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เอกสารรวบรวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 8  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยังยื่น 

30 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยธนบุรี, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

ก ำหนดกำรน ำเสนอ 

เวลำ รำยกำร 

7.30-8.30  น. ลงทะเบียน ณ อาคารนวัตกรรมการเรยีนรู้และวิเทศสัมพันธ์   
บริเวณโถงกลางช้ัน 1  อาคารนวัตกรรมการเรียนรูแ้ละวเิทศสัมพันธ์ 

8.30-8.45 น. กล่าวรายงาน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ  
ครั้งท่ี 8” โดย ดร.บัญชา เกดิมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบรุี ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคาร
นวัตกรรมการเรียนรู้และวเิทศสัมพันธ์ 

8.45-9.00 น. พิธีเปิด โดย พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิ 

9.00-10.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาประเทศ  
โดย พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  

10.00-10.45 น. พิธีมอบเกียรติบตัร / มอบรางวัล 
10.45-12.00 น. - น าเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบโปสเตอร์ ณ บรเิวณโถงกลาง ช้ัน 1  อาคารนวัตกรรม    การ

เรียนรู้และวเิทศสัมพันธ์ 
- น าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ณ ห้องน าเสนอ ช้ัน 2-4 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้และวเิทศ
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธนบุร ี

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร  
13.00-16.30 น. น าเสนอภาคบรรยาย (ต่อ) ณ ห้องน าเสนอ ช้ัน 2-4 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์  

มหาวิทยาลยัธนบุร ี
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คณะกรรมกำรประเมินให้ข้อเสนอแนะบทควำม (Peer Review) 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 

1 ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แยม้ชุต ิ  มหาวิทยาลยัธนบุร ี

2 ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา   มหาวิทยาลยัธนบุร ี

3 ดร.ธนิต แต่งศร ี มหาวิทยาลยัธนบุร ี

4 ผศ.ดร.อนุพงษ์  อินฟ้าแสง มหาวิทยาลยัธนบุร ี

5 ดร.สมชาย เลศิภิรมยส์ุข    มหาวิทยาลยัธนบุร ี

6 ดร.ฐิติพร กรัยวิเชียร มหาวิทยาลยัธนบุร ี

7 ดร.พฤกษ์ จิรสตัยาภรณ ์  มหาวิทยาลยัธนบุร ี

8 ดร.พนัส  อุณหบัณฑติ มหาวิทยาลยัธนบุร ี

9 ดร.สมศักดิ์  ตันตาศน ์ มหาวิทยาลยัธนบุร ี

10 ดร.ชัญญญ์าณ์ ค าบุญ  มหาวิทยาลยัธนบุร ี

11 ผศ.ยืน ปาระเคน มหาวิทยาลยัธนบุร ี

12 ผศ.ดร.ส าราญ ผลด ี มหาวิทยาลยัธนบุร ี

13 ผศ.ประสงค์ อุทัย มหาวิทยาลยัธนบุร ี

14 ดร.ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ ์ มหาวิทยาลยัธนบุร ี

15 ดร.มาริษา เทศปลื้ม มหาวิทยาลยัธนบุร ี

16 ผศ.สมจินต์ อักษรธรรม มหาวิทยาลยัธนบุร ี

17 รศ.สรุชัย ธรรมทวีธิกลุ มหาวิทยาลยัธนบุร ี

18 ดร.พรรณี  บุญประกอบ มหาวิทยาลยัธนบุร ี

19 ดร.มนสั บุญประกอบ มหาวิทยาลยัธนบุร ี

20 ดร.นัทธ์หทัย อือนอก มหาวิทยาลยัธนบุร ี

21 ดร.กมลภพ แก้วศร ี มหาวิทยาลยัธนบุร ี

22 ดร.มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง มหาวิทยาลยัธนบุร ี

23 รศ.สุนา สุทธิเกียรต ิ มหาวิทยาลยัธนบุร ี

24 รศ.อรสา อร่ามรัตน ์ มหาวิทยาลยัธนบุร ี

25 รศ.ดร.สมบัติ ฑีฆทรัพย ์ มหาวิทยาลยัธนบุร ี

26 ผศ.ดร.บดินทร์ชาติ  สุขบท มหาวิทยาลยัธนบุร ี

27 ดร.มังกร หริรักษ์ มหาวิทยาลยัธนบุร ี

28 ดร.นิษฐ์สินี  กู้ประเสริฐ มหาวิทยาลยัธนบุร ี

29 ผศ.ดร.นฤมล สุ่นสวสัดิ์ มหาวิทยาลยัธนบุร ี
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
30 ดร วุฒิ วัชโรดมประเสริฐ มหาวิทยาลยัธนบุร ี

31 ผศ.จุรรีัตน์  หล่อวิรัชสุธ ี มหาวิทยาลยัธนบุร ี
32 ผศ.สุปดั ทองอินทร์ ม.กรุงเทพสุวรรณภูมิ  

33 ผศ.วัลลภ  นิมมานนท์ ม.กรุงเทพสุวรรณภูม ิ
34 ดร.ณัฐกาญจน์  สุวรรณธารา ม.กรุงเทพสุวรรณภูม ิ

35 ดร.นิวัตต์ น้อยมณ ี ม.กรุงเทพสุวรรณภูม ิ
36 ดร.เฉลิมพล นุชอุดม ม.กรุงเทพสุวรรณภูม ิ
37 ดร.ธัมมฏัฐิตตา  อยู่เจรญิ ม.เกษมบณัฑิต 
38 ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
39 ดร.อ าพล นววงศ์เสถียร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

40 ดร.ตรีวิทย์ อัศวศิริศลิป ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
41 ดร.จริะเสกข์ ตรเีมธสุนทร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
42 ดร.ภูษติย์ วงษ์เล็ก วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
43 พล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
44 ดร.โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
45 ดร.อัมพร ศรีเสริมโภค วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
46 ดร.กนก เจนจริะพงศ์เวช วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
47 พรศักดิ์ อรรถวานิช วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
48 ผ่องพรรณ รัตนธนาวันต ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

49 ดร.สดุาสวรรค์ งามมงคลวงศ ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
50 ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
51 ดร.สรุิยะ พุ่มเฉลมิ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
52 ดร.รวมพร ทองรัศมี โอเนส วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
53 ดร.วไลพร ฉายา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
54 ดร.รพีพัฒน์ โสอินทร ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
55 รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
56 ผศ.ดร. ญาณกร วรากลุรักษ ์ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

57 ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
58 ผศ.ดร. ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท ์ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
59 ดร.ประภสัสร กิตตมิโนรม มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

60 ผศ.ศิริพร อ่วมมีเพียร มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
61 ผศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดลุยธรรม มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

62 ผศ.วลยันุช สกุลนุ้ย มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
63 รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
64 ผศ.ดร.กรณัย์พัฒน์  อ่ิมประเสริฐ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

65 รศ.ดร.ดวงตา  สราญรมย ์ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
66 ดร.กณุฑิญา  จริทิวาธวัช มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

67 ผศ.ดร.ชุมพล  รอดแจ่ม มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
68 ผศ.ดร.ศิรริัตน์  พ่วงแสงสุข มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

69 รศ.อวยพร  พานิช มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
70 ผศ.ดร.ณัฐกันต์  สุขช่ืน มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
71 ดร.เสกสรรค์  มานวโิรจน ์ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
72 ผศ.นนทรี  สัจจาธรรม มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
73 ผศ.พูลศักดิ์  พุ่มวิเศษ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

74 รศ.ดร.เยาวภา  ติอัชสุวรรณ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
75 รศ.ดร.ทิพย์สิริ  กาญจนวาส ี มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
76 รศ.สพญ.ดร.สุมาลี  บุญมา มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
77 ผศ.ดร.พิชิต  รัชตพิบุลภพ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
78 รศ.ดร.โกวิทย์  กังสนันท์ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
79 ผศ.ดร.อัมพร  ปัญญา มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
80 ผศ.ดร.เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ ์ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
81 ผศ.ดร.ฐิติมา  โห้ล ายอง มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
82 รศ.ดร.ลดัดาวัลย์  เพชรโรจน ์ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

83 ดร.จักรกฤษณ์  สิรริิน มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
84 รศ.พิศเพลิน  เขียวหวาน มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
85 รศ.ดร.โกสมุ  สายใจ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
86 ผศ.ดร.อรณุี  ส าเภาทอง มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
87 รศ.ดร.วิรัช  วรรณรัตน ์ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
88 รศ.ดร.ชุติมา  วัฒนะคีร ี มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
89 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  วิเศษ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
90 ผศ.สมศักดิ์  ถ่ินขจ ี มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์  

91 ดร.วฤต  ศิลป์ศรีกลุ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
92 ดร.นเรศ  สุยะโรจน ์ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
93 ดร.สุรชัย  สานตสิุขรตัน ์ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่

94 ดร.ศุภากร  ศิลาเกษ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
95 ดร.ธรรมนูญ  พ่อค้าทอง มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่

96 รศ.ดร.พิธากรณ์  ธนิตเบญจสิทธ์ิ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
97 ดร.กัลยา  แก้วมา มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
98 ดร.สุธีรา  ศรีเบญจโชต ิ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่

99 ดร.พัชราภรณ์  ลิมปิอังคนันต ์ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
100 ดร.ศิริพันธุ์  จุรีมาศ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่

101 ดร.สุกฤษฎิ์  ลิมโพธ์ิทอง มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
102 ดร.จตุพร  วงศ์มหาดเล็ก มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่

103 ดร.ศิริพงษ์  มาณะศร ี มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
104 ดร.ธีรภัทร  ประสมสุข มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
105 รศ.ดร.นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
106 ดร.ทรงสรรค์  อุดมศิลป ์ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
107 ผศ.ดรจักรพันธ์  พรนิมติร วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 

108 ดร.กรวิก  พรนิมติร วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
109 รศ.นภาพร  ณ เชียงใหม ่ วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
110 ผศ.สุวิทย์  นามบญุเรือง วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
111 ดร.ฐิตมิา  พูลเพชร วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
112 ดร.ดารนี  เอื้อชนะจิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
113 ดร.ชลลดา เลิฟ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
114 ดร.วีระพงษ์  กิติวงค์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
115 ดร.ดวงพร  พุทธวงศ์ มหาวิทยาลันราชมงคลธญับุร ี
116 ดร.เฉลิมชัย  วิโรจน์วรรณ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

117 ผศ. ดร.สมยศ อวเกียรต ิ  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
118 ดร.สานิต   ศิริวิศิษฐ์กุล มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
119 รศ. ดร.เสาวณีย์  สิกขาบณัฑติ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
120 รศ.ดร.สมศักดิ์  คงเที่ยง มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
121 ผศ.ดร.สุนันท์  ศลโกสมุ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
122  ดร.สุวพร  เซ็มเฮง มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
123 ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
124 ดร.สริิกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

125 ดร.อุทัยวรรณสายพัฒนะ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
126 ผศ.ดร.ค าเพชร    ภูริปริญญา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
127 ดร.ณรงค ์    พิมสาร   มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

128 ดร.เบญจรตัน์ ราชฉวาง  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
129 ดร.ทรงยศ  แก้วมงคล มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

130 รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
131 ดร.อนันต์        ธรรมชาลัย มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
132 ดร.วิยะดา  วรานนท์วนิช   มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

133 ดร.พิศนีย์      อ าไพ  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
134 ดร.ตระกูล   จิตวัฒนากร มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

135 ดร.วัชระ  ค าเขียว มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
136 ดร.พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

137 ดร. ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
138 ดร. นภสัมน นันทมัจฉา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
139 ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย ์ มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
140 ดร.สุพัฒนวรี ทิพย์เจรญิ มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
141 ดร.พัชรีวรรณ  กิจม ี มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

142 รศ.มานูนณย์ สตุีคา มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
143 ดร.วนิดา วาดีเจรญิ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
144 ผศ.ธนุตร์  เอี่ยมอร่าม มหาวิทยาลยัหอการค้า 
145 รศ.วราพร ศรีสุพรรณ มหาวิทยาลยัมหิดล 
146 รศ.ดร.รัชชานนท์ ศุภพงศ์พิเชฐ มหาวิทยาลยัมหิดล 
147 ดร.พนิดา มารุ่งเรือง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
148 รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร มหาวิทยาลยัมหิดล 
149 ผศ.ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
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อำคำรนวัตกรรมกำรเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์ ชัน้ 3 ห้อง I 305  
คณะกรรมกำรประจ ำห้อง  : รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต 
ผู้ช่วยคณะกรรมกำร :  อาจารย์ศภุลักษณ์ บาตรโพธิ์ และอาจารยส์พิัฒน์ สุดหอม 

ล าดับ รหัสบทความ เวลา ช่ือผู้บรรยาย หัวข้อเรื่อง 
1 NLSC104 11.15-11.30 นิพพิชฌน์  กมลธรีะวิทย ์

ธิติพงศ์ ธิราศักดิ ์
ปาริชา  ปิสิตโร 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยการ
ควบคุมภายในที่มีผลต่อคุณภาพของงบการเงินใน
มุมมองของผู้ท าบัญชีในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

2 NLSH141 11.45-12.00 ศศิพร ชาญศิลป ์
ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ ์
 

ความเป็นมืออาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการ
สอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชี  
 

  12.00-12.30 พักเที่ยง 

3 NLSH143 12.30-12.45 บุรินทร ์เพชรจ าเริญสุข 
นครเทพ ทิพยศุภราษฏร ์
สายณัห์ กอเสถียรวงศ ์

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธี
การแปลจากเรื่องสั้น “อิไลอัสกับผีทะเล” 
 

4 NLSH145 12.45-13.00 ปทุมวัลย ์เตโช 
 

การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยด้านการตลาด ในการ
เลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน 

5 NLSH190 13.00-13.15 อลิสสา จินดาประเสริฐ 
พัทธนันท์ ตั้งวรรณวิทย ์

การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดท า
เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนตลาดพลูเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

6 NLSH096 13.15-13.30 อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ ์
บุญมี กวินเสกสรร 
จิรวัฒน์ วรวิชัย 
ภูวดล บัวบางพล ู

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการบริหาร
นักศึกษาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ  
 

7 NLSH192 13.30-13.45 ธันชนก  ชูกลิ่น 
สมชาย  เลิศภิรมย์สุข  
 

การรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดยีว
ของกรมสรรพากรส าหรับผู้ประกอบการ ในเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร 

8 NLSH237 13.45-14.00 ด.ร.นเรศ ล้วนไพรินทร ์
ทิพมาศ รัตนพิทักษ์ 

ปั จ จั ย ก าร ใ ช้บ ริ ก า รขอ งประชาชนที่ มี ต่ อ
โรงพยาบาลของรัฐในเขตลาดกระบัง กรุงเทพ 
มหานคร 

9 NLSH238 14.00-14.15 ภณสิทธ ์ อ้นยะ 
สุภาวณิ ี อินทรมา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดคลอง
สวนร้อยปี  
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ล าดับ ช่ือเรื่อง ช่ือผู้วิจัย หน้า 
27 ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายงาน

โครงสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดชลบุรี 
นัฐพงษ์ เอี่ยมพันธ ์
ดร.วรางคณา ตันสกุล 

269 – 279 

28 ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตของ
โรงพิมพ์หนังสือ ในเขตบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วนิดา จันพราม 
ดร.ศศิธร ง้วนพันธ์ 

280 – 286 

29 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
นนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

อ าพร  สุดศร ี
 

287 – 294 

30 การเปรียบเทียบผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชุมชนคลองบางหลวง กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
ชุมชนและนักท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มณีรตัน ์ลีสุวัฒน ์
จุฑามาศ ตั้งคณุอนันต ์
 

295 – 303 

31 ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร สไตล์ญี่ปุ่น ของ
ผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ปณียา  อินทกาศ 
ทัศวรรณ มหาเรือนขวัญ 

304 – 312 

32 สภาพและความต้องการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี 

วีระศักดิ ์ลาตีฟ ี
 

313 – 322 

33 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยการควบคมุภายในท่ี
มีผลต่อคุณภาพของงบการเงินในมุมมองของผู้ท าบัญชีในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร 

นิพพิชฌน์  กมลธรีะวิทย ์
ธิติพงศ์ ธิราศักดิ ์
ปาริชา  ปิสิตโร 

323 – 334 

34 ความเป็นมืออาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชี
ของส านักงานสอบบัญชี  

ศศิพร ชาญศิลป ์
ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ ์

335 – 342 

35 การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปล
จากเรื่องสั้น “อิไลอัสกับผีทะเล” 

 

บุรินทร ์เพชรจ าเริญสุข 
นครเทพ ทิพยศุภราษฏร ์
สายณัห์ กอเสถียรวงศ ์

343 – 349 

36 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มีต่อปัจจัยด้านการตลาด ในการเลือกบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์ ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

ปทุมวัลย ์เตโช 
 

350 – 357 

37 การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดท าเส้นทา ง
ท่องเที่ยวในชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

อลิสสา จินดาประเสริฐ 
พัทธนันท์ ตั้งวรรณวิทย ์

358 – 366 

38 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการบริหารนักศึกษาสมัพันธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 

อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ ์
บุญมี กวินเสกสรร 
จิรวัฒน์ วรวิชัย 
ภูวดล บัวบางพล ู

367 – 375 

39 การรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียวของ
กรมสรรพากรส าหรับผู้ประกอบการ  ในเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 

ธันชนก  ชูกลิ่น 
สมชาย  เลิศภิรมย์สุข  
 

376 – 385 
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ควำมเป็นมืออำชีพที่ส่งผลต่อคุณภำพรำยงำนกำรสอบบัญชี 
ของส ำนักงำนสอบบัญชี  

 
The Effect of Professionalism of Auditors Towards the Quality of Audit Reports by Audit Offices 

 
ศศิพร ชำญศิลป์1, ฐิตำภรณ์ สินจรูญศักด์ิ2 

 
1นักศึกษาหลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม กรุงเทพฯ E-mail : sasiporn.cha@gmail.com  

1อาจารย์ประจ าหลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม กรุงเทพฯ E-mail : titaporn.si@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอความเป็นมืออาชีพท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชีของส านักงานสอบ
บัญชี เพื่อยกระดับความน่าเช่ือถือต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชี ด้วยเหตุนี้ส านักงานสอบบัญชีจึงต้องมีให้ความส าคัญใน
การพัฒนาศักยภาพในด้านความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับคุณสมบัติอันดีในการสอบบัญชีและสร้างข้อได้เปรียบ
ในทางวิชาชีพสอบบัญชี การแสดงฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นที่น่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งบการเงิน 
ค ำส ำคัญ : ความเป็นมืออาชีพ คุณภาพการรายงานการสอบบัญชี ส านักงานบัญชี 
 

Abstract: 
This article aims at conveying the effect of professionalism of auditors towards the quality of audit 

reports by audit offices. To enhance the credibility of audit reports, audit offices need to place emphasis 
on improving the potential of auditors in professional practice corresponding to good quality auditing and 
creating advantages in auditing, financial status display, and performance through the effective use of 
generally accepted accounting  principles to build creditability and confidence among prospective financial 
statement users. 
Keywords: Professionalism, Quality of audit report, Audit office      
 

บทน ำ 
[1] ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาวิชาชีพบัญชีอย่างรวดเร็ว จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร 

ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาส่งผลให้ส านักงานสอบบัญชี มีการขยายบทบาทความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีและขอบเขตการท างานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแต่เดิมจ ากัดเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญชีเท่านั้นและได้ขยายถึงการ
ให้บริการด้านอื่น ๆ แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ได้ขยายงานไปในระดับนานาชาติ การรวมตัวของส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ส่งผลให้มีการแข่งขัน
เพิ่มมากขึ้นของส านักงานสอบบัญชี ดังนั้น ส านักงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะความเป็นมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อคุณภาพรายงานต่าง ๆ ท่ีจัดท าซึ่งเพื่อให้
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งบการเงินมีความน่าเช่ือถือ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานที่
ถูกต้องตามที่ควรซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นภาพของกิจการที่แท้จริงต่อนักลงทุน 

[2] การสอบบัญชีมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตามสภาพแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจกฎหมายการเมือง  
เทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและศึกษาความเป็นมาของวิชาชีพสอบบัญชี ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย จะท าให้
ทราบถึงพัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชีและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพสอบบัญชีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต  

การสอบบัญชีจึงถือเป็นกระบวนของการรวบรวมและการประเมินหลักฐาน เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ เพื่อระบุและ
รายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคลอ้งกัน [3] การสอบบัญชีควรปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระที่
เรียกว่า “ผู้สอบบัญชี” ความต้องการเชิง เศรษฐกิจก่อให้เกิดวิชาชีพการสอบบัญชี ขึ้นมาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้เพื่อการตัดสินใจ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็น
ต่องบการเงินว่าได้จัดท าขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามแม่บทการบัญชีใน การรายงานทางการเงิน [4] บทบาท
หน้าที่ที่ส าคัญของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคือตรวจสอบงบการเงินของธุรกิจต่าง ๆ หรือเรียกว่า การสอบบัญชีซึ่งถือเป็น
กระบวนการรวบรวมและการประเมินหลักฐานท่ีเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศเพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคล้อง
กัน จากเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้เสนอแนวทางในการสร้างความเป็นมืออาชีพท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชีของ
ส านักงานสอบบัญชีในการพัฒนาคุณภาพรายงานการสอบบัญชีและความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ ในด้านการเรียนรู้อย่าง
ชาญฉลาด ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ ด้านสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ที่มีผลต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชี เพื่อ
น าไปสร้างข้อได้เปรียบในทางวิชาชีพสอบบัญชีต่อไป และสร้างข้อได้เปรียบในวิชาชีพสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ์บริการงานสอบบัญชีให้มีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นและที่ส าคัญเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และสามารถน าไปพัฒนาให้เหมาะสมกับคุณสมบัติอันดีและพึงประสงค์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาความเป็นมืออาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชี 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. ควำมเป็นมืออำชีพ 

ในปัจจุบันทุกธุรกิจมีการแข่งขันและยิ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ หรือองค์กรต่างมีการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้เพราะองค์กรต่าง ๆ เหล่านั้นต่างแสวงหาความเป็นเลิศทางธุรกิจหรือแสวงหาความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจหรือการด าเนินภารกิจที่รับผิดชอบและหากว่าองค์กรหรือบุคคลต่าง  ๆ ที่ประสบความส าเร็จนั้นจะต้องประกอบด้วย
ปัจจัยส าคัญต่าง ๆ มากมาย โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของการท างานจริง และกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นมี [5] ทักษะความเป็น
มืออาชีพ IES 3 ยังได้ก าหนดทักษะความเป็นมืออาชีพไว้ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 1.ทักษะด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด
(Intellectual skills) ประกอบด้วยความสามารถจัดระบบเข้าใจสารสนเทศและแหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ การคิดอย่างมี
เหตุผลและเชิงวิเคราะห์สามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้ 2. ทักษะด้านเทคนิคและปฏิบัติหน้าที่ (Technical and functional 
skills) ประกอบด้วยศาสตร์การค านวณความสามารถในเทคโนโลยีระดับสูง การจ าลองการตัดสินใจ  การปฏิบัติงานตาม
กฎหมายและข้อบังคับอื่นที่ระบุไว้ 3.ทักษะด้านทักษะสัมพันธ์และการสื่อสาร ( Interpersonal and communication  
skills )  ประกอบด้วยท างานร่วมกับผู้อื่นในขบวนการรับและให้ค าปรึกษามีปฎิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย การ
น าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ รับฟังและเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดนี้น าเอาองค์ประกอบของทักษะความเป็นมือ
อาชีพทั้งขีดความสามารถ (Capability) และสมรรถนะในการท างาน (Competence) มาใช้และกล่าวว่าองค์ประกอบท้ังสอง
นี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจาก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกมาจากพ้ืนฐานการศึกษาความรู้ทางวิชาชีพ (Educational Institutions) ซึ่ง
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ความรู้ส่วนนี้ ท าให้เกิดความสามารถที่จ าเป็นในวิชาชีพ (Capabilities) ส่วนที่สอง คือประสบการณ์ที่ได้จากการท างาน 
(Workplace) ซึ่งจะท าให้เกิดทักษะใน  การท างานด้านปฏิบัติจริงและส่วนที่สามคือโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ 
(Professional Education Programs) ซึ่งส่วนน้ีจะน าไปสู่สมรรถนะในการท างาน (Competence) 
 ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้อย่ำงชำญฉลำด [6] การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรของมนุษย์อันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบัน ทั้งจากการฝึกฝนและการที่มนุษย์ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเป็นการเรียนรู้
โดยการสร้างความรู้ใหม่ ๆ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพควรมีทักษะด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อให้สามารถน าความรู้ความช านาญและทักษะที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ท างานด้านการสอบบัญชีดังนั้นนักบัญชีจะต้องมีทัศนะคติที่จะเรียนรู้ (Attitude of Learning to Learn) อย่างต่อเนื่องมิใช่
จ ากัดอยู่แค่การอบรมการสัมมนาเท่านั้น เพื่อพัฒนาตนไปสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีทักษะด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. 
ความสามารถที่จะระบุได้มาจัดระบบและเข้าใจสารสนเทศสิ่งพิมพ์และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2. ความสามารถในการ
ซักถาม การท าวิจัย การคิดอย่างมีเหตุผลและเชิงวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ 3. 
ความสามารถท่ีจะระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นระบบในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะด้ำนเทคนิคและปฏิบัติหน้ำที่ 
การมีวิธีการท างานใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งเน้นการท างานร่วมกัน มีการปรับปรุงวิธีการท างาน

ใหม่ ๆ รวมทั้งการน าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงาน ในการเป็นผู้สอบบัญชีมืออาชีพมี
ความจ าเป็นต้องใช้เทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพจึงจะท าให้การสอบบัญชีมีคุณภาพและเป็นที่น่าเช่ือถือ [7] 
เทคนิคการปฏิบัติหน้าที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีความสามารถในการวัดมูลค่าและการ
รับรู้องค์ประกอบของงบการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงิน ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เกณฑ์ในการ
วัดมูลค่าในงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะด้ำนทักษะสัมพันธ์และกำรสื่อสำร  
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพื่อสนับสนุนบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาทาง

ธุรกิจมากข้ึน ตลอดจนเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องข่าวสารนั้น โดยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและใช้เวลาน้อยที่สุด 
[8] ความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานร่วมกันมีการติดต่อสื่อสารที่ดีมีความสัมพันธ์ในการท างานและมีการ
ท างานกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้การท างานสอบบัญชีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. คุณภำพรำยงำนกำรสอบบัญชี   
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและรับรองบัญชีเพื่อแสดงข้อเท็จจริงที่ตรวจพบในรายงานการตรวจสอบและรับรอง

บัญชี การแสดงความเห็นในงบการเงินของผู้สอบบัญชีอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในส่วนของความถูกต้องและ
ครบถ้วนในสาระส าคัญ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน โดยปราศจากความล าเ อียงและการปกปิด
ข้อเท็จจริง 

 [9] ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพงานสอบบัญชี หมายถึง การที่งบการเงินปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ ดังนั้น ถ้า
หากผู้สอบบัญชีท างานบกพร่องไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และไม่ควรละเลยต่อข้อผิดพลาดที่ตรวจพบซึ่งจะส่งผล
ท าให้งบการเงินท่ีตรวจสอบมีข้อผิดพลาดและอาจจะสื่อว่างานสอบบัญชีนั้นมีคุณภาพที่ต่ าหรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี  ซึ่งท าให้เกิดเป็นข้อผิดพลาดในรายงานทางการเงิน 

[10] คุณภาพการสอบบัญชีนั้น ส่งผลกระทบต่อปัจจัยต่าง ๆ (Consequences) ได้แก่ ปัจจัยทางด้านผู้สอบบัญชี 
การสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพท าให้เกิดความเชื่อถือได้ในการสอบบัญชี ซึ่งส่งผลต่อความมีชื่อเสียงของผู้สอบบัญชีและท าให้ผู้สอบ
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บัญชีประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และปัจจัยทางด้านลูกค้าท่ีได้รับบริการสอบบัญชี หากใช้บริการสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพแล้ว
จะส่งผลใหต้้นทุนของเงินทุนของกิจการลดลง 
 

[11] ให้ความหมายของคุณภาพของงานสอบบัญชีว่า หมายถึง งานสอบบัญชีที่มีคุณภาพ คือ การที่งบการเงิน
ปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ ดังนั้นถ้าหากผู้สอบบัญชีท างานบกพร่อง ซึ่งท าให้เกิดเป็นข้อผิดพลาดในรายงานทางการเงินนั้น 
สามารถน ามาใช้เป็นตัวบ่งช้ีในการวัดคุณภาพของงานสอบบัญชีได้ จากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสามารถวัดดูได้จากอัตรา
การที่ผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชีถูกฟ้องร้องด าเนินคดี เกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน 

ลักษณะคุณภำพกำรสอบบัญชี 
คุณภาพการสอบบัญชี  (Auditing  Quality)  ประยุกต์แนวคิดจากหลักเกณฑ์และข้อก าหนดตามมาตรฐานการ

ตรวจสอบ 7 ด้าน ดังต่อไปนี้ [12]  
1.  ด้านความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง ไม่เกิดข้อผิดพลาดบิดเบือนและเป็นไปตามความจริงที่เกี่ยวข้องกับความ

ถูกต้อง ข้อความทุกประโยค ตัวเลข ผู้ตรวจสอบ ได้รวบรวมประเมิน และสรุปน าเสนออย่างระมัดระวังและแม่นย า 
2.  ด้านความเที่ยงธรรม  (Objectiveness) หมายถึง การสื่อสารที่ถูกต้องตามควร (Fair) ไม่ล าเอียงทั้งจากทัศนคติ 

และผลการประเมินที่เป็นกลาง โดยพิจารณาจากความจริงและสถานการณ์รอบด้านแล้ว ทั้งนี้การสังเกตการณ์ การสรุปและ
การเสนอแนะของผู้ตรวจสอบต้องได้มาจากการกระท าที่ปราศจากอคติล าเอียงไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของผู้อื่น 

3.  ด้านความชัดเจน (Clearness) หมายถึง ความสามารถในการสื่อความให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจ แสดงล าดับความ
เป็นเหตุเป็นผล ความชัดเจนอาจเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาทางวิชาการที่ไม่จ าเป็น หากจ าเป็นต้องใช้ศัพท์เทคนิคต้องมี
ค าอธิบายหรือนิยามศัพท์ที่ใช้ 

4.  ด้านความกะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การสื่อสารที่ตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม การตัดทอนข้อความและค า
ฟุ่มเฟือยที่ไม่จ าเป็นออกไป โดยผู้ตรวจสอบยังคงต้องรักษาความต่อเนื่องของแนวความคิดที่รายงานไว้ ตลอดจนความถูกต้อง
ของการใช้ภาษาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและใช้เวลาน้อย 

5.  ด้านความสร้างสรรค์ (Creation) หมายถึง การสื่อสารที่ช่วยและจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานและองค์การมีการปรับปรุง
ในสิ่งที่จ าเป็น โดยเนื้อหาควรเป็นประโยชน์ให้บรรยายในเชิงบวกและมีความหมายต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

6.  ด้านความสมบูรณ์ (Completion) การเสนอรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ หมายถึง การไม่ขาดสารสนเทศที่ส าคัญ
ต่อผู้อ่านเป็นเป้าหมาย ซึ่งควรประกอบด้วยสารสนเทศและข้อสังเกตที่สนับสนุนข้อสรุปและข้อแนะน าที่เพียงพอ 

7.  ด้านความทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระท าภายในเวลาที่ดีให้ผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสแก้ไขการ
เสนอผลการตรวจไม่ควรล่าช้าและควรท าในระดับ “ด่วน” เพื่อช่วยให้การแก้ไขมีประสิทธิผล 

มำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพฉบับท่ี 1 (TSQC 1)  
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับท่ี 1 (TSQC 1) เรื่อง  การควบคุมคุณภาพส าหรับส านักงานท่ีให้บริการ

ด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเช่ือมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง ได้ก าหนดการควบคุม
คุณภาพไว้ดังน้ี [13] 
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1. ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน หมายถึง ควรส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรในส่วนของการ
ควบคุมคุณภาพ โดยก าหนดให้หัวหน้าส านักงานหรือเทียบเท่าเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในเรื่องระบบการควบคุมคุณภาพของ
ส านักงานและปลุกฝังทัศนคติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมีสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในทุกการสื่อสารของ
ส านักงาน 

2. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ส านักงานควรก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ส านักงาน
และบุคลากรได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

3. การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ หมายถึง ส านักงานควรรวบรวม
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาว่าควรตอบรับลูกค้ารายใหม่หรือคงไว้ซึ่งลูกค้ารายเดิมหรือไม่และค านึงถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างส านักงานกับลูกค้า 

4. ทรัพยากรบุคคล หมายถึง ส านักงานควรมีบุคลากรที่เพียงพอและมีความสามารถ ตลอดจนยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ กฎหมาย และสามารถออกรายงานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้ 

5. การปฏิบัติงาน หมายถึง ส านักงานควรประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ความส าคัญกับการวางแผนการควบคุม 
การสอบทาน การปรึกษาหารือ การแก้ปัญหาความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันและการปฏิบัติงานสอบทานการควบคุมคุณภาพ 

6. การติดตามผล หมายถึง ส านักงานควรติดตามผลนโยบายและวิธีปฏิบัติของส านักงานเกี่ยวกับระบบการควบคุม
คุณภาพ รวมทั้งโปรแกรมการติดตามผล วิธีการตรวจสอบรายงานการติดตามผล การจัดการและขจัดข้อบกพร่องและการ
ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องและข้อกล่าวหา 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมืออาชีพท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานการ
สอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชี ได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร(Documentary Research) 
ผลกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมืออาชีพท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานการ
สอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชี ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 

1. ควำมเป็นมืออำชีพ [14] การติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพื่อสนับสนุนบทบาทของ
การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจมากขึ้นตลอดจนเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องข่าวสารนั้น โดยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และใช้เวลาน้อยที่สุด  

 [15] การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่าง ๆ และบุคคลในองค์กรโดยก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้ชัดแจ้ง เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

[16] ได้ศึกษาผลกระทบของการท างานเป็นทีมและการบริหารความขัดแย้งที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของ
ส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ พบว่า ส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีการท างานเป็นทีม
โดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก เช่น ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านสนับสนุนและการไว้วางใจ ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างกลุ่มที่ดี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. คุณภำพรำยงำนกำรสอบบัญชี [17] ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพงานสอบบัญชี หมายถึง คุณภาพของการ
รายงานผลการด าเนินงานที่แสดงไว้ในรายงานทางการเงินในลักษณะของการเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อผู้ใช้รายงานทางการเงิน
หรืออีกนัยหนึ่งคือข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินจะต้องเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อผู้ใช้รายงานทางการเงิน 
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[18] ได้ให้ความหมายของคุณภาพงานสอบบัญชี หมายถึง การค้นหาและการรายงานข้อสิ่งผิดปกติหรือข้อผิดพลาดที่
เป็นสาระส าคัญที่อาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินหลงผิดหรือตัดสินใจผิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานทางการเงิน ซึ่งการค้นหาและ
รายงานสิ่งผิดปกติและข้อผิดพลาดดังกล่าว สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ทีมงานสอบบัญชีมีกระบวนการในการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณ มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

[19] คุณภาพการสอบบัญชีนั้นส่งผลกระทบต่อปัจจัยต่าง ๆ (Consequences) ได้แก่ ปัจจัยทางด้านผู้สอบบัญชีการ
สอบบัญชีท่ีมีคุณภาพท าให้เกิดความเชื่อถือได้ในการสอบบัญชี ซึ่งส่งผลต่อความมีชื่อเสียงของผู้สอบบัญชีและท าให้ผู้สอบบัญชี
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และปัจจัยทางด้านลูกค้าที่ได้รับบริการสอบบัญชี หากใช้บริการสอบบัญชีที่มีคุณภาพแล้วจะ
ส่งผลให้ต้นทุนของเงินทุนของกิจการลดลง 

[20] ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ียวชาญของคณะกรรมการตรวจสอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีว่า
ผู้เช่ียวชาญด้านการเงินที่ดูแลและตรวจ ประเมินให้กับบริษัทหรือสถาบันด้านการเงินต่าง ๆ พบว่า การเช่ือมโยงกันระหว่าง
ความเช่ียวชาญด้านการบัญชีหรือการเงินและความเชี่ยวชาญด้านการกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นส่งผลต่อ
คุณภาพของการสอบบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การศึกษาในครั้งนี้ยังช้ีให้เห็นว่าความเช่ียวชาญ
ของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นเกิดจากประสบการณ์ในการท างานด้านการเงินและตรวจประเมินก ากับดูแลกิจการ 

[21] ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานที่มีต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน  พบว่า ทักษะในการปฏิบัติงาน
ทางด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของรายงานทางการเงินในทุกด้าน ทักษะด้านการจัดการและทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของรายงานทางการเงินทุกด้าน ยกเว้นด้านความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ 

[22] ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1(TSQC 1) ด้านการปฏิบัติงานส าหรับผู้สอบบัญชีอิสระใน
จังนนทบุรี พบว่า ส านักงานสอบบัญชีท่ีมีขนาดใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการน ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพส านักงานสอบ
บัญชีมาใช้และในขณะที่ส านักงานสอบบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลางได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีปริมาณงานและต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นจากเดิม 
อภิปรำยผล 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชี พบว่า 
ส านักงานสอบบัญชีส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพในด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ด้านเทคนิคและการ
ปฏิบัติหน้าที่ ด้านสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร เพื่อเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากลที่ก าหนดโดย IFAC ทั้งทางด้าน
มาตรฐานการบัญชีที่ เป็นสากล และทางด้านการพัฒนานักวิชาชีพบัญชี ที่ก าหนดไว้ใน International Accounting 
Education Standard : IES โดยมีการก าหนดทักษะความเปน็มืออาชีพ (Professional Skills) ของนักวิชาชีพบัญชีไว้ใน IES 3  
อย่างเคร่งครัด เพื่อสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ส านักงานสอบบัญชีและผู้รับบริการ  ดังนั้น ความเป็นมืออาชีพของผู้
ให้บริการสอบจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชี ฉะนั้น ส านักงานสอบบัญชี ควรสรรหาบุคลากรที่มีความ
เป็นมืออาชีพและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในการปฏบิัติงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีความเที่ยงธรรม รวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระอันส่งผลให้รายงานการสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพ  
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวิจัยไปใช้ 
ผู้ให้บริการสอบบัญชี ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ ในด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด  ด้านเทคนิคและ

การปฏิบัติหน้าท่ี ด้านสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารที่มีผลต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชี เพื่อน าไปสร้างข้อได้เปรียบในทาง
วิชาชีพสอบบัญชีต่อไป  

2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
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 1. ควรศึกษาวิจัยคุณภาพรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามทัศนคติของผู้ประกอบการ เพื่อ
เป็นการเปรียบเทียบกัน 

 2. ควรศึกษาวิจัยถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของความเป็นมืออาชีพต่อคุณภาพรายงานการสอบบัญชี 
กิตติกรรมประกำศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีค่อยให้ความช่วยเหลือ และดูแลเป็นอย่างดีเสมอมา 
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