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• วัตถุประสงค์

วารสารมหาจุฬาวิชาการ เป็นวารสารวิชาการ ราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ) คือ ฉบับที่ ๑
เดือน มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิต
ผลงานทางวิชาการและงานวิจยั ด้านพระพุทธศาสนา เพือ่ ให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
แก่สังคม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสาร
ทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนา
และปรัชญา พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนือ้ หาสาขาวิชาสังคมวิทยา
ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เปิดรับบทความทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
 บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กรเสนอบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
 ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
อย่างน้อย ๒ ท่านต่อบทความ
 ทรรศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทรรศนะของ
ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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• เจ้าของ

กองวิชาการ ส�ำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้อง ๓๐๕ เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถ.พหลโยธิน ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๓, โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘๐๑๓

• ที่ปรึกษาวารสารมหาจุฬาวิชาการ

พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.     
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร.
อธิการบดี
พระราชปริยัติมุนี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พระราชสุตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์  
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
พระครูปริยัติกิตติธ�ำรง, รองศาสตราจารย์ ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

• บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. โกนิฏฐ์ ศรีทอง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นายสุชญา ศิริธัญภร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

• หัวหน้ากองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ :

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  พรมเลิศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  มั่งมีสุขศิริ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ดร.วันชัย สุขตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายคะนอง ปาลิภัทรากูร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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• คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสารมหาจุฬาวิชาการ (Peer Review)

สาขาวิชา ศาสนา, ปรัชญา, พระพุทธศาสนา, ครุศาสตร์, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร.          
พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, รองศาสตราจารย์ ดร. พระราชปริยัติมุนี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.    
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง           
ศาสตราจารย์ ดร.จ�ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์     
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิพล  เนตรนิมิตร       รองศาสตราจารย์ ดร.เวทย์ บรรณกรกุล           
    รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง   
รองศาสตราจารย์รังษี สุทนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย หมื่นชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทธีร์  ศรีดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ศุภษร
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ  
ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ส�ำเนียง เลื่อมใส         
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา จันทร์แก้ว           มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท สัตโยภาส     
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ สยาม ด�ำปรีดา                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์           
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน     มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ           มหาวิทยาลัยศิลปากร
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(4)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  สิระโรจนานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต  พัฒผล              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์                         
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ                         
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์                        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.วันชัย สุขตาม                   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

• ฝ่ายประสานงานและจัดการ
พิสูจน์อักษร
พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์
นางสาวสังเวียน ฟูเฟื่อง
งานสมาชิก
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
บันทึกข้อมูล
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนพดล  เพ็ญประชุม

นายสินชัย วงษ์จ�ำนงค์
นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร
นายสันทัด  จันทร์ทาทอง

• นิติกร

นายธวัช  แย้มปิ๋ว

• ภาพ/ศิลปะ

พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส

• ออกแบบปก

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

    ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ
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(5)

• จัดรูปเล่ม
นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

• พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต�ำบลลไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๕๕๕-๘๕๕๙ โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๕๔๕

• จ�ำนวนที่ตีพิมพ์ ๕๐๐ เล่ม

Indexed in Group 1
วารสารมหาจุฬาวิชาการ
เป็นสมาชิกเครือข่ายวารสารวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (JSH)
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(16)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธบูรณาการของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์
พระครูอุดมจันทวรรณ  (อุตฺตโม)
เจ้าอาวาสวัดจันทราวาส อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประภาศรี จ�ำเนียรเวทย์ และ ดร.กนกศักดิ์  สุขวัฒนาสินิทธิ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แนวคิดปัจเจกนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท
พระมหาพูนศักดิ์ วชิรวํโส
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปัจจัยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยของครอบครัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดสมุทรสาคร
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
บทวิพากษ์หนังสือเรื่อง “พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสากล : วิถีธรรมจากพุทธปัญญา”
นายสุชญา ศิริธัญภร นายสุภฐาน สุดาจันทร์ กองบรรณาธิการ
ภาคผนวก
- ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณาน�ำลงในวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับของวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- ขั้นตอนการด�ำเนินงานของวารสารมหาจุฬาวิชาการ
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ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
จากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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บทคัดย่อ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น
จากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประชากรในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่และข้าราชการ
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงินของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ�ำนวน ๑,๗๐๑ คน
เลือกตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�ำนวณของ Taro Yamane (๑๙๗๓) ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ % ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน ๓๒๔ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ศึกษาผลกระทบ
โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะ
เชิงคุณภาพของงบการเงิน ระเบียบและข้อบังคับ บุคลากรในหน่วยงาน ระบบการควบคุมภายใน และ
ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินในลักษณะต่าง ๆ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงให้เห็นว่า ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความส�ำคัญกับ
ปัจจัยดังกล่าว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวแปรท�ำให้การแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดท�ำรายงานการตรวจสอบ
งบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

ค�ำส�ำคัญ : การแสดงความเห็นต่องบการเงิน, การตรวจสอบ, ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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Abstract

The purpose of this research was to study the factors influencing opinion on the
financial statement from examination of The office of the auditor general of Thailand.
The population was a staff and officials about the finance of The office of the auditor
general of Thailand 1,701 people. Sample selection using the calculation formula of
the Taro Yamane (1973) at the level of confidence 95% sample size number 324 people.
Tools used in the data. To investigate the effect of using logistic regression analysis.
The research found that the qualitative characteristics of financial statements and
regulations personnel in the unit, internal control system and problem found during
the inspection. Effect on expression on financial statements in various styles of different
statistical significance levels 0.05 shows. The office of the auditor general to focus
on such factors, which of these factors. Make comments on financial variables from
inspection of The office of the auditor general of Thailand is changed. Consistent with
practice guidelines for reporting financial audit of government agencies.

Keyword : Opinion on the financial statements, Audit, The auditor general
of Thailand
บทน�ำ

ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีเป็นแนวคิดส�ำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการ
ปกครอง เป็นหลักการทีใ่ ช้ในการบริหารประเทศ รวมทัง้ องค์การต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเน้นการมีส่วนร่วม และการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ1
ประกอบด้วยหลักการส�ำคัญหลายประการ ส�ำหรับประเทศไทยมีระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ให้ความส�ำคัญกับหลักการส�ำคัญ ๖ หลักการ ได้แก่ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งการ
ทีผ่ บู้ ริหารให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบบัญชีหรือตรวจสอบงบการเงินถือได้วา่ เป็นการปฏิบตั ติ ามหลัก
ธรรมาภิบาล เกี่ยวกับความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ
1

สานิตย์ หนูนิล, ธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน : ธุรกิจภาคบริการ, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ
ภาษาไทย, ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) : ๖๐.
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 233
มาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงินของหน่วยงานของรัฐ ซึง่ เป็นหน่วย
บริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้2 ผู้น�ำที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�ำนึกของความโปร่งใส จะมีผลจูงใจ
ให้บุคลากรท�ำงานด้วยความสบายใจ มีความสุขในการท�ำงาน และมีจิตส�ำนึกที่ดีทั้งต่อองค์กร ต่อเพื่อน
ร่วมงาน และต่อผูใ้ ช้บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน เป็นหน่วยงานทีใ่ สสะอาด ปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น และเป็นที่ยอมรับศรัทธาของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง
การตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงินของหน่วยงานภาครัฐเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน โดยแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป แต่มีขอบเขตที่กว้างกว่า
การแสดงความเห็นว่างบการเงินที่จัดท�ำขึ้นมีสาระส�ำคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ซึ่งเกิดจาก
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ส่งผลให้การแสดงความเห็นต่องบการเงินต้องพิจารณา
จากองค์ประกอบในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำงบการเงินของผู้บริหาร
ความรูค้ วามสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านบัญชี คุณภาพของงบการเงินทีจ่ ดั ท�ำ การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในด้านการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งการตรวจสอบ
งบการเงินดังกล่าว นอกจากจะต้องแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปแล้ว ยังต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย3
หน่วยงานที่มีการก�ำกับดูแลที่ดีและมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางบัญชีจะมี
คุณภาพของรายงานทางการเงินที่ดีกว่าหน่วยงานที่ไม่มีการก�ำกับดูแลที่ดีและไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีมีส่วนช่วยในการก�ำกับดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทางการเงิน4
ข้อมูลในงบการเงินที่หน่วยงานภาครัฐจัดท�ำขึ้นจะต้องมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินเพื่อน�ำไปใช้ในการ
วิเคราะห์ วางแผน และประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะ
เชิงคุณภาพตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด ประกอบด้วย ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ความเชื่อถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้5 การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานราชการ
จะต้องเป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก�ำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน
และการให้ยืมเงิน เช่น ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน การจ่ายเงิน
2

บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, การบริหารงานแบบโปร่งใส, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://oknation.nationtv.
tv/blog/boonyou/๒๐๐๘/๐๕/๑๑/entry-๓, ๒๕๕๑. [๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐].
3
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, มาตรฐานการตรวจสอบ : มาตรฐานทั่วไป, ๒๕๔๔.
4
Kevin T. Rich, Audit Committee Accounting expertise and changes in Financial Reporting
quality, 2009.
5
ส�ำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กลุ่มมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ, หลักการและนโยบายบัญชี
ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ ๒, กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, ๒๕๔๖.
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ทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ และต้องตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่าย
ทุกสิ้นวัน การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท�ำสัญญาการยืมเงินตามแบบที่กระทรวงการคลัง
ก�ำหนด และผู้มีอ�ำนาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญายืมเงินแล้วเท่านั้น ให้กองคลังหรือส่วนราชการ
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจัดท�ำรายงานเงินคงเหลือประจ�ำวันเป็นประจ�ำทุกวัน เป็นต้น6 รวมถึง
ระเบียบทีก่ ำ� หนดวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการเก็บรักษาพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจ�ำปี และการจ�ำหน่ายพัสดุ
ออกจากบัญชีด้วย
นอกจากหน่วยงานราชการจะต้องจัดท�ำงบการเงินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานบัญชีก�ำหนด
ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หน่วยงานจะต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในตามที่
ก�ำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก�ำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง
เชื่อถือได้ และทันเวลา ซึ่งจะต้องมีการประเมินระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมิน
โดยมีรายระเอียดว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบหรือไม่ ความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนด ข้อมูลสรุป
ผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรม
การควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล รวมถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุม
ภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูก้ ำ� กับดูแล และคณะ
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน7
เพือ่ เป็นการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสีย่ ง
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ8
การแสดงความเห็นต่องบการเงินทั้งโดยทั่วไปและของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรจะเป็น
ลักษณะการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่หากความเห็นต่องบการเงินเป็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
ย่อมถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้กบั ผูใ้ ช้งบการเงินไม่วา่ จะเป็นฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายบริหาร หรือประชาชน
6

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน�ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม
๑๒๕ (ตอนพิเศษ ๕๐ ง), ๒๕๕๑.
7
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๑๘ (ตอนที่ ๙๙ ก), ๒๕๔๔.
8
ธารินี เณรวงค์, ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใต้การบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐของหน่วยงานสนับสนุนภารกิจฝ่ายการเมือง, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับ
ที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๖๒.
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ให้ทราบว่าข้อมูลในงบการเงินมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด และการบริหารจัดการทางการเงินของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพหรือไม่
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในลักษณะต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจ สามารถน�ำข้อมูลที่ได้ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของงบการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ข้อมูลในงบการเงิน
ของหน่วยงานของรัฐ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือมากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
จากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๒. เพื่อศึกษาระเบียบ และข้อบังคับที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. เพื่อศึก ษาบุคลากรภายในหน่วยงานที่ มี ผ ลต่ อ การแสดงความเห็ นต่ อ งบการเงิ นจากการ
ตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๔. เพือ่ ศึกษาระบบการควบคุมภายในทีม่ ผี ลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๕. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบงบการเงินที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปที่ ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานของการวิจัย

๑. ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกัน
๒. ระเบียบ ข้อบังคับ มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกัน
๓. บุคลากรภายในหน่วยงานมีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกัน
๔. ระบบการควบคุมภายในมีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกัน
๕. ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบงบการเงินมีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการ
ตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกัน

วิธีการศึกษา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่และข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ�ำนวน ๑,๗๐๑ คน ผู้วิจัยได้ใช้วิธี
ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ประมาณกลุ่มตัวอย่างได้ ๓๒๔ คน โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบ
บังเอิญในการตอบแบบสอบถาม
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
การแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์ภาพรวมของข้อมูลโดยการ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใช้ Variance
Inflation Factors (VIF) และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic
Regression Analysis)
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ผลการวิจัย

การวิเคราะห์คา่ VIF (Variance Inflation Factors) เพือ่ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ค่า VIF (Variance Inflation Factors)
ตัวแปร
ค่า Tolerance
VIF
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
๐.๕๒๖
๑.๙๐๑
ระเบียบ และข้อบังคับ
๐.๖๑๑
๑.๖๓๕
บุคลากรภายในหน่วยงาน
๐.๕๐๔
๑.๙๘๔
ระบบการควบคุมภายใน
๐.๕๘๐
๑.๗๒๕
ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน
๐.๙๗๙
๑.๐๒๒
จากตารางที่ ๑ ค่า VIF ของตัวแปรมีค่าสูงสุดเท่ากับ ๑.๙๘๔ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต�่ำ แสดงให้
เห็นว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างกันและเป็นอิสระต่อกัน ซึง่ ถ้าค่า VIF
มีค่ามากแสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระอื่น ๆ มาก และตามปกติค่า VIF ที่มากกว่า
๑๐ ขึ้นไปจะถือว่าอยู่ในระดับที่จะก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity)
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน โดยใช้แบบจ�ำลองโลจิสติกส์ (Logistic Regression)
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ได้แก่ ลักษณะเชิงคุณภาพของ
งบการเงิน, ระเบียบ และข้อบังคับ, บุคลากรในหน่วยงาน, ระบบการควบคุมภายใน และปัญหาที่พบ
ระหว่างการตรวจสอบ กับลักษณะการแสดงความเห็นต่องบการเงินทั้ง ๕ ลักษณะ ได้แก่ การแสดง
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง การไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข
การแสดงความเห็นแบบไม่มเี งือ่ นไขแต่มขี อ้ สังเกต และการแสดงความเห็นแบบไม่มเี งือ่ นไข ผลการทดสอบ
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ตามที่แสดงในตารางที่ ๒ – ๖

18.

-

(231-246).indd 237

6/11/2561 21:07:43

238

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒

ตารางที่ ๒ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ไม่ถูกต้อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็น
ต่องบการเงิน
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน

B

Std. Error

Wald

Sig.

-๒.๘๐๐

๐.๙๓๓

๘.๙๙๖

๐.๐๐๓*

ระเบียบ และข้อบังคับ

-๑.๔๘๑

๐.๙๗๑

๒.๓๓๐

๐.๑๒๗

บุคลากรในหน่วยงาน

๑.๗๓๗

๑.๐๙๐

๒.๕๔๐

๐.๑๑๑

ระบบการควบคุมภายใน

-๒.๙๙๔

๑.๑๘๑

๖.๔๒๓

๐.๐๑๑*

ปัญหาที่พบระหว่างตรวจสอบ

๐.๐๕๒

๐.๘๘๕

๐.๐๐๓

๐.๙๕๓

* ระดับนัยส�ำคัญ ๐.๐๕		

จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง = ๒๗๐

Nagelkerke R Square = ๐.๕๗๔

จากตารางที่ ๒ พบว่า ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีแนวโน้มที่จะแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ไม่ถกู ต้องมากขึน้ ถ้าลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินน้อยลง (p = ๐.๐๐๓) และระบบการควบคุมภายใน
ต�่ำลง (p = ๐.๐๑๑) เมื่อพิจารณาค่า Nagelkerke R Square = ๐.๕๗๔ หมายความว่า มีความเป็นไปได้
๕๗.๔๐% ที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
ตารางที่ ๓ ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การไม่ แ สดงความเห็ น ต่ อ
งบการเงิน
ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็น
B
Std. Error
Wald
Sig.
ต่องบการเงิน
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
๐.๑๕๔
๐.๕๔๐
๐.๐๘๒
๐.๗๗๕
ระเบียบ และข้อบังคับ

-๐.๕๕๐

๐.๕๕๗

๐.๙๗๓

๐.๓๒๔

บุคลากรในหน่วยงาน

-๑.๐๖๕

๐.๕๓๔

๓.๙๗๖

๐.๐๔๖*

ระบบการควบคุมภายใน

-๐.๓๓๐

๐.๕๗๒

๐.๓๓๓

๐.๕๖๔

ปัญหาที่พบระหว่างตรวจสอบ

๑.๒๑๐

๐.๔๙๑

๖.๐๗๐

๐.๐๑๔*

* ระดับนัยส�ำคัญ ๐.๐๕		

จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง = ๒๗๐

Nagelkerke R Square = ๐.๑๗๙

จากตารางที่ ๓ พบว่า ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีแนวโน้มที่จะไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงินมากขึ้น ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ำงบการเงินน้อยลงหรือ
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ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญกับงานด้านบัญชีการเงินลดลง (p = ๐.๐๔๖) และปัญหาทีพ่ บระหว่างการตรวจสอบ
มากขึน้ (p = ๐.๐๑๔) เมือ่ พิจารณาค่า Nagelkerke R Square = ๐.๑๗๙ หมายความว่ามีความเป็นไปได้
๑๗.๙๐% ที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ตารางที่ ๔ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบ
มีเงื่อนไข
ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็น
B
Std. Error
Wald
Sig.
ต่องบการเงิน
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
-๐.๐๙๖
๐.๒๙๑
๐.๑๐๙
๐.๗๔๑
ระเบียบ และข้อบังคับ

๐.๙๕๙

๐.๓๑๑

๙.๕๒๐

๐.๐๐๒*

บุคลากรในหน่วยงาน

-๐.๖๖๗

๐.๒๗๒

๖.๐๒๒

๐.๐๑๔*

ระบบการควบคุมภายใน

-๐.๘๗๘

๐.๓๑๓

๗.๘๖๙

๐.๐๐๕*

ปัญหาที่พบระหว่างตรวจสอบ

๐.๔๕๒

๐.๒๒๘

๓.๙๒๕

๐.๐๔๘*

* ระดับนัยส�ำคัญ ๐.๐๕		

จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง = ๒๗๐

Nagelkerke R Square = ๐.๑๕๖

จากตารางที่ ๔ พบว่า ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีแนวโน้มที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงิน
แบบมีเงื่อนไขมากขึ้น ถ้าระเบียบ และข้อบังคับในการจัดท�ำงบการเงินมีมากขึ้น (p = ๐.๐๐๒) บุคลากร
ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ำงบการเงินน้อยลงหรือผู้บริหารให้ความส�ำคัญกับงาน
ด้านบัญชีการเงินลดลง (p = ๐.๐๑๔) ระบบการควบคุมภายในต�่ำลง (p = ๐.๐๐๕) และปัญหา
ที่พบระหว่างการตรวจสอบมากขึ้น (p = ๐.๐๔๘) เมื่อพิจารณาค่า Nagelkerke R Square = ๐.๑๕๖
หมายความว่ามีความเป็นไปได้ ๑๕.๖๐% ที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะแสดงความเห็นต่องบ
การเงินแบบมีเงื่อนไข
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ตารางที่ ๕ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบ
ไม่มีเงื่อนไข แต่มีข้อสังเกต
ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็น
B
Std. Error
Wald
Sig.
ต่องบการเงิน
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
-๐.๐๕๗
๐.๒๔๙
๐.๐๕๒
๐.๘๑๙
ระเบียบ และข้อบังคับ

-๐.๕๑๕

๐.๒๔๑

๔.๕๘๑

๐.๐๓๒*

บุคลากรในหน่วยงาน

๐.๑๐๙

๐.๒๒๙

๐.๒๒๖

๐.๖๓๔

ระบบการควบคุมภายใน

๐.๐๘๑

๐.๒๕๓

๐.๑๐๒

๐.๗๔๙

ปัญหาที่พบระหว่างตรวจสอบ

๐.๒๐๖

๐.๑๗๖

๑.๓๗๗

๐.๒๔๑

* ระดับนัยส�ำคัญ ๐.๐๕		

จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง = ๒๗๐

Nagelkerke R Square = ๐.๐๓๘

จากตารางที่ ๕ พบว่า ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีแนวโน้มที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงิน
แบบไม่มีเงื่อนไข แต่มีข้อสังเกตมากขึ้น ถ้าหน่วยรับตรวจจัดท�ำงบการเงินตามระเบียบ และข้อบังคับ
น้อยลง (p = ๐.๐๓๒) เมือ่ พิจารณาค่า Nagelkerke R Square = ๐.๐๓๘ หมายความว่ามีความเป็นไปได้
๓.๘๐% ที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข แต่มีข้อสังเกต
ตารางที่ ๖ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบ
ไม่มีเงื่อนไข
ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็น
B
Std. Error
Wald
Sig.
ต่องบการเงิน
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
๐.๖๖๙
๐.๓๗๕
๓.๑๘๘
๐.๐๗๔
ระเบียบ และข้อบังคับ
-๐.๐๐๔
๐.๓๐๖
๐.๐๐๐
๐.๙๙๑
บุคลากรในหน่วยงาน
๐.๕๑๖
๐.๓๐๗
๒.๘๓๔
๐.๐๙๒
ระบบการควบคุมภายใน
๑.๐๘๖
๐.๓๔๒
๑๐.๐๘๖
๐.๐๐๑*
ปัญหาที่พบระหว่างตรวจสอบ
-๐.๗๒๓
๐.๒๒๑
๑๐.๗๓๓
๐.๐๐๑*
* ระดับนัยส�ำคัญ ๐.๐๕		
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง = ๒๗๐ Nagelkerke R Square = ๐.๓๖๑
จากตารางที่ ๖ พบว่า ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีแนวโน้มที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงิน
แบบไม่มเี งือ่ นไขมากขึน้ ถ้าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจมีมากขึน้ (p = ๐.๐๐๑) และปัญหา
ที่พบระหว่างการตรวจสอบลดลง (p = ๐.๐๐๑) เมื่อพิจารณาค่า Nagelkerke R Square = ๐.๓๖๑
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หมายความว่ามีความเป็นไปได้ ๓๖.๑๐% ที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะแสดงความเห็นต่องบ
การเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

สรุปผลการวิจัย

จากการสุ่มตัวอย่างจ�ำนวน ๓๒๔ ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๗๐ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของกลุ่มตัวอย่าง สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ มากกว่า ๓๐ – ๓๕ ปี สถานภาพโสด
จบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ มากกว่า ๕ – ๑๐ ปี มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ๒๕,๐๐๑ – ๓๕,๐๐๐ บาท ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ สังกัด
ส่วนกลาง และหน่วยงานที่ตรวจสอบส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
๒. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นว่า งบการเงินไม่ถูกต้อง อยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย ๓.๑๑) โดยมีลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย ๑.๗๘)
ระเบียบ และข้อบังคับอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐) บุคลากรภายในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย ๔.๐๐) และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๗๕)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่อการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย ๓.๒๓) โดยมีลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย ๓.๐๐) ระเบียบ และข้อบังคับอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย ๒.๗๕) บุคลากรภายในหน่วยงาน
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย ๓.๓๘) ระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย ๒.๗๒)
และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๑)
ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงือ่ นไข อยูใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย ๓.๖๙) โดยมีลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๔) ระเบียบ และ
ข้อบังคับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๔) บุคลากรภายในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๖)
ระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๐) และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๒)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีไม่มีเงื่อนไข แต่มี
ข้อสังเกต อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๐๓) โดยมีลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย ๔.๐๑) ระเบียบ และข้อบังคับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๐๕) บุคลากรภายในหน่วยงานอยู่ใน
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ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๓) ระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐) และปัญหาที่พบ
ระหว่างการตรวจสอบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๕)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีไม่มีเงื่อนไข อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลีย่ ๔.๔๘) โดยมีลกั ษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ ๔.๗๘)
ระเบียบ และข้อบังคับอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๖๗) บุคลากรภายในหน่วยงานอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๙๐) ระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๓) และปัญหา
ที่พบระหว่างการตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐)
ตารางที่ ๗ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการ
ตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปัจจัยที่มีผลต่อการ
แสดงความเห็น

ลักษณะเชิงคุณภาพ
ของงบการเงิน
ระเบียบ และข้อ
บังคับ

18.

-

การแสดง
ความเห็นว่า
งบการเงินไม่
ถูกต้อง
(ทิศทาง)
๐.๐๐๓
มีนัยสำ�คัญ
(ตรงกันข้าม)

การแสดงความเห็นต่องบการเงิน
การแสดงความ
การไม่แสดง
การแสดง
เห็นแบบไม่มี
ความเห็นต่อ ความเห็นแบบ
เงื่อนไข แต่มีข้อ
งบการเงิน
มีเงื่อนไข
สังเกต
(ทิศทาง)
(ทิศทาง)
(ทิศทาง)
๐.๗๗๕
ไม่มีนัยสำ�คัญ

๐.๑๒๗
ไม่มีนัยสำ�คัญ

๐.๓๒๔
ไม่มีนัยสำ�คัญ

๐.๑๑๑
บุคลากรในหน่วยงาน
ไม่มีนัยสำ�คัญ

๐.๐๔๖
มีนัยสำ�คัญ
(ตรงกันข้าม)

ระบบการควบคุม
ภายใน

๐.๐๑๑
มีนัยสำ�คัญ
(ตรงกันข้าม)

๐.๕๖๔
ไม่มีนัยสำ�คัญ

ปัญหาที่พบระหว่าง
การตรวจสอบ

๐.๙๕๓
ไม่มีนัยสำ�คัญ

๐.๐๑๔
มีนัยสำ�คัญ
(ทางเดียวกัน)
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การแสดงความ
เห็นแบบไม่มี
เงื่อนไข
(ทิศทาง)

๐.๗๔๑
ไม่มีนัยสำ�คัญ

๐.๘๑๙
ไม่มีนัยสำ�คัญ

๐.๐๗๔
ไม่มีนัยสำ�คัญ

๐.๐๐๒
มีนัยสำ�คัญ
(ทางเดียวกัน)
๐.๐๑๔
มีนัยสำ�คัญ
(ตรงกันข้าม)
๐.๐๐๕
มีนัยสำ�คัญ
(ตรงกันข้าม)
๐.๐๔๘
มีนัยสำ�คัญ
(ทางเดียวกัน)

๐.๐๓๒
มีนัยสำ�คัญ
(ตรงกันข้าม)

๐.๙๙๑
ไม่มีนัยสำ�คัญ

๐.๖๓๔
ไม่มีนัยสำ�คัญ

๐.๐๙๒
ไม่มีนัยสำ�คัญ

๐.๗๔๙
ไม่มีนัยสำ�คัญ
๐.๒๔๑
ไม่มีนัยสำ�คัญ

๐.๐๐๑
มีนัยสำ�คัญ
(ทางเดียวกัน)
๐.๐๐๑
มีนัยสำ�คัญ
(ตรงกันข้าม)
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๓. ผลการทดสอบสมติฐานปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สรุปได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ ๑ ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจาก
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกัน
ผลการทดสอบพบว่า ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
สมมติฐานที่ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกัน
ผลการทดสอบพบว่า ระเบียบ ข้อบังคับ มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินต่างกัน โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และมีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับการแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข แต่มีข้อสังเกต
สมมติฐานที่ ๓ บุคลากรภายในหน่วยงาน มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการ
ตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกัน
ผลการทดสอบพบว่า หน่วยงาน มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน และแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมี
เงื่อนไข
สมมติฐานที่ ๔ ระบบการควบคุมภายใน มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการ
ตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกัน
ผลการทดสอบพบว่า ระบบการควบคุมภายใน มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินต่างกัน
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง และการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไข และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
สมมติฐานที่ ๕ ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกัน
ผลการทดสอบพบว่า ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน มีผลต่อการแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน และการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไข และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
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อภิปรายผลการวิจัย

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน, ระเบียบ ข้อบังคับ, บุคลากรภายในหน่วยงาน, ระบบการควบคุม
ภายใน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจาก
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแต่ละรูปแบบแตกต่างกัน โดยลักษณะเชิงคุณภาพของ
งบการเงิน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ระเบียบ
และข้อบังคับ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข แต่มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่มีข้อสังเกต บุคลากรในหน่วยงานมีความ
สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินและการแสดงความเห็นแบบมีเงือ่ นไข
ระบบการควบคุมภายใน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถกู ต้อง
และการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข แต่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการแสดงความเห็นแบบ
ไม่มีเงื่อนไข และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบงบการเงินมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินและการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข แต่มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับการแสดงความเห็นแบบไม่มเี งือ่ นไข สอดคล้องกับแนวปฏิบตั กิ ารจัดท�ำรายงานการตรวจสอบ
งบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ (๒๕๕๗) ซึ่งอธิบายถึงแนวทางในการพิจารณาการแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีในแต่ละลักษณะว่าต้องพิจารณาสถานการณ์หรือปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบ
การเงิน การพิจารณาความมีสาระส�ำคัญ และการพิจารณาการแผ่กระจายของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่
กระทบต่อการแสดงข้อมูลในงบการเงิน กล่าวคือ
การแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข เมื่อเห็นว่างบการเงินที่ตรวจสอบมีความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและมีการเปิดเผยข้อมูลและรายการอย่างเพียงพอเหมาะสม
การแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข เมือ่ มีหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอทีส่ ามารถ
สรุปได้วา่ รายการทีแ่ สดงในงบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ แต่ไม่แผ่กระจาย
ในงบการเงิน
การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เมื่อมีหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
ให้สรุปได้ว่ามีรายการที่แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ และมีการแผ่กระจายในงบ
การเงิน
การไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เมื่อไม่มีหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
ในการสนับสนุนการแสดงความเห็นต่องบการเงิน แต่มีความเป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลในงบการเงิน
จะขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งตรวจไม่พบ รวมถึงการถูกจ�ำกัดขอบเขตการตรวจสอบด้วย
ทั้งนี้ เมื่อแสดงความเห็นในแต่ละรูปแบบแล้วอาจมีการออกรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
เพิ่มเติม หากผู้ตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่ผู้ตรวจสอบเห็นว่ามีความส�ำคัญเพียงพอที่สมควรได้รับ
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 245
ความสนใจจากผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและผู้บริหาร เพื่อให้การจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงิน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อค้นพบ

การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อค้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ดังนี้
๑. ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินในระดับมาก
โดยด้านการเปรียบเทียบได้มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินมากที่สุด โดยเฉพาะข้อมูลในงบ
การเงินที่เป็นประเภทเดียวกันมีการบันทึกบัญชีอย่างสม�่ำเสมอเช่นเดียวกันในทุกรอบระยะเวลาบัญชี
รองลงมาเป็นด้านความเชื่อถือได้ ด้านความเข้าใจได้ และด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ตามล�ำดับ
๒. ระบบการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม และด้านกิจกรรมการควบคุมภายใน
มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินในระดับมาก โดยเฉพาะมีการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้ในทีม่ ดิ ชิด
ปลอดภัย และมีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชา
ที่ชัดเจน ครอบคลุมระบบการปฏิบัติงาน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ และมีการมอบหมายอ�ำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคลอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร แสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบ
ให้ความส�ำคัญกับใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นหลักฐานแสดงรายรับของหน่วยงาน และการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบที่มีความชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร
๓. เจ้าหน้าที่บัญชีที่มีวุฒิการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรงมีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ในระดับมาก เนือ่ งจากการจัดท�ำงบการเงินจ�ำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับบัญชี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
๔. การมีระบบการสื่อสารที่เชื่อถือได้ และทันต่อเวลาทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
และการมีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน
เป็นหมวดหมู่ สามารถหาง่าย มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินในระดับมาก เนือ่ งจากการมีระบบ
สือ่ สารทีเ่ ชือ่ ถือได้ และทันต่อเวลาจะช่วยให้หน่วยงานลดความเสีย่ งหากเกิดข้อผิดพลาดจะท�ำให้สามารถ
แก้ไขได้ทันกาล รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วน เป็นระเบียบ จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
รวดเร็วมากขึ้น
๕. การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากการประเมินผลและการตรวจสอบข้อมูลของ
ผู้ตรวจสอบภายใน และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินใน
ระดับมาก เนื่องจากแสดงถึงความใส่ใจของผู้บริหารในการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อให้งบการเงิน
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อเนื่อง

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบความคิดเห็นของข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบด้านการเงินของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งแสดงความเห็นต่องบการเงินส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ และนอก
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ทราบถึงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินให้ครอบคลุมมากขึน้ ควรมีการศึกษาความเห็นเพิม่ เติมในกลุม่ อืน่ เพือ่ จะได้นำ� ข้อมูลความคิดเห็น
ทีไ่ ด้จากผูต้ รวจสอบงบการเงินมารวมกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวการ
ตรวจสอบ และมาตรฐานในการตรวจสอบงบการเงินให้ดีขึ้นต่อไป
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