมาย การเมอืง เทคโนโลยแีละสงัคม ที่เปลี่ยนแปลงไป การศกึษาประวตัิ
ความเป็นมาของการสอบบญัชทีัง้ในต่างประเทศและในประเทศไทยเอง จะช่วยให้เข้าใจถงึ
พฒันาการของวชิาชพีสอบบญัชแีละเหตุผลของการเปลีย่นแปลงในวชิาชพีสอบบญัชทีีเ่กดิขึน้ใน
ปัจจุบนั และแนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้โดย ศลิปพร ศรจี ัน่เพชร และนิพนัธ ์เหน็โชคชยั
ชนะ (2557, หน้า 2-2 – 2-31) ไดอ้ธบิายถงึความเป็นมาของการสอบบญัชไีวด้งันี้  

การสอบบญัชไีด้ก าเนิดขึ้นก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 15 แต่จุดก าเนิดที่แท้จริงของการ
ตรวจสอบงบการเงนิยงัเป็นที่โต้เถยีงกนัอยู่ หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์บนัทกึว่า แนวคดิของ
การตรวจสอบได้เกิดขึ้นแล้วตัง้แต่สมยัอยีิปต์โบราณและสมยับาบิโลเนีย ชาวอียิปต์โบราณ
ก าหนดให้ผูเ้กบ็ภาษี 2 คน จดรายการภาษี และมีการสอบยนัความถูกต้องของการบนัทกึนี้
อย่างอสิระ ชาวโรมนัก าหนดใหม้กีารกระทบยอดรายจ่ายทีไ่ดร้ ับการอนุมตักิบัรายจ่ายที่เกดิขึน้
จรงิ แม้ว่าการสอบบญัชจีะถอืก าเนิดมานานแล้ว แต่พฒันาการทางการสอบบญัชเีกดิขึน้อย่าง
รวดเรว็ในครสิตศ์ตวรรษที ่19 
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1. การสอบบญัชสีมยัก่อนจนถงึ ค.ศ. 1900 (ก่อนพ.ศ. 2443) 
ในช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที่ 18 ประเทศองักฤษเริม่ปฏวิตัอิุตสาหกรรม เจ้าของ

กจิการเขา้มาเกีย่วขอ้งในกจิการน้อยลง และแต่งตัง้ให้ผูบ้รหิารมอือาชพีด าเนินกจิการแทนตน 
การแบ่งแยกความเป็นเจ้าของกบัการบริหารโดยบุคคลภายนอก ท าให้การตรวจสอบเป็นที่
ต้องการมากขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจจบัการทุจรติและการประเมนิความรบัผดิชอบของ
ผูบ้รหิาร 

วตัถุประสงคข์องการสอบบญัชเีริม่เปลีย่นมาจากการตรวจจบัการทุจรติ มาเป็นการ
ตรวจสอบเพื่อแสดงความเหน็ต่อความถูกต้องตามที่ควรของงบการเงนิ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ชง้บการเงนิ เนื่องจากมผีูใ้ชข้อ้มูลมากขึน้ ความเจรญิเตบิโตของตลาดการเงนิ
และตลาดทุนมสี่วนชว่ยอย่างมากใหว้ชิาชพีสอบบญัชเีป็นทีต่อ้งการมากขึน้ 

2. การสอบบญัชใีนชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่20 (พ.ศ. 2443 – พ.ศ. 2543) 
วชิาชพีสอบบญัชใีนสหรฐัอเมรกิาได้พฒันาอย่างรวดเรว็หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 1 

แต่ความเขา้ใจผดิเกี่ยวกบัรายงานของผูส้อบบญัชยีงัคงมอียู่ จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1917 สมาคม 
นกับญัชขีองสหรฐัอเมรกิา (ต่อมาเรยีกวา่สมาคมผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา) 
ได้ร่วมมอืกบัธนาคารกลาง (The Federal Trade Commission) จดัท าเอกสาร Uniform Accounting 
ซึ่งเป็นเอกสารทีใ่ห้ค าแนะน าในการจดัท ารายงานทางการเงนิใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั เนื้อหา
ในเอกสารมีการปรบัปรุงหลายครัง้จนในปี ค.ศ. 1925 ได้ให้ชื่อเอกสารนี้ว่า  Verification of 
Financial Statements ซึ่งกล่าวถงึวธิกีารตรวจสอบงบดุล ต่อมาปี ค.ศ. 1929 เอกสารดงักล่าว
ไดอ้ธบิายถงึการตรวจทานงบการเงนิ ซึ่งรวมถงึงบก าไรขาดทุนด้วย และในปี ค.ศ. 1936 มบีทบาท
การตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบญัช ีกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดหลกัทรพัยม์สี่วนส าคญัยิง่ในการพฒันาวชิาชพีสอบบญัชใีนสหรฐัอเมรกิา เนื่องจาก
กฎหมายตลาดหลกัทรพัย์ของสหรฐัอเมรกิาในปี ค.ศ. 1934 ก าหนดให้งบการเงนิของบริษัท
มหาชนจ ากดัตอ้งไดร้บัการตรวจสอบประจ าปี เพื่อป้องกนัและคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

โดยสรุปแล้ว ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีเหตุการณ์ส าคญัเกี่ยวกบัวชิาชพีการสอบ
บญัชดีงัต่อไปนี้ 

1. วตัถุประสงค์ของการสอบบญัชเีปลี่ยนจากการมุ่งเน้นจบัการทุจรติไปเป็นการ
พจิารณาความถูกตอ้งของงบการเงนิ 

2. ขอบเขตความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชเีพิม่มากขึน้ หมายความวา่ มกีารขยาย
ขอบเขตของความรบัผดิชอบจากผูบ้รหิารและผูบ้รหิารของกจิการที่ตรวจสอบ ไปยงับุคคลที่สาม 
เชน่ หน่วยงานของ 

1. ทางการ หน่วยงานก ากบัดูแล และผูล้งทุนทีเ่ป็นสาธารณะชนทัว่ไป 
2. เปลีย่นขอบเขตจากการตรวจสอบทุกรายการอย่างละเอยีดไปเป็นการเลอืก

ตวัอย่างมาทดสอบ ท าใหป้ระหยดัตน้ทุนในการตรวจสอบ 
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3. การใหค้วามส าคญักบัการประเมนิประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดลกัษณะ เวลา และขอบเขตของวธิกีารทดสอบ และการเลอืก
ตวัอย่างรายการ 

4. การพฒันาวธิกีารตรวจสอบใหม่ๆ ที่ใชก้บัระบบคอมพวิเตอร์ และการใช้
คอมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องมอืชว่ยในการตรวจสอบ 

5. ผูส้อบบญัชตี้องหาวธิป้ีองกนัตนเองจากคดคีวามฟ้องร้องที่เกดิขึน้กบัตน 
โดยการเพิ่มความระมัดระวงัรอบคอบ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ตลอดจนการ
ประกนัภยั 

6. บริษัทมหาชนจ ากดัต้องเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นอย่างเพียงพอตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงนิ และตามมาตรฐานทีก่ าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ทัง้นี้ เพื่อไม่ให้
ผูใ้ชง้บการเงนิหลงผดิ 

7. ผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นในการประเมินความเสี่ยงของ
รายการทุจรติทีม่สีาระส าคญั 

8. บริการอื่นของผู้สอบบัญชีมีความส าคัญมากขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่
เปลีย่นแปลงไป และตามความตอ้งการทีห่ลากหลายของลูกคา้ เชน่ งานทีป่รกึษาทางธุรกจิ การ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั 
เป็นตน้ 

3. การสอบบญัชใีนชว่งครสิตศ์ตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั) 
ในครสิตศ์ตวรรษที ่21 มเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในวชิาชพีสอบบญัช ีดงันี้ 
1. การประสานเขา้หากนัระดบัโลก (Global Harmonization) วชิาชพีสอบบญัชใีน

หลายประเทศ เชน่ ประเทศไทย สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัรองักฤษ เป็นตน้ ก าลงัประสาน
เข้าหากนัผ่านทางมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (International Financial 
Reporting Standards: IFRS) เป็นหนึ่งเดียว โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ก าหนดขึน้จากคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ ( International Accounting 
Standards Board : IASB) เนื่องจากองค์การก ากบัหลกัทรพัย์ระหว่างประเทศ (IFRS) เพื่อให้
งบการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ุกแห่งทัว่โลกสามารถเปรยีบเทยีบกนัได้ 
อนัท าให้การซื้อขายหลกัทรพัย์แบบไร้พรมแดน หรือโลกาภิวตัน์เป็นไปอย่างสะดวกและมี
ประสทิธผิล 

2. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ขยายเพิ่มขึ้น (Expanded 
Accountability) ความตอ้งการหรอืกระแสเรยีกรอ้งในความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตังิานตาม
หน้าที่ได้เติบโตและขยายออกไปจากงบการเงิน โดยครอบคลุมถึงรายงานต่อสาธารณชน
เกี่ยวกบัการควบคุมภายในต่อการรายงานทางการเงินขององค์กรโดยเฉพาะผู้สอบบญัชใีน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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3. การก าหนดมาตรฐานการสอบบญัช ี (Setting Auditing Standards) สหพนัธ์ 
นกับญัชรีะหวา่งประเทศ (IFAC) มบีทบาทส าคญัยิง่ในการส่งเสรมิและสนับสนุนสถาบนัวชิาชพี
สอบบญัชใีนทุกประเทศใชม้าตรฐานการสอบบญัชรีะหว่างประเทศ เพื่อให้การปฏบิตังิานทาง
วชิาชพีสอบบญัชเีป็นไปตามมาตรฐานการเดยีวกนัทัว่โลก รวมถงึการสร้างความเชื่อมัน่ใหแ้ก่
วชิาชพีสอบบญัช ี

4. การรายงานทางการเงนิที่ละเอยีดและรวดเร็วขึน้ (More detailed Reporting) 
เนื่องจากผูใ้ชง้บการเงนิต้องการสารสนเทศที่เป็นปัจจุบนัมากกว่างบการเงนิประจ าปีหรอืราย
ไตรมาส โดยการใชภ้าษา XBRL (Extensible Business Reporting Language)  

5. ความต้องการเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ปรับปรุง (Demand for improved 
Corporate Governance) และการรายงานความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ( Increased Risk Reporting) 
สาธารณชนตอ้งการสารสนเทศทางดา้นความเสีย่งเกี่ยวกบักจิการเพิม่ขึน้ วชิาชพีตรวจสอบทัง้
การตรวจสอบภายนอกและการตรวจสอบภายในมบีทบาททีส่ าคญัต่อการก ากบัดูแลกจิการ 

6. ความสลบัซบัซ้อนทางรายการค้า เช่น เครื่องมอืทางการเงนิและอนุพนัธ์ทาง
การเงนิ เป็นตน้ การประมาณการทางบญัชทีีซ่บัซ้อน เชน่ โครงสรา้งผลประโยชน์ของพนักงาน 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์เป็นตน้ ตลอดจนถงึการบญัชมีูลค่ายุตธิรรม (Fair Value Accounting) 
ส่งผลให้ผูส้อบบญัชตีอ้งพฒันาความรูค้วามสามารถของตนใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลง หรอือาจ
ใชผ้ลงานของผูเ้ชีย่วชาญ 

จากการเปลี่ยนแปลงกระแสดงักล่าว ส่งผลให้ผู้สอบบญัชตี้องมีทกัษะและความรู้ที่
จ าเป็นเพื่อปฏบิตังิานสอบบญัชอีย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลดงัต่อไปนี้ 

1. เขา้ใจบทบาทของการสอบบญัชแีละการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงาน
ทางการเงนินัน้น่าเชือ่ถอืไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่าย 

2. เข้าใจการออกแบบองค์กรและการใช้กลยุทธ์องค์กรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
รายงานทางการเงนิ 

3. ประเมินกระบวนการทางธุรกิจและกลยุทธ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อรายงานทาง
การเงนิทีอ่อกแบบและน าไปใช ้

4. ประเมนิผลกระทบของปัจจยัภายนอกทีม่ตี่อองคก์รในตลาดระหวา่งประเทศ 
5. ประเมนิผลกระทบของปัจจยัภายในทีส่รา้งความเสีย่งใหเ้กดิขึน้ภายในองคก์ร 
6. ประเมนิการควบคุมภายในทีต่อบสนองต่อความเสีย่งองคก์ร 
7. บูรณาการความรู้ทางธุรกจิเกี่ยวกบัองค์กรเขา้กบัความรู้ทางการบญัชเีพื่อพฒันา

ความคาดหวงัเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิ 
8. เชื่องโยงความเข้าใจที่มีต่อความเสี่ยงขององค์กรกบัการพิจารณาเรื่องรายงาน

ทางการเงนิและความต้องการของผูส้อบบญัชใีนการก าหนดลกัษณะ ขอบเขตและเวลาที่ใชใ้น
การปฏบิตังิานสอบบญัช ี
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9. พฒันาความคดิเชงิวเิคราะห์ เหตุผลทางจรรยาบรรณ และทกัษะการแก้ไขปัญหา 
เพื่อการวเิคราะหป์ระเดน็ทางการสอบบญัชเีป็นไปอย่างระมดัระวงัและเทีย่งธรรม      
 
4.  สรปุสาระส าคญัของมาตรฐานการสอบบญัชีรหสั 200 
 

เพื่อที่จะใหม้าตรฐานการสอบบญัชขีองประเทศไทยมคีวามเป็นสากลและสอดคลอ้งกนั 
มาตรฐานการสอบบญัชขีองประเทศไทยนัน้มกีารแปลมาจาก “มาตรฐานการสอบบญัชรีะหวา่ง
ประเทศ” (International Standards on Auditing : ISA) ทีจ่ดัท าขึน้โดยสหพนัธน์กับญัชรีะหวา่ง
ประเทศ (International Federation of Accountants : IFAC อ่านว่า ไอแฟค) ส าหรบัมาตรฐาน
การสอบบญัชรีหสั 200 เรื่อง วตัถุประสงคโ์ดยรวมของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีนัน้ถอืเป็นหลกัอนัส าคญัยิง่ เพราะจะท าให้ผูต้รวจสอบ
บญัชมีคีวามเขา้ใจ ในภาพรวมของการตรวจสอบ วตัถุประสงค์ และยงัได้อธบิายถงึนิยามของ 
“การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ” เอาไว้อีกด้วย การท าความเข้าใจเกี่ยวกบั
มาตรฐานฉบบันี้จึงเป็นส่วนส าคญัที่จะช่วยให้เข้าใจ นิยามของการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพีไดด้มีากขึน้ โดยมาตรฐานฉบบันี้มที ัง้หมด 24 ย่อหน้า โดยสรุปเนื้อหาไดด้งันี้  

4.1 ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีรหสั 200 
มาตรฐานการสอบบญัชฉีบบันี้ไดก้ าหนดวตัถุประสงคโ์ดยรวมในการตรวจสอบงบ

การเงินของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต และอธิบายถึงลกัษณะและขอบเขตการตรวจสอบเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์เหล่านัน้ได้ อาทิ การบงัคบัใช้และโครงสร้างของมาตรฐานการสอบบญัช ี
รวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบทัว่ไปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในทุกๆ  งาน
ตรวจสอบ และจะใชค้ าวา่ “ผูส้อบบญัช”ี แทนค าวา่ “ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต” 

มาตรฐานการสอบบญัชคีวรปรับใช้ตามความจ าเป็นในกรณีที่น าไปใช้ในการ
ตรวจสอบขอ้มูลทางการเงนิในอดตี และไม่ไดก้ล่าวถงึความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ีทีอ่าจถูก
ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบงัคบัอื่นๆ ตวัอย่างเช่น การขายหลกัทรพัย์ต่อสาธารณะนัน้ 
ความรบัผดิชอบของผู้สอบบญัชกีจ็ะแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบญัช ีแต่
อย่างไรก็ตามถ้าผู้สอบบญัชีพบว่าหลกัเกณฑ์ต่างๆ ในมาตรฐานฉบับนี้มีประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ ผูส้อบบญัชกีต็รวจน าแนวทางตามมาตรฐานฉบบันี้มาปฏบิตัดิว้ย 

 
4.2 การตรวจสอบงบการเงิน 

วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบคอื เพื่อเพิม่ระดบัความเชือ่มัน่ของผูใ้ชง้บการเงนิ
ทมีมตี่องบการเงนิ โดยการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัชวี่างบการเงนินัน้ได้จดัท าขึน้ถูกตอ้ง
ตามควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหรอืไม่    
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งบการเงนิที่จะถูกตรวจสอบ ผูบ้รหิารกจิการมหีน้าที่จดัท างบการเงนิ แม้มาตรฐาน
การสอบบญัชไีม่ได้มกีารก าหนดความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารไวก้ต็าม แต่การตรวจสอบจะท า
บนหลกัการทีว่า่ “ผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีก่ ากบัดูแลอย่างเหมาะสม และไดท้ราบถงึความรบัผดิชอบ
อนัเป็นพื้นฐานของการปฏบิตังิานตรวจสอบ การตรวจสอบงบการเงนิไม่ได้ปลดเปลื้องความ
รบัผดิชอบของผูบ้รหิารหรอืผูม้หีน้าที่ก ากบัดูแล” ดงันัน้จะเหน็ว่าจากถ้อยความดงักล่าวท าให้ 
ผูบ้รหิารและผูม้หีน้าที่ก ากบัดูแลมคีวามรบัผดิชอบต่องบการเงนิอยู่แต่เป็นความรบัผดิชอบขัน้
พื้นฐานในการปฏบิตังิานตรวจสอบ ซึ่งขอบเขตความรบัผดิชอบดังกล่าวนัน้แตกต่างในแต่ละ
ประเทศ แต่มสี่วนส าคญัทีต่อ้งทราบถงึความรบัผดิชอบของตนดงัต่อไปนี้ 

(ก) เรื่องการจดัท างบการเงนิตามแม่บทการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่ง
รวมถงึการน าเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามควร 

(ข) เรื่องการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จ าเป็น เพื่อการจดัท างบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลอนัขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ที่เกิดจากการทุจริตหรอื
ผดิพลาด และ 

(ค) จดัเตรยีมสิง่ต่อไปนี้แก่ผูส้อบบญัช ี
(1) การเขา้ถงึขอ้มูลทัง้หมดที่ผูบ้รหิารเหน็ว่าเกี่ยวขอ้งกบัการจดัท างบ

การเงนิ เชน่ การบนัทกึบญัช ีเอกสารหลกัฐาน และขอ้มูล 
(2) ขอ้มูลเพิม่เตมิเมื่อผูส้อบบญัชรีอ้งขอ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

และ 
(3) การเขา้ถงึบุคคลต่างๆ ภายในกจิการไดอ้ย่างไม่มขีอ้จ ากดั ซึ่งผูส้อบ

บญัชเีหน็วา่จ าเป็นทีต่อ้งไดร้บัขอ้มูลจากบุคคลเหล่านัน้ 
ผูส้อบบญัชจีะต้องได้รบัค ายนืยนัจากผูบ้รหิารว่าได้รบัทราบและเขา้ใจถึงความ

รบัผดิชอบตามขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ เพราะเป็นเงื่อนไขเบือ้งตน้ในการรบังานสอบบญัชี 
ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารตอ้ง 
- ระบุแม่บทการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
- จดัท างบการเงนิตามแม่บทการรายงานทางการเงนิดงักล่าว 
- แสดงค าอธบิายเกีย่วกบัแม่บทการรายงานทางการเงนิดงักล่าวในงบการเงนิ

อย่างเพยีงพอ 
ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารจะต้องใชดุ้ลยพนิิจอนัเหมาะสมในการก าหนด

ประมาณการทางบญัชทีีส่มเหตุสมผล การใชดุ้ลยพนิิจตอ้งกระท าโดยยดึแม่บทการรายงานทาง
เงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

กิจการอาจจะท างบการเงินขึ้นมา 2 ประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการที่
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 



18 

- งบการเงนิเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป เพื่อสนองความต้องการขอ้มูลทางการเงนิ
โดยทัว่ไปของผูใ้ชท้ีห่ลากหลาย” โดยงบการเงนิชนิดนี้จะน าเสนอต่อบุคคลภายนอกของกจิการ 

- งบการเงนิเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลทาง
การเงนิที่เป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจไม่มแีสดงในงบการเงนิเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป โดยงบการเงนิ
ชนิดนี้น าเสนอต่อบุคคลภายในบรษิทั 

นอกจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิจะเป็นส่วนหนึ่งของแม่บทการรายงาน
ทางการเงนิ แต่อาจรวมถงึแหล่งขอ้มูลอื่น ซึ่งมดีงัต่อไปนี้ 

- สภาพแวดล้อมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ รวมถึง กฎหมาย ข้อบงัคบั
ทางวชิาชพี ค าพพิากษา และภาระหน้าดา้นจรรยาบรรณวชิาชพี ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการบญัชี 

- การตคีวามทางการบญัชขีองหน่วยงานทีม่อี านาจ หรอืความคดิเหน็เกี่ยวกบั
ประเด็นทางการบญัชทีี่เกิดขึ้น ซึ่งได้มีการพิมพ์เผยแพร่โดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ก าหนดมาตรฐาน เชน่ องคก์รทางวชิาชพี หรอืองคก์รทางกฎหมาย 

- วิธีปฏิบัติโดยทัว่ไปและวิธีปฏิบัติทางอุตสาหกรรม ที่ได้รับการยอมรับ
แพร่หลายและกวา้งขวาง และ 

- วรรณกรรมทางบญัช ี
เมื่อมกีารขดัแยง้ระหว่างแม่บทการรายงานทางการเงนิกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆ ให้ถอื

ปฏบิตัติามแหล่งขอ้มูลทีม่อี านาจสูงสุด 
การก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของงบการเงนิ เป็นการอธบิายถงึหลกัการกวา้งๆ 

ซึ่งสามารถใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการน าไปปฏบิตัไิด้ 
งบการเงนิทีส่มบูรณ์จะประกอบไปดว้ย 
- งบแสดงฐานะการเงนิ 
- งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็หรอืงบแสดงผลการการด าเนินงาน 
- งบก าไรสะสม 
- งบแสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิซึ่งไม่รวมส่วนของเจา้ของ 
- งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 
- งบแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- งบแสดงผลการด าเนินงานแยกตามสายผลติภณัฑ์ 
และเพื่อเป็นหลกัพื้นฐานในการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ีผูส้อบบญัชตี้อง

ไดม้าซึ่งความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่ งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ไม่ว่าเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ความเชื่อมัน่ดงักล่าว
เป็นความเชื่อมัน่ระดบัสูง จะเกดิกต็่อเมื่อหลกัฐานที่ผูส้อบบญัชรีวบรวมได้นัน้ เพยีงพอ ความ
เชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลจะชว่ยลดความเสีย่งของการสอบบญัชลีงใหอ้ยู่ในระดบัต ่าทีย่อมรบัได ้



19 

อย่างไรกด็คีวามเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลไม่ไดค้วามเชื่อมัน่ในระดบัสูงสุด เพราะว่าการตรวจสอบ
มีข้อจ ากดัสบืเนื่อง ท าให้หลกัฐานที่รวบรวมได้ในการสอบบญัชสี่วนใหญ่ ที่ผู้สอบบญัชจีะใช้
สรุปผลและแสดงความคดิเหน็ จะตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาประกอบดว้ย หลกัฐานทีร่วบรวม
ไดไ้ม่ไดม้ขีอ้สรุปในตวัเอง 

 
4.3 ความเพียงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชี 

หลกัฐานการสอบบญัชมีคีวามจ าเป็นต่อการสนับสนุนความเหน็และรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีหลกัฐานการสอบบญัชสี่วนใหญ่ได้มาจากการรวบรวม การใชว้ธิกีารตรวจสอบใน
ระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงขอ้มูลที่ได้รบัจากแหล่งอื่นๆ เช่น การตรวจสอบครัง้ก่อนๆ วธิี
ควบคุมคุณภาพของส านักงานเกี่ยวกบัการตอบรบัและการคงไว้ซึ่งความสมัพนัธ์ของลูกค้า 
หลกัฐานการสอบบญัชปีระกอบดว้ยขอ้มูลทีย่นืยนัและสนบัสนุนสิง่ที่ผูบ้รหิารไดใ้หก้ารรบัรองไว้
เกี่ยวกบังบการเงนิ หรอืบางกรณีที่ไม่มขีอ้มูลเนื่องจากผูบ้รหิารปฏเิสธที่จะให้ค ารบัรองตามที่
รอ้งขอ กถ็อืวา่เป็นหลกัฐานการสอบบญัชดีว้ยเชน่กนั 

ความเพยีงพอและความเหมาะสมของหลกัฐานมคีวามสมัพนัธก์นั ความเพยีงพอ
จะเป็นการประเมนิจากปรมิาณหลกัฐานการสอบบญัช ีปรมิาณหลกัฐานการสอบบญัชจีะเท่าใด
นัน้อยู่ที่ว่าความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิของผูส้อบบญัชเีป็นเท่าใด ความ
เสี่ยงที่ประเมนิได้สูงขึน้ ผูส้อบบญัชกีต็้องการปรมิาณหลกัฐานการสอบบญัชทีี่มากขึน้ตามกัน 
แต่หากคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีนัน้ยิ่งสูงขึ้น ผู้สอบบัญชีอาจต้องการปริมาณ
หลกัฐานการสอบบญัชทีีน้่อยลง แต่อย่างไรกด็ ีถา้ปรมิาณหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บันัน้มาก
ขึน้ไม่สามารถชดเชยกบัหลกัฐานทีด่อ้ยคุณภาพได้ 

ความเหมาะสม เป็นการประเมินเกี่ยวกบัคุณภาพของหลักฐานการสอบบญัช ี 
วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดม้คีวามน่าเชือ่ถอืไดแ้ละเกีย่วขอ้งเพยีงใด เพื่อใชส้นบัสนุนขอ้สรุป
ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ี

ความเหมาะสมอย่างเพยีงพอของหลกัฐานการสอบบญัชเีพื่อลดความเสีย่งในการ
สอบบญัชใีห้อยู่ในระดบัต ่าที่ยอมรบัได้นัน้ เป็นเรื่องการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพี  
มขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในมาตรฐานการสอบบญัชรีหสั 500  

ความเสีย่งในการสอบบญัช ี
ความเสี่ยงจากการสอบบญัชเีป็นผลมาจากความเสี่ยวจากการแสดงขอ้มูลที่ขดั

ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัและความเสีย่งจากการตรวจสอบ การประเมนิความเสีย่งขึน้อยู่
กบัวธิขีองการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซึ่งขอ้มูลเพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ  
การประเมนิความเสีย่งเป็นดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีมากกวา่จะเป็นเรื่องของความสามารถ
ในการวดัค่าอย่างแม่นย า 
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ความเสี่ยงจากการสอบบญัชไีม่ได้หมายถึงความเสีย่งทางธุรกจิของผูส้อบบญัช ี
อาท ิการแพ้คดคีวาม การเผยแพร่ข่าวเชงิลบ หรอืเหตุการณ์อื่นอนัเกดิจากการตรวจสอบงบ
การเงนิ 

ความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ซึ่งสามารถ
เกดิไดส้องระดบัคอื  

- ระดบัของงบการเงนิโดยรวม และ  
- ระดบัที่เกี่ยวกบัสิง่ที่ผูบ้รหิารไดใ้ห้การรบัรองไวส้ าหรบัประเภทของรายการ 

ยอดคงเหลอืทางบญัช ีและการเปิดเผยขอ้มูล 
ความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในระดบังบ

การเงินรวมหมายถึงความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่
เกี่ยวข้องกบังบการเงินโดยรวมอย่างแผ่กระจาย มีแนวโน้มที่จะกระทบสิ่งที่ผู้บริหารให้การ
รบัรองไว ้

ความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในระดบัที่
เกี่ยวกบัสิง่ทีผู่บ้รหิารรบัรองไว ้ม ี2 ส่วนคอื ความเสีย่งสบืเนื่องและความเสีย่งจากการควบคุม  
ซึ่งเป็นความเสีย่งของกจิการมอียู่ 

ความเสี่ยงสบืเนื่องในบางเรื่องที่เกี่ยวขอ้งอาจสูงกว่าเรื่องอื่นๆ เช่น ความเสี่ยง
สืบเนื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการค านวณที่ซับซ้อนหรอืบญัชทีี่ประกอบด้วยประมาณการทางบญัช ี 
ซึ่งมคีวามไม่แน่นอนทีเ่ป็นนัยส าคญักบัสถานการณ์ภายนอกที่อาจก่อให้เกดิความเสีย่งทางธุรกิจ 
กอ็าจมผีลกระทบต่อความเสี่ยงสบืเนื่อง อาท ิพฒันาการทางเทคโนโลยทีี่เป็นไปอย่างรวดเรว็ 
ท าให้สนิค้าบางชนิดล้าสมยั ซึ่งเป็นเหตุให้สนิค้าคงเหลอืมแีนวโน้มที่จะแสดงยอดสูงเกนิจรงิ 
รวมถงึปัจจยัภายนอกดว้ย เชน่ การขาดเงนิทุนหมุนเวยีนทีเ่พยีงพอเพื่อการด าเนินงานต่อเนื่อง 

ความเสีย่งจากการควบคุม เป็นผลมาจากการออกแบบ การน าไปปฏบิตั ิและการ
ดุแลรกัษาการควบคุมภายในของผูบ้รหิาร ในการระบุความเสีย่งทีพ่บนัน้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
วตัถุประสงค์เกี่ยวกบัการจดัท างบการเงนิของกจิการ อย่างไรกด็แีม้ว่าจะออกแบบการควบคุม
ภายในไวด้เีพยีงใด กส็ามารถลดลงได ้รวมถงึไม่สามารถก าจดัความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิได้เนื่องจากขอ้จ ากดัสบืเนื่องของการควบคุม
ภายใน อาจรวมถงึความเป็นไปได้ของขอ้ผดิพลาดหรอืความผดิพลาดของมนุษยไ์ด ้หรอือาจะ
ถูกควบคุมจะถูกแทรกแซงโดยการสมรูร้่วมคดิโดยผูบ้รหิารหรอืไม่ ดงันี้จงึเหน็ไดว้่าความเสีย่ง
จากการควบคุมบางส่วนจงึตอ้งมอียู่เสมอ ผูส้อบบญัชตีอ้งหรอือาจเลอืกทดสอบประสทิธผิลของ
การปฏบิตัติามการออกแบบการควบคุม เพื่อก าหนดลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการ
ตรวจสอบเนื้อหาสาระทีจ่ะท า 
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ผู้สอบบญัชสีามารถประเมนิความเสี่ยงสบืเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุม
แยกกนัหรอืรวมกนัได ้ขึน้อยู่กบัวธิกีารทีเ่ลอืกได้ 

แนวปฏิบตัิในการระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในระดบัของงบการเงนิและระดบัทีเ่กีย่วกบัสิง่ทีผู่บ้รหิารไดใ้ห้การ
รบัรองไว ้อยู่ในมาตรฐานการสอบบญัช ีรหสั 315 

ความเสีย่งจากการตรวจสอบ  
ความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีผู่ส้อบบญัชี

เชื่อว่ามอียู่ยิง่สูงขึน้ ความเสี่ยงจากการตรวจสอบที่สามารถยอมรบัไดจ้ะยิง่ลดลง ดงันัน้แสดง
ความหลกัฐานการสอบบญัชตีอ้งมคีวามเชือ่ถอืมากขึน้ตามดว้ย 

ความเสี่ยงจากการตรวจสอบเกี่ยวข้องกบัลกัษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของ
วธิกีารตรวจ ดงันัน้ความเสี่ยงจากการตรวจสอบจงึขึน้อยู่กบัประสทิธผิลของวธิกีารตรวจสอบ
และการน าวธิกีารตรวจสอบไปปฏบิตั ิเชน่  

- การวางแผนทีเ่พยีงพอ 
- การจดับุคลากรในกลุ่มผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบอย่างเหมาะสม 
- การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี และ 
- การควบคุมดูแลและสอบทานงานตรวจสอบทีป่ฏบิตั ิ
ตวัอย่างขา้งตน้จะชว่ยเพิม่ประสทิธผิลของวธิกีารตรวจสอบและน าวธิกีารตรวจสอบ

นัน้ไปปฏิบตัิ และลดโอกาสที่ผู้สอบบญัชอีาจเลือกวธิีการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมหรอืผดิวธิี 
หรอืแปลความหมายการตรวจสอบผดิพลาด 

ขอ้ก าหนดและแนวปฏบิตัใินการวางแผนการตรวจสอบงบการเงนิและตอบสนอง
ของผูส้อบบญัชอียู่ในมาตรฐานการสอบบญัชรีหสัที ่300 และ 330         

ขอ้จ ากดัสบืเนื่องของการสอบบญัช ี
ความเสีย่งของการสอบบญัชไีม่สามารถลดลงเป็นศนูย ์ดงันัน้จงึไม่สามารถได้มา

ซึ่งความเชื่อมัน่ในระดบัสูงสุดว่างบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อเทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัทีเ่กดิจากการทุจรติหรอืผดิพลาดได ้เนื่องจากมขีอ้จ ากดัสบืเนื่อง อนัไดแ้ก่ 

- ลกัษณะของรายงานทางการเงนิ 
- ลกัษณะของวธิกีารตรวจสอบ และ 
- ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปฏบิตังิานตรวจภายในระยะเวลาและตน้ทุนทีเ่หมาะสม 
- ลกัษณะของรายงานทางการเงนิ 
รายการในงบการเงนิจงึมคีวามผนัแปรระดบัหนึ่งซึ่งไม่สามารถจ ากดัได้โดยการใช้

วธิกีารตรวจสอบเพิม่เตมิ ลกัษณะเชน่นี้ส่วนมากมกัเป็นประมาณการทางบญัช ีผูส้อบบญัชตี้อง
พจิารณาอย่างรอบคอบ 
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- ลกัษณะของวธิกีารตรวจสอบ 
- ผูส้อบบญัชมีขีอ้จ ากดัในทางปฏบิตัแิละกฎหมายในการไดม้าซึ่งหลกัฐานการ

สอบบญัช ี 
- ผูบ้รหิารไม่ไดใ้หข้อ้มูลทีค่รบถว้นตามทีผู่ส้อบบญัชรีอ้งขอ 
- มกีารทุจรติทีม่กีารวางแผนอย่างซบัซ้อนรอบคอบ 
- ผูส้อบบญัชไีม่มอี านาจทางกฎหมายอย่างเฉพาะ เชน่ อ านาจในการตรวจคน้ 
ความทนัต่อเวลาของรายงานทางการเงนิและความสมดุลระหวา่งประโยชน์ที่ได้รบั

กบัตน้ทุนทีเ่สยีไป 
ผูส้อบบญัชคีวรพจิารณาวธิกีารตรวจสอบที่ดทีี่สุดมาใช ้แม้อาจจะมปัีญหาด้าน 

ความยากล าบาก ระยะเวลา หรอืตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรกต็าม ความเกีย่วขอ้งและน่าเชือ่ถอื
ของขอ้มูลมแีนวโน้มทีจ่ะลดลงเมื่อเวลาผา่นไป จงึควรพจิารณาเปรยีบเทยีบความสมดุลระหว่าง
ความเชือ่ถอืไดข้องขอ้มูลและตน้ทุนขอ้มูล ดงันัน้ผูส้อบบญัชจีงึจ าเป็นตอ้ง 

- วางแผนการตรวจสอบ 
- มุ่งการตรวจสอบไปยงับญัชทีีค่าดว่าจะมคีวามเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดั

ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ส่วนบญัชทีีค่าดวา่มคีวามเสีย่งน้อยกม็ุ่งการตรวจสอบน้อย 
- ใชก้ารทดสอบและวธิกีารอื่นๆในการตรวจสอบประชากร 
ต่อมา มาตรฐานการสอบบญัชไีด้ระบุขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการวางแผนและการ

ปฏบิตังิานสอบบญัช ีโดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชตีอ้งระบุ 
เรื่องอื่นทีม่ผีลกระทบของขอ้จ ากดัสบืเนื่องของการสอบบญัช ี
สิง่ทีผู่บ้รหิารไดใ้หก้ารรบัรองไวบ้างเรื่อง อาจจะมผีลกระทบจากขอ้จ ากดัสบืเนื่อง

ที่มตี่อความสามารถของผูส้อบบญัชใีนการตรวจพบการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญันัน้มนียัส าคญัอย่างมาก สิง่ทีผู่บ้รหิารไดใ้หก้ารรบัรองไวร้วมถงึ 

- การทุจรติ โดยเฉพาะการทุจรติเกีย่วกบัผูบ้รหิารระดบัสูง (สามารถดูเพิม่เตมิ
ใน มาตรฐานการสอบบญัชรีหสั 240) 

- ความมีอยู่จริงและความครบถ้วนของความสมัพนัธ์และรายการบญัชีของ
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (สามารถดูเพิม่เตมิใน มาตรฐานการสอบบญัชรีหสั 550) 

- การไม่ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั (สามารถดูเพิม่เตมิใน มาตรฐานการ
สอบบญัชรีหสั 250) 

- เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตทีอ่าจท าใหก้จิการไมส่ามารถด าเนนิงาน
อย่างต่อเนื่องได ้(สามารถดูเพิม่เตมิใน มาตรฐานการสอบบญัชรีหสั 570) 

มาตรฐานการสอบบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งระบุวธิกีารตรวจสอบอย่างเฉพาะเพื่อช่วยลด
ผลกระทบของขอ้จ ากดัสบืเนื่อง 
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ข้อจ ากัดสืบเนื่องเป็นส่วนที่ท าให้การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัมไิด้ถูกตรวจพบ แม้จะมกีารวางแผนและปฏบิตัติามมาตรฐานการสอบบญัชอีย่าง
เหมาะสม ดงันัน้การตรวจสอบพบการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญใน  
งบการเงนิภายหลงั กไ็ม่ถอืวา่เป็นการไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานการสอบบญัชแีต่อย่างใด 

4.4 การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชตี้องปฏิบตัิตามมาตรฐานการสอบบญัชทีุกฉบบัที่เกี่ยวข้องกบัการ

ตรวจสอบ รวมถงึตอ้งเขา้ใจเนื้อหาทัง้หมดของมาตรฐานการสอบบญัชแีละน าไปปฏบิตัไิด้ 
ผู้สอบบญัชตี้องวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบ โดยค านึงถึงความสมัพนัธ์

ระหวา่งมาตรฐานการสอบบญัชดีว้ย เพื่อ 
(ก) พจิารณาว่ามวีธิกีารตรวจสอบใดบ้าง นอกเหนือจากที่ก าหนดในมาตรฐาน

การสอบบญัช ีเพื่อใหบ้รรลุในวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการสอบบญัชนีัน้ 
(ข) ประเมนิวา่หลกัฐานทีไ่ดร้บัเพยีงพอหรอืไม่ 
ภายในสถานการณ์เฉพาะผูส้อบบญัชสีามารถใชว้ธิกีารตรวจสอบทีไ่ม่ปฏบิตัิตาม

ขอ้ก าหนดกไ็ด ้
 
5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 

วรวทิย์ เลาหะเมทนี (2558ก) ศกึษาการวเิคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง
ค่านิยมเชงิวชิาชพี กบัการสงัเกตเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี และคุณภาพงานสอบบญัช:ี การศกึษา
เชงิประจกัษ์จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตในประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่าค านิยมเชงิวชิาชพีมี
อทิธพิลความสมัพนัธ์เชงิบวกต่อการสงัเกตเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีทัง้องค์ประกอบการใชดุ้ลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีและพฤตกิรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบระมดัระวงั และ
ผูส้อบบญัชทีีม่พีฤตกิรรมการตรวจสอบดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัจะมีคุณภาพการสอบบญัชี
ทีด่มีากยิง่ข ึน้ 

วรวทิย ์เลาหะเมทนี (2558ข) การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ค่านิยมส่วนบุคคลกบัการใชว้จิารณญาณในการสงัเกตเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของนกัศกึษาการ
บญัช ีผลการวจิยัพบว่า ความเมตตากรุณามคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมนีัยส าคญัต่อการใช้
ดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี ในขณะทีก่ารยดึถอืปฏบิตัติามกฎมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบอย่างมี
นยัส าคญัต่อการใชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี และการใชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนียัส าคญัต่อพฤตกิรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบ 

ชาญชยั ตัง้เรอืนรตัน์ (2559) ศกึษาความเหมาะสมของมาตรวดัการสงัเกตและสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีทีพ่ฒันาขึน้โดย Hurtt (2010) และน ามาใชใ้นประเทศไทยและการศกึษา
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ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีโดย
ใช้แบบสอบถามที่แปลมาจาก มาตรวดัของ Hurtt (2010) ผลการศกึษาพบว่ามาตรวดัของ    
Hurtt (2010) นัน้ให้ผลที่มคีวามใกลเ้คยีงกบัระดบัการสงัเกตและสงสยัของผูต้อบแบบสอบถาม 
นอกจากนี้ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าเพศชายและวยัวุฒทิีเ่พิม่ขึน้มผีลต่อการสงัเกตและสงสยั
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มากขึ้น โดยเพศชายมีความสัมพันธ์กับความเข้าใจในเรื่อง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการตดัสนิใจไดด้ว้ยตวัเอง ในขณะทีว่ยัวฒุมิผีลต่อความรู้สกึนึก
คดิในการตัง้ขอ้สงสยัและความมัน่ใจในตวัเอง 

Hurtt (2010) ได้ท าการศกึษาว่าปัจจยัด้านทศันคตหิรอืค่านิยมใดบ้างที่จะส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้ผูส้อบบญัชพีฒันาระดบัการสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีไดอ้ย่างไร เนื่องจากการ
สงัเกตเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีนัน้เป็นปรากฏการณ์ทีซ่บัซ้อน เนื่องจากเป็นทัง้ทศันคตขิองผูส้อบ
บญัชแีละจะสามารถสงัเกตได้จากพฤตกิรรมการตรวจสอบที่แสดงออกเท่านัน้ ซึ่งยากต่อให้ 
ค านิยามและวดัค าเพื่อการศกึษา พฒันามาตรวดัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี  
ผลการศกึษาพบวา่การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลาย
ด้านและเป็นพฤติกรรม (Trait) และน าไปสู่การพัฒนามาตรวดัการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวชิาชพีขึน้ โดยอาศยัขอ้สมมตฐิานของการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีใน
ลกัษณะที่เป็นกลาง อนัหมายถงึบุคลกิของบุคคลที่มแีนวโน้มที่จะยงัไม่ใหข้อ้สรุปใดจนกว่าจะ
ไดร้บัหลกัฐานอย่างเพยีงพอ จนสามารถระบุหมวดหมู่ของปัจจยัทีค่วรจะรวมอยู่ในค านิยามของ
การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี อนัไดแ้ก่ปัจจยัต่างๆดงันี้ ความรูส้กึนึกคดิในการตัง้
ขอ้สงสยั (Questioning Mind) การชะลอการลงความเหน็ (Suspension of Judgement) การคน้ควา้
หาความรู ้(Search  for Knowledge) ความเขา้ใจในเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Understanding) การตดัสนิใจไดด้ว้ยตวัเอง (Self-Determining or Autonomy) และความมัน่ใจใน
ตวัเอง (Self-Confidence) โดยที่ 3 ลกัษณะแรกจะเกีย่วกบัวธิกีารในการตรวจสอบหาหลกัฐาน 
โดยใช ้3 ลกัษณะนี้เพื่อหาขอ้มูลหรอืตรวจสอบหลกัฐานใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอก่อนจะลงความเหน็ 
ส่วนลกัษณะที ่4 คอืการพจิารณาวา่หลกัฐานทีไ่ดร้บัมคีวามน่าเชือ่ถอืหรอืไม ่ส่วน 2 ลกัษณะนัน้
เกี่ยวข้องกบัการจดัการอย่างเหมาะสมกบัข้อมูลที่ได้รบัมาเมื่อเกิดการสงสยัขึ้น มาตรวดัที่
พฒันาขึ้นได้ผ่านการทดสอบหลายด้านและการพสิูจน์ความน่าเชื่อถือทางสถติิ รวมถึงน าไป
ทดลองทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างที่เป็น อาจารย ์นกัศกึษาปรญิญาตร ีและผูป้ระกอบวชิาชพีสอบ
บญัช ีผลการทดสอบระบุวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัคะแนนทีค่ านวณ
ไดจ้ากมาตรวดันัน้



บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
ผู้ศกึษาได้ก าหนดระเบียบวธิีส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ โดยมีรายละเอียดแยกตาม

หวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
3. สมมตฐิานการศกึษา 
4. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
5. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะหข์อ้มูล 

 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ได้แก่ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตและ
ผู้สอบบญัชภีาษีอากรในประเทศไทย เนื่องจากจ านวนของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตนัน้ไม่ได้
สามารถระบุจ านวนทีแ่น่นอนได ้ผูศ้กึษาจงึใชจ้ านวนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากฐานขอ้มูลของ
สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ ณ วนัที ่30 มกราคม  พ.ศ. 2560 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตที่
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการตดิต่อ มจี านวน 1,221 ราย (สภาวชิาชพีบญัชฯี, 2560) และใน
ส่วนผูส้อบบญัชภีาษอีากรนัน้ ณ วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2560 ผูส้อบบญัชภีาษอีากรทีเ่ปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการตดิต่อขอขอ้มูลมจี านวน 3 ,243 ราย (กรมสรรพากร, 2560) ส าหรบั
ความครบถว้นของขอ้มูล ผูศ้กึษาไดต้รวจสอบความครบถว้นของรายชือ่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์
ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรเหล่านัน้ พบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีการเปิดเผยรายชื่อ
จดหมายอเิลก็ทรอนิกสส์่วนบุคคลครบถ้วน แต่ผูส้อบบญัชภีาษอีากรทีเ่ปิดเผยรายชื่อจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสส์่วนบุคคลมจี านวนเพยีง 2,361 ราย ดงันัน้จ านวนของผูส้อบบญัชภีาษอีากรที่จะ
น ามาเป็นประชากร คอื 2,361 ราย และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจ านวน 1,221 ราย รวมจ านวน
ประชากรทัง้สิน้ 3,582 ราย 

เนื่องจากผู้ศึกษาค านึงถึงความถูกต้องของผลการศึกษาเป็นส าคัญ ผู้ศึกษาจึงใช้
ประชากรทัง้หมดจ านวน 3,582 ราย เป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยแบ่งเป็นผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
จ านวน 1,221 ราย และผูส้อบบญัชภีาษอีากร 2,361 ราย โดยแสดงไดด้งัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 แสดงประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ท่ีมา: สภาวชิาชพีบญัชฯี (2560) และกรมสรรพากร (2560) 
        
2.  ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ผูศ้กึษาได้มกีารก าหนดตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษานี้ โดยแยกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ตวัแปรตามและตวัแปรอสิระ ซึ่งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้               

1. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชพีของผูส้อบบญัช ี(Level of Professional Skepticism) โดยใชม้าตรวดัแบบอตัราส่วน (Ratio 
Scale) มาตรวดัทีน่ ามาใชน้ี้เป็นมาตรวดัทีแ่ปลมาจาก Hurtt (2010)  โดย ชาญชยั ตัง้เรอืนรตัน์ 
(2559) มาตรวดัดงักล่าวถูกทดสอบแล้วว่าเหมาะสมส าหรบัการวดัระดบัการสงัเกตและสงสยั
เยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีในประเทศไทย ซึ่งมาตรวดัของ Hurtt (2010) จ านวน 30 ข้อคะแนน 
ลกัษณะข้อค าถามมีค าถามเชงิลบ (Negative Questions) จ านวน 8 ข้อ และค าถามเชงิบวก 
(Positive Questions) จ านวน 22 ขอ้ โดยมคีะแนนเตม็ 180 คะแนน โดยมคีะแนนอยู่ระหว่าง 
30 – 180 ซึ่งประกอบด้วยการให้ความเหน็แต่ละเรื่องแต่ละค าตอบใหเ้ลอืกตอบ 6 ระดบั ของ 
Likert Scale คอื มคี่าตัง้แต่ 1 – 6 โดยใหค้วามหมายดงันี้  

1 หมายถงึ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ทีสุ่ด  
2 หมายถงึ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  
3 หมายถงึ ไม่เหน็ดว้ย  
4 หมายถงึ เหน็ดว้ย  
5 หมายถงึ เหน็ดว้ยอย่างยิง่  
6 หมายถงึ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ทีสุ่ด  
โดยที่ก าหนดให้จ านวน Likert Scale มีจ านวนเป็นเลขคู่ เนื่องจาก จันทร์เพ็ญ  

รกัธรรม (2543) ได้ท าการศกึษาเปรียบเทียบค่าความเชื่อมัน่ของมาตรวดัเจตคติต่อครูแบบ
ลเิคอร์ทที่มรีูปแบบแตกต่างกนั ผลการศกึษาพบว่า ในกรณีที่ต้องการใหผ้ลการวดัมคีวามคงที่ 
รูปแบบการตอบที่มีตวัเลอืกเท่ากนัทัง้ทางด้านบวกและทางด้านลบนัน้มีแนวโน้มที่จะมีความ
คงทีใ่นการตอบมากทีสุ่ด 

2. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอย่าง เนื่องจาก Bonner (2007 อา้งถงึใน จตุรว์ทิย ์เขยีวชะอุ่ม, 2558, หน้า 8 - 9) ไดท้ าการ

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ผูส้อบบญัชภีาษี
อากร 

รวม 

ประชากร (N) และกลุ่มตวัอย่าง (n) 1,221   2,361 3,582 
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อธิบายว่าปัจจยัที่จะส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจและพฤติกรรมการตดัสินใจ แบ่งเป็น 3 ปัจจยั 
ได้แก่ ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านภารกจิ และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม โดยผู้ศกึษาท าการ
ก าหนดปัจจยัจ านวน 7 ปัจจยัซึ่งเป็นปัจจยัส่วนบุคคลทัง้หมด ที่คาดว่าจะส่งผลต่อระดับของ
ระดบัการสงัเกตเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบบญัชดีงัต่อไปนี้ 

2.1 ประเภทผู้สอบบัญชี (Type of Auditors) หมายถึง ประเภทใบอนุญาต
ทางด้านการสอบบญัชทีี่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รบั ในกรณีถ้าเป็นผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตให้
รวมถงึประเภทงบการเงนิที่ให้การรบัรอง โดยใชก้ารวดัค่าแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
เป็นค าถามปลายปิดใหเ้ลอืกตอบขอ้ใดขอ้หนึ่งเพยีงขอ้เดยีว โดยก าหนดให ้ 

1 = ผูส้อบบญัชภีาษอีากร  
2 = ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
3 = ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตที่ให้การรบัรองงบการเงินของผู้สอบบญัชภีาษี

อากรเพิม่จากงบการเงนิปกตดิว้ย 
2.2 เพศ (Gender) หมายถงึ เพศของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารวดัค่าแบบ

นามบญัญตั ิ(Nominal Scale) เป็นค าถามปลายปิดใหเ้ลอืกตอบขอ้ใดขอ้หนึ่งเพยีงขอ้เดยีว โดย
ก าหนดให ้ 

1 = เพศชาย และ 2 = เพศหญงิ  
2.3 อายุ (Age) หมายถงึ อายุของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารวดัค่าแบบอนัดบั 

(Ordinal Scale) เป็นค าถามปลายปิดใหเ้ลอืกตอบขอ้ใดขอ้หนึ่งเพยีงขอ้เดยีว โดยก าหนดให ้ 
1 = อายุน้อยกวา่ 31 ปี  
2 = อายุ 31 – 40 ปี  
3 = อายุ 41 – 50 ปี  
4 = อายุ 51 – 60 ปี  
5 = อายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป  

2.4 ระดบัการศกึษา (Education)  หมายถงึ ระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม
โดยใช้การวดัค่าแบบอนัดบั (Ordinal Scale) เป็นค าถามปลายปิดให้เลือกตอบขอ้ใดขอ้หนึ่ง
เพยีงขอ้เดยีว โดยก าหนดให ้ 

1 = ปรญิญาตร ี 
2 = ปรญิญาโท          
3 = ปรญิญาเอกหรอืสูงกวา่  

2.5 รายได้ต่อปี (Salary) หมายถงึ รายได้ต่อปีของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
รายได้ในส่วนการลงลายมอืชื่อรบัรองงบการเงนิเท่านัน้ มิได้รวมถึงรายได้จากการให้บรกิาร
อื่นๆ เช่น เงนิเดอืน ค่าที่ปรกึษา ค่าให้บรกิารปรกึษาอื่น โดยใชก้ารวดัค่าแบบอนัดบั (Ordinal 
Scale) เป็นค าถามปลายปิดใหเ้ลอืกตอบขอ้ใดขอ้หนึ่งเพยีงขอ้เดยีว โดยก าหนดให ้ 
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1 = ต ่ากวา่ 500,000 บาท  
2 = 500,001 – 1,500,000 บาท  
3 = 1,500,001 – 2,500,000 บาท  
4 = 2,500,001 – 3,500,000 บาท   
5 = 3,500,000 บาทขึน้ไป  

2.6 ประสบการณ์ท างาน (Working Experience) หมายถงึประสบการณ์ท างาน
ดา้นการตรวจสอบบญัชขีองผูต้อบแบบสอบถาม โดยนบัตัง้แต่การท างานเกี่ยวกบัด้านตรวจสอบ
บญัชใีนต าแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบญัชเีป็นปีเริ่มต้น โดยใช้การวดัค่าแบบอนัดบั (Ordinal Scale) 
เป็นค าถามปลายปิดใหเ้ลอืกตอบขอ้ใดขอ้หนึ่งเพยีงขอ้เดยีว โดยก าหนดให ้ 

1 = น้อยกวา่ 10 ปี  
2 = 10 – 19 ปี  
3 = 20 – 29 ปี  
4 = 30 – 39 ปี  
5 = 40 ขึน้ไป  

2.7 ลกัษณะในการปฏบิตังิาน (Types of Operation) หมายถงึลกัษณะการปฏบิตัิงาน
ตรวจสอบบญัชขีองผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การวดัค่าแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
เป็นค าถามปลายปิดใหเ้ลอืกตอบขอ้ใดขอ้หนึ่งเพยีงขอ้เดยีว โดยก าหนดให ้ 

1 = ผูส้อบบญัชอีสิระ และ 2 = สงักดัส านกังานสอบบญัช ี
 
และผูศ้กึษาไดก้ าหนดกรอบแนวคดิการศกึษาดงัภาพที ่1 
 
  ตวัแปรอิสระ                                                    ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการศกึษา 
3.  สมมติฐานการศึกษา 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการศกึษา 

 
ระดบัการสงัเกตและสงสยัเย่ียง
ผูป้ระกอบวิชาชีพของผูส้อบ

บญัชี 

- ประเภทผูส้อบบญัช ี
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศกึษา 
- รายไดต้อ่ปี 
- ประสบการณ์ในการท างาน  
- ลกัษณะในการปฏบิตังิาน 

 
 



29 

3.  สมมติฐานการศึกษา 
 
ในการศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดก้ าหนดสมมตฐิานไว ้7 ขอ้ ดงัตอ่ไปนี้  
1. ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างที่เป็น ผู้สอบ

บญัชภีาษีอากร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีใ่หก้ารรบัรองงบการเงนิใน
สทิธขิองผูส้อบบญัชภีาษีอากร มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ โดยใชว้ธิกีารทางสถติทิดสอบการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way ANOVA) โดยก าหนดสมตฐิานดงันี้ 

H0: ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างทีม่ปีระเภท
ผูส้อบบญัชตี่างกนั มคี่าไม่แตกต่างกนั  

Ha: ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างทีม่ปีระเภท
ผูส้อบบญัชตี่างกนั มคี่าแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ 

2. ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างที่เป็นเพศชาย 
เพศหญงิ มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ โดยใชว้ธิกีารทางสถติทิดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มที่
เป็นอสิระต่อกนั (Independent Sample t-test) โดยก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 

H0: ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของเพศชายและเพศหญงิ ไม่
แตกต่างกนั   

Ha: ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของเพศชายและเพศหญิง 
แตกต่างกนั                                                                                                    

3. ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ ต่างกนั 
มีความแตกต่างกันหรือไม่โดยใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว    
(One-Way ANOVA) โดยก าหนดสมมตฐิานดงันี้    

H0: ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชพีของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ต่างกนั มคี่าไม่แตกต่างกนั  

Ha: ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชพีของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ต่างกนั มคี่าแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่                                                                               

4. ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศกึษาต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่โดยใชส้ถติทิดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดยีว (One-Way ANOVA) โดยก าหนดสมมตฐิานดงันี้                                                                                             

H0: ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างที่มรีะดบั
การศกึษาต่างกนั มคี่าไม่แตกต่างกนั  

Ha: ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างที่มรีะดบั
การศกึษาต่างกนั มคี่าแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ 
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5. ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้ต่อปี
ต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ โดยใชส้ถติทิดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดยีว (One-Way ANOVA) โดยก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 

H0: ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดต้่อ
ปีต่างกนั มคี่าไม่แตกต่างกนั 

Ha: ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างทีม่รีายได้ต่อ
ปีต่างกนั มคี่าแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ 

6. ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างทีม่ปีระสบการณ์
ท างานด้านการตรวจสอบบญัชไีม่เท่ากนั มีความแตกต่างกนัหรอืไม่ โดยใช้สถิตทิดสอบการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way ANOVA) โดยก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 

H0: ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ท างานดา้นการตรวจสอบบญัชไีม่เท่ากนั มคี่าไม่แตกต่างกนั 

Ha: ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ท างานดา้นการตรวจสอบบญัชไีม่เท่ากนั มคี่าแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ 

7. ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างที่มลีกัษณะการ
ปฏบิตังิานแตกต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ โดยใชว้ธิกีารทางสถติทิดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (Independent Sample t-test) โดยก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 

H0: ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบบญัชทีี่ปฏบิตังิาน
อสิระ และปฏบิตังิานสงักดัส านกังานสอบบญัช ีไม่แตกต่างกนั   

Ha: ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบบญัชทีี่ปฏบิตังิาน
อสิระ และปฏบิตังิานสงักดัส านกังานสอบบญัช ีแตกต่างกนั 
 
4.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ในการเกบ็ขอ้มูลครัง้นี้ ผูศ้กึษาได้ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมอืใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการก าหนดขอบเขตเนื้อหาและในการพฒันาแบบสอบถาม ซึ่งผูศ้กึษา
ท าการศกึษาจากขอ้มลูพืน้ฐานแนวคดิทฤษฎแีละการทบทวนวรรณกรรม รวมทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่ว 
ข้องกบัแนวคิดเกี่ยวกบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีดงัแสดงในภาคผนวก ก. 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้  

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่
ประเภทผู้สอบบญัช ีเพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้ต่อปี ประสบการณ์ในการท างานด้าน
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ตรวจสอบบญัช ีและลกัษณะในการปฏบิตังิาน ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลอืก
ค าตอบ และเลอืกตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว รวมจ านวน 7 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 ระดบัการสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี โดยผูศ้กึษาได้น ามาตรวดัของ Hurrt 
(2010) ทีไ่ดร้บัการแปลและตรวจสอบความถูกตอ้งจากงานวจิยัของชาญชยั ตัง้เรอืนรตัน์ (2559) 
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วย ค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 6 ระดบั ซึ่งใช้มาตรวดั
ประมาณค่า (Likert Scale) และก าหนดใหค้่าคะแนน น้อยทีสุ่ดคอื 1 ถงึ ค่าคะแนนมากทีสุ่ดคอื 
6 รวมจ านวน 30 ขอ้ คะแนนเตม็ 180 คะแนน โดยมรีายละเอยีดของขอ้ค าถามดงันี้ 

 
ตารางท่ี 2 รายละเอยีดของค าถามวดัระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

ขอ้ รายละเอยีดของค าถาม 
*1 ฉนัมกัยอมรบัค าอธบิายของผูอ้ื่นโดยไม่คดิอะไรต่อ 
2 ฉนัรูส้กึดกีบัตวัเอง 
3 ฉนัมกัจะรอจนกวา่ฉนัไดข้อ้มูลมากขึน้จงึตดัสนิใจ 
4 ฉนัตื่นเตน้เมื่อมโีอกาสในการเรยีนรู้ 
5 ฉนัสนวา่อะไรเป็นตวัผลกัดนัพฤตกิรรมมนุษย์ 
6 ฉนัมัน่ใจในความสามารถของฉนั 
7 ฉนัมกัจะไม่เชือ่ค ากล่าวใดๆ จนกวา่จะไดร้บัหลกัฐานยนืยนัวา่มนัเป็นจรงิ 
8 การคน้พบขอ้มูลใหม่ๆ เป็นเรื่องสนุก 
9 ฉนัใชเ้วลามากเท่าทีจ่ าเป็นในการตดัสนิใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

*10 ฉนัมกัจะเชือ่ทนัทใีนสิง่ทีผู่อ้ ื่นบอกมา 
*11 ฉนัไม่สนใจพฤตกิรรมของผูอ้ื่น 
12 ฉนัเป็นตวัของตวัเอง 
13 เพื่อนฉนับอกวา่ ฉนัมกัมคี าถามในเรือ่งทีฉ่นัเหน็หรอืไดย้นิบอ่ยๆ 
14 ฉนัชอบทีจ่ะท าความเขา้ใจกบัเหตุผลของพฤตกิรรมของคนอื่น 
15 ฉนัคดิวา่การเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีน่่าตื่นเตน้ 
*16 ฉนัมกัจะเชือ่ตามสิง่ทีฉ่นัเหน็ อ่าน หรอืไดย้นิมา 
*17 ฉนัไม่รูส้กึมัน่ใจในตวัเอง 
18 ฉนัมกัสงัเกตเหน็ค าอธบิายทีไ่ม่สอดคลอ้งกนั 
*19 ฉนัมกัเหน็ดว้ยกบัสิง่ทีค่นในกลุ่มคดิ 
20 ฉนัเกลยีดการตดัสนิใจอะไรเรว็ๆ 
21 ฉนัมคีวามมัน่ใจในตนเอง 

* หมายถงึ  ขอ้ค าถามทีเ่ป็นค าถามเชงิลบ (Negative Questions) 
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ตารางท่ี 2 รายละเอยีดของค าถามวดัระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี (ต่อ) 
ขอ้ รายละเอยีดของค าถาม 
22 ฉนัไม่ชอบการตดัสนิใจอะไรจนกวา่ฉนัจะไดเ้หน็ขอ้มูลทีม่ตีรงหน้าทัง้หมดแลว้ 
23 ฉนัชอบคน้หาความรู ้
24 ฉนัตัง้ขอ้สงสยักบัสิง่ทีเ่หน็หรอืไดย้นิอยู่บ่อยๆ 
*25 คนอื่นสามารถชกัจูงฉนัไดง้่าย 
*26 ฉนัไม่ค่อยจะสงสยัวา่ ท าไมมนุษยจ์งึมพีฤตกิรรมในแบบต่างๆกนั 
27 ฉนัชอบทีจ่ะท าใหม้ัน่ใจวา่ฉนัไดพ้จิารณาขอ้มูลทีม่อียู่โดยส่วนใหญ่แล้ว ก่อนจะ

ตดัสนิใจในเรื่องใด 
28 ฉันสนุกกบัความพยายามที่จะพสิูจน์ว่าสิง่ที่ฉันอ่านพบหรอืไดย้นิมาเป็นความ

จรงิหรอืไม่ 
29 ฉนัเพลดิเพลนิกบัการเรยีนรู้ 
30 การกระท าที่มนุษยเ์ลอืกและเหตุผลของการกระท านัน้ๆ เป็นสิง่ที่น่าทึ่งส าหรบั

ฉนั 
* หมายถงึ  ขอ้ค าถามทีเ่ป็นค าถามเชงิลบ (Negative Questions) 
 

จากรายละเอยีดตามตารางขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่ามขีอ้ค าถามเชงิลบ (Negative Questions) 
จ านวน 8 ขอ้ ได้แก่ ขอ้ 1, 10, 11, 16, 17, 19, 25, 26 ซึ่งก่อนจะน าค่าของค าถามเหล่านี้มา
วเิคราะหผ์ล จะตอ้งท าการกลบัคะแนน (Reverse Score) เสยีก่อน โดยน าจ านวน 7 ลบดว้ยค่า
ของขอ้มูลในค าถาม 8 ขอ้ทีเ่ป็นค าถามเชงิลบ เชน่ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามตอบวา่เหน็ดว้ยอย่าง
ยิง่ทีสุ่ด ซึ่งจ านวนทีเ่ป็นตวัแทนค าตอบนัน้คอื 6 คะแนนของผูต้อบแบบสอบถามกค็อื 1 คะแนน 
(7 – 6 = 1) เพื่อที่จะได้ค่าขอ้มูลที่ได้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้หมด ส่วนขอ้นอกจาก 8 ขอ้
ดงักล่าวนัน้จะเป็นค าถามเชงิบวก (Positive Questions) จ านวน 22 ขอ้  

ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้ง 
หลงัจากนัน้ผูศ้กึษาไดน้ าแบบสอบถามชุดนี้ไปทดลองให้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจ านวน    

3 ท่าน ทดลองท าแบบสอบถาม (Pilot Test) ก่อนที่จะน าไปใชจ้รงิ เพื่อให้ได้ขอ้เสนอแนะทีจ่ะ
น าไปปรบัปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์มากขึน้ โดยจะไม่น าผูท้ าแบบทดสอบเหล่านี้ไปรวมกบั
กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา ซึ่งพบว่าผูท้ าแบบสอบถามไม่มขีอ้ทว้งตงิใดๆ จงึน าแบบสอบถามนี้
เขา้สู่กระบวนการรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 
 
 



33 

 5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online 
Questionnaire) ผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนิคส์ (E-Mail) ของกลุ่มตวัอย่าง โดยท าการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล 1 ครัง้ โดยผา่นการส่งแบบสอบถามทัง้หมด 3 รอบ ดงันี้ 

 
รอบที ่1 วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 ไดร้บัการตอบกลบัจ านวน 124 ชดุ 
รอบที ่2 วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2560 ไดร้บัการตอบกลบัจ านวน 107 ชดุ 
รอบที ่3 วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2560 ไดร้บัการตอบกลบัจ านวน 23 ชดุ 
จากนัน้น าขอ้มูลทีไ่ดร้บัจ านวน 254 ชดุ จากนัน้น ามาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

ไดพ้บขอ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้ง เชน่ ประสบการณ์มากกวา่อายุ จ านวน 2 ชดุ ผูศ้กึษาจงึไดต้ดัตวัอย่าง
ทัง้ 2 ตวัอย่างออกจากการวเิคราะห ์คงเหลอืจ านวนตวัอย่างทัง้สิน้ 252 ตวัอย่าง คดิเป็นอตัรา
การตอบกลบั (Response Rate) รอ้ยละ 7 โดยสามารถแสดงรายละเอยีดไดด้งัตารางที ่3  

 
ตารางท่ี 3 รายละเอยีดการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล จ านวนตวัอยา่ง 
รอบที ่1 วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 124 
รอบที ่2 วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2560 107 
รอบที ่3 วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2560 23 
ขอ้มูลทีไ่ม่ถกูตอ้ง (2) 
จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 252 

 

6.  การวิเคราะหข้์อมูล 
 

ผูศ้กึษาจะน าขอ้มูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างมาตรวจสอบความถูกต้อง 
แล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูป SPSS โดยค่าสถติทิีใ่ชม้ดีงันี้  

6.1 การวเิคราะห์สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) โดยส าหรบั
คะแนนระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่าง ผูศ้กึษาจะวเิคราะห์
จากค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อสรุปขอ้มูลของตวัแปรตาม และในส่วนของลกัษณะทางประชากรศาสตร์
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ของกลุ่มตวัอย่าง ผูศ้กึษาจะวเิคราะห์จากค่าความถี่ (Frequencies) และร้อยละ (Percentage) 
เพื่อสรุปขอ้มูลของตวัแปรอสิระ 

6.2 การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) โดยใชว้ธิกีารทาง
สถติ ิได้แก่ สถติทิดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่เป็นอสิระต่อกนั ( Independent Sample    
t-test) และสถติทิดสอบวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) 

6.2.1 ใช้สถิติทดสอบความแตกต่ า งร ะหว่ า งกลุ่ มที่ เ ป็ นอิสระต่อกัน 
(Independent Sample t-test) เพื่อเปรียบเทยีบความแตกต่างของระดบัการสงัเกตและสงสยั
เยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของผู้สอบบญัชกีบัข้อมูล 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนั ได้แก่ เพศ และ
ลกัษณะในการปฏบิตังิาน 

6.2.2 ใชส้ถติทิดสอบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) 
เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบ
บญัช ีกบัขอ้มูลตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป ไดแ้ก่ ประเภทผูส้อบบญัช ีอายุ ระดบัการศกึษา รายได ้และ
ประสบการณ์ท างานดา้นตรวจสอบบญัช ี 

อย่างไรกต็าม เนื่องจากสถติทิดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่เป็นอสิระต่อกนัและ
สถิติทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวนัน้เป็นสถิติแบบพารามิเตอร์ (Parametric 
Statistics) ซึ่งก่อนจะใช้สถิติดงักล่าวในการวิเคราะห์ข้อมูลนัน้ ต้องมีการทดสอบข้อตกลง
เบือ้งตน้ (Assumption Testing) ดว้ย ซึ่งขอ้มูลทีเ่ขา้เงื่อนไขทีจ่ะใชส้ถติทิดสอบเหล่านัน้ได ้ตอ้ง
เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นทุกข้อ ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ศึกษาจะใช้สถิติแบบไม่มี
พารามเิตอร ์(Non-Parametric Statistics) ในการวเิคราะหข์อ้มูลแทนสถติแิบบพารามเิตอร ์โดย
จะใชส้ถติทิดสอบแมน-วทินีย์ (Mann-Whitney Test) แทนสถติทิดสอบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มที่เป็นอสิระต่อกนั และใชส้ถติทิดสอบคสัคอล-วลิลสิ (Kruskal-Willis One-Way ANOVA) 
แทนวธิสีถติทิดสอบการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
ในหัวข้อนี้จะเป็นการรายงานผลการศึกษาเรื่อง ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผูป้ระกอบวชิาชพี : การศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชภีาษี
อากรในประเทศไทย ผูศ้กึษาได้น าขอ้มูลที่ได้รบัการตอบกลบัและตรวจสอบความถูกต้องของ
ขอ้มูลจ านวน 252 ชดุ มาวเิคราะหผ์ลโดยใชว้ธิกีารดงันี้ 

ขอ้มูลจากการศกึษา 
จากแบบสอบถามทีไ่ด้รบัการตอบกลบัมาจ านวน 252 ชุด สามารถจ าแนกรายละเอยีด

ในการน าเสนอผลการวเิคราะหด์งันี้ 
1. การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) 
2. การทดสอบขอ้ตกลงเบื้องต้นของสถิติ t-test และ ANOVA (Assumption Testing 

for t-test and ANOVA) 
3. การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistical Analysis)  

 
1.  การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) 
 

ผูศ้กึษาไดแ้ยกการวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา แบ่งตามประเภทของตวัแปรดงันี้ ตวัแปร
อสิระ ซึ่งเป็นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประเภทผูส้อบ
บญัช ีและลกัษณะในการปฏบิตังิาน มกีารวดัค่าตวัแปรแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) อายุ 
ระดบัการศกึษา รายได้ต่อปี และประสบการณ์ท างาน มกีารวดัค่าตวัแปรแบบอนัดบั (Ordinal 
Scale) ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึใชก้ารวเิคราะห ์ความถี ่(Frequencies) รอ้ยละ (Percentage) ในขณะที่
ตวัแปรตาม ที่เป็นค าถามวดัระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี มกีารวดัค่าแบบ
อตัราส่วน (Ratio Scale) ผูศ้กึษาจงึวเิคราะห์ ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) และ
ค่าเฉลีย่ (Mean) โดยเริม่แสดงดงัตารางที ่4 ถงึตารางที ่10 เป็นตารางแสดงความถี่และร้อยละ
ของตวัแปรอสิระ ในขณะที่ตารางที่ 11 เป็นตารางแสดงค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานของตวัแปรตาม 
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ตารางท่ี 4  ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) สดัส่วนร้อยละ 

เพศชาย 
เพศหญงิ 

100 
152 

39.7 
60.3 

รวม 252 100 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเป็นเพศหญิงจ านวน 152 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 60.3 ทีเ่หลอืเป็นเพศชายจ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.7  
 
ตารางท่ี 5 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน (คน) สดัส่วนร้อยละ 
อายุน้อยกวา่ 31 ปี 
อายุ 31 – 40 ปี 
อายุ 41 – 50 ปี 
อายุ 51 – 60 ปี 

อายุตัง้แต่ 61 ปี ขึน้ไป 

34 
86 
66 
56 
10 

13.5 
34.1 
26.2 
22.2 
4.0 

รวม 252 100 
 
จากตารางที่ 5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นัน้มชี่วงอายุ 31-40 ปีจ านวน 86 

คน คดิเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมาคอือายุ 41 – 50 ปีจ านวน 66 คน คดิเป็นร้อยละ 26.2 อายุ       
51 – 60 ปีจ านวน 56  คน คดิเป็นร้อยละ 22.2 และอายุน้อยกว่า 31 ปีจ านวน 34 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 13.5 ตามล าดบั โดยมเีพยีง 10 คนเท่านัน้ทีม่อีายุตัง้แต่ 61 ปีขึน้ไป 
 
ตารางท่ี 6 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศกึษาสูงสุด 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) สดัส่วนร้อยละ 
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 

ปรญิญาเอกหรอืสูงกวา่ 

89 
150 
13 

35.3 
59.5 
5.2 

รวม 252 100 
 
จากตารางที่ 6 พบว่าระดบัการศกึษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นัน้ อยู่ที่

ระดบัปรญิญาโทจ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.5 รองลงมาคอืปรญิญาตรจี านวน 89 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 35.3 และสุดทา้ยคอืระดบัปรญิญาเอกหรอืสูงกวา่จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ  5.2 
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ตารางท่ี 7 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดค้่าสอบบญัชตี่อปี 
รายได้ค่าสอบบญัชี จ านวน (คน) สดัส่วนร้อยละ 

ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 500,000 บาท 
500,001 – 1,500,000 บาท 
1,500,001 – 2,500,000 บาท 
2,500,001 – 3,500,000 บาท 

3,500,001 ขึน้ไป 

153 
78 
13 
5 
3 

60.7 
31.0 
5.2 
2.0 
1.2 

รวม 252 100 
 
จากตารางที ่7 พบวา่รายไดค้่าสอบบญัชตี่อปีของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นัน้ อยู่ที่

ระดับต ่ ากว่า 500 ,000 บาทจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาคือ ระดับ      
500,001 – 1,500,000 บาทจ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.0 ระดบั 1,500,001 – 2,500,000 
บาทจ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 5.2 และระดบั 2,500,001 – 3,500,000 บาทจ านวน 5 คน 
คดิเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั ส่วนส าดบัสุดท้ายได้แก่ระดบั 3 ,500,001 บาท ขึน้ไปจ านวน 3 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.2 

 
ตารางท่ี 8 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ท างานดา้นการ

ตรวจสอบบญัช ี
ประสบการณ์ท างาน จ านวน (คน) สดัส่วนร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10 ปี 
10 – 19 ปี 
20 – 29 ปี 
30 – 39 ปี 
40 ปีขึน้ไป 

119 
97 
21 
10 
5 

47.2 
38.5 
8.3 
4.0 
2.0 

รวม 252 100 
 

จากตารางที่  8 พบว่าประสบการณ์ท างานด้านการตรวจสอบบัญชีของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ที่ต ่ากว่า 10 ปี โดยมจี านวน 119 คน คดิเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมา
คอืประสบการณ์ท างาน 10 – 19 ปีจ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 และประสบการณ์ท างาน 
20 – 29 ปีจ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 8.3 ล าดบัถดัมาคอืประสบการณ์ท างาน 30 – 39 ปี
จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 ตามล าดบั และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ประสบการณ์ท างาน 40 ปี
ขึน้ไป มจี านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 
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ตารางท่ี 9 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทของผูส้อบบญัช ี
ประเภทผูส้อบบญัชี จ านวน (คน) สดัส่วนร้อยละ 
ผูส้อบบญัชภีาษอีากร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีใ่ห้
การรบัรองงบการเงนิของ
ผูส้อบบญัชภีาษอีากรเพิม่
จากงบการเงนิปกตดิว้ย 

124 
73 
55 
 

49.2 
29.0 
21.8 

รวม 252 100 
 
จากตารางที่ 9 พบว่าประเภทของผูส้อบบญัชขีองผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น

ผูส้อบบญัชภีาษีอากรจ านวน 124 คน คดิเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมาคอืผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
จ านวน 73 คน คดิเป็นร้อยละ 29.0 และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตที่ให้การรบัรองงบการเงินของ
ผู้สอบบญัชภีาษีอากรเพิ่มจากงบการเงินปกติด้วยเป็นล าดบัสุดท้ายจ านวน 55 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 21.8 อย่างไรกด็หีากแยกผูส้อบบญัชอีอกเป็นแค่ 2 ประเภท คอื ผูส้อบบญัชภีาษอีากร 
และผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต พบว่าจ านวนผู้สอบบญัชทีัง้สองประเภทมีจ านวนเท่าๆ กนั คือ 
ผูส้อบบญัชภีาษีอากรมจี านวน 124 คน คดิเป็นร้อยละ 49.2 ในขณะที่ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
มจี านวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.8 
 
ตารางท่ี 10 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะการปฏบิตังิานสอบ

บญัช ี
ลกัษณะการปฏิบติังาน จ านวน (คน) สดัส่วนร้อยละ 

ผูส้อบบญัชอีสิระ 
สงักดัส านกังานสอบบญัช ี

200 
52 

79.4 
20.6 

รวม 252 100 
 
จากตารางที่  10 พบว่าลักษณะการปฏิบัติงานสอบบัญชีส่วนใหญ่ของผู้ตอบ

แบบสอบถามคอื เป็นผูส้อบบญัชอีสิระจ านวน 200 คน คดิเป็นร้อยละ 79.4 รองลงมาคอืเป็น
ผูส้อบบญัชทีีส่งักดัส านกังานสอบบญัชจี านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.6 
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ตารางท่ี 11 ค่าสูงสุด คา่ต ่าสดุ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของค าถามวดัระดบัการ
สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี  

ขอ้ค าถาม 
(Questions) 

คา่ต ่าสดุ 
(Minimum) 

คา่สงูสดุ 
(Maximum) 

คา่เฉลีย่ 
(Mean) 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(Standard 
Deviation) 

*1. ฉันมกัยอมรบัค าอธบิายของผูอ้ ืน่โดยไม่
คดิอะไรต่อ 

1 6 4.65 1.186 

2. ฉันรูส้กึดกีบัตวัเอง 1 6 4.54 1.065 
3. ฉันมกัจะรอจนกวา่ฉันไดข้อ้มลูมากขึน้จงึ
จะตดัสนิใจ 

1 6 4.75 0.925 

4. ฉันตืน่เตน้เมือ่มโีอกาสในการเรยีนรู้ 2 6 4.94 0.866 
5. ฉันสนใจวา่อะไรเป็นตวัผลกัดนัพฤตกิรรม
มนุษย์ 

1 6 4.60 0.955 

6. ฉันมัน่ใจในความสามารถของฉัน 1 5 4.02 0.674 
7. ฉันมกัจะไม่เชื่อค ากล่าวใดๆ จนกว่าจะ
ไดร้บัหลกัฐานการยนืยนัวา่มนัเป็นจรงิ 

2 6 5.06 0.766 

8. การคน้พบขอ้มลูใหม่ๆ  นัน้เป็นเรือ่งสนุก 2 6 5.02 0.844 
9. ฉันใชเ้วลามากเทา่ทีจ่ าเป็นในการตดัสนิใจ
เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ 

1 6 4.42 0.939 

*10. ฉันมกัจะเชือ่ทนัทใีนสิง่ทีผู่อ้ ืน่บอกมา 1 6 4.81 1.055 
*11. ฉันไมส่นใจพฤตกิรรมของผูอ้ ืน่ 1 6 4.39 1.211 
12. ฉันเป็นตวัของตวัเอง 1 6 4.65 0.905 
13. เพือ่นฉันบอกว่า ฉันมกัมคี าถามในเรือ่ง
ทีฉ่ันเหน็หรอืไดย้นิบ่อยๆ 

1 6 4.02 1.143 

14. ฉันชอบที่จะท าความเข้าใจกับเหตุผล
ของพฤตกิรรมของคนอืน่ 

1 6 4.44 0.923 

15. ฉันคดิวา่การเรยีนรูเ้ป็นเรือ่งทีน่่าตืน่เตน้ 2 6 4.99 0.786 
*16. ฉันมกัจะเชือ่ตามสิง่ทีฉ่ันเหน็ อ่าน หรอื
ไดย้นิมา 

1 6 3.14 1.196 

*17. ฉันไมรู่ส้กึมัน่ใจในตวัเอง 1 6 4.73 1.058 
18.  ฉันมักสัง เกตเห็นค าอธิบายที่ ไม่
สอดคลอ้งกนั 

1 6 4.23 1.062 

19. ฉันมกัเหน็ดว้ยกบัสิง่ทีค่นอืน่ในกลุม่คดิ 1 6 3.50 0.926 
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ตารางท่ี 11 ค่าสูงสุด คา่ต ่าสดุ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของค าถามวดัระดบัการ
สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
(Questions) 

คา่ต ่าสดุ 
(Minimum) 

คา่สงูสดุ 
(Maximum) 

คา่เฉลีย่ 
(Mean) 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(Standard 
Deviation) 

20. ฉันเกลยีดการตดัสนิใจอะไรเรว็ๆ 1 6 3.76 1.190 
21. ฉันมคีวามมัน่ใจในตนเอง 1 6 4.71 0.888 
22. ฉันไม่ชอบการตดัสนิใจอะไรจนกวา่ฉัน
จะไดเ้หน็ขอ้มลูทีม่อียู่ตรงหน้าทัง้หมดแลว้ 

1 6 4.63 0.916 

23. ฉันชอบคน้หาความรู ้ 1 6 4.98 0.820 
24. ฉันตัง้ขอ้สงสยักบัสิง่ทีเ่หน็หรอืไดย้นิอยู่
บ่อยๆ 

1 6 4.60 0.881 

*25. คนอืน่สามารถชกัจูงฉันไดง้า่ย 1 6 4.62 1.092 
*26. ฉันไม่ค่อยจะสงสยัว่า ท าไมมนุษย์จงึมี
พฤตกิรรมในแบบต่างๆกนั 

1 6 4.04 1.347 

27.  ฉันชอบที่จะท าให้มัน่ ใจว่าฉัน ได้
พิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ โดยส่วนใหญ่แล้ว
กอ่นทีต่ดัสนิใจในเรือ่งใด 

1 6 4.77 0.847 

28. ฉันสนุกกบัความพยายามทีจ่ะพสิูจน์ว่า
สิง่ทีฉ่ันอ่านพบหรอืได้ยินมาเป็นความจริง
หรอืไม ่

1 6 4.67 0.865 

29. ฉันเพลดิเพลนิกบัการเรยีนรู ้ 1 5 4.13 0.678 
30. การกระท าที่มนุษย์เลอืกและเหตุผลของการ
กระท านัน้ๆ   เป็นสิง่ทีน่่าทึง่ส าหรบัฉัน 

1 6 4.47 0.971 

* หมายถงึ  ขอ้ค าถามทีเ่ป็นค าถามเชงิลบ (Negative Questions) 
 

จากตารางที ่11 แสดงค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของค าถาม
วดัระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี ส าหรบัขอ้ค าถามจ านวน 30 ขอ้ ซึ่งผูศ้กึษา
ได้ท าการกลบัคะแนน (Reverse Score) ในข้อค าถามเชงิลบก่อนจะน ามาวเิคราะห์สถิติเชงิ
พรรณนา จากนัน้น าไปวเิคราะห์ค่าความน่าเชื่อถือ พบว่าค่าครอนบาคอลัฟ่า (Cronbach’s 
Alpha) ของค าถามทัง้หมดอยู่ที่ 0.84 และค่าเฉลี่ย (Mean) ของแต่ละขอ้ 1 ถงึ 30 อยู่ระหว่าง 
4.02 – 5.06 ซึ่งแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างเห็นด้วยกบัค าถามเหล่านัน้ และข้อที่
ค่าเฉลีย่ต ่าสุดไดแ้ก่ขอ้ 15 คอื 4.02 และขอ้ทีค่่าเฉลีย่สูงสุดไดแ้ก่ขอ้ 7 คอื 5.06 ส าหรบัคะแนน
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ต ่าสุด (Minimum Score) ส่วนใหญ่คือ 1 ยกเว้นข้อ 4, 8, และ 15 ที่คะแนนต ่าสุดคือ 2 ส่วน
ค่าสูงสุด (Maximum Score) ส่วนใหญ่คอื 6 ยกเวน้ขอ้ 6 และ 29 ทีค่ะแนนสูงสุดคอื 5  

ในส่วนของคะแนนรวมทุกขอ้จ านวน 30 ขอ้นัน้ เมื่อพจิารณาแลว้พบวา่ระดบัการสงัเกต
และสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของผู้สอบบญัชใีนประเทศไทย ที่พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยคือ 
134.27 คะแนนต ่าสุดคือ 89 คะแนนสูงสุดคือ 167 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) คอื 12.269 แสดงรายละเอยีดดงัตารางที ่12 
 
ตารางท่ี 12 ค่าสูงสุด คา่ต ่าสดุ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ส าหรบัคะแนนรวมของ

ค าถามวดัระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

รายละเอยีด 
ค่าต ่าสดุ 
(Minimum) 

ค่าสูงสดุ 
(Maximum) 

ค่าเฉลีย่ 
(Mean) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(Standard 
Deviation) 

คะแนนรวม 30 ขอ้ 89 167 134.27 12.269 
 
2.  การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิติ t-test และ ANOVA (Assumption 
Testing for t-test and ANOVA) 
 

ในการศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาจะใชว้ธิสีถติทิดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อ
กนั (Independent Sample t-test) ส าหรบัการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
ของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีกบัขอ้มูล 2 กลุ่มที่เป็นอสิระต่อกนั ไดแ้ก่ 
เพศ และลกัษณะการปฏบิตังิาน และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของระดบัการสงัเกต
และสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีระหว่างขอ้มูล 3 กลุ่ม ได้แก่ ประเภทผูส้อบบญัช ีอายุ ระดบั
การศกึษา รายได้ ประสบการณ์ท างานด้านตรวจสอบบญัช ีจะใชว้ธิสีถติทิดสอบการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) โดยก่อนจะใชว้ธิกีารทางสถติดิงักล่าวตอ้งมกีาร
ทดสอบขอ้ตกลงเบื้องต้น (Assumption Testing) รายละเอยีดของขอ้ตกลงเบื้องต้นของวธิสีถติิ
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (Independent Sample t-test) มดีงันี้ 

1. ประชากรมกีารแจกแจงปกต ิ(Normal Distribution) 
2. ขอ้มูลมกีารวดัค่าแบบอตัราส่วน (Ratio Scale) หรอื อนัตรภาค (Interval Scale) 
3. ความแปรปรวนตอ้งเท่ากนัในแต่ละกลุ่ม(Homogeneity of Variance) 
4. ค าตอบของกลุ่มตวัอย่างเป็นอสิระต่อกนั (Independent  Score) 
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ส่วนวธิกีารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชพีระหว่างขอ้มูล 3 กลุ่ม ขอ้ก าหนดเบือ้งต้น 4 ขอ้แรกจะเหมอืน 4 ขอ้ขา้งตน้ แต่มขีอ้ตกลง
เบื้องต้นเพิม่มาอกี 1 ขอ้ คอื ขนาดของแต่ละกลุ่มย่อยจะต้องมขีนาดเท่าๆ กนั (Sample Sizes 
are Equal) (Zikmund et al, 2010) 

เมื่อผูศ้กึษาไดข้อ้มูลจากแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตอ้งมาแล้ว ไดท้ าการทดสอบ
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ขอ้แรกวา่ประชากรมกีารแจกแจงปกตหิรอืไม่ โดยใชส้ถติทิดสอบโคลโมโกรอฟ-
สเมอรนอฟ (Kolmogorov-Smirnov Test) โดยก าหนดสมมติฐานดงันี้ (กลัยา วานิชย์บญัชา 
และฐติา วานิชยบ์ญัชา, 2559, หน้า 170) 

H0: สุ่มตวัอย่างจากประชากรทีม่กีารแจกแจงแบบปกต ิ
Ha: สุ่มตวัอย่างจากประชากรทีไ่ม่ไดม้กีารแจกแจงแบบปกต ิ

 
โดยผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงดงัตารางที ่13 

 
ตารางท่ี 13 ผลการทดสอบสมมตฐิานวา่ประชากรมกีารแจกแจงแบบปกตหิรอืไม่ 

ขอ้ค าถาม K-S Test Df Sig. 
1 0.231 252 0.000*** 
2 0.233 252 0.000*** 
3 0.260 252 0.000*** 
4 0.266 252 0.000*** 
5 0.204 252 0.000*** 
6 0.312 252 0.000*** 
7 0.257 252 0.000*** 
8 0.253 252 0.000*** 
9 0.209 252 0.000*** 
10 0.228 252 0.000*** 
11 0.213 252 0.000*** 
12 0.259 252 0.000*** 
13 0.193 252 0.000*** 
14 0.221 252 0.000*** 
15 0.268 252 0.000*** 
16 0.198 252 0.000*** 
17 0.278 252 0.000*** 
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ตารางท่ี 13 ผลการทดสอบสมมตฐิานวา่ประชากรมกีารแจกแจงแบบปกตหิรอืไม่ (ต่อ) 
ขอ้ค าถาม K-S Test Df Sig. 

18 0.189 252 0.000*** 
19 0.221 252 0.000*** 
20 0.195 252 0.000*** 
21 0.302 252 0.000*** 
22 0.248 252 0.000*** 
23 0.260 252 0.000*** 
24 0.237 252 0.000*** 
25 0.244 252 0.000*** 
26 0.199 252 0.000*** 
27 0.296 252 0.000*** 
28 0.237 252 0.000*** 
29 0.293 252 0.000*** 
30 0.203 252 0.000*** 

คะแนนรวม (30 ขอ้ ) 0.059 252            0.035** 
ระดบันยัส ำคญั *þ   0.10; **þ   0.05; ***þ   0.01 
 

จากตารางที่ 13 จะเห็นได้ว่าขอ้ค าถามขอ้ที่ 1 ถึง 30 มีค่า  Sig. เท่ากบั 0.000 และ     
ค่า Sig. ของคะแนนรวมของค าถาม 30 ขอ้ ทีไ่ดค้อื 0.035 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัระดบันยัส าคญัที่ 
0.05 ผลปรากฏวา่มนียัส าคญั จงึปฏเิสธ H0 ยอมรบั Ha สรุปไดว้า่ประชากรนี้มกีารแจกแจงแบบ
ไม่ปกต ิดงันัน้เมื่อขอ้ตกลงเบือ้งตน้ขอ้แรกไมผ่า่น จงึเป็นเหตุท าใหไ้ม่สามารถใชว้ธิสีถติทิดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (Independent Sample t-test) และวธิสีถติทิดสอบ
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ไดเ้นื่องจากวธิสีถติทิดสอบทัง้สอง
วธิีเป็นสถิติแบบพารามเิตอร์ (Parametric Statistics) จึงต้องไปใช้สถิติแบบไม่มพีารามเิตอร์ 
(Non-Parametric Statistics) โดยใชส้ถติทิดสอบแมน-วทินีย์ (Mann-Whitney Test) แทนสถติิ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และใช้สถิติทดสอบคัสคอล -วิลลิส 
(Kruskal-Willis One-Way ANOVA) แทนวธิสีถติทิดสอบการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
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3.  การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) 
 

เนื่องจากการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นพบว่าประชากรมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ           
ท าให้ไม่สามารถใชส้ถติแิบบพารามเิตอร์ (Parametric Statistics) ผูศ้กึษาจงึใชส้ถติิแบบไม่มี
พารามเิตอร ์(Non-Parametric Statistics) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

- ใชส้ถติทิดสอบแมน-วทินีย ์(Mann-Whitney Test)   เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบบญัชกีบัขอ้มูล 2 
กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั ไดแ้ก่ เพศ และลกัษณะในการปฏบิตังิาน 

- ใชส้ถติทิดสอบคสัคอล-วลิลสิ (Kruskal-Willis One-Way ANOVA) เพื่อเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบบญัช ี
กบัขอ้มูลตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป ได้แก่ ประเภทผูส้อบบญัช ีอายุ ระดบัการศกึษา รายได ้ประสบการณ์
ท างานดา้นตรวจสอบบญัช ี

ส าหรบัความหมายของสถติทิดสอบทัง้ 2 ตวั ดงักล่าว กลัยา วานิชยบ์ญัชา และฐติา วานิชยบ์ญัชา  
(2559) กล่าววา่ สถติทิดสอบแมน-วทินีย ์เป็นวธิทีีใ่ชท้ดสอบค่ากลางของขอ้มูล 2 ชดุ วา่ค่ากลาง
อยู่ในต าแหน่งเดยีวกนัหรอืไม ่โดยการสุ่มของขอ้มลูทัง้ 2 ชดุนัน้ตอ้งเป็นอสิระกนั วธิกีารคอืจะมี
การก าหนดล าดบัทีข่องขอ้มูลทัง้ 2 ชดุ โดยถอืเสมอืนกวา่เป็นขอ้มูลชดุเดยีวกนั (น าขอ้มูล 2 ชดุ
มารวมกนั) จากนัน้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหามาก ในกรณีที่มขีอ้มูลมคี่าเท่ากนัหลายค่า ให้ใช้
ล าดบัทีเ่ฉลีย่ของขอ้มูลทีเ่ท่ากนั ส่วนสถติทิดสอบคสัคอล-วลิลสิ เป็นวธิกีารทดสอบทีข่ยายจาก
การทดสอบแมน-วทินีย ์แต่จะใชก้บัขอ้มูลทีม่ากกว่า 2 ชุด โดยมเีงื่อนไขวา่การกระจายหรอืค่า
แปรปรวนของขอ้มูลแต่ละชดุตอ้งเท่ากนั จงึเป็นการทดสอบเฉพาะค่ากลางเท่านัน้ 

3.1 สถิติทดสอบแมน-วิทนีย์ (Mann-Whitney Test)  ในการวิเคราะห์เพศ และ
ลกัษณะในการปฏบิตังิาน แสดงไดด้งัตารางที่ 14 และ15 

3.1.1 การวเิคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีของเพศชายและเพศหญงิมคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ โดยมกีารตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของ
เพศชายและเพศหญงิ ไม่แตกต่างกนั 

Ha: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของ
เพศชายและเพศหญงิ แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 14 แสดงผลลพัธจ์ากการใชส้ถติทิดสอบแมน-วทินีย ์(Mann-Whitney Test) จ าแนก
ตามเพศ 

เพศ จ านวน (N) Mean Rank Sum of Ranks Z Sig.(2-tailed) 
ชาย 100 123.66 12366.00 -0.502 0.616 
หญงิ 152 128.37 19512.00  
รวม 252  

ระดบันยัส าคญั *þ   0.10; **þ   0.05; ***þ   0.01 
 

จากตารางที ่14 จะเหน็ไดว้า่ล าดบัค่าเฉลีย่ (Mean Rank) ของการสงัเกต
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของเพศชายคอื 123.66 และล าดบัค่าเฉลีย่ (Mean Rank) ของ
การสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชพีของเพศหญิงคือ 128.37 โดยค่า Sig.ที่ได้ไม่มี
นัยส าคญั (þ > 0.05) จงึยอมรบั H0 ซึ่งแสดงว่าค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพีของเพศชายและเพศหญงิ ไม่แตกต่างกนั 
 

3.1.2 การวเิคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของระดบัการสังเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีของผู้สอบบญัชอีิสระและผู้สอบบญัชทีี่สงักดัส านักงานสอบบญัชีมีความแตกต่างกนั
หรอืไม่ โดยมกีารตัง้สมมุตฐิานดงันี้ 

H0: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของ
ผูส้อบบญัชอีสิระและผูส้อบบญัชทีีส่งักดัส านกังานสอบบญัชไีม่แตกต่างกนั 

Ha: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของ
ผูส้อบบญัชอีสิระและผูส้อบบญัชทีีส่งักดัส านกังานสอบบญัช ีแตกต่างกนั 

 
ตารางท่ี 15 แสดงผลลพัธจ์ากการใชส้ถติทิดสอบแมน-วทินีย ์(Mann-Whitney Test) จ าแนก

ตามลกัษณะการปฏบิตังิาน 

ลกัษณะการปฏบิตังิาน 
จ านวน 
(N) 

Mean Rank Sum of Ranks Z 
Sig. 

(2-tailed) 
ผูส้อบบญัชอีสิระ 100 127.43 25486.50 -0.398 0.690 

สงักดัส านกังานสอบ
บญัช ี

152 122.91 6391.50  

รวม 252  
ระดบันยัส าคญั *þ   0.10; **þ   0.05; ***þ   0.01 



46 

จากตารางที ่15 จะเหน็ไดว้า่ล าดบัค่าเฉลีย่ (Mean Rank) ของการสงัเกต
และสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของผู้สอบบญัชอีสิระคอื 127.43 และล าดบัค่าเฉลี่ย (Mean 
Rank) ของการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบบญัชทีี่สงักดัส านักงานสอบ
บญัชคีอื 122.91 โดยค่า Sig.ที่ได้ไม่มนีัยส าคญั (þ > 0.05) จงึยอมรบั H0 ซึ่งแสดงว่าค่าเฉลีย่
ของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของผู้สอบบญัชอีสิระและผู้สอบบญัชทีี่
สงักดัส านกังานสอบบญัชไีม่แตกต่างกนั 
 

3.2 ทดสอบคัสคอล-วิลลิส (Kruskal-Willis One-Way ANOVA) ในการวิเคราะห์ 
ประเภทผู้สอบบญัช ีอายุ ระดบัการศกึษา รายได้ ประสบการณ์ท างานด้านตรวจสอบบญัช ี
แสดงไดด้งัตารางที ่16 ถงึ 21 

3.2.1 การวเิคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีของผู้สอบบญัชทีัง้ 3 ประเภท ได้แก่ ผู้สอบบญัชภีาษีอากร ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตที่ให้การรบัรองงบการเงนิของผูส้อบบญัชภีาษีอากรเพิม่จากงบการเงนิ
ปกตดิว้ย มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ โดยมกีารตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของ
ประเภทผูส้อบบญัชแีต่ละประเภท มคี่าไม่แตกต่างกนั  

Ha: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของ
ประเภทผูส้อบบญัชแีต่ละประเภท มคี่าแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ 
 
ตารางท่ี 16 แสดงผลลพัธจ์ากการใชส้ถติทิดสอบคสัคอล-วลิลสิ (Kruskal-Willis One-Way 

ANOVA) จ าแนกตามประเภทของผูส้อบบญัช ี
ประเภทผูส้อบ

บญัช ี
 

ผูส้อบบญัชี
ภาษอีากร 
(n=124) 

 

ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต 
(n=73) 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีใ่ห้
การรบัรองงบการเงนิของ
ผูส้อบบญัชภีาษอีากรเพิม่
จากงบการเงนิปกตดิว้ย 

(n=55) 

K-W 
statistics 
(df=2) 

ล าดบัค่าเฉลีย่ 
(Mean rank) 

Sig. 

126.18 130.79 121.54 0.511 
 

0.775 
ระดบันยัส าคญั *þ   0.10; **þ   0.05; ***þ   0.01 

 



47 

จากตารางที ่16 จะเหน็ไดว้า่ล าดบัค่าเฉลีย่ (Mean Rank) ของการสงัเกต
และสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีทีสู่งสุดคอื 130.79 ในกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูส้อบรบัอนุญาต ถดั
มาคอื 126.18 ในกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผูส้อบบญัชภีาษีอากร และ 121.54 ในกลุ่มตวัอย่างที่เป็น
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตที่ให้การรบัรองงบการเงนิของผูส้อบบญัชภีาษีอากรเพิม่จากงบการเงนิ
ปกติด้วย และในส่วนค่าสถิติ K-W Statistics ที่ได้ คือ 0.511 (þ > 0.05) ผลปรากฎว่าไม่มี
นัยส าคญั จึงยอมรบั H0 ซึ่งแสดงว่าค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างทีม่ปีระเภทผูส้อบบญัชแีต่ละประเภท มคี่าไม่แตกต่างกนั 
 

3.2.2 การวเิคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างที่มรีายไดต้่อปีต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ โดยมกีารตัง้สมมตฐิาน
ดงันี้ 

H0: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของ
กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดต้่อปีต่างกนั มคี่าไม่แตกต่างกนั 

Ha: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของ
กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายได้ต่อปีต่างกนั มคี่าแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ 
 
ตารางท่ี 17 แสดงผลลพัธจ์ากการใชส้ถติทิดสอบคสัคอล-วลิลสิ (Kruskal-Willis One-Way 

ANOVA) จ าแนกตามรายไดค้า่สอบบญัชตี่อปี 
รายไดค้า่สอบ
บญัชตี่อปี 

 

ต ่ากวา่ 
500,000 
บาท  

(n=153) 

500,000 - 
1,500,000 

บาท 
(n=78) 

1,500,001 - 
2,500,000 

บาท 
(n=13) 

2,500,001 - 
3,500,000 

บาท 
(n=5) 

3,500,000 
บาท ขึน้ไป 

(n=3) 

K-W 
statistics 
(df=4) 

ล าดบัคา่เฉลีย่ 
(Mean rank) 

Sig. 

122.66 125.18 155.31 199.20 110.50 7.606 
 
 

0.107 
ระดบันยัส าคญั *þ   0.10; **þ   0.05; ***þ   0.01 

 
จากตารางที ่17 จะเหน็ไดว้า่ล าดบัค่าเฉลีย่ (Mean Rank) ของการสงัเกต

และสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีที่สูงสุดคอื 199.20 ในกลุ่มตวัอย่างที่มีรายได้ต่อปีระหว่าง 
2,500,001 – 3,500,000 บาท ในล าดบัถดัมาล าดบัค่าเฉลี่ยคือ 155.31 ในกลุ่มตวัอย่างที่มี
รายได้ต่อปี 1,500,001 – 2,500,000 บาท 125.18 ในกลุ่มตวัอย่างที่มีรายได้ต่อปีระหว่าง 
500,000 – 1,500,000 บาทมลี าดบัค่าเฉลี่ยคอื 125.18 และในกลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้ต่อปีต ่า
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กว่า 500,000 บาทมลี าดบัค่าเฉลี่ยคอื 122.66 ส าหรบัล าดบัค่าเฉลี่ยที่ต ่าที่สุดคอื 110.50 ใน
กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดต้่อปีตัง้แต่ 3,500,000 บาท ขึน้ไป อย่างไรกด็คี่าสถติ ิK-W Statistics ที่
ได้คือ 7.606 (þ > 0.05) ผลปรากฎว่าไม่มีนัยส าคญั จึงยอมรบั H0  ซึ่งแสดงว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดต้่อปีต่างกนั มคี่าไม่
แตกต่างกนั 
 

3.2.3 การวเิคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่มี โดยมกีารตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของ
กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต่างกนั มคี่าไม่แตกต่างกนั  

Ha: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของ
กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต่างกนั มคี่าแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ 

 
ตารางท่ี 18 แสดงผลลพัธจ์ากการใชส้ถติทิดสอบคสัคอล-วลิลสิ (Kruskal-Willis One-Way 

ANOVA) จ าแนกตามอาย ุ
อาย ุ

 
อายุน้อย
กวา่ 31 

ปี  
(n=34) 

 

อายุ 31 - 
40 ปี 
(n=86) 

อายุ 41 - 
50 ปี  
(n=66) 

อายุ 51 -  
60 ปี 
(n=56) 

อายุตัง้แต่ 
60 ปี ขึน้ไป 
(n=10) 

K-W 
statistics 
(df=4) 

ล าดบัคา่เฉลีย่ 
(Mean rank) 

Sig. 

115.57 134.40 124.43 115.65 170.15 6.660 
 

0.155 
ระดบันยัส าคญั *þ   0.10; **þ   0.05; ***þ   0.01 

 
จากตารางที ่18 จะเหน็ไดว้า่ล าดบัค่าเฉลีย่ (Mean Rank) ของการสงัเกต

และสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีทีสู่งสุดคอื 170.15 ในกลุ่มตวัอย่างที่มอีายุตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไป 
ถดัมาคอื 134.40 ในกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุระหวา่ง 31 – 40 ปี รองลงมาคอืล าดบัค่าเฉลีย่ 124.43 
ในกลุ่มตวัอย่างที่มอีายุ 41 – 50 ปี และ 115.65 ในกลุ่มตวัอย่างที่มอีายุระหว่าง 51 – 60 ปี 
ล าดบัค่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่ 115.57 ในกลุ่มตวัอย่างที่มอีายุน้อยกว่า 31 ปี ในส่วนของค่าสถิติ   
K-W Statistics ทีไ่ดค้อื 6.660 (þ > 0.05) ผลปรากฎวา่ไม่มนียัส าคญั จงึยอมรบั H0 ซึ่งแสดงวา่
ค่าเฉลีย่ของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต่างกนั มี
ค่าไม่แตกต่างกนั 
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3.2.4 การวเิคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างที่มีประสบการณ์ท างานด้านการตรวจสอบบญัชไีม่เท่ากนั มีความ
แตกต่างกนัหรอืไม่ม ีโดยมกีารตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของ
กลุ่มตวัอย่างทีม่ปีระสบการณ์ท างานดา้นการตรวจสอบบญัชไีม่เท่ากนั มคี่าไม่แตกต่างกนั 

Ha: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของ
กลุ่มตวัอย่างที่มปีระสบการณ์ท างานด้านการตรวจสอบบญัชไีม่เท่ากนั มคี่าแตกต่างกนัอย่าง
น้อย 1 คู่ 
 
ตารางท่ี 19 แสดงผลลพัธจ์ากการใชส้ถติทิดสอบคสัคอล-วลิลสิ (Kruskal-Willis One-Way 

ANOVA) จ าแนกตามประสบการณ์ท างานดา้นการตรวจสอบบญัช ี
ประสบการณ์
ท างานดา้นการ
ตรวจสอบบญัช ี

 

มากกวา่ 
10 ปี (n=
119) 

 

10 - 19 ปี
(n=97) 

20 - 29 ปี 
(n=21) 

30 - 39 ปี 
(n=10) 

ตัง้แต่ 40 
ปี ขึน้ไป  
(n=5) 

K-W 
statistics 
(df=4) 

ล าดบัคา่เฉลีย่ 
(Mean rank) 

Sig. 

118.19 131.20 149.67 127.40 134.00 4.131 
 

0.389 
ระดบันยัส าคญั *þ   0.10; **þ   0.05; ***þ   0.01 

 
จากตารางที ่19 จะเหน็ไดว้า่ล าดบัค่าเฉลีย่ (Mean Rank) ของการสงัเกต

และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีทีสู่งสุดคอื 149.67 ในกลุ่มตวัอย่างทีม่ปีระสบการณ์ท างานดา้น
การตรวจสอบบญัชรีะหว่าง 20 – 29 ปี ถดัมาล าดบัค่าเฉลี่ยคือ 134.00 ในกลุ่มตวัอย่างที่มี
ประสบการณ์การท างานฯตัง้แต่ 40 ปี ขึน้ไป 131.20 ในกลุ่มตวัอย่างทีม่ปีระสบการณ์ท างานฯ
ระหว่าง 10 – 19 ปี และ 127.40 ในกลุ่มตวัอย่างทีม่ปีระสบการณ์ท างานฯระหว่าง 30 – 39 ปี 
ล าดบัค่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่ 118.19 ในกลุ่มตวัอย่างที่มปีระสบการณ์ท างานฯมากกว่า 10 ปี ใน
ส่วนของค่าสถิติ K-W Statistics ที่ได้คือ 4.131 (þ > 0.05) ผลปรากฎว่าไม่มีนัยส าคญั จึง
ยอมรบั H0  ซึ่งแสดงว่าค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของของ
กลุ่มตวัอย่างทีม่ปีระสบการณ์ท างานดา้นการตรวจสอบบญัชไีม่เท่ากนั มคี่าไม่แตกต่างกนั 
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3.2.5 การวเิคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยมีการ
ตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของ
กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคี่าไม่แตกต่างกนั  

Ha: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของ
กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคี่าแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ 
 
ตารางท่ี 20 แสดงผลลพัธจ์ากการใชส้ถติทิดสอบคสัคอล-วลิลสิ (Kruskal-Willis One-Way 

ANOVA) จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
ระดบัการศกึษา 

 
ปรญิญาตร ี
(n=89) 

 

ปรญิญาโท
(n=150) 

ปรญิญาเอก
หรอืสูงกวา่ 
(n=13) 

K-W statistics 
(df=2) 

ล าดบัค่าเฉลีย่ (Mean rank) 
Sig. 

126.78 121.70 179.92 7.642 
   0.022** 

ระดบันยัส าคญั *þ   0.10; **þ   0.05; ***þ   0.01 
 

จากตารางที ่20 จะเหน็ไดว้า่ล าดบัค่าเฉลีย่ (Mean Rank) ของการสงัเกต
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีทีสู่งสุดคอื 179.92 ในกลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญา
เอกหรอืสูงกวา่ และถดัมาคอื 126.78 ในกลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีส่วนล าดบั
ค่าเฉลี่ยที่ต ่าสุดไดแ้ก่ 121.70 ในกลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาปริญญาโท ในส่วนของค่า K-
W statistics ที่ได้คอื 7.642 โดยค่า Sig. ที่ได้มนียัส าคญั (þ ≤ 0.05) จงึปฏเิสธ H0 ยอมรบั Ha 
สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของกลุ่มตวัอย่างที่มี
ระดบัการศกึษาต่างกนั มคี่าแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ แต่เนื่องจากขอ้จ ากดัของชุดโปรแกรม
สถติเิพื่อสงัคมศาสตร ์(Statistical Package for the Social Sciences : SPSS) นัน้ไม่มคี าสัง่ใน
การทดสอบว่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่เกดิขึน้มาจากกลุ่มใดบ้าง ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม โดย Siegal and Castellan, (1988, p.213) กล่าวว่า
นักวจิยัสามารถค านวณต่อยอดเพื่อหาว่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเกิดขึ้นจากคู่ใดบ้าง 
หลงัจากทีผ่ล K-W Statistics ไดร้ะบุวา่มคีวามแตกต่างเกดิขึน้โดย โดยท าการตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของ
กลุ่มทัง้ 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
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Ha: ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของ
กลุ่มทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกนั 

โดยถ้าผลต่างของล าดบัค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม มากกว่าหรอืเท่ากบั ค่า z จะ
ปฏเิสธ H0 ยอมรบั Ha โดยใชสู้ตรดงันี้ 

 

)1(/  kkvu zRR  













vu un

NN 11

12

)1(  

 
โดยให ้

uR  = ล าดบัค่าเฉลีย่ของกลุ่มที ่1 (Mean Rank of Group 1) 

vR  = ล าดบัค่าเฉลีย่ของกลุ่มที ่2 (Mean Rank of Group 2) 
z  = ค่ามาตรฐาน (Standard Normal Score) 
  = ระดบันยัส าคญั (Level of Significance) 
k = จ านวนกลุ่มของตวัแปรตาม (Numbers of Groups) 
N  = จ านวนตวัอย่าง (Numbers of Samples) 

un  = จ านวนตวัอย่างในกลุ่มที ่1 (Numbers of Group 1) 
vu  = จ านวนตวัอย่างในกลุ่มที ่2 (Numbers of Group 2) 

 
ส าหรบัการค านวณนัน้ จะใชร้ะดบันยัส าคญั (α) ในการทดสอบ 3 ค่า คอื 

0.01 0.05 และ 0.10  และใชว้ธิจีบัคู่ดงันี้ 
1. ปรญิญาตรกีบัปรญิญาโท 
2. ปรญิญาตรกีบัปรญิญาเอกหรอืสูงกวา่ 
3. ปรญิญาโทกบัปรญิญาเอกหรอืสูงกวา่ 
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ผลลพัธจ์ากการค านวณแสดงดงัตารางที ่21 
 

ตารางท่ี 21 แสดงผลลพัธจ์ากการค านวณตามสูตร )1(/  kkvu zRR  
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ระดบัการศกึษา 

 
ปรญิญาตร ี
(n=89) 

 

ปรญิญาโท
(n=150) 

ปรญิญาเอก
หรอืสงูกวา่ 
(n=13) 

K-W 
statistics 
(df=2) 

Sig. 

ล าดบัคา่เฉลีย่ (Mean rank) 
การจบัคูเ่ปรยีบเทยีบ  

ปรญิญาตร ี
 

ปรญิญาโท 

126.78 121.70 
 

5.08a*** 
(4.88)b 

 

179.92 
 

53.14a*** 
(10.82)b 
58.22a*** 
(10.54)b 

7.642 
 

0.022** 
 
 

ระดบันยัส าคญั *þ   0.10; **þ    0.05; ***þ    0.01 
a = vu RR   

b = คา่มาตรฐาน ( z ) ทีค่ านวณไดจ้ากสูตร 
 

จากตารางที่ 21 ผลลพัธ์ที่ได้คือผลต่างของล าดบัค่าเฉลี่ยในทุกกลุ่มที่
จบัคู่ มคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบัค่ามาตรฐานที่ค านวณได้  ท าให้ตดัสนิใจปฏเิสธ H0 และยอมรบั 

Ha จึงแสดงได้ว่าระดบัการศกึษาในกลุ่มของกลุ่มตวัอย่างที่แตกต่างกนั จะส่งผลให้ระดบัการ
สงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีทีแ่ตกต่างกนัดว้ย โดยสรุปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างที่มรีะดบั
การศกึษาในระดบัปริญญาตรีจะมีระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีมากกว่า
ระดบัปรญิญาโท แต่น้อยกว่าระดบัปรญิญาเอกหรอืสูงกว่า ในระดบันัยส าคญัที ่0.01 และกลุ่ม
ตวัตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาโทจะมรีะดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชพีน้อยกวา่ปรญิญาเอกหรอืสูงกวา่ ในระดบันยัส าคญัที ่0.01  



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   

 
การศกึษาคน้ควา้อสิระเรื่อง ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี : การศกึษา

เปรยีบเทยีบระหวา่งผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชภีาษอีากรในประเทศไทย ผูศ้กึษาได้
ท าการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 252 ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล 
จากนัน้น าขอ้มูลมาวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนาซึ่งประกอบไปดว้ยการพจิารณาค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ และร้อยละ รวมถึงเข้าสู่ว ิธีการทางสถิติทดสอบ     
แมน-วทินีย์ (Mann-Whitney Test) และสถติทิดสอบคสัคอล-วลิลสิ (Kruskal-Willis One-Way 
ANOVA) ใบบทนี้ผู้ศกึษาน าผลลพัธ์ที่ได้มาสรุปผลการศกึษา อภิปรายผล ให้ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการศึกษาครัง้นี้  และข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครัง้ต่อไป โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 
 
5.1  สรปุผลการศึกษา 
 

การศกึษาคน้ควา้อสิระเรื่อง ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี : การศกึษา
เปรยีบเทยีบระหว่างผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชภีาษอีากรในประเทศไทย ในครัง้นี้มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชพี
ระหวา่งผูส้อบบญัช ี3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชภีาษอีากร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตที่ให้การรบัรองงบการเงนิของผูส้อบบญัชภีาษีอากรเพิม่จากงบการเงนิปกต ิรวมถงึ
ศึกษาระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์สามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี้ 

5.1.1 การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) 
จากการศกึษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 86 คน  
คิดเป็นร้อยละ 34.1 ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่คอืปริญญาโท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.5 โดยรายได ้

ส่วนใหญ่อยู่ทีร่ะดบัต ่ากวา่ 500,000 บาท จ านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.7 
มปีระสบการณ์ในการท างานด้านการสอบบญัชตี ่ากว่า 10 ปี จ านวน 119 คน คดิเป็นร้อยละ 
47.2 เป็นผูส้อบบญัชภีาษีอากร จ านวน 124 คน คดิเป็นร้อยละ 49.2 และส่วนใหญ่เป็นผูส้อบ
บญัชอีสิระ จ านวน 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.4  
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ส าหรบัขอ้มูลดา้นระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีจากการศกึษาพบว่า 
ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี ค่าที่สูงสุดคอื 167 คะแนน และค่าทีต่ ่าสุดคอื 
89 คะแนน ค่าเฉลีย่อยู่ที ่134.27 คะแนน จากคะแนนเตม็ 180 คะแนน  

5.1.2 การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) 
สมมตฐิานที่ 1 ค่าเฉลี่ยของระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี

ของประเภทผูส้อบบญัชแีต่ละประเภท มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ ผลการศกึษาระบุใหส้นบัสนุน
สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) ทีร่ะดบั
นัยส าคญั 0.05 ซึ่งหมายถงึ ประเภทของผูส้อบบญัชทีีแ่ตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อระดบัการสงัเกต
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

สมมติฐานที่ 2 ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นเพศชาย เพศหญิง มีความแตกต่างกนัหรือไม่  ผลการศกึษาระบุให้สนับสนุน
สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) ทีร่ะดบั
นัยส าคญั 0.05 ซึ่งหมายถึง เพศที่แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยง  
ผูป้ระกอบวชิาชพี 

สมมติฐานที่ 3 ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีอายุ ต่างกนั มีความแตกต่างกนัหรือไม่ ผลการศกึษาระบุให้สนับสนุนสมมตฐิาน
หลกั (Null Hypothesis) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) ที่ระดบันัยส าคญั 
0.05 ซึ่งหมายถึง อายุที่แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อระดบัการสงัเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพี 

สมมติฐานที่ 4 ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีระดบัการศกึษาต่างกนั มีความแตกต่างกนัหรือไม่  ผลการศกึษาระบุให้ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) และสนับสนุนสมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)  
ที่ระดบันัยส าคญั 0.01 ซึ่งหมายถงึ ระดบัการศกึษาต่างกนัทีแ่ตกต่างกนั จะส่งผลให้ระดบัการ
สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีแตกต่างกนั       

สมมติฐานที่ 5 ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ต่อปีต่างกัน มีความแตกต่างกันหรือไม่  ผลการศึกษาระบุให้สนับสนุน
สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) ทีร่ะดบั
นัยส าคญั 0.05 ซึ่งหมายถึง รายได้ต่อปีที่แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อระดบัการสงัเกตและสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

สมมติฐานที่ 6 ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่ม
ตวัอย่างที่มปีระสบการณ์ท างานด้านการตรวจสอบบญัชไีม่เท่ากนั มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่  
ผลการศกึษาระบุให้สนับสนุนสมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
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(Alternative Hypothesis) ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 ซึ่งหมายถึง ประสบการณ์ท างานด้านการ
ตรวจสอบบญัชทีีแ่ตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

สมมติฐานที่ 7 ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของกลุ่ม
ตวัอย่างที่มลีกัษณะการปฏบิตังิานแตกต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ ผลการศกึษาระบุให้
สนับส นุนสมมติฐานหลัก  (Null Hypothesis)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง  (Alternative 
Hypothesis) ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 ซึ่งหมายถงึ ลกัษณะการปฏบิตัทิี่แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อ
ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

เนื่องจากมกีารปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) และสนับสนุนสมมติ
ฐานรอง (Alternative Hypothesis) ในสมมตฐิานที ่4 จงึท าการค านวณเพื่อหาว่าความแตกต่าง
เกดิจากคู่ใดบ้าง ผลลพัธ์ที่ได้คอืในแต่ละกลุ่มของระดบัการศกึษามรีะดบัการสงัเกตและสงสยั
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชพีแตกต่างกนั โดยระดบัปริญญาตรีมีระดับการสงัเกตและสงสยัเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวชิาชพีมากกวา่ระดบัปรญิญาโท แต่น้อยกวา่ระดบัปรญิญาเอกหรอืสูงกวา่ และระดบั
ปรญิญาโทมรีะดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีน้อยกวา่ปรญิญาเอกหรอืสูงกวา่ 
 
5.2  อภิปรายผล 

 
ผลการศกึษาครัง้นี้บ่งชี้ว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามอัน

ได้แก่ ประเภทผูส้อบบญัช ีเพศ อายุ รายได้ ประสบการณ์ท างาน และลกัษณะการปฏบิตังิาน 
ไม่มคีวามสมัพนัธ์ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี ซึ่งผลของการศกึษาครัง้นี้
ส่วนใหญ่นัน้สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Hurtt (2010) ทีร่ะบุวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์ ระดบัการศกึษา ไม่มีความสมัพนัธ์กบัคะแนนที่ค านวณได้จาก
มาตรวดัดงักล่าว อย่างไรกด็จีากผลการศกึษาครัง้นี้พบความแตกต่างจากงานวจิยัของ Hurtt 
(2010) คอืในกลุ่มตวัอย่างที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั จะส่งผลให้ต่อระดบัการสงัเกตและ
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีแตกต่างกนั อย่างไรกต็าม สาเหตุของความไม่สอดคลอ้งกนัของผล
การศกึษาครัง้นี้กบัผลการศกึษาของ Hurtt (2010) อาจจะมาจากสภาวะทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนั
ของกลุ่มตวัอย่างของ Hurtt (2010) ที่เป็นผูส้อบบญัชใีนประเทศสหรฐัอเมรกิากบัผู้สอบบัญชใีน
ประเทศไทยทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างของการศกึษาครัง้นี้ และสาเหตุทีร่ะดบัการศกึษาปรญิญาเอกหรอื
สูงกว่ามีระดับการสงัเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสูงที่สุด อาจจะเป็นเพราะว่าใน
การศกึษาในระดบัปรญิญาเอก ผูท้ีจ่ะจบการศกึษาในระดบันัน้ได้จะต้องมกีระบวนการคดิที่เป็น
ระบบ เพราะต้องผ่านการทดสอบต่างๆ จากสถาบนัทีใ่ห้การศกึษา รวมถงึต้องท าวทิยานิพนธ์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการศกึษา ท าให้ผูเ้รยีนในระดบัปรญิญาเอกนัน้มกีารแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การที่แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องนี้ ซึ่งอาจจะเป็นผลให้ผู้ที่จบการศกึษาในระดบั



56 

ปริญญาเอกหรือสูงกว่า มีระดับการสงัเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพมากกว่าระดบั
การศกึษาทีต่ ่ากวา่ทัง้หมด 

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 
 

1. จากผลการศกึษาครัง้นี้ พบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนั ส่วนใหญ่
ไม่ได้ส่งผลต่อระดบัคะแนนการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพี ดงันัน้จึงควรจะเพิม่
ปัจจยัอื่นที่คาดว่าอาจส่งผลต่อระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีเขา้ไป อาทิ 
จ านวนงบการเงินที่ให้การรบัรอง ขนาดของส านักงานสอบบญัชทีี่สงักดั ชื่อเสียงของส านัก
งานสอบบญัช ีหรอืลกัษณะของส านกังานสอบบญัช ีเช่น ส านักงานสอบบญัชทีีไ่ด้รบัการอนุมตัิ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

2. อาจเพิ่มปัจจยัทางภารกจิเข้าไปควบคู่กบัปัจจยัด้านบุคคล (ลกัษณะทางประกร
ศาสตร์) ที่ใช้ศกึษาในครัง้นี้ด้วย เช่น ความซับซ้อนของงานที่ตรวจสอบ เนื่องจาก Bonner 
(1994) ระบุว่า ความซบัซ้อนของภารกจิที่เพิม่ขึน้ (Task Complexity) จะน าไปสู่ประสทิธภิาพ
ในการใชดุ้ลยพนิิจทีล่ดลง และทกัษะความสามารถ กบัแรงกระตุ้น นัน้กส็่งผลต่อประสทิธภิาพ
ในการใชดุ้ลยพนิิจดว้ย  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

1. ผูศ้กึษายงัคงเหน็วา่การศกึษาดา้นระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 
เป็นสิง่ทีน่่าสนใจ เนื่องจากงานวจิยัทีม่อียูใ่นประเทศไทยมอียู่น้อย การศกึษาในครัง้ต่อไปอาจจะ
เพิ่มประเภทของกลุ่มตวัอย่าง เช่น ผู้สอบบญัชสีหกรณ์ หรือผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตที่ให้การ
รบัรองงบการเงนิของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

2. เพิม่ตวัแปรในการศกึษา เช่น คุณภาพงานสอบบญัช ีทศันคตติ่อวชิาชพีสอบบญัชี 
ทศันะคตติ่อความเสีย่ง 

3. ผู้สนใจสามารถท าการศกึษาเกี่ยวกบัระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีทีเ่หมาะสมของผูส้อบบญัชใีนประเทศไทยได ้ 

4. สามารถน ามาตรวดันี้ไปใช้ศกึษาในกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้ประกอบวิชาชพีที่มิใช่
ผูส้อบบญัช ีเช่น ผูต้รวจสอบภายใน แพทย์ วศิวกร ทนายความ เนื่องจากชาญชยั ตัง้เรอืนตัง้ 
(2559) ได้พบว่า การศกึษาเอกสาขาบญัชนีัน้ไม่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างเป็นสาระส าคญักบัระดบั
การสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึเหน็ว่ามาตรวดันี้สามารถน าไปใช้
กบับุคลากรทีอ่ยู่ในสายอาชพีอื่นไดด้ว้ย 
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ข้อจ ากดัในการศึกษาครัง้น้ี 
 

1. การเข้าถึงข้อมูลของผู้สอบบญัชคี่อนขา้งจ ากดั เนื่องจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต       
ผูศ้กึษาได้น ารายชื่อมาจากเวบ็ไซต์ของสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ ซึ่งจะเปิดเผย
ตามความสมคัรใจของผูส้อบบญัช ีท าใหไ้ม่ตรงกบัจ านวนทีแ่ทจ้รงิของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตใน
ประเทศไทย อีกทัง้รวมถึงการที่ไม่ได้มีแสดงการปรับปรุงแก้ไขจ านวนผู้สอบบัญชีอย่าง
เหมาะสม ไม่มกีารรายงานจ านวนผูส้อบบญัชทีี่เสยีชวีติ ไม่มกีารรายงานจ านวนผูส้อบบญัชทีี่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอย่างสรุป  ท าให้ข้อมูลทางด้านประชากรของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
ค่อนขา้งคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิอยู่มาก ในขณะทีก่รมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานรฐับาล 
ทีท่ าการเปิดเผยขอ้มูลของผูส้อบบญัชภีาษอีากรทุกคน อย่างไรกต็ามขอ้มูลทีแ่สดงนัน้ค่อนขา้ง
ไม่ เป็นปัจจุบัน เนื่ องจากระหว่างการส่งแบบสอบถาม ผู้ศึกษาพบว่ารายชื่อจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail) ของผูส้อบบญัชภีาษอีากรนัน้เป็นรายชือ่ทีไ่ม่มอียู่จรงิ ท าใหไ้ม่สามารถ
ส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างได้ครบถ้วน ดงันัน้เพื่อประโยชน์ในการวจิยัทางการบัญช ี
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรเปิดเผยขอ้มูลในการตดิต่อของผูส้อบบญัชใีหค้รบถว้น และเป็นปัจจุบนั 

2. ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลน้อยเกินไป (กุมภาพนัธ์ – เมษายน) เนื่องจาก
ระยะเวลาที่ใช้ในการท าการศกึษานานขึน้นัน้จะท าให้ผู้ศกึษามเีวลาในการเกบ็ขอ้มูลมากขึน้  
ซึ่งเมื่อขอ้มูลที่ได้รบัมามจี านวนมากขึน้ อตัราการตอบกลบักจ็ะเพิม่สูงขึน้ด้วย ซึ่งส่งผลให้ผล
การวเิคราะหข์อ้มูลคลาดเคลื่อนน้อยลง 

3. แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Google Form) และเมื่อส่งไปยงัผูต้อบแบบสอบถาม และไดร้บัขอ้มูลตอบกลบัมา ขอ้มูลทีต่อบ
กลบัมาจะถูกบนัทกึไวใ้นระบบออนไลน์ (Google Sheet) สาเหตุดงักล่าวนัน้ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามนัน้ไดท้ าซ ้าหรอืไม่  
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ภาคผนวก 
 

 



ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามวดัระดบัการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 
เรยีน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 
        ข้าพเจ้านาย ศกัดา เกาะเจริญ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เป็นผู้สนใจศกึษาเกี่ยวกบัการเปรียบเทียบระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพีระหวา่งผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชภีาษอีากร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
เปรยีบเทยีบระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีสอบบญัชรีะหว่างผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตและผูส้อบบญัชภีาษอีากรแยกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ปัญหาด้านการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบบญัชนีัน้มกีารศกึษา
ค้นควา้มาอย่างยาวนานและพบว่ายากต่อการใหค้ านิยามและยากต่อการวดัระดบั นักวชิาการ
หลายท่านทัง้ในและต่างประเทศได้ให้ค านิยามแตกต่างกนัไป จนกระทัง่มีการพฒันามาตรวดั
ระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีนี้ข ึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา มาตรวดันี้ถูก
น าไปใชอ้ย่างแพร่หลายและเป็นทีย่อมรบัในสากลวา่สามารถวดัระดบัการสงัเกตและสงสยัเยี่ยง
ผูป้ระกอบวชิาชพีไดอ้ย่างน่าเชือ่ถอื 
 ผูศ้กึษาจงึใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามครัง้นี้ โดยใชเ้วลาในการ
ตอบประมาณ 10 นาท ีท่านมอีสิระในการตดัสนิใจในการตอบค าถามทุกขอ้รวมถงึการตดัสนิใจ
ที่จะให้หรอืไม่ใหข้อ้มูล และในแบบสอบถามจะไม่มชีื่อและที่อยู่ของท่าน ขอ้มูลที่ไดร้บัจากท่าน
จะน าไปรวมกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามรายอื่นเพื่อสรุ ปเป็นภาพรวมโดยไม่มีการ
เชือ่มโยงถงึตวับุคคล รวมถงึเกบ็เป็นความลบัและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่วากรณใีดๆ 
  หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการขอ้มูลผลการศกึษา สามารถตดิต่อสอบถามจากผูศ้กึษา
ไดท้ี ่เบอรโ์ทรศพัท ์090 – 970 – 8245  
ค าชีแ้จง : แบบสอบถามชดุนี้มที ัง้สิน้ 3 หน้า ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนไดแ้ก่ 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที ่2 มาตรวดัเกีย่วกบัระดบัการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบบญัช ี
 ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 
 

ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ส าหรบัความกรุณาของท่าน 
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ส่วนท่ี 1: ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในชอ่ง O ทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิมากทีสุ่ด (ขอ้มูลของท่านจะ
เป็นความลบั ส าหรบัใชใ้นการศกึษาเทา่นัน้) 
1. เพศ 
 O ชาย  O หญงิ 
 
2.  อายุ  

O น้อยกวา่ 31 ปี O 31 – 40 ปี   O 41 – 50 ปี  
O 51 –  60 ปี      O  61 ปี ขึน้ไป    
  

3.  ระดบัการศกึษาของท่าน 
 O ปรญิญาตร ี  O ปรญิญาโท  O ปรญิญาเอกหรอืสูงกวา่  
 
4. รายได้ค่าสอบบญัชขีองท่านต่อปี (ไม่รวมเงนิเดอืน ค่าบรกิารที่ปรกึษา หรอืการให้บรกิาร

อื่นๆ) 
O ต ่ากวา่ 500,000 บาท   O   500,001 – 1,500,000 บาท  
O 1,500,001 – 2,500,000 บาท  O 2,500,000 – 3,500,000 บาท 
O มากกวา่ 3,500,000 บาท ขึน้ไป 
 

5. ประสบการณ์ท างานทางดา้นการตรวจสอบบญัชขีองท่านจนถงึปัจจุบนั  
O น้อยกวา่ 10 ปี  O 10 – 19 ปี  O 20 – 29 ปี   
O 30 – 39 ปี  O 40 ขึน้ไป 
 

6. ในรอบระยะเวลา 3 ปี ทีผ่า่นมา ท่านให้การรบัรองบการเงนิในฐานะ 
O ผูส้อบบญัชภีาษอีากร      
O ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
O ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูส้อบบญัชภีาษอีากร (เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีใ่หก้าร
รบัรองงบการเงนิของหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลขนาดเลก็ ทีม่ ีทุนจดทะเบยีนไม่เกนิ 5 ลา้น 
รายไดร้วมไม่เกนิ 30 ลา้น และสนิทรพัยร์วมไม่เกนิ 30 ลา้นบาท ดว้ย) 
 

7. ท่านปฏบิตังิานในฐานะ 
O ผูส้อบบญัชอีสิระ  O สงักดัส านกังานสอบบญัช ี
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ส่วนท่ี 2: มาตรวดัเก่ียวกบัระดบัการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบ
บญัชี 

       แบบสอบถามในการศกึษาครัง้นี้น าของ ชาญชยั ตัง้เรอืนรัตน์ (2559, หน้า 69-70) มาใช้
โดยแบบสอบถามนัน้แปลจากฉบบัภาษาองักฤษ ของ Hurtt  (2010)  โดยใช้การวดัค่าแบบ
ลเิคอรท์ (Likert Scale) ซึ่งมคี่า 1 ถงึ 6 โดยก าหนดให้ 
       1 = ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ทีสุ่ด 
       2 = ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
       3 = ไม่เหน็ดว้ย 
       4 = เหน็ดว้ย 
       5 = เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
       6 = เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ทีสุ่ด 
 
       กรุณาเลอืกวา่แต่ละขอ้ตรงกบับุคลกิภาพของท่านโดยทัว่ไปมากน้อยเพยีงใด ไม่มคี าตอบ
ทีถู่กหรอืผดิ ไม่ควรใชเ้วลาในการท าขอ้ใดขอ้หนึ่งมากเกนิไป  

ค าถาม 1 2 3 4 5 6 
1. ฉนัมกัยอมรบัค าอธบิายของผูอ้ืน่โดยไม่

คดิอะไรต่อ 
      

2. ฉนัรูส้กึดกีบัตวัเอง       
3. ฉนัมกัจะรอจนกวา่ฉนัไดข้อ้มูลมากขึน้

จงึตดัสนิใจ 
      

4. ฉนัตื่นเตน้เมื่อมโีอกาสในการเรยีนรู ้       
5. ฉนัสนวา่อะไรเป็นตวัผลกัดนัพฤตกิรรม

มนุษย ์
      

6. ฉนัมัน่ใจในความสามารถของฉนั       
7. ฉนัมกัจะไมเ่ชือ่ค ากล่าวใดๆ จนกวา่จะ

ไดร้บัหลกัฐานยนืยนัวา่มนัเป็นจรงิ 
      

8. การคน้พบขอ้มูลใหม่ๆ เป็นเรือ่งสนุก       
9. ฉนัใชเ้วลามากเท่าทีจ่ าเป็นในการ

ตดัสนิใจเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง 
      

10. ฉนัมกัจะเชือ่ทนัทใีนสิง่ทีผู่อ้ ื่นบอกมา       
11. ฉนัไมส่นใจพฤตกิรรมของผูอ้ืน่       
12. ฉนัเป็นตวัของตวัเอง       
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ค าถาม 1 2 3 4 5 6 
13. เพื่อนฉนับอกวา่ ฉนัมกัมคี าถามใน

เรื่องทีฉ่นัเหน็หรอืไดย้นิบ่อยๆ 
      

14. ฉนัชอบทีจ่ะท าความเขา้ใจกบัเหตุผล
ของพฤตกิรรมของคนอื่น 

      

15. ฉนัคดิวา่การเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีน่่าตื่นเตน้       
16. ฉนัมกัจะเชือ่ตามสิง่ทีฉ่นัเหน็ อ่าน หรอื

ไดย้นิมา 
      

17. ฉนัไม่รูส้กึมัน่ใจในตวัเอง       
18. ฉนัมกัสงัเกตเหน็ค าอธบิายทีไ่ม่

สอดคลอ้งกนั 
      

19. ฉนัมกัเหน็ดว้ยกบัสิง่ทีค่นในกลุ่มคดิ       
20. ฉนัเกลยีดการตดัสนิใจอะไรเรว็ๆ       
21. ฉนัมคีวามมัน่ใจในตนเอง       
22. ฉนัไม่ชอบการตดัสนิใจอะไรจนกวา่ฉนั

จะไดเ้หน็ขอ้มูลทีม่ตีรงหน้าทัง้หมดแลว้ 
      

23. ฉนัชอบคน้หาความรู ้       
24. ฉนัตัง้ขอ้สงสยักบัสิง่ทีเ่หน็หรอืไดย้นิ

อยู่บ่อยๆ 
      

25. คนอื่นสามารถชกัจูงฉนัไดง้่าย       
26. ฉนัไมค่่อยจะสงสยัวา่ ท าไมมนุษยจ์งึมี

พฤตกิรรมในแบบต่างๆ กนั 
      

27. ฉนัชอบทีจ่ะท าใหม้ัน่ใจวา่ฉนัได้
พจิารณาขอ้มูลทีม่อียู่โดยส่วนใหญ่แลว้ 
ก่อนจะตดัสนิใจในเรื่องใด 

      

28. ฉนัเพลดิเพลนิกบัการเรยีนรู ้       
29. การกระท าทีม่นุษยเ์ลอืกและเหตุผล

ของการกระท านัน้ๆ เป็นสิง่ทีน่่าทึง่
ส าหรบัฉนั 

      

 
 
 



66 

ส่วนท่ี 3: ข้อเสนอแนะของท่าน 
 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 



ประวติัผู้ศึกษา 
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