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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากระบวนการตัดสินใจรับงานและปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจ
รับงานของผูส้ อบบัญชีในประเทศไทย โดยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกผูส้ อบบัญชี จ�ำนวน 12 คน การน�ำเสนอเป็น
งานวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า 1. การตัดสินใจรับงานของผูส้ อบบัญชีแต่ละประเภท เมือ่ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีแต่ละประเภทมีมุมมองที่แตกต่างกัน โดยแบ่ง
ประเภทได้ ดังนี้ ผู้สอบบัญชีที่รับงานจากส�ำนักงานบัญชี ผู้สอบบัญชีที่รับจากส�ำนักงานสอบบัญชี และ
ผูส้ อบบัญชีอสิ ระ 2. ด้านกระบวนการตัดสินใจ พบว่า ผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 ประเภท มีความโปร่งใสในการท�ำงาน
มีความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจในการท�ำงานและสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบวิชาชีพได้โดยอิสระ
ไม่อยู่ภายใต้การบังคับ ท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความซื่อตรงต่อวิชาชีพ ขั้นตอนความหวังต่อ
การรับงานสอบบัญชีในครัง้ ต่อไป หากผูส้ อบบัญชีประทับใจการรับงานนัน้ ต้องมีความถูกต้องและปราศจาก
ความเสี่ยงตามมุมมองที่ผู้สอบบัญชีประเมินว่าคุ้มค่ากับราคาค่าสอบบัญชีที่ยอมรับได้ และ 3. ปัจจัยที่ส่ง
ผลกระทบต่อการตัดสินใจรับงานของผูส้ อบบัญชี พบว่า ผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 ประเภท พิจารณาความเสีย่ งก่อน
การตัดสินใจรับงานสอบบัญชีเพื่อลดตรวจสอบจากสภาวิชาชีพและปริมาณงาน ซึ่งมีปัจจัยที่แตกต่างกัน
ดังนี้ 1) ผูส้ อบบัญชีทรี่ บั งานส�ำนักงานบัญชี ปัจจัยลักษณะส�ำนักงานบัญชี 2) ผูส้ อบบัญชีทรี่ บั งานส�ำนักงาน
สอบบัญชี ปัจจัยลักษณะทีมงาน และ3) ผู้สอบบัญชีอิสระ ปัจจัยลักษณะธุรกิจ ซึ่งผู้สอบบัญชี 3 ประเภท
สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจเลือกเชิงอธิบายและเชิงระบบต่อการเลือกอย่างมีเหตุมีผลในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ซึ่งท�ำให้ปัจจัยส�ำคัญดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจรับงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย
และน�ำไปสูก่ ารพิจารณาปัจจัยก�ำหนดราคาและความเต็มใจรับค่าสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในล�ำดับต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ทฤษฎีการตัดสินใจ, การตัดสินใจรับงานของผูส้ อบบัญชี, กระบวนการรับงานของผูส้ อบบัญชี
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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�ำ
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน
มีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งท�ำให้เกิด
ความหลากหลายและความซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ใน
ทางการค้าและการจัดท�ำบัญชี ซึ่งส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นต่องบการเงินของผู้ใช้งบการเงิน ดังนั้นผู้ใช้
ข้อมูลทางการเงินย่อมต้องการความมัน่ ใจในข้อมูล
ดังกล่าว การพิจารณารับงานสอบบัญชีจึงมีความ
ส�ำคัญต่อผู้สอบบัญชีเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าผู้สอบ
บัญชีตัดสินใจรับงานตรวจสอบบัญชีของกิจการ
ที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้บริหารบิดเบือนข้อเท็จจริง
ในรายงานทางการเงิน ผูส้ อบบัญชีกจ็ ะมีความเสีย่ ง
ในงานสอบบั ญ ชี ม ากขึ้ น อี ก ด้ ว ย การตั ด สิ น ใจ
ตอบรับงานจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก โดยเบื้องต้น
ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาการตัดสินใจรับงานที่ไม่มี
ความเสี่ยงและความซับซ้อนทางธุรกิจมาก อีกทั้ง
ความตั้ ง ใจบิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริ ง ในรายงานทาง
การเงินและการประเมินความเสี่ยงตามลักษณะ
ของธุรกิจหรือกิจการว่าจะสามารถวางแผนและ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
รับงานสอบบัญชีให้น้อยลงได้หรือไม่ หากผู้สอบ
บั ญ ชี ป ระเมิ น ความเสี่ ย งจากปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีนั้นได้
(Kamyarat Rodruang, Piyawan Junrat and
Chatmongkon Wongrathanandha, 2016)
บทบาทการตัดสินใจเริม่ ได้รบั ความส�ำคัญ
มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ดังนั้น ตามกระบวนการตัดสินใจเลือกของมนุษย์
ต่อความพยายามเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และ
ความพยายามหยัง่ รูถ้ งึ จิตใจของมนุษย์ทมี่ อี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกภายใต้การพิจารณาพฤติกรรม
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และคุณลักษณะของบุคคลต่อปรากฏการณ์การ
ตัดสินใจเลือกซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดของ
มนุษย์และปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
รอบแวดล้อมประกอบการตัดสินใจ แง่มุมมองการ
ตัดสินใจจึงได้แก่ มนุษย์ใช้ดุลยพินิจถึงความเป็น
ไปได้ของกิจกรรมเพือ่ การพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
เลือกมากกว่า 1 ข้อ ประการที่สอง การคาดการณ์
ถึงเหตุการณ์ในอนาคต มีผลต่อระดับความมั่นใจ
ต่อการตัดสินใจ ประการสุดท้าย ผลการตัดสินใจ
เลือกสะท้อนพฤติกรรมมนุษย์ คุณค่าของมนุษย์
และเป้าหมายทีต่ ดั สินใจเลือก การพิจารณารับงาน
สอบบัญชี ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความเสีย่ งของผูส้ อบได้
(Asare,1994) และ (Huss & Jacobs,1991)
การวิ จั ย นี้ จึ ง สนใจศึ ก ษากระบวนการ
ตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย
และปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจรั บ งานของ
ผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย โดยวิธี
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ร ายบุ ค คล
การเก็บข้อมูลเดือนมีนาคม 2561 ถึง พฤษภาคม
2561 ผลลัพธ์จากการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางให้กับ
ผู้สอบบัญชี สามารถก�ำหนดกระบวนการตัดสินใจ
รับงานสอบบัญชี และปัจจัยในการตัดสินใจรับงาน
สอบบั ญ ชี ซึ่ ง เป็ น การยกระดั บ มาตรฐานการ
ก�ำหนดราคาค่าสอบบัญชีและความเต็มใจจะรับ
ค่าสอบบัญชีให้เป็นทีย่ อมรับได้ (Johnstone,1997)
และ (Jean, 2004)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษากระบวนการตัดสินใจรับงาน
ของผู ้ ส อบบั ญ ชี ใ นประเทศไทยในรู ป แบบราย
บุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สอบบัญชี
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2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจ
รับงานของผูส้ อบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในประเทศไทย
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สอบบัญชี
ค�ำถามน�ำวิจัย
1. ผู ้ ส อบบั ญ ชี มี ก ารรั บ งานสอบบั ญ ชี
อย่างไร
2. ผู ้ ส อบบั ญ ชี มี ก ระบวนการตั ด สิ น ใจ
รับงานอย่างไร
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับงาน
ของผู้สอบบัญชีมีอะไร
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
		 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญ าต โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(In-Depth Interview) จ�ำแนกตามประเภทการรับงาน
สอบบัญชีอย่างละเท่า ๆ กัน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
		 ประเด็นการศึกษาศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชี และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
ในประเทศไทย เพื่ อ สรุ ป ผลการสั ม ภาษณ์ แ ละ
น�ำตัวแปรที่เกี่ยวข้องมาท�ำการออกแบบสอบถาม
ในการวิจัยในครั้งถัดไป
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
		 งานวิจัยนี้จะท�ำการศึกษาเฉพาะของ
ผู้สอบบัญชีในประเทศไทยที่ยินยอมและเปิดเผย
ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซด์ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์เท่านั้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพือ่ เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ
รับงานสอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
อีกทัง้ ยังช่วยลดความเสีย่ งในการรับงานสอบบัญชี
2. เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้ประเมินมูลค่า
ทางการรับงานสอบบัญชีตามปัจจัยและคุณลักษณะ
ของลู ก ค้ า เพื่ อ ประเมิ น ราคาการให้ บ ริ ก ารงาน
สอบบัญชีต่อไป
กรอบแนวคิดกระบวนการตัดสินใจรับงานของ
ผู้สอบบัญชี
(1)  แนวคิดการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุ
มีผล ภายใต้ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกเชิงอธิบาย
และเชิงระบบต่อการเลือก การตัดสินใจในเชิงอธิบาย
จะเป็นองค์ประกอบเชิงจิตวิทยาของพฤติกรรมของ
ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ ส่วนการตัดสินใจเชิง
ระบบเป็นองค์ประกอบทางเลือกหลายช่องทางหรือ
หลายสถานการณ์อย่างมีเหตุมีผลต่อการตัดสินใจ
ในทีส่ ดุ ทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ จะเกิดจากความเป็นไปได้
ของผลลั พ ธ์ ที่ สู ง ที่ สุ ด นั่ น เอง (Goodwin and
Wright, 1998) กระบวนการการตัดสินใจเลือก
อย่างมีเหตุผลตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มี 3 ขัน้ ตอน
คือ ขัน้ ตอนแรกการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ถงึ การ
เปลี่ยนแปลง ขั้นตอนสองพิจารณาประเมินความ
ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และขั้นตอน
สุ ด ท้ า ยเลื อ กทางที่ เ หมาะสมและดี ที่ สุ ด เมื่ อ น� ำ
ความเป็ น ได้ แ ละความต้ อ งการของตนเองมา
พิจารณาร่วมกัน (Hastie and Dawers ,2001)
(2)  แนวคิ ด การตั ด สิ น ใจคาดหวั ง อรรถ
ประโยชน์ จากแนวคิดการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุ
มีผลมีการพัฒนาการศึกษากระบวนการตัดสินใจ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

เลือกโดยการพิจารณาทางเลือก และคุณค่าเพื่อ
ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมของผลลั พ ธ์ โ ดยให้ ค วาม
ส�ำคัญกับการเลือกการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ภายใต้ ก ารพิ จ ารณาคุ ณ ค่ า ของบุ ค คล และ
สถานการณ์ อ รรถประโยชน์ ข องบุ ค คล ผลคื อ
เกิ ด การคาดหวั ง ถึ ง อรรถประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ
(Hastie and Dawers ,2001) เมื่อมีการตีความ
ทฤษฎี ค วามคาดหวั ง อรรถประโยชน์ พิ จ ารณา
ถึง 2 แนวทางของการวิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวทางการวิเคราะห์ต้องเลือกตามความชอบที่
เห็นอย่างชัดเจนของอรรถประโยชน์ของสินค้าและ
บริการ เมื่อสินค้าและบริการมีการใช้งาน แสดงให้
เห็นคุณภาพต่อสินค้าและบริการ จึงเป็นทางเลือก
ของผูต้ ดั สินใจ ส่วนแนวทางการสังเคราะห์ซงึ่ มีการ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจ
ประเมิ น สถานการณ์ ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ กทั้ ง
อรรถประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ หรื อ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
จากสินค้าและบริการตามความต้องการของผู้รับ
รวมถึงความเป็นไปได้ เมื่อน�ำมาพิจารณาเลือก
อย่างถีถ่ ว้ นของสองทางเลือกมาประกอบการตัดสินใจ
จึงน�ำไปสู่การพิจารณาเลือกในที่สุด
(3) แนวคิด การวางแผนงานสอบบัญชี
เป็ น การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ทั่ ว ไป และวิ ธี ก ารโดย
ละเอียดส�ำหรับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต
ของการตรวจสอบทีค่ าดไว้ นัน่ คือ การวางแผนงาน
สอบบั ญ ชี หมายถึ ง การก� ำ หนดของเขตการ
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ปฏิบตั งิ าน วิธกี าร และเวลาทีจ่ ะใช้ในการตรวจสอบ
เพื่อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยผู ้ ส อบบั ญ ชี ค วรวางแผนการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบงบการเงินให้มีประสิทธิภาพและทันต่อ
เหตุการณ์ (Nipan and Sillapaporn , 2016)
(4) แนวคิดการพิจารณารับงานสอบบัญชี
ซึ่งการพิจารณาเลือกงานสอบบัญชีมีความส�ำคัญ
ต่อผู้สอบบัญชีมาก รวมทั้งปัจจัยในการตัดสินใจ
รั บ งานสอบบั ญ ชี ( Wirode, 2004) เนื่ อ งจาก
การรั บ งานตรวจสอบกิ จ การที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง
(Johnstone,1997) และมีกจิ การทีผ่ บู้ ริหารมีเจตนา
ไม่สจุ ริต (Chanchai , 2008) ย่อมท�ำให้ผสู้ อบบัญชี
มี ค วามยากล� ำ บากมากในการตรวจสอบและ
อาจตรวจไม่พบความผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลให้
ผู้สอบบัญชีถูกฟ้องร้องจากผู้ใช้งบการเงินหรือ
หน่วยงานก�ำกับดูแลมีความสงสัยในการปฏิบัติ
งานของผู้สอบบัญชีได้ (Volker and Paul, 2010)
วิธีการวิจัย
งานนีว้ จิ ยั เชิงคุณภาพทีใ่ ช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
เชิงลึกผูส้ อบบัญชีทรี่ บั งานสอบบัญชีในประเทศไทย
ด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เพือ่ ให้งานวิจยั ได้รบั ผลการ
ศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ จ� ำ แนกกลุ ่ ม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Informants) ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้สอบบัญชีท่ รี ั บงานจาก
ส�ำนักงานบัญชี

ผู้สอบบัญชีท่ รี ั บงานจาก
ส�ำนักงานสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีอสิ ระ
(รั บงานเอง)

4 คน

4 คน
รวมทังสิ
้ ้น 12 คน

4 คน

นอกจากจ� ำ นวนสั ม ภาษณ์ เ ดี่ ย วแต่ ล ะ
บุคคลทีแ่ บ่งตามเกณฑ์การรับงานของผูส้ อบบัญชี
แต่ละประเภทและปัจจัยการตัดสินใจการรับงาน
ของผูส้ อบบัญชีแล้ว ผูว้ จิ ยั มีการวางแผนการจัดท�ำ
สัมภาษณ์รายบุคคลเพือ่ สรุปการผูส้ อบบัญชีแต่ละ
ประเภท กระบวนการตัดสินใจรับงานสอบบัญชี
และปัจจัยในการรับงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
แต่ละประเภท การประเมินความเสีย่ ง รวมทัง้ ปัจจัย
ใดบ้างที่ผู้สอบบัญชีจะตัดสินใจรับงานสอบบัญชี
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปัจจัยก�ำหนด
ราคาค่ า สอบบั ญ ชี เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามปั จ จั ย ในการ
ตัดสินใจรับงานสอบบัญชีในประเทศไทยเพื่อให้
งานวิจยั ได้ผลการศึกษาทีค่ รอบคลุมกับผูส้ อบบัญชี
แต่ละประเภท ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาได้เลือกศึกษา

ในแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ส�ำหรับสถานที่สัมภาษณ์
ใช้ ทั้ ง ที่ ส� ำ นั ก งานบั ญ ชี ส� ำ นั ก งานสอบบั ญ ชี
ของผู้ให้ข้อมูล และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ใช้ประเด็นค�ำถามดังนี้ (1) ผูส้ อบบัญชีมกี ารรับงาน
สอบบัญชีอย่างไร (2) ผู้สอบบัญชีมีกระบวนการ
ตัดสินใจรับงานอย่างไร และ (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตั ด สิ น ใจรั บ งานของผู ้ ส อบบั ญ ชี มี อ ะไรซึ่ ง
การสัมภาษณ์กระท�ำในเดือนมีนาคม 2561 ถึง
พฤษภาคม 2561 โดยใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์
ครั้ ง ละประมาณ 1 ชั่ ว โมง จึ ง สามารถสรุ ป
กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีใน
การสัมภาษณ์ผู้สอบัญชีในการตัดสินใจรับงาน
สอบบัญชีได้ดังนี้

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 21
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

ภาพที่ 1 รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการก�ำหนดการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชี

ภาพที่ 1 รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการกําหนดการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชี
ผลการวิจัย

วุ่นวาย และความยุ่งยากในการรับงานได้มาก

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่ากระบวนการตัดสินใจ
ของผู้สอบบัญชีต่อปัจจัยการรับงานสอบบัญชีผู้
สอบบั ญ ชี ใ นประเทศไทยโดยเรี ย งล� ำ ดั บ ความ
ส�ำคัญดังนี้
1) การรับงานของผูส้ อบบัญชี สามารถ
แบ่งผู้สอบบัญชีได้เป็น 3 ประเภทคือ ผู้สอบบัญชี
ที่รับงานจากส�ำนักงานบัญชี ผู้สอบบัญชีที่รับจาก
ส�ำนักงานสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชีอสิ ระ ดังค�ำให้
สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“การรับงานจากส�ำนักงานบัญชีทรี่ บั งาน
กั น มากไว้ ใ จได้ ท� ำ งานกั น จนสนิ ท กั น ไปแล้ ว
พี่รับงานจากที่ส�ำนักงานบัญชีที่นี้ทีเดียวไม่ได้รับ
งานนอกเลยทีร่ บั มาแทบจะท�ำไม่ทนั แล้วคะ” (ผูใ้ ห้
ข้อมูลคนที่ 1.4)
“ส�ำนักงานบัญชีจะมีคนช่วยสแกนงาน
พี่ รั บ งานมาจากส� ำ นั ก งานบั ญ ชี ข องเพื่ อ นมั น มี
ความคุน้ เคยไว้ไจได้ พีส่ บายใจค่อยโคกับส�ำนักงาน
ของเพื่อนพี่เอง ท�ำให้พี่ลดความวุ่นวาย และความ
ยุ ่ ง ยากในการรั บ งานได้ ม ากไม่ เ สี ย เวลาในการ
ท�ำงานมาก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.1)
“พี่ รั บ งานมาส� ำ นั ก งานบั ญ ชี มี ก าร
ตรวจสอบเช็คความถูกต้องมาก่อนแล้วมันโล่งใจ
กว่ารับเองมีการสอบทานมาก่อน” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 1.2)
“พี่รับงานจากส�ำนักงานบัญชีของรุ่น
น้องที่สนิท” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.3)
		 “ส�ำนักงานสอบบัญชีจะสแกนเอกสาร
ลูกค้ามาให้พที่ ำ� กันมานานไว้ใจได้ครับ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 2.4)
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		“พี่รับงานจากส�ำนักงานบัญชีก่อนส่ง
เพือ่ นพีจ่ ะมีการสแกนทุกอย่างก่อนส่งมาให้พคี่ รับ”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.1)
“เรารับงานจากส�ำนักงานสอบบัญชี
รับงานกันมานานหลายปี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.2)
“ส�ำนักงานสอบบัญชีของเพื่อนพี่สมัย
เรียนจุฬา รับงานกันมาสิบกว่าปีครับ” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 2.3)
“พีเ่ ป็นผูส้ อบอิสระรับงานเองคะ มีสามี
ที่เป็นผู้สอบบัญชีคอยช่วยท�ำอยู่สองคนค่ะ” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 3.1)
“พี่ รั บ งานเองครั บ ท� ำ ที่ บ ้ า น ลู ก ค้ า
ส่วนใหญ่เป็นรายเดิมแล้วก็มีเพื่อนๆแนะน�ำมาท�ำ
กับพี่ กิจการเล็กๆของพีค่ รับ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3.2)
“การรับงานสอบบัญชีรับเองหรือน้อง
อาจเรียกว่าผู้สอบอิสระก็ได้คะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่
3.4)
“เมือ่ ก่อนพีท่ ำ� งานสอบประจ�ำทีอ่ อฟฟิส
แห่งหนึ่งค่ะ แต่ออกมารับงานสอบบัญชีเองได้
5 ปีแล้วค่ะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3.3)
2) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล กระบวนการ
ตัดสินใจรับงานของผูส้ อบบัญชีในประเทศไทย
		 โดยการจับคู่ประเด็นที่น่าสนใจเทียบ
กันกับผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 12 คน พร้อมพิจารณา
เนือ้ หาจากบทสนทนา สามารถอธิบายเป็นขัน้ ตอน
โดยอ้างอิงจากทฤษฎีการตัดสินใจเลือกเชิงอธิบาย
และเชิงระบบต่อการเลือก โดยมีกระบวนการตัดสินใจ
ได้แก่ การรับรู้ปัญหาหรือความจ�ำเป็นในการรับรู้
ถึงความต้องการของผูส้ อบบัญชีจนเกิดการกระตุน้
ความต้องการนัน้ ล�ำดับต่อมาคือการหาข้อมูลและ
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ประเมินความเสีย่ ง เมือ่ ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบข้อมูล
ของลูกค้าในเบื้องต้นและการประเมินทางเลือก
ดังค�ำให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ก่อนการรับงานพี่จะประเมินความ
เสี่ยงก่อนเลยครับ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.3)
“ก่ อ นอื่ น เลยพี่ จ ะดู ว ่ า กิ จ การที่ พี่ จ ะ
รับงานมีความเสี่ยงหรือไม่” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.4)
“พีจ่ ะดูจากความเสีย่ งของกิจการลูกค้า
ก่อนเลย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.2)
“เบื้องต้นจะประเมินจากความเสี่ยง
ก่อนว่ามีระดับความเสี่ยงสูงมากไหม ถ้าสูงมาก
พีจ่ ะปฏิเสธรับงานเลยคะไม่ควรเสีย่ งเพราะมันเสีย่ ง
ต่อการโดนตรวจสอบมาก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3.3)
“พี่ จ ะประเมิ น ความเสี่ ย งก่ อ นการ
ตัดสินใจรับงานเป็นอันดับแรก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่
3.4)
“ดูความเสี่ยงของลูกค้าก่อนตัวพี่เอง
จะรับงานมาด้วยว่าระหว่างปีกิจการลูกค้ามีท�ำ
อะไรบ้างมีการคุยกันค่ะกับตัวเจ้าของและฝ่าย
บัญชีการเงินประมาณนี้คะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3.1)
“พี่ประเมินความเสี่ยงถ้าความเสี่ยง
มากพีก่ จ็ ะปฏิเสธรับงานทันที มันเจ็บตัวหรืออาจจะ
โดนสรรพากรตรวจสอบซึ่ ง จะยุ ่ ง มากและมี ผ ล
กระทบต่อตัวผูส้ อบเองภายหลัง” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1.1)
“พี่จะประเมินความเสียงก่อนว่าลูกค้า
แต่ละรายมีความเสี่ยงมากหรือไม่ ถ้ามากก็ไม่รับ
ถ้าน้อยก็รับ หรือปานกลางแล้วลูกค้าแก้ไขตาม
ที่ เ ราเสนอแนะไปปรั บ ปรุ ง แล้ ว ดี ขึ้ น พี่ ก็ โ อเคนะ
ก็รับงานคะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.3)
“พี่ประเมินความเสี่ยงถ้าความเสี่ยง
มากพีก่ จ็ ะปฏิเสธรับงานทันที มันเจ็บตัวหรืออาจจะ

โดนสรรพากรตรวจสอบและมี ผ ลกระทบต่ อ ตั ว
ผู้สอบบัญชีภายหลัง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.4)
“พีจ่ ะมีการประเมินความเสีย่ งก่อนการ
รับงาน หากลูกค้าที่จะจ้างพี่ตรวจสอบบัญชีแต่มี
ความเสีย่ งสูงพีจ่ ะปฏิเสธการรับงานเพราะเสีย่ งต่อ
การโดนตรวจสอบมาก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.1)
“เริม่ ต้นพีจ่ ะประเมินความเสีย่ งในการ
รับงานสอนก่อนว่ากิจการลูกค้ามีความเสีย่ งหรือไม่
ถ้ามีความเสี่ยงสูงมากพี่ก็จะปฏิเสธเลยแต่ถ้ามี
ความเสี่ยงไม่มากและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
และลูกค้าให้ความร่วมมือกับส�ำนักงานสอบของพีๆ่
อาจจะรับงานคะดูเป็นรายกรณีไปนะไม่มีความ
เสี่ยงยังไงต้องรับอยู่แล้วค่ะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.2)
“ก็ดคู วามเสีย่ งประเมินดูวา่ เป็นช่วงนัน้
เป็นอย่างไรซึง่ หากมีลกู ค้าความเสีย่ งสูงก็จะปฏิเสธ
การรับงานโดยส่วนใหญ่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงคือ
ธุรกิจการก่อสร้างอาคารใหญ่ๆ และความเสีย่ งทาง
ด้านหลักฐานการตรวจสอบ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3.2)
3) ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจรับงาน
ของผู ้ ส อบบั ญ ชี ใ นประเทศไทย พบว่ า จาก
บทสนทนาของผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ใช้ ห ลั ก การก� ำ หนด
กระบวนการตัดสินใจรับงานของผูส้ อบบัญชีแต่ละ
ประเภทมีปัจจัยในการที่รับงานสอบบัญชีแตกต่าง
กันกันโดยให้ผู้ให้ข้อมูลตอบปัจจัยในการรับงาน
อย่างน้อย 3 ปัจจัย ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
		 3.1 ผู้สอบบัญชีที่รับงานส�ำนักงาน
บัญชี ได้แก่ ความเสีย่ งในการรับงานสอบบัญชี
ลักษณะส�ำนักงานบัญชี และปริมาณงาน ดังค�ำ
ให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
				 “ปั จ จั ย ในการรั บ งานแรกต้ อ ง
ประเมินความเสี่ยงก่อน ต่อมาดูจากระดับของ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ส�ำนักงานบัญชีคะน้อง และความสามารถในการ
ท�ำก�ำไร ดูได้จากงบการเงินเลยคะมีก�ำไรมากหรือ
น้อย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.1)
“อั น ดั บ แรกการประเมิ น ความเสี่ ย ง
อันดับสองความสามารถในการท�ำก�ำไรของกิจการ
ลูกค้าหรือปริมาณงานน้อย และอันดับสามขนาด
ของส�ำนักงานบัญชีก็มีผลต่อการตัดสินใจรับงาน”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.3)
“ปั จ จั ย แรกดู ค วามเสี่ ย งก่ อ นเลยว่ า
มากไหมส่วนใหญ่ความเสีย่ งมากก็ไม่รบั งานอยูใ่ คร
จะเอาตัวเองไปเสี่ยง...ปัจจัยที่สองพี่ดูจากระดับ
ของส�ำนักงานบัญชีเล็กลางใหญ่....ปัจจัยสุดท้าย
พีด่ จู ากกิจการมีเอกสารเยอะมัย้ ขาดทุนพีก่ ป็ ฏิเสธ
งานทันทีในหลักการมันผิดจรรยาบรรณผูส้ อบบัญชี
มากนะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.4)
		 “ขนาดของธุรกิจลูกค้าเล็กใหญ่ตอ่ มีตอ่
การรับงานนะครับ... ความสามารถในการท�ำก�ำไร
มีก�ำไรหรือขาดทุน แต่มันผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในอาชีพเรานะ จริงๆแล้ว... ความเสีย่ งด้วย...ขนาด
ของส�ำนักงานบัญชีที่พี่รับงานเป็นยังไง ปริมาณ
งานและความยากก็ มี ส ่ ว นต่ อ การคิ ด ค่ า สอบ
เพิ่มเติมครับ และก่อนการรับงานทุกครั้งพี่จะดู
ความเสี่ยงในการรับงานด้วยและก็ปริมาณงาน”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.2)
		 3.2 ผู้สอบบัญชีที่รับงานส�ำนักงาน
สอบบัญชี ได้แก่ การประเมินความเสีย่ ง ลักษณะ
ที ม งาน และปริ ม าณงานเอกสาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
“อันดับแรกพีจ่ ะประเมินความเสีย่ ง
อันดับสองพี่ดูจากงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเงินหรือการเปลีย่ นแปลงธุรกรรมของธุรกิจ
ลูกค้ามีงานเยอะมั้ย ความรู้ประสบการณของทีม
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เวลาในการตรวจสอบว่าจะเสร็จทันไหม” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 2.1)
“ประเมิ น ความเสี่ ย งก่ อ นเลย
การเปลี่ยนทางการเงินต่องวดบัญชีลูกค้า ระยะ
เวลาจะเสร็ จ ทั น ไหมมั น จะลิ้ ง ค์ กั บ ปริ ม าณงาน
ทีมงานพร้อมหรือเปล่า ความยากง่ายของกิจการ
ลูกค้าด้วยนะค่ะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.2)
“ประเมินความเสี่ยงของกิจการ
ลู ก ค้ า การท�ำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้ามีการ
เปลีย่ นแปลงในระยะเวลานั้นอย่างไร และก็ระยะ
เวลาว่าเสร็จทันตามก�ำหนดไหมต้องดูจากปริมาณ
งาน และลูกน้องที่ช่วยงาน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.3)
“พี่ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งก่ อ นเลย
ครับแล้ว ต่อมาพูดจากเวลาในการตรวจสอบจะเสร็จ
ทันลูกค้าก�ำหนดหรือเปล่า งานมากน้อยทีมงาน
พอมั้ย ดูจากปริมาณเอกสาร ซึ่งมันก็จะส่งผลต่อ
การก�ำหนดราคา อันสุดท้ายพีด่ จู ากผลประกอบการ
ลูกค้ามีกำ� ไรหรือขาดทุนครับ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2.4)
		 3.3 ผู้สอบบัญชีอิสระ ได้แก่ ระดับ
ความเสี่ยง ลักษณะธุรกิจ และปริมาณงาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
“ระดับความเสี่ยงจะว่า มีระดับ
ที่สูงมากหรือเปล่า... ระดับความเสี่ยงปานกลาง
และต�่ ำ  ประเภทของธุ ร กิ จ ลู ก คะว่ า ตั ว พี่ เ องมี
ความถนัดมากหรือน้อย...และปัจจัยสุดท้ายพี่ดูว่า
ปริมาณงานว่าก�ำลังคนในการตรวจสอบบัญชีตอ้ ง
เสร็จให้ทนั ตามลูกค้าก�ำหนด” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3.1)
“การประเมินความเสี่ยงก่อนการ
รับงานว่าอยู่ในระดับที่รับงานได้หรือไม่ ประเภท
ของธุรกิจค้าว่ามีความถนัดและยากหรือง่าย...
จ�ำนวนลูกน้องก็มสี ว่ นนะคะ เอกสารปริมาณบิลใน
การตรวจด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3.2)
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“พีๆ่ ดูจากประเภทของธุรกิจลูกค้า
ว่าพีม่ คี วามถนัดมัย้ ต่อมาพีด่ จู ากระดับความเสีย่ ง
คะและสุดท้ายคือปริมาณงานมากหรือเปล่าส่งผล
ต่อระยะเวลาต้องเสร็จให้ทันก�ำหนด” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 3.4)
“ปัจจัยแรกคือการประเมินความ
เสี่ยงก่อนการรับงานว่าอยู่ในระดับที่พี่รับได้หรือ
เปล่า หากลูกค้ามีความเสี่ยงสูงพี่ก็จะปฏิเสธการ
รับงาน ปัจจัยด้านเอกสารงบการเงินหรือธุรกรรม
ทางการเงินและก�ำลังคนในการท�ำงานด้วยครับ”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3.3)
สรุปผลการวิจัย
1) การตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชี
ในประเทศไทย สามารถแบ่ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้
3 ประเภทคือ ผู้สอบบัญชีที่รับงานจากส�ำนักงาน
บัญชี ผู้สอบบัญชีที่รับจากส�ำนักงานสอบบัญชี
และผูส้ อบบัญชีอสิ ระ ทัง้ นีก้ ารตัดสินใจรับงานสอบ
บัญชี มุมมองความคิดเห็น กระบวนการตัดสินใจ
การรับงานของผูส้ อบบัญชี และปัจจัยในการตัดสิน
ใจรั บ งานสอบบั ญ ชี แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ก ่ อ นการ
ตั ด สิ น ใจรั บ งานสอบบั ญ ชี ข องผู ้ ส อบบั ญ ชี น้ั น
ผู ้ ส อบบั ญ ชี มี ก ารวางแผนรั บ งานสอบบั ญ ชี
กระบวนการตัดสินใจการรับงานของผู้สอบบัญชีที่
คล้ายคลึงกันตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
210 “ข้ อ ตกลงในการรั บ งานสอบบั ญ ชี ” และ
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรือ่ ง จรรยา
บรรณวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553
2) กระบวนการตัดสินใจรับงานของผูส้ อบ
บัญชีในประเทศไทย สามารถอธิบายเป็นขั้นตอน
โดยอ้างอิงจากทฤษฎีการตัดสินใจเลือกเชิงอธิบาย

และเชิงระบบต่อการเลือก โดยมีกระบวนการตัดสินใจ
ได้แก่ การรับรู้ปัญหาหรือความจ�ำเป็นในการรับรู้
ถึงความต้องการของผูส้ อบบัญชีจนเกิดการกระตุน้
ความต้องการนัน้ ล�ำดับต่อมาคือการหาข้อมูลและ
ประเมินความเสีย่ ง เมือ่ ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบข้อมูล
ของลูกค้าในเบื้องต้นและการประเมินทางเลือก
3) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
รับงานของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย ผู้วิจัยสรุป
ปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจรั บ งานของผู ้ ส อบบั ญ ชี
อย่างน้อย 3 ปัจจัย มีปัจจัยในการตัดสินใจรับงาน
สอบบั ญ ชี พบว่ า 1) ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ งาน
ส�ำนักงานบัญชี ปัจจัยด้านความเสี่ยงในการรับ
งานสอบบัญชี ลักษณะส�ำนักงานบัญชี และปัจจัย
ด้ า นปริ ม าณงาน 2) ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ งาน
ส�ำนักงานสอบบัญชี ปัจจัยด้านความเสี่ยงใน
การรับงานสอบบัญชี ปัจจัยลักษณะทีมงาน และ
ปัจจัยด้านปริมาณงาน และ 3) ผู้สอบบัญชีอิสระ
ปั จ จั ย ด้ า นความเสี่ ย งในการรั บ งานสอบบั ญ ชี
ปัจจัยลักษณะธุรกิจและปัจจัยด้านปริมาณงาน
ซึ่งสอดคล้องกับ (Wirode Laohathaweechoke
2004) และทฤษฎีการตัดสินใจเลือกเชิงอธิบายและ
เชิงระบบต่อการเลือกอย่างมีเหตุมีผลในการวิจัย
ในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ
1. การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษา
กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีใน
ประเทศไทย เพือ่ ค้นหาปัจจัยทีส่ ำ� คัญต่อการตัดสิน
ใจรับงานของผู้สอบบัญชี เพื่อน�ำไปใช้ในการวิจัย
การก�ำหนดราคาและความเต็มใจรับค่าสอบบัญชี
ของผูส้ อบบัญชีในประเทศไทย ตามปัจจัยทีต่ ดั สินใจ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

รับงานของผู้สอบบัญชีแต่ละประเภทว่าสามารถ
รับก�ำหนดราคาและยอมรับค่าสอบบัญชี ณ ระดับ
ราคาเท่าไรตามปัจจัยของผูส้ อบบัญชีแต่ละประเภท
2. การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสัมภาษณ์
โดยวิเคราะห์เนือ้ หาจากบทสนทนา และการเสวนา
กลุ่ม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางใน
การวิจยั เชิงปริมาณถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
รับงานของผูส้ อบบัญชีในประเทศไทยผูว้ จิ ยั หวังว่า
งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้เกี่ยวผู้ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้สอบบัญชี
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นักบัญชี ผู้จัดท�ำบัญชี นักวิชาการ เจ้าของกิจการ
รวมทัง้ สภาวิชาชีพบัญชี ได้นำ� ไปใช้ในหลากหลาย
มิติต่อไป
3. การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ตี ค วามและ
วิ เ คราะห์ ส ่ ว นใหญ่ ก ารรั บ งานผู ้ ส อบบั ญ ชี จ ะ
วิเคราะห์ความเสีย่ ง รวมทัง้ ปัจจัยต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อ
การตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ประเภท
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สอบบัญชีและผู้เกี่ยวข้อง
ในการก�ำหนดราคาค่าสอบบัญชีและยอมรับค่า
สอบบัญชีในงานวิจัยฉบับต่อไป
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