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รูปแบบการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล
อมรศิริ ดิสสร1* สักรินทร์ อยู่ผ่อง2 และธีรวุฒิ บุญยโสภณ3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล
2) จัดทารูปแบบการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล 3) จัดทาคู่มือการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่ม
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 9 ท่าน และ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จานวน 483 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง แต่ไม่เป็นทางการ และแบบสอบถามแบบประเมินชนิดมาตราส่วน 5 ระดับ พบว่า
ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ หรือมากกว่า 0.5 ทุกข้อคาถาม ผลการ Try out แบบสอบถาม จานวน 30 ชุด พบว่า มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.983 สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการพัฒนา (Priority Needs Indexmodified : PNI) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม และประเมินโดยการประชุมกลุ่มย่อยโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 15 คน ผลวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของ
รูปแบบพัฒนาการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล แบ่งออก 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ พบว่า มี 5
องค์ประกอบหลัก คือ (1) ความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิชาชีพบัญชี (2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและภาษีของ
ธุรกิจที่ตรวจสอบ (3) ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ (4) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของธุรกิจที่ตรวจสอบ ด้านทักษะ พบว่ามี 2 องค์ประกอบหลัก คือ (1) ทักษะการตรวจสอบงบการเงิน (2) ทักษะด้านภาษา
ต่างประเทศ ด้านคุณลักษณะมี 3 องค์ประกอบหลัก คือ (1) จริยธรรมทางวิชาชีพ (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (3) พฤติกรรม
ทัศนคติ 2) รูปแบบการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากลจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( X = 4.38) และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงในระดับมากที่สุดมี
( X = 4.60) และ 3) การจัดทาคู่มือการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล พบว่าผลในภาพรวม
ด้านความเหมาะสม ความชัดเจน เข้าใจง่าย ความถูกต้อง ครอบคลุม ครบถ้วน สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.47) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ความเหมาะสมตามรูปแบบทางวิชาชีพที่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) รองลงมา คือมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
( X = 4.83) และการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ( X = 4.75)
คำสำคัญ: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต; การพัฒนาผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต; การตรวจสอบงบการเงินระดับสากล
รับพิจารณา: 29 มกราคม 2561
แก้ไข: 30 เมษายน 2564
ตอบรับ: 5 พฤษภาคม 2564
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Model for Auditors’ Development towards International Auditing
Amornsir Dissorn1* Sakarin Youpong2 and Teravuti Boonyasopon3
Abstract
This research was aimed to 1) explore elements for auditors’ development towards international
audit, 2) construct a model for auditors’ development towards international audit, and 3) create a
manual for auditors’ development towards international audit. The population and sample were 9
informants and 483 questionnaire respondents selected through purposive sampling method according
to Krejcie and Morgan at the reliability value of 95%. The research instrument was an unofficial in-depth
structured interview and five-scale questionnaire; each item had Index of Item-Objective Congruence
value greater than or equal 0.5. 30-questionnaire tryout resulted an alpha coefficient of 0.983. Content
analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation, and priority needs indexmodified (PNI) were
administered. The results of the data analysis from the questionnaire and the focused group experts’
meeting revealed that the model for auditors’ development towards international audit included 3
aspects. 1) the aspect of knowledge consisted of five main components: (1) knowledge and
understanding on the accounting profession, (2) knowledge and understanding on laws and taxes of
audit businesses, (3) knowledge and understanding on the business of the audit, (4) knowledge of
information technology, and (5) knowledge about the culture of the business. Secondly, the aspect of
audit skill, it was found that there were two main components: (1) an audit skill on financial statements
and (2) foreign language skill. Finally, The professional ethics aspect which included three main
components: (1) professional ethics, (2) social responsibility, and (3) behavior and attitudes. 2) The
experts’ evaluation on the model for auditors’ development towards international audit revealed the
overall mean was at a high level ( X = 4.38) and could be used for the actual work at the highest level, (
X = 4.60) and 3) The manual construction for auditors towards international audit business as evaluated
by the experts confirmed the overall results to be the most appropriate for human resources
development in the average of ( X = 4.47) with the highest mean on professional suitability of ( X = 5.00)
followed by the clarity value of ( X = 4.83) and authentic usefulness of ( X = 4.75).
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1. บทนำ
วิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ การทาบัญชี
การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การ
บัญชีภาษีอากร และการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
สาหรับงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงการสอบบัญชีที่เรียกกันว่า
ผู้สอบบัญชี ประเทศไทยมีการเคลื่อนย้ายผู้สอบบัญชีไป
ทางานในต่างประเทศมีจานวนน้อยอยู่ ปัจจุบันผู้สอบบัญชี
ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพมีจานวน 9,381 คน ผู้สอบบัญชี
ที่ปฏิบัติงานอยู่จริงจานวน 6,300 คน [1] จานวนผู้สอบ
บัญชีทั้งหมดที่สามารถไปทางานในต่างประเทศปีละ 10 คน
เทียบเป็นร้อยละ 0.11 ของผู้สอบบัญชีทั้งหมด [2] จะเห็น
ได้ว่าผู้สอบบัญชีที่ไปทางานในระดับนานาชาติมีจานวน
น้อย จากเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีตามข้อกาหนดของสหพันธ์นักบัญชีสากล ซึ่งมี การ
กาหนดความสามารถของนักบัญชีตามข้อกาหนดของสหพันธ์
นั กบั ญชี สากลซึ่ งกาหนดความสามารถของนั กบั ญชี ตาม
มาตรฐานในการศึกษาวิชาชีพระหว่างประเทศ [3] เพื่อ
กาหนดมาตรฐาน วิธีปฏิบัติงานการพัฒนาบัญชีเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของทุกองค์การและสร้างความแข็งแกร่งให้
นักบัญชีทั่วโลก และแรงผลักดันของข้อตกลงการยอมรับร่วม
(Mutual Recognition Agreement : MRA) [4] ของแรงงาน
และจากการสารวจสภาพปัญหาพบว่าผู้สอบบัญชียังมีปัญหา
ทางด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม กอปรกับมีการ
ขยายการลงทุนในประเทศอาเซียนและทั่วโลก ผู้สอบบัญชี
ต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อไปปฏิบัติงานในต่างประเทศได้
ดังนั้นการพัฒนาผู้สอบบัญชีทั้งความรู้ ทักษะ และความ
สามารถ จึ งมี ความจ าเป็ นที่ จะต้ องพั ฒนาเพื่ อให้มี ความ
สามารถในการทางานให้สอดคล้องกับความต้องการ และ
ยกระดับความสามารถของตนเองอยู่เสมอ โดยใช้แนวทาง
ฐานสมรรถนะ (Competency Based) [5] มาเป็นเครื่องมือวัด
ความสามารถ ในการปฏิบัติ งานของผู้สอบบัญชี ซึ่งมีการ
สังเคราะห์หาองค์ประกอบย่อยซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นเกณฑ์
ในการประเมินสมรรถนะของผู้สอบบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และความต้องการพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ผู้สอบบัญชีสู่ระดับสากล

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาผู้สอบบัญชีใน
กลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล
2.2 เพื่อจัดทารูปแบบการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจ
ตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล
2.3 เพื่อจัดทาคู่มือการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจ
ตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล
3. ขอบเขตของกำรวิจัย
3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษารูปแบบการพัฒนา
ผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากลจาก
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และทฤษฎีรูปแบบ
3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่ มที่ 1 กลุ่ มผู้ ที่ ให้ข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพด้ วยวิ ธี การ
สั มภาษณ์ เชิ งลึ ก ได้ แก่ ผู้ เชี่ ยวชาญและผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
จานวน 9 คน ได้แก่ ผู้สอบบัญชีจานวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจสอบบัญชีในบริษัทตรวจสอบบัญชีในระดับ
สากลจานวน 3 คน และผู้ เชี่ยวชาญด้านวิชาการบัญชี
จานวน 3 คน เพื่อศึกษาเกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติของ
ผู้สอบบัญชีสู่ระดับสากล
กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างรับผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อการ
วิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อย่างต่าจานวน 390 คน โดยเปิดตารางหาค่า
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejie & Morgan [6] ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยผู้วิจัยเก็บตัวอย่างแบบสอบถามจริง
จานวน 483 คน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ตรวจสอบและประเมินรูปแบบการพัฒนา
ผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล ด้วย
การสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ตรวจสอบงบการเงินทั้งในและต่างประเทศจานวน 15 คน
กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้พิจารณาความเหมาะสมของคู่มือการ
พัฒนาผู้สอบบัญชี ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านการตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีในบริษัทตรวจสอบ
บัญชีระดับสากล และนักวิชาการด้านบัญชีจานวน 6 คน
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4. ขั้นตอนในกำรดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ มี
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติของ
สอบบัญชีสู่ระดับสากล มาจัดทาแบบ สอบถามประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
และความคาดหวังในความต้องการพัฒนาของผู้สอบบัญชี
และด้ า นเนื้ อ หาของรู ป แบบการพั ฒ นาผู้ ส อบบั ญ ชี
ตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง
> 0.5 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยนาแบบสอบถาม
ไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนา
ผลการทดลองใช้ มาวิ เคราะห์ ค่าทางสถิ ติ ด้ วยเทคนิ ค
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้ค่าครอน
บาคอัลฟา (Cronbachs’s Alpha Coefficient) โดยหาค่า
ความเชื่อมั่น สัมประสิทธิ์อัลฟ่า > 0.8 Cronbach
ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งแบบสอบถาม ให้แก่ผู้สอบบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจานวน 483 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.6 และนาข้อมูลที่ได้มาคานวณ โดยใช้ค่า
สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมิน
ความต้องการจาเป็นในการพัฒนา Priority Needs Index
modified(PNI) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เพื่อตรวจสอบ
และจัดกลุ่ มองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาผู้ สอบ
บั ญชี ตรวจสอบโดยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จ านวน 5 คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นตอนที่ 3 จัดทารูปแบบการพัฒนาผู้สอบบัญชีใน
กลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล โดยนาองค์ประกอบ
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามมาร่างรูปแบบ
การพัฒนาผู้สอบบั ญชี และจัดการสนทนากลุ่ มย่อย
(Focus Group Discussion) เพื่อความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาของร่างรูปแบบ
โดยผู้ เชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 15 คน ที่ มี
ความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงินทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ 4 จัดทาคู่มือการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่ม
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล โดยนาผลจากการ

สนทนากลุ่มมาร่างคู่มือการพัฒนาผู้สอบบัญชี และตรวจ
ประเมินคู่มือ จานวน 6 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีในบริษัทตรวจสอบบัญชี
ระดับสากล และนักวิชาการด้านบัญชี
5. ผลกำรวิจัย
5.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
ผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล 1)
การศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ อง พบว่ า
องค์ ประกอบของการพั ฒนาผู้ ส อบบั ญ ชี มี 3 ด้ า นซึ่ ง
ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ
2) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้สอบบัญชี ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจสอบบัญชีในบริษัทตรวจสอบบัญชีในระดับ
สากล และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการบัญชี พบว่า องค์ประกอบ
ของผู้สอบบัญชีที่ควรมีที่จะพัฒนาผู้สอบบัญชีสู่ระดับสากล
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านความรู้มี
จานวน 23 องค์ประกอบย่อย ด้านทักษะมีจานวน 19
องค์ ป ระกอบย่ อ ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะมี จ านวน 18
องค์ประกอบย่อยรวมทั้งสิ้น 60 องค์ประกอบย่อย 3)
สรุปผลจากแบบสอบถาม พบว่า ภาพรวม ด้านความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บความรู้ ทางด้ านวิ ชาชี พบั ญชี เพื่ อ
พัฒนาผู้สอบบัญชีสู่ระดับสากลความคาดหวังที่มีความ
ต้ องการพั ฒนาเรี ยงจากมากไปน้ อย 3 ล าดั บได้ ดั ง นี้
ลาดับที่ 1 คือ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
ภาษีของธุรกิจที่ตรวจสอบ (PNI = 0.26) ลาดับที่ 2 คือ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี (PNI = 0.26)
ลาดับที่ 3 คือ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของธุรกิจที่
ตรวจสอบ (PNI = 0.14) ด้านทักษะ พบว่าภาพรวมด้าน
ทักษะเพื่อพัฒนาผู้สอบบัญชีสู่ระดับสากลที่มีความต้องการ
พัฒนาเรียงจากมากไปน้อย ลาดับที่ 1 คือ ทักษะทาง
ด้านภาษาต่างประเทศ (PNI = 0. 31) และลาดับที่ 2 คือ
ทักษะการตรวจสอบงบการเงิน (PNI = 0.09) ด้านคุณลักษณะ
พบว่า ภาพรวมด้านทั้ง 3 ด้าน มีค่า PNI ติดลบทั้งหมดจึง
สรุปได้ว่า ด้านคุณลักษณะวิชาชีพบัญชีเพื่อพัฒนาผู้สอบ
บัญชีสู่ระดับสากลยังไม่มีความจาเป็นที่ต้องการพัฒนาจาก
ผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถจัดทารูปแบบการพัฒนาผู้สอบ
บัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาผูส้ อบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล
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5.2 รู ปแบบการพั ฒนาผู้ ส อบบั ญ ชี ในกลุ่ ม ธุ รกิ จ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 15 คน มีรายละเอียดดังตาราง
ตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล จากการประชุมสนทนากลุ่ม
ที่ 1
ตารางที่ 1 รูปแบบการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากลประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก
1. ด้านความรู้
1.1 ความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชี

1.2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและภาษี

1.3 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่
ตรวจสอบ
1.4 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.5 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ธุรกิจที่ตรวจสอบ
2. ด้านทักษะ
2.1 ทักษะการตรวจสอบงบการเงิน
เพื่อพัฒนาผู้สอบบัญชีสู่ระดับ
สากล

องค์ประกอบย่อย
1) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีระดับสากล (IFRS,US GAAP)
2) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี (ISA,IFAC, PCOB)
3) ความรู้ในระบบบัญชีและการควบคุมของธุรกิจที่ตรวจสอบ
4) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพตามกรอบ ISQC 1
5) การพัฒนาความรู้ทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง
6) ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ตรวจสอบในต่างประเทศ
2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ
3) ความรู้เกี่ยวกับภาษีในธุรกิจที่ตรวจสอบและอนุสัญญาภาษีซ้อน
4) การติดตามการเปลี่ยนแปลงของภาษีด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
5) การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
1) ความรู้ในธุรกิจสภาพแวดล้อมของธุรกิจและธรรมเนียมปฏิบัติ
2) ความรู้เกี่ยวกับลักษณะสาคัญของโลกาภิวัตน์ รวมถึงบทบาทของธุรกิจข้ามชาติ
3) การติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากปีก่อน
1) การใช้โปรแกรมในการตรวจสอบบัญชี เช่น Excel , ACL
2) การจัดการฐานข้อมูล เพื่อประเมินความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของระบบสารสนเทศ
3) การมอบหมายงานให้กับผู้เชี่ยวชาญหากมีความจาเป็นต้องใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ
4) การใช้อุปกรณ์สารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) ความรู้เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1) ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์การและธุรกิจที่ตรวจสอบ
2) ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น
1) ขั้นก่อนการรับงาน ประกอบด้วย
(1) การอ่านหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีปีก่อน
(2) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ
(3) การตรวจสอบเกี่ยวกับความเป็นอิสระ และข้อขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์
2) ขั้นการวางแผน ประกอบด้วย
(1) วิเคราะห์เปรียบเทียบเบื้องต้น
(2) กาหนดระดับความมีสาระสาคัญ
(3) การทดสอบระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเสี่ยง ข้อผิดพลาดและการทุจริต
(4) การกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ สอบถามผู้บริหาร
3) ขั้นการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
(1) การใช้วิจารณญาณ สังเกต เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อพิจารณาการตกแต่งงบการเงิน
(2) ทักษะการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจอย่างมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผลที่ชัดเจน
(3) การพิจารณาความเพียงพอและความน่าเชื่อถือได้ของหลักฐาน
(4) การวิเคราะห์ข้อมูล และการสอบทานข้อเท็จจริง อันนามาซึ่งการตกแต่งงบการเงิน
(5) การจัดระบบงานให้เป็นระดับสากล มีหลักฐานการสั่งงาน และตารางการทางานที่ชัดเจน
(6) การปรับเปลี่ยนหมุนเวียน การทางานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้มีทักษะเพิ่มขึ้น
4) ขั้นการสรุปผล ประกอบด้วย
(1) ความสามารถเขียนรายงานมีความชัดเจน เหมาะสม นาเสนอให้รอบด้าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
งบการเงิน
(2) การคาดการณ์อนาคตของเหตุการณ์ที่ตรวจพบ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และแจ้งให้ ผู้บริหาร
ทราบ
(3) การเสนอแนะการควบคุมภายใน ระบบต่างๆที่เหมาะสมให้แก่องค์การหลังจากตรวจสอบงบการเงิน
เรียบร้อย
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ตารางที่ 1 รูปแบบการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากลประกอบด้วย (ต่อ)
องค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบย่อย

2.2 ทักษะทางด้านภาษา
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้สอบ
บัญชีสู่ระดับสากล

1) ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การนาเสนอและการรายงานผลเป็นภาษาอังกฤษ
2) ความสามารถอ่านภาษาอังกฤษและทาความเข้าใจในเนื้อหา จับใจความตรงประเด็น
3)การเขียนรายงานแจ้งผู้บริหารและผู้กากับดูแลเป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
4) การเขียนรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
5) จัดทากระดาษทาการเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเหมาะสม
6) การติดต่อสื่อสารในภาษาของประเทศที่จะไปปฏิบัติงาน เพื่อไปประสานงานเกี่ยวกับธุรกิจที่
ตรวจสอบ
1) ความซื่อสัตย์ สุจริต และศักดิ์ศรีของวิชาชีพ
2) การรักษาความลับของลูกค้า
3) ความอิสระ โปร่งใส
4) ความเป็นกลาง
5) ความเที่ยงธรรม
1) การรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินตามความจริง เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการ
ตัดสินใจลงทุน
2) การสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้รับบริการต่อความถูกต้องของงบการเงิน เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจ
3) การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการตัดสินใจของผู้ที่มีส่วนได้เสีย
1) มีความภาคภูมิใจและมุมมองที่ดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ
2) มีความกระตือรือร้น ที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
3) มีความเคารพ นับถือ การยอมรับ และมีความยืดหยุ่น
4) มีความอดทน ขยันใฝ่รู้
5) มีความเป็นผู้นา กล้าตัดสินใจ กล้านาเสนอ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
6) ใช้ดุลยพินิจ อย่างสมเหตุสมผล
7) มีความระมัดระวัง สุขุมรอบคอบ มีวาทศิลป์ มนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่น
8) มีการทางานเป็นทีม
9) มีปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และการทางานในสภาวะที่มีความกดดันเป็นอย่างดี
10) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
11) ให้คาปรึกษากับลูกค้า และมีทัศนคติในแง่บวก แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์
12) มีการบริหารเวลา และทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
13) เปิดใจกว้างรับ ความรู้ ข้อคิดเห็น และโอกาส ใหม่ๆที่เข้ามา
14) มีการสร้างบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายที่เหมาะสม

3. ด้านคุณลักษณะ
3.1 จริยธรรมทางวิชาชีพ

3.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.3 พฤติกรรม ทัศนคติ

การประเมินรูปแบบการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล
หัวข้อ

SD

ระดับความเห็น

1. ความเหมาะสม

X
4.27

0.57

มาก

2. ความชัดเจน เข้าใจง่าย

4.47

0.62

มาก

3. ความถูกต้อง ครบถ้วน

4.40

0.71

มาก

4. การนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

4.60

0.49

มากที่สุด

5. นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้

4.47

0.72

มาก

4.38

0.64

มาก

ภาพรวม
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จากตารางที่ 2 พบว่ า ผลจากแบบประเมิ นความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยทุกข้อมีค่า
ความถี่เท่ากับ 15 และค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.38) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.64
5.3 การประเมินคู่มือการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่ม
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคู่มือการพัฒนาผู้สอบบัญชี
ในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล
SD

ระดับ
ความเห็น

1. ความเหมาะสมในการนาไปปฏิบัติ

5.00 0.00

มากที่สุด

2. ความชัดเจน เข้าใจง่าย

4.83 0.37

มากที่สุด

3. ความถูกต้อง ครบถ้วน

4.60 0.49

มากที่สุด

4. การนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 4.75 0.43
5. นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
4.50 0.50
ผู้สอบบัญชี
ภาพรวม
4.74 0.36

มากที่สุด

หัวข้อ

X

มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลจากแบบประเมินคู่มือของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยทุกข้อมีค่าความถี่เท่ากับ 6
และค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.74)
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 และ ผู้วิจัย
สามารถสรุปผลการพัฒนาผู้สอบบัญชีจะมีความรู้ ทักษะ
การปฏิ บั ติ งานเพิ่ มขึ้ น การตรวจสอบงบการเงิ นจะมี
ประสิทธิภาพ งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ ผู้ใช้งบการเงิน
ได้รับความพึงพอใจ และสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
ต่อไป
6. สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการศึกษาสมรรถนะของผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจ
ตรวจสอบบัญชีสู่ ระดับสากล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึ ก
ผู้เชี่ยวชาญ สอบถามเพื่อยืนยันผล และประชุมสนทนา
กลุ่มย่อยโดยผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชี
เพื่อกาหนสมรรถนะของผู้สอบบัญชี สามารถอภิ ปราย
ผลได้ดังนี้
6.1 องค์ประกอบด้านความรู้ ของผู้สอบบัญชีในกลุ่ม
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล Uachanachit, et al.

[7] พบว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่และบทบาทหน้าที่ที่นักวิชาชีพบัญชีคาดหวัง
ว่ าจะได้ รับการรับรองตามมาตรฐานของนายจ้ างและ
ประชาชนทั่ วไป มาตรฐานการศึกษาระหว่ างประเทศ
ส าหรั บนั กวิ ชาชี พบั ญชี ได้ ระบุ ถึ งความสามารถและ
ความซื่อสัตย์ในส่ วนคุณลั กษณะที่ส าคั ญส าหรับความ
สามารถในการท าหน้ า ที่ ข องนั ก บั ญ ชี เ พื่ อ ปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
IFAC [3] สมรรถนะเป็นพื้นฐานของความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพรวมทั้งความรู้และทักษะ ใน
ทานองเดียวกัน Holmes [8] พบว่า ความสามารถ
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง ที่
บุ คคลมี ความสามารถในการปฏิบั ติ งานเมื่ อบุ คคลนั้ น
ได้ รับทักษะและความรู้ที่จ าเป็นเพื่ อให้สามารถปฏิบั ติ
งานได้ อ ย่ า งเหมาะสม ดั ง นั้ น ความสามารถในการ
ตรวจสอบบัญชี หมายถึง ความสามารถของผู้สอบบัญชี
รวมทั้งความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้า ที่และความ
รับผิดชอบอย่างมืออาชีพในบทบาทหน้าที่ของนักบัญชี
มื ออาชี พ คาดหวั ง ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก าหนด
โดยทั่วไป (IFAC) งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงการสร้างแกนของ
สมรรถนะการตรวจสอบที่ได้จากทฤษฎีหลัก 3 ทฤษฎี
คือ ทฤษฎีความสามารถในการรับรู้ความสามารถตนเอง
ทฤษฎี การเรียนรู้ และทฤษฎี ความเชื่ อมั่ นที่ ได้ รับแรง
บั นดาลใจ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งมี ทฤษฎี หลั กซึ่ งกาหนด
ความหมาย และมิ ติ ของสมรรถนะการตรวจสอบเป็ น
ทฤษฎีความสามารถในการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ทฤษฎีการเรียนรู้ใช้ในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการตรวจสอบกับสิ่งที่มีมาก่ อนในอดีต
นอกจากนี้ทฤษฎีความเชื่อมั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจถูก
นามาใช้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ และการควบคุม
ผลกระทบที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ต่อความเป็นมือ
อาชีพของนักวิชาชีพบัญชี
6.2 องค์ประกอบด้านทักษะ ของผู้สอบบัญชีในกลุ่ม
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล Stuart [9] พบว่าทักษะ
และความสามารถของผู้สอบบัญชีแต่ละบุคคล การพัฒนา
ทักษะ และสมรรถนะมีความจาเป็นสาหรับการตรวจสอบ
งบการเงิ น ซึ่ งมี ผลต่ อทั กษะความสามารถ และความ
ยั่ ง ยื น ของการตรวจสอบสมั ย ใหม่ เพื่ อประเมิ น การ
ปฏิบั ติ งานในการตรวจสอบ เกี่ ยวกับคุ ณลั กษณะของ
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ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ มี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ก าร
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับ
ทั กษะ การตรวจสอบที่ ส าคั ญโดยพิ จารณาจากความ
สามารถในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่มีความจาเป็น
อย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อเป็นการให้บริการระดับมือ
อาชีพ สอดคล้องกับ Gunasti [10] ศึกษาเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ ของผู้สอบบัญชี ด้ านความสามารถ และ
ความโดดเด่นของผู้สอบบัญชี จากการศึกษาปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลในด้ านวิ ชาชี พ การด ารงอยู่ ของวิ ชาชี พบั ญชี
ได้ รั บการพิ จารณาว่ าเป็ นปั จจั ยหลั กนี้ เกิ ดจากปั จจั ย
บางอย่างที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้สอบบัญชี พบว่า
ประสบการณ์ มีอิทธิพลอย่างมากที่จะนาไปสู่ความเป็น
มืออาชีพของผู้สอบบัญชี
6.3 องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของผู้สอบบัญชีใน
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ตรวจสอบบั ญ ชี สู่ ร ะดั บ สากล Kristine,
Douglas and Robert [11] ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู้
และความสามารถของผู้สอบบัญชี / นักบัญชี: จากการ
ศึกษาความสามารถในปัจจุบัน พบว่าการเข้าสู่อาชีพการ
ตรวจสอบในระดั บสากล การประเมิ นผลงานส าหรับ
ผู้ ส อบบั ญ ชี เนื่ อ งจากต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของรัฐและกฎระเบียบด้วย กฎระเบียบใหม่
และมาตรฐานการสอบบัญชีอาจได้รับความไว้วางใจจาก
สาธารณะ ดังนั้น คุณลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ทัศนคติ
และความสามารถส่วนบุคคล จึงเป็นคุณลักษณะสาหรับ
ผู้ สอบบั ญชี ที่ ควรมี เพื่ อที่ จะได้ มี ประสบการณ์ ความ
สามารถ และความเป็นอิสระต่อความเป็นมืออาชีพของ
ผู้สอบบัญชี
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 จากผลการวิจัย
7.1.1 นั กวิ ชาชี พบัญชีที่ มี ความประสงค์ไป
ท างานต่ างประเทศ และต้ องเตรี ยมความพร้ อมด้ า น
ความรู้ (Knowledge) ด้ า นทั ก ษะ (Skill) และด้ า น
คุณลักษณะ (Attribute) ที่เหมาะสมที่จะไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ
7.1.2 ควรประเมินความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่ควรมี เพื่อจะได้วางแผนการพัฒนาได้ตรง
กับความต้องการของบุคลากร

7.1.3 ควรพิจารณาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
และการปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมที่หลากหลาย
7.1.4 คู่มื อแนวทางการพั ฒนาผู้ สอบบั ญชี
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ
เพื่อวางแผนอัตรากาลังต่อไป
7.1.5 นักวิ ชาชีพบัญชี ควรเพิ่มมูลค่าให้กับ
ตนเอง ฝึกฝนประสบการณ์ และมีการแลกเปลี่ยนผู้สอบ
บัญชีระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน
7.1.6 สภาวิชาชีพบัญชีควรให้การสนับสนุน
ข้อมู ลหรือตั วอย่ างประกอบการตรวจสอบบั ญชี ระดั บ
สากล จั ดอบรมเทคนิ คการตรวจสอบสมั ยใหม่ การใช้
เทคโนโลยี รวมถึ ง ตั ว อย่ า งแนวการสอบบั ญ ชี (Audit
Program) และโปรแกรมการตรวจสอบต่ า งๆ ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
นาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง
7.2 การวิจัยในอนาคต
จากเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศและปั ญญาประดิษฐ์มีความทันสมัยขึ้น การวิจัยในอนาคตควรศึกษา
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่พึงประสงค์ในอนาคต
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