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บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้น้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษากระบวนการตดัสนิใจรบังานและปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ

รบังานของผูส้อบบญัชใีนประเทศไทย โดยวิธีการสมัภาษณ์เชงิลึกผู้สอบบญัช ีจ�านวน 12 คน การน�าเสนอเป็น

งานวจิยัเชงิคณุภาพ ผลการวิจยัพบว่า 1. การตัดสนิใจรับงานของผู้สอบบญัชแีต่ละประเภท เมือ่เปรยีบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีแต่ละประเภทมีมุมมองที่แตกต่างกัน โดยแบ่ง

ประเภทได้ ดังนี้ ผู้สอบบัญชีท่ีรับงานจากส�านักงานบัญชี ผู้สอบบัญชีท่ีรับจากส�านักงานสอบบัญชี และ 

ผูส้อบบัญชอีสิระ 2. ด้านกระบวนการตัดสนิใจ พบว่า ผู้สอบบญัชทีัง้ 3 ประเภท มคีวามโปร่งใสในการท�างาน 

มีความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจในการท�างานและสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบวิชาชีพได้โดยอิสระ

ไม่อยู่ภายใต้การบังคับ ท�างานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความซื่อตรงต่อวิชาชีพ ขั้นตอนความหวังต่อ

การรบังานสอบบญัชใีนครัง้ต่อไป หากผูส้อบบญัชปีระทบัใจการรบังานน้ันต้องมคีวามถูกต้องและปราศจาก

ความเสี่ยงตามมุมมองที่ผู้สอบบัญชีประเมินว่าคุ้มค่ากับราคาค่าสอบบัญชีที่ยอมรับได้ และ 3. ปัจจัยที่ส่ง

ผลกระทบต่อการตดัสนิใจรบังานของผูส้อบบญัช ีพบว่า ผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ประเภท พิจารณาความเสีย่งก่อน

การตัดสินใจรับงานสอบบัญชีเพ่ือลดตรวจสอบจากสภาวิชาชีพและปริมาณงาน ซึ่งมีปัจจัยท่ีแตกต่างกัน

ดงัน้ี 1) ผูส้อบบัญชทีีร่บังานส�านกังานบญัช ีปัจจยัลักษณะส�านกังานบญัช ี2) ผู้สอบบญัชทีีรั่บงานส�านักงาน

สอบบัญชี ปัจจัยลักษณะทีมงาน และ3) ผู้สอบบัญชีอิสระ ปัจจัยลักษณะธุรกิจ ซึ่งผู้สอบบัญชี 3 ประเภท

สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจเลือกเชิงอธิบายและเชิงระบบต่อการเลือกอย่างมีเหตุมีผลในการวิจัยใน

ครั้งน้ี ซึ่งท�าให้ปัจจัยส�าคัญดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจรับงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย 

และน�าไปสูก่ารพิจารณาปัจจยัก�าหนดราคาและความเตม็ใจรับค่าสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชใีนล�าดบัต่อไป

ค�าส�าคัญ: ทฤษฎกีารตดัสนิใจ, การตดัสนิใจรบังานของผูส้อบบญัช,ี กระบวนการรบังานของผูส้อบบญัชี
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ABSTRACT

 The objectives of the research were to investigate the decision making process in accepting 

audit engagement of the accounting auditor individuals in Thailand, as well as to explore the 

factors influencing their consideration before accepting audit engagement. The tool for data 

collection was In-Depth Interview. Key informants included 12 auditors. It was a quantitative 

research conducted as a case study. The findings were discovered as follows: (1) through the 

perspectives of auditors in Thailand, the unique attributes of the procedure of decision making 

from each category of the auditors were defined, as well as some difference among them was 

also underlined. There were 3 sources for accepting the audit engagement, including accounting 

firms, audit firms, and each individual. (2) Regarding decision making procedure in accepting the 

audit engagement, it was found that the determination and the performance of the auditors and 

other accounting professions were based on transparency, independency, honesty, prejudice 

and fairness. Whether to continue the audit engagement next time, the auditors considered from 

the impression of the audit engagement from previous times, the audit quality adhering with the 

conventional standards, free-risk taking, as well as reasonable compensation. (3) The factors 

influencing the decision making were varied from each category. It was found that the three types 

of auditors considered the risk before deciding to take the audit to reduce the audit from the 

professional council and word load factors. For category 1: engagement accepted from the source 

of accounting firms, the factor was the sizes of the firms. For category 2: engagement accepted 

from the source of audit firms, the factor which was personal readiness. For category 3: engagement 

accepted from each individual auditor, the factor was business types. The theoretical concepts 

of the working performance of those three categories were consistent with both descriptive decision 

making theories, and systematic decision making theories. Therefore, it could be implied that the 

influencing factors found in the study tended to help predict the pricing determination and the 

willingness to accept audit engagement of the auditors. 

Keywords: decision making theories, decision making of accounting auditors, the process of 

consideration on job acceptance.
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บทน�า

 สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน 

มีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งท�าให้เกิด

ความหลากหลายและความซับซ้อนมากขึ้นใน

ทางการค้าและการจัดท�าบัญชี ซึ่งส่งผลต่อความ

เชื่อมั่นต่องบการเงินของผู้ใช้งบการเงิน ดังนั้นผู้ใช้

ข้อมลูทางการเงนิย่อมต้องการความมัน่ใจในข้อมลู

ดังกล่าว การพิจารณารับงานสอบบัญชีจึงมีความ

ส�าคัญต่อผู้สอบบัญชีเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าผู้สอบ

บัญชีตัดสินใจรับงานตรวจสอบบัญชีของกิจการ 

ที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้บริหารบิดเบือนข้อเท็จจริง

ในรายงานทางการเงนิ ผูส้อบบญัชก็ีจะมคีวามเสีย่ง

ในงานสอบบัญชีมากขึ้นอีกด้วย การตัดสินใจ 

ตอบรับงานจึงเป็นสิ่งท่ีส�าคัญมาก โดยเบื้องต้น 

ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาการตัดสินใจรับงานที่ไม่มี

ความเสี่ยงและความซับซ้อนทางธุรกิจมาก อีกทั้ง

ความตั้งใจบิดเบือนข้อเท็จจริงในรายงานทาง 

การเงินและการประเมินความเสี่ยงตามลักษณะ

ของธุรกิจหรือกิจการว่าจะสามารถวางแผนและ 

ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ 

รับงานสอบบัญชีให้น้อยลงได้หรือไม่ หากผู้สอบ

บัญชีประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยที่ส ่งผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีนั้นได้ 

(Kamyarat Rodruang, Piyawan Junrat and 

Chatmongkon Wongrathanandha, 2016)

 บทบาทการตัดสนิใจเริม่ได้รบัความส�าคัญ

มากข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

ดังนั้น ตามกระบวนการตัดสินใจเลือกของมนุษย์

ต่อความพยายามเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และ

ความพยายามหย่ังรูถึ้ง จติใจของมนษุย์ท่ีมอีทิธิพล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกภายใต้การพิจารณาพฤตกิรรม

และคุณลักษณะของบุคคลต่อปรากฏการณ์การ

ตัดสินใจเลือกซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการคิดของ

มนุษย์และปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น

รอบแวดล้อมประกอบการตัดสินใจ แง่มุมมองการ

ตัดสินใจจึงได้แก่ มนุษย์ใช้ดุลยพินิจถึงความเป็น

ไปได้ของกิจกรรมเพ่ือการพิจารณาก่อนการตดัสนิใจ

เลือกมากกว่า 1 ข้อ ประการที่สอง การคาดการณ์

ถึงเหตุการณ์ในอนาคต มีผลต่อระดับความมั่นใจ

ต่อการตัดสินใจ ประการสุดท้าย ผลการตัดสินใจ

เลือกสะท้อนพฤติกรรมมนุษย์ คุณค่าของมนุษย ์

และเป้าหมายทีต่ดัสนิใจเลอืก การพิจารณารบังาน

สอบบญัช ีซึง่อาจท�าให้เกิดความเส่ียงของผูส้อบได้ 

(Asare,1994) และ (Huss & Jacobs,1991)

 การวิจัยนี้จึงสนใจศึกษากระบวนการ

ตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย 

และปัจจัยที่ส ่งผลต่อการตัดสินใจรับงานของ 

ผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย โดยวิธี

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู ้สอบบัญชีรายบุคคล  

การเก็บข้อมูลเดือนมีนาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 

2561 ผลลัพธ์จากการวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางให้กับ 

ผู้สอบบัญชี สามารถก�าหนดกระบวนการตัดสินใจ

รับงานสอบบญัช ีและปัจจยัในการตดัสนิใจรับงาน

สอบบัญชี ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการ

ก�าหนดราคาค่าสอบบัญชีและความเต็มใจจะรับ 

ค่าสอบบญัชใีห้เป็นทีย่อมรบัได้ (Johnstone,1997) 

และ (Jean, 2004)

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพ่ือศกึษากระบวนการตดัสนิใจรบังาน

ของผู ้สอบบัญชีในประเทศไทยในรูปแบบราย

บุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สอบบัญชี
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 2.  เพ่ือศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ

รบังานของผูส้อบบญัชขีองผูส้อบบญัชใีนประเทศไทย 

โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สอบบัญชี

ค�าถามน�าวิจัย

 1.  ผู ้สอบบัญชีมีการรับงานสอบบัญชี

อย่างไร

 2.  ผู ้สอบบัญชีมีกระบวนการตัดสินใจ 

รับงานอย่างไร

 3.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับงาน

ของผู้สอบบัญชีมีอะไร

ขอบเขตของงานวิจัย

 1. ขอบเขตด้านประชากร 

  ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต โดยใช ้ วิ ธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก  

(In-Depth Interview) จ�าแนกตามประเภทการรบังาน

สอบบัญชีอย่างละเท่า ๆ กัน

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

  ประเด็นการศึกษาศึกษากระบวนการ

ตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชี และปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกงานสอบบญัชขีองผูส้อบบัญชี

ในประเทศไทย เพ่ือสรุปผลการสัมภาษณ์และ 

น�าตัวแปรที่เกี่ยวข้องมาท�าการออกแบบสอบถาม

ในการวิจัยในครั้งถัดไป

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่

  งานวิจัยนี้จะท�าการศึกษาเฉพาะของ 

ผู้สอบบัญชีในประเทศไทยท่ียินยอมและเปิดเผย

ข้อมูลในเว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถัมภ์เท่านั้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพ่ือเป็นข้อมลูในการประกอบการตัดสนิใจ

รับงานสอบบัญชีและผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 

อกีทัง้ยังช่วยลดความเสีย่งในการรบังานสอบบญัชี 

 2.  เพ่ือให้ผู ้สอบบัญชีได้ประเมินมูลค่า

ทางการรับงานสอบบญัชตีามปัจจยัและคุณลักษณะ

ของลูกค้าเพ่ือประเมินราคาการให้บริการงาน 

สอบบัญชีต่อไป

กรอบแนวคิดกระบวนการตดัสนิใจรบังานของ

ผู้สอบบัญชี

 (1)  แนวคิดการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุ

มีผล ภายใต้ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกเชิงอธิบาย

และเชงิระบบต่อการเลอืก การตัดสนิใจในเชงิอธิบาย

จะเป็นองค์ประกอบเชงิจติวิทยาของพฤตกิรรมของ

ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ ส่วนการตัดสินใจเชิง

ระบบเป็นองค์ประกอบทางเลอืกหลายช่องทางหรือ

หลายสถานการณ์อย่างมีเหตุมีผลต่อการตัดสินใจ 

ในท่ีสดุทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุจะเกิดจากความเป็นไปได้

ของผลลัพธ์ท่ีสูงท่ีสุดน่ันเอง (Goodwin and 

Wright, 1998) กระบวนการการตัดสินใจเลือก 

อย่างมเีหตผุลตามทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ม ี3 ข้ันตอน 

คอื ขัน้ตอนแรกการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ถึงการ

เปล่ียนแปลง ข้ันตอนสองพิจารณาประเมินความ

ต้องการการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น และขั้นตอน

สุดท้ายเลือกทางท่ีเหมาะสมและดีที่สุดเมื่อน�า

ความเป็นได้และความต้องการของตนเองมา

พิจารณาร่วมกัน (Hastie and Dawers ,2001) 

 (2)  แนวคิดการตัดสินใจคาดหวังอรรถ 

ประโยชน์ จากแนวคดิการตดัสนิใจเลอืกอย่างมเีหตุ

มีผลมีการพัฒนาการศึกษากระบวนการตัดสินใจ
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เลือกโดยการพิจารณาทางเลือก และคุณค่าเพ่ือ

ทางเลือกท่ีเหมาะสมของผลลัพธ์โดยให้ความ

ส�าคัญกับการเลือกการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์

ภายใต ้การพิจารณาคุณค่าของบุคคล และ

สถานการณ์อรรถประโยชน์ของบุคคล ผลคือ  

เกิดการคาดหวังถึงอรรถประโยชน์ที่จะได้รับ 

(Hastie and Dawers ,2001) เมื่อมีการตีความ

ทฤษฎีความคาดหวังอรรถประโยชน์ พิจารณา 

ถึง 2 แนวทางของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

แนวทางการวิเคราะห์ต้องเลือกตามความชอบท่ี

เห็นอย่างชัดเจนของอรรถประโยชน์ของสินค้าและ

บริการ เมื่อสินค้าและบริการมีการใช้งาน แสดงให้

เห็นคุณภาพต่อสินค้าและบริการ จึงเป็นทางเลือก

ของผูต้ดัสนิใจ ส่วนแนวทางการสงัเคราะห์ซึง่มกีาร

พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจ

ประเมินสถานการณ ์การตัดสินใจเลือกทั้ ง

อรรถประโยชน์ที่ ได ้รับหรือประโยชน์ ท่ีได ้รับ 

จากสินค้าและบริการตามความต้องการของผู้รับ 

รวมถึงความเป็นไปได้ เมื่อน�ามาพิจารณาเลือก

อย่างถีถ้่วนของสองทางเลอืกมาประกอบการตดัสนิใจ 

จึงน�าไปสู่การพิจารณาเลือกในที่สุด 

 (3) แนวคิดการวางแผนงานสอบบัญชี 

เป็นการพัฒนากลยุทธ์ท่ัวไป และวิธีการโดย

ละเอียดส�าหรับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต

ของการตรวจสอบท่ีคาดไว้ นัน่คือ การวางแผนงาน

สอบบัญชี หมายถึง การก�าหนดของเขตการ 

ปฏบิตังิาน วิธีการ และเวลาทีจ่ะใช้ในการตรวจสอบ

เพ่ือรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม ท้ังนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การ

ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยผู ้สอบบัญชีควรวางแผนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบงบการเงินให้มีประสิทธิภาพและทันต่อ

เหตุการณ์ (Nipan and Sillapaporn , 2016) 

 (4) แนวคดิการพจิารณารบังานสอบบญัชี 

ซึ่งการพิจารณาเลือกงานสอบบัญชีมีความส�าคัญ

ต่อผู้สอบบัญชีมาก รวมทั้งปัจจัยในการตัดสินใจ 

รับงานสอบบัญชี( Wirode, 2004) เนื่องจาก 

การรับงานตรวจสอบกิจการท่ีมีความเส่ียงสูง 

(Johnstone,1997) และมกิีจการท่ีผู้บริหารมเีจตนา

ไม่สจุรติ (Chanchai , 2008) ย่อมท�าให้ผูส้อบบญัชี

มีความยากล�าบากมากในการตรวจสอบและ 

อาจตรวจไม่พบความผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลให้ 

ผู ้สอบบัญชีถูกฟ้องร้องจากผู้ใช้งบการเงินหรือ

หน่วยงานก�ากับดูแลมีความสงสัยในการปฏิบัติ

งานของผู้สอบบัญชีได้ (Volker and Paul, 2010) 

วิธีการวิจัย

 งานนีวิ้จยัเชงิคณุภาพทีใ่ช้วิธีการสัมภาษณ์

เชงิลึกผู้สอบบญัชทีีรั่บงานสอบบญัชใีนประเทศไทย 

ด ้วยวิ ธีการเลือกกลุ ่มตัวอย ่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เพ่ือให้งานวิจยัได้รบัผลการ

ศึกษาที่ครอบคลุม ซึ่งผู ้วิจัยจึงได้จ�าแนกกลุ่ม

ตัวอย่างดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1  แสดงจ�านวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Informants) ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผู้สอบบญัชีที่รับงานจาก

ส�านักงานบญัชี

ผู้สอบบญัชีที่รับงานจาก

ส�านักงานสอบบญัชี

ผู้สอบบญัชีอสิระ

(รับงานเอง)

4 คน 4 คน 4 คน

รวมทัง้สิน้ 12 คน

 นอกจากจ�านวนสัมภาษณ์เด่ียวแต่ละ

บคุคลทีแ่บ่งตามเกณฑ์การรบังานของผูส้อบบญัชี

แต่ละประเภทและปัจจัยการตัดสินใจการรับงาน

ของผูส้อบบญัชแีล้ว ผูวิ้จยัมกีารวางแผนการจดัท�า

สมัภาษณ์รายบุคคลเพ่ือสรปุการผูส้อบบญัชแีต่ละ

ประเภท กระบวนการตัดสินใจรับงานสอบบัญชี 

และปัจจัยในการรับงานสอบบญัชีของผู้สอบบัญชี

แต่ละประเภท การประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้ปัจจยั

ใดบ้างที่ผู้สอบบัญชีจะตัดสินใจรับงานสอบบัญชี 

เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาปัจจัยก�าหนด

ราคาค่าสอบบัญชีเพ่ิมสูงขึ้นตามปัจจัยในการ

ตัดสินใจรับงานสอบบัญชีในประเทศไทยเพ่ือให้

งานวิจยัได้ผลการศกึษาท่ีครอบคลมุกับผูส้อบบัญชี

แต่ละประเภท ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาได้เลือกศึกษา

ในแต่ละกลุ่ม ๆ  ละ 4 คน ส�าหรับสถานที่สัมภาษณ์

ใช ้ ท้ังที่ส�านักงานบัญชี ส�านักงานสอบบัญชี 

ของผู้ให้ข้อมูล และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  

ใช้ประเดน็ค�าถามดงันี ้(1) ผูส้อบบญัชมีกีารรบังาน

สอบบัญชีอย่างไร (2) ผู้สอบบัญชีมีกระบวนการ

ตัดสินใจรับงานอย่างไร และ (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจรับงานของผู ้สอบบัญชีมีอะไรซึ่ง 

การสัมภาษณ์กระท�าในเดือนมีนาคม 2561 ถึง 

พฤษภาคม 2561 โดยใช้ระยะเวลาในการสมัภาษณ์

ครั้ งละประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถสรุป

กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีใน 

การสัมภาษณ์ผู้สอบัญชีในการตัดสินใจรับงาน 

สอบบัญชีได้ดังนี้

ภาพที่ 1 รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการก�าหนดการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชี
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ภาพที่ 1 รูปแบบการสมัภาษณ์เชิงลกึเพ่ือการกําหนดการตดัสนิใจรับงานของผู้สอบบญัชี 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิจัยพ บ ว่ากระบ วน การ

ตัดสินใจของผู้ สอบบัญชีต่อปัจจัยการรับ

งานสอบบญัชีผู้สอบบญัชีในประเทศไทยโดย

เรียงลําดบัความสําคญัดงันี ้

1) การรับงานของผู้สอบบัญ ชี 

สามารถแบ่งผู้สอบบญัชีได้เป็น 3 ประเภทคือ 

ผู้ สอบบัญ ชีท่ี รับงานจากสํานักงานบัญ ชี 

ผู้สอบบญัชีท่ีรับจากสํานกังานสอบบญัชี และ

ผู้สอบบญัชีอิสระ ดงัคําให้สมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้

 “การรับงานจากสํานกังานบญัชีที่รับ

งานกนัมากไว้ใจได้ ทํางานกนัจนสนิทกนัไป

แล้ว พีร่ับงานจากทีสํ่านกังานบญัชีทีนี่ที้เดียว

ไม่ได้รับงานนอกเลยที่รับมาแทบจะทําไม่ทนั

แลว้คะ” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1.4) 

 “สํานักงานบัญชีจะมีคนช่วยสแกน

งานพีร่ับงานมาจากสํานกังานบญัชีของเพือ่น

มนัมีความคุ้นเคยไว้ไจได้ พี่สบายใจค่อยโค

กบัสํานกังานของเพือ่นพีเ่อง ทําให้พีล่ดความ

วุ่นวาย และความยุ่งยากในการรบังานไดม้าก

ไม่เสียเวลาในการทํางานมาก” (ผูใ้หข้้อมูลคน

ที ่1.1) 

“พี่รับงานมาสํานักงานบัญชีมีการ

ตรวจสอบเช็คความถูกตอ้งมาก่อนแลว้มนัโล่ง

ใจกว่ารับเองมีการสอบทานมาก่อน” (ผู้ให้

ขอ้มูลคนที ่1.2) 

  “พีร่บังานจากสํานกังานบญัชีของรุ่น

นอ้งทีส่นิท” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1.3) 

“สํานกังานสอบบญัชีจะสแกนเอกสารลูกค้า

มาใหพี้ทํ่ากนัมานานไวใ้จไดค้รับ” (ผูใ้ห้ข้อมูล

คนที ่2.4) 

 “พีร่ับงานจากสํานกังานบญัชีก่อนส่ง

เพือ่นพีจ่ะมีการสแกนทกุอย่างก่อนส่งมาให้พี่

ครบั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2.1) 

 “เรารับงานจากสํานกังานสอบบญัชี

รับงานกันมานานหลายปี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่

2.2) 
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ผลการวิจัย

 จากการวิจัยพบว่ากระบวนการตัดสินใจ

ของผู้สอบบัญชีต่อปัจจัยการรับงานสอบบัญชีผู้

สอบบัญชีในประเทศไทยโดยเรียงล�าดับความ

ส�าคัญดังนี้

 1)  การรบังานของผู้สอบบญัช ีสามารถ

แบ่งผู้สอบบัญชีได้เป็น 3 ประเภทคือ ผู้สอบบัญชี

ที่รับงานจากส�านักงานบัญชี ผู้สอบบัญชีที่รับจาก

ส�านกังานสอบบญัช ีและผูส้อบบญัชอีสิระ ดังค�าให้

สัมภาษณ์ต่อไปนี้

	 	 “การรบังานจากส�านักงานบญัชท่ีีรบังาน

กันมากไว้ใจได้	 ท�างานกันจนสนิทกันไปแล้ว	 

พ่ีรับงานจากท่ีส�านักงานบัญชีท่ีนี้ทีเดียวไม่ได้รับ

งานนอกเลยท่ีรบัมาแทบจะท�าไม่ทนัแล้วคะ”	(ผูใ้ห้

ข้อมูลคนที่	1.4)

	 	 “ส�านกังานบญัชจีะมคีนช่วยสแกนงาน

พ่ีรับงานมาจากส�านักงานบัญชีของเพ่ือนมันมี

ความคุน้เคยไว้ไจได้	พ่ีสบายใจค่อยโคกับส�านักงาน

ของเพื่อนพี่เอง	ท�าให้พี่ลดความวุ่นวาย	และความ

ยุ่งยากในการรับงานได้มากไม่เสียเวลาในการ

ท�างานมาก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.1)

	 	 “พ่ีรับงานมาส�านักงานบัญชีมีการ 

ตรวจสอบเช็คความถูกต้องมาก่อนแล้วมันโล่งใจ

กว่ารับเองมีการสอบทานมาก่อน”	 (ผู ้ให้ข้อมูล 

คนที่	1.2)

	 	 “พ่ีรับงานจากส�านักงานบัญชีของรุ่น

น้องที่สนิท”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.3)

  “ส�านักงานสอบบญัชจีะสแกนเอกสาร

ลูกค้ามาให้พ่ีท�ากันมานานไว้ใจได้ครบั” (ผูใ้ห้ข้อมลู

คนที่	2.4)

  “พ่ีรับงานจากส�านักงานบัญชีก่อนส่ง

เพือ่นพ่ีจะมกีารสแกนทกุอย่างก่อนส่งมาให้พ่ีครบั”	

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.1)

	 	 “เรารับงานจากส�านักงานสอบบัญช ี

รับงานกันมานานหลายปี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.2)

	 		 “ส�านักงานสอบบัญชีของเพ่ือนพ่ีสมัย

เรียนจุฬา	รับงานกันมาสิบกว่าปีครับ” (ผู้ให้ข้อมูล

คนที่	2.3)

	 	 “พ่ีเป็นผูส้อบอสิระรับงานเองคะ	มสีามี

ที่เป็นผู้สอบบัญชีคอยช่วยท�าอยู่สองคนค่ะ”	 (ผู้ให้

ข้อมูลคนที่	3.1)

	 	 “พ่ีรับงานเองครับท�าที่บ ้าน	 ลูกค้า 

ส่วนใหญ่เป็นรายเดิมแล้วก็มีเพ่ือนๆแนะน�ามาท�า

กับพ่ี	กิจการเลก็ๆของพ่ีครบั”	(ผูใ้ห้ข้อมลูคนที	่3.2)

	 	 “การรับงานสอบบัญชีรับเองหรือน้อง

อาจเรียกว่าผู้สอบอิสระก็ได้คะ”	 (ผู้ให้ข้อมูลคนที่	

3.4)

	 	 “เมือ่ก่อนพ่ีท�างานสอบประจ�าทีอ่อฟฟิส

แห่งหน่ึงค่ะ	 แต่ออกมารับงานสอบบัญชีเองได	้ 

5	ปีแล้วค่ะ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	3.3)

 2)  การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการ

ตดัสนิใจรบังานของผูส้อบบญัชใีนประเทศไทย

  โดยการจับคู่ประเด็นท่ีน่าสนใจเทียบ

กันกับผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 12 คน พร้อมพิจารณา

เนือ้หาจากบทสนทนา สามารถอธิบายเป็นขัน้ตอน

โดยอ้างองิจากทฤษฎีการตดัสนิใจเลอืกเชงิอธิบาย

และเชงิระบบต่อการเลอืก โดยมกีระบวนการตดัสนิใจ

ได้แก่ การรับรู้ปัญหาหรือความจ�าเป็นในการรับรู้

ถึงความต้องการของผูส้อบบญัชจีนเกิดการกระตุน้

ความต้องการน้ัน ล�าดบัต่อมาคอืการหาข้อมลูและ
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ประเมนิความเสีย่ง เมือ่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบข้อมลู

ของลูกค้าในเบื้องต้นและการประเมินทางเลือก  

ดังค�าให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

	 	 “ก่อนการรับงานพ่ีจะประเมินความ

เสี่ยงก่อนเลยครับ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.3)

	 	 “ก่อนอื่นเลยพ่ีจะดูว่ากิจการท่ีพ่ีจะ 

รับงานมีความเสี่ยงหรือไม่”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.4)

	 	 “พ่ีจะดูจากความเสีย่งของกิจการลกูค้า

ก่อนเลย”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.2)

	 		 “เบื้องต้นจะประเมินจากความเสี่ยง

ก่อนว่ามีระดับความเสี่ยงสูงมากไหม	ถ้าสูงมาก 

พ่ีจะปฏเิสธรบังานเลยคะไม่ควรเสีย่งเพราะมนัเสีย่ง

ต่อการโดนตรวจสอบมาก”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	3.3)	

	 	 “พ่ีจะประเมินความเสี่ยงก ่อนการ

ตัดสินใจรับงานเป็นอันดับแรก”	 (ผู้ให้ข้อมูลคนที่	

3.4)

		 	 “ดูความเสี่ยงของลูกค้าก่อนตัวพ่ีเอง 

จะรับงานมาด้วยว่าระหว่างปีกิจการลูกค้ามีท�า

อะไรบ้างมีการคุยกันค่ะกับตัวเจ้าของและฝ่าย

บัญชีการเงินประมาณนี้คะ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	3.1)

		 	 “พ่ีประเมินความเสี่ยงถ้าความเสี่ยง

มากพ่ีก็จะปฏิเสธรบังานทนัท	ีมนัเจบ็ตัวหรอือาจจะ

โดนสรรพากรตรวจสอบซึ่งจะยุ่งมากและมีผล 

กระทบต่อตวัผูส้อบเองภายหลงั”	(ผูใ้ห้ข้อมลูคนท่ี	1.1)

	 	 “พ่ีจะประเมินความเสียงก่อนว่าลูกค้า

แต่ละรายมีความเสี่ยงมากหรือไม่	 ถ้ามากก็ไม่รับ	

ถ้าน้อยก็รับ	 หรือปานกลางแล้วลูกค้าแก้ไขตาม 

ที่เราเสนอแนะไปปรับปรุงแล้วดีขึ้นพ่ีก็โอเคนะ 

ก็รับงานคะ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.3)

	 	 “พ่ีประเมินความเสี่ยงถ้าความเสี่ยง

มากพ่ีก็จะปฏิเสธรบังานทนัท	ีมนัเจบ็ตัวหรอือาจจะ

โดนสรรพากรตรวจสอบและมีผลกระทบต่อตัว 

ผู้สอบบัญชีภายหลัง”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.4)

	 	 “พ่ีจะมกีารประเมนิความเสีย่งก่อนการ

รับงาน	หากลูกค้าที่จะจ้างพ่ีตรวจสอบบัญชีแต่มี

ความเสีย่งสงูพ่ีจะปฏเิสธการรบังานเพราะเสีย่งต่อ

การโดนตรวจสอบมาก”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.1)

	 	 “เริม่ต้นพ่ีจะประเมนิความเสีย่งในการ

รบังานสอนก่อนว่ากิจการลกูค้ามคีวามเสีย่งหรอืไม่	

ถ้ามีความเสี่ยงสูงมากพ่ีก็จะปฏิเสธเลยแต่ถ้ามี

ความเสี่ยงไม่มากและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้

และลกูค้าให้ความร่วมมอืกับส�านักงานสอบของพ่ีๆ

อาจจะรับงานคะดูเป็นรายกรณีไปนะไม่มีความ

เสี่ยงยังไงต้องรับอยู่แล้วค่ะ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.2)	

	 	 “ก็ดคูวามเสีย่งประเมนิดวู่าเป็นช่วงน้ัน

เป็นอย่างไรซึง่หากมลีกูค้าความเส่ียงสงูก็จะปฏเิสธ

การรับงานโดยส่วนใหญ่ธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงสูงคือ

ธุรกิจการก่อสร้างอาคารใหญ่ๆ	และความเสีย่งทาง

ด้านหลักฐานการตรวจสอบ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	3.2)

 3)  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสนิใจรบังาน

ของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย พบว่าจาก 

บทสนทนาของผู ้ให้ข ้อมูลใช้หลักการก�าหนด

กระบวนการตดัสนิใจรบังานของผูส้อบบญัชแีต่ละ

ประเภทมีปัจจัยในการที่รับงานสอบบัญชีแตกตา่ง

กันกันโดยให้ผู้ให้ข้อมูลตอบปัจจัยในการรับงาน 

อย่างน้อย 3 ปัจจัย ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  3.1 ผู้สอบบัญชีที่รับงานส�านักงาน

บญัช ีได้แก่ ความเสีย่งในการรบังานสอบบญัชี 

ลักษณะส�านักงานบัญชี และปริมาณงาน ดังค�า

ให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

    “ปัจจัยในการรับงานแรกต้อง

ประเมินความเส่ียงก่อน	 ต่อมาดูจากระดับของ
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ส�านักงานบัญชีคะน้อง	 และความสามารถในการ

ท�าก�าไร	ดูได้จากงบการเงินเลยคะมีก�าไรมากหรือ

น้อย”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.1)

	 	 “อันดับแรกการประเมินความเสี่ยง	

อนัดบัสองความสามารถในการท�าก�าไรของกิจการ

ลูกค้าหรือปริมาณงานน้อย	และอันดับสามขนาด

ของส�านักงานบัญชีก็มีผลต่อการตัดสินใจรับงาน”	

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.3)

	 	 “ปัจจัยแรกดูความเสี่ยงก่อนเลยว่า 

มากไหมส่วนใหญ่ความเสีย่งมากก็ไม่รบังานอยู่ใคร

จะเอาตัวเองไปเส่ียง...ปัจจัยที่สองพ่ีดูจากระดับ

ของส�านักงานบัญชีเล็กลางใหญ่....ปัจจัยสุดท้าย 

พ่ีดูจากกิจการมเีอกสารเยอะมัย้	ขาดทุนพ่ีก็ปฏิเสธ

งานทนัทใีนหลกัการมนัผดิจรรยาบรรณผูส้อบบญัชี

มากนะ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.4)

  “ขนาดของธุรกิจลกูค้าเลก็ใหญ่ต่อมต่ีอ

การรับงานนะครับ...	ความสามารถในการท�าก�าไร

มีก�าไรหรือขาดทุน	แต่มันผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

ในอาชพีเรานะ	จรงิๆแล้ว...	ความเสีย่งด้วย...ขนาด

ของส�านักงานบัญชีที่พ่ีรับงานเป็นยังไง	ปริมาณ

งานและความยากก็มีส ่วนต่อการคิดค่าสอบ 

เพ่ิมเติมครับ	 และก่อนการรับงานทุกครั้งพ่ีจะดู

ความเสี่ยงในการรับงานด้วยและก็ปริมาณงาน”	 

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.2)

  3.2  ผู้สอบบัญชีที่รับงานส�านักงาน

สอบบญัช ีได้แก่ การประเมินความเสีย่ง ลกัษณะ

ทีมงาน และปริมาณงานเอกสาร โดยม ี

รายละเอียดดังนี้

	 	 	 	 “อนัดบัแรกพ่ีจะประเมนิความเสีย่ง	

อันดับสองพ่ีดูจากงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลง

ทางการเงนิหรอืการเปลีย่นแปลงธุรกรรมของธุรกิจ

ลูกค้ามีงานเยอะมั้ย	ความรู้ประสบการณของทีม	

เวลาในการตรวจสอบว่าจะเสร็จทันไหม”	 (ผู้ให้

ข้อมูลคนที่	2.1)

	 	 	 	 “ประเมินความเสี่ยงก ่อนเลย	 

การเปลี่ยนทางการเงินต่องวดบัญชีลูกค้า	 ระยะ

เวลาจะเสร็จทันไหมมันจะลิ้งค์กับปริมาณงาน 

ทีมงานพร้อมหรือเปล่า	 ความยากง่ายของกิจการ

ลูกค้าด้วยนะค่ะ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.2)

	 	 	 	 “ประเมินความเสี่ยงของกิจการ

ลูกค้า	 การท�าธุรกรรมทางการเงินของลูกค้ามีการ

เปลีย่นแปลงในระยะเวลานั้นอย่างไร	 และก็ระยะ

เวลาว่าเสร็จทนัตามก�าหนดไหมต้องดจูากปริมาณ

งาน	และลูกน้องที่ช่วยงาน”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.3)

	 	 	 	 “พ่ีประเมินความเส่ียงก่อนเลย

ครบัแล้ว	ต่อมาพูดจากเวลาในการตรวจสอบจะเสรจ็

ทันลูกค้าก�าหนดหรือเปล่า	 งานมากน้อยทีมงาน 

พอมั้ย	 ดูจากปริมาณเอกสาร	 ซึ่งมันก็จะส่งผลต่อ

การก�าหนดราคา	อนัสุดท้ายพ่ีดจูากผลประกอบการ

ลูกค้ามกี�าไรหรือขาดทุนครับ”	(ผู้ให้ข้อมลูคนที	่2.4)

  3.3  ผู้สอบบัญชีอิสระ ได้แก่ ระดับ

ความเสี่ยง ลักษณะธุรกิจ และปริมาณงาน  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 	 	 “ระดับความเสี่ยงจะว่ามีระดับ 

ที่สูงมากหรือเปล่า...	 ระดับความเส่ียงปานกลาง

และต�่า	 ประเภทของธุรกิจลูกคะว่าตัวพ่ีเองม ี

ความถนัดมากหรือน้อย...และปัจจัยสุดท้ายพี่ดูว่า

ปรมิาณงานว่าก�าลงัคนในการตรวจสอบบญัชต้ีอง

เสรจ็ให้ทันตามลกูค้าก�าหนด”	(ผูใ้ห้ข้อมลูคนท่ี	3.1)

	 	 	 	 “การประเมินความเสี่ยงก่อนการ 

รับงานว่าอยู่ในระดับท่ีรับงานได้หรือไม่	 ประเภท

ของธุรกิจค้าว่ามีความถนัดและยากหรือง่าย...

จ�านวนลกูน้องก็มส่ีวนนะคะ	เอกสารปรมิาณบลิใน

การตรวจด้วย”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	3.2)
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	 	 	 	 “พ่ีๆดูจากประเภทของธุรกิจลกูค้า

ว่าพ่ีมคีวามถนัดมัย้	ต่อมาพ่ีดจูากระดบัความเสีย่ง

คะและสุดท้ายคือปริมาณงานมากหรือเปล่าส่งผล

ต่อระยะเวลาต้องเสร็จให้ทันก�าหนด”	 (ผู้ให้ข้อมูล

คนที่	3.4)

	 		 	 	 “ปัจจัยแรกคือการประเมินความ

เสี่ยงก่อนการรับงานว่าอยู่ในระดับที่พ่ีรับได้หรือ

เปล่า	 หากลูกค้ามีความเสี่ยงสูงพ่ีก็จะปฏิเสธการ 

รับงาน	ปัจจัยด้านเอกสารงบการเงินหรือธุรกรรม

ทางการเงินและก�าลังคนในการท�างานด้วยครับ”	 

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	3.3)

สรุปผลการวิจัย

 1)  การตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญช ี

ในประเทศไทย สามารถแบ่งผู ้สอบบัญชีได ้  

3 ประเภทคือ ผู้สอบบัญชีที่รับงานจากส�านักงาน

บัญชี ผู ้สอบบัญชีที่รับจากส�านักงานสอบบัญชี  

และผูส้อบบญัชอีสิระ ท้ังนีก้ารตัดสนิใจรบังานสอบ

บัญชี มุมมองความคิดเห็น กระบวนการตัดสินใจ

การรบังานของผูส้อบบญัช ีและปัจจยัในการตัดสนิ

ใจรับงานสอบบัญชี แต่ในทางปฏิบัติก่อนการ

ตัดสินใจรับงานสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชีนั้น  

ผู ้สอบบัญชี มีการวางแผนรับงานสอบบัญชี 

กระบวนการตัดสินใจการรับงานของผู้สอบบัญชีที่

คล้ายคลึงกันตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส  

210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” และ 

ข้อบงัคบัสภาวิชาชพีบญัช ี(ฉบบัที ่19) เรือ่ง จรรยา

บรรณวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 

 2)  กระบวนการตัดสนิใจรบังานของผูส้อบ

บัญชีในประเทศไทย สามารถอธิบายเป็นข้ันตอน

โดยอ้างองิจากทฤษฎีการตดัสนิใจเลอืกเชงิอธิบาย

และเชงิระบบต่อการเลอืก โดยมกีระบวนการตดัสนิใจ

ได้แก่ การรับรู้ปัญหาหรือความจ�าเป็นในการรับรู้

ถึงความต้องการของผูส้อบบญัชจีนเกิดการกระตุน้

ความต้องการน้ัน ล�าดบัต่อมาคอืการหาข้อมลูและ

ประเมนิความเสีย่ง เมือ่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบข้อมูล

ของลูกค้าในเบื้องต้นและการประเมินทางเลือก 

 3) ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ 

รับงานของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย ผู้วิจัยสรุป

ปัจจัยในการตัดสินใจรับงานของผู ้สอบบัญชี  

อย่างน้อย 3 ปัจจัย มีปัจจัยในการตัดสินใจรับงาน

สอบบัญชี พบว่า 1) ผู ้สอบบัญชีท่ีรับงาน

ส�านักงานบัญชี ปัจจัยด้านความเสี่ยงในการรับ

งานสอบบัญชี ลักษณะส�านักงานบัญชี และปัจจัย

ด ้านปริมาณงาน 2) ผู ้สอบบัญชีที่รับงาน

ส�านักงานสอบบัญชี ปัจจัยด้านความเสี่ยงใน 

การรับงานสอบบัญชี ปัจจัยลักษณะทีมงาน และ

ปัจจัยด้านปริมาณงาน และ 3) ผู้สอบบัญชีอิสระ 

ปัจจัยด้านความเส่ียงในการรับงานสอบบัญช ี

ปัจจัยลักษณะธุรกิจและปัจจัยด้านปริมาณงาน  

ซึ่งสอดคล้องกับ (Wirode Laohathaweechoke 

2004) และทฤษฎีการตดัสนิใจเลอืกเชงิอธิบายและ

เชิงระบบต่อการเลือกอย่างมีเหตุมีผลในการวิจัย 

ในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ

 1.  การวิ จั ย ในค ร้ั ง น้ี เป ็นการศึกษา

กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีใน

ประเทศไทย เพ่ือค้นหาปัจจยัทีส่�าคญัต่อการตดัสนิ

ใจรับงานของผู้สอบบัญชี เพ่ือน�าไปใช้ในการวิจัย

การก�าหนดราคาและความเต็มใจรับค่าสอบบัญชี

ของผูส้อบบญัชใีนประเทศไทย ตามปัจจยัท่ีตดัสนิใจ
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รับงานของผู้สอบบัญชีแต่ละประเภทว่าสามารถ 

รับก�าหนดราคาและยอมรับค่าสอบบัญชี ณ ระดับ

ราคาเท่าไรตามปัจจยัของผูส้อบบญัชแีต่ละประเภท

 2. การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิสมัภาษณ์ 

โดยวิเคราะห์เน้ือหาจากบทสนทนา และการเสวนา

กลุ่ม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางใน

การวิจยัเชงิปรมิาณถึงปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจ

รบังานของผูส้อบบญัชใีนประเทศไทยผูวิ้จยัหวังว่า

งานวิจัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง

ปฏิบัติให้เก่ียวผู้ที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น ผู้สอบบัญชี  

นักบัญชี ผู้จัดท�าบัญชี นักวิชาการ เจ้าของกิจการ 

รวมท้ังสภาวิชาชพีบญัช ีได้น�าไปใช้ในหลากหลาย

มิติต่อไป

 3. การวิจัยในครั้งนี้ผู ้ วิจัยตีความและ

วิเคราะห์ส ่วนใหญ่การรับงานผู ้สอบบัญชีจะ

วิเคราะห์ความเสีย่ง รวมท้ังปัจจยัต่าง ๆ  ทีส่่งผลต่อ

การตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ประเภท 

เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้สอบบัญชีและผู้เก่ียวข้อง 

ในการก�าหนดราคาค่าสอบบัญชีและยอมรับค่า

สอบบัญชีในงานวิจัยฉบับต่อไป
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