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บทสรุปผู้บริหาร 

“โครงกำรส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้อง
เห็นคุณค่ำของงำนสอบบัญชี” มีว ัตถุประสงค์โครงกำรเพื ่อศึกษำ 
และวิเครำะห์สำเหตุที่ท ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไม่เห็นคุณค่ำ
ของงำนสอบบัญชี โดยมีเป้ำหมำยเพื่อก ำหนดแนวกำรแก้ไขทั้งระยะสั้น
และระยะยำว รวมถึงข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตระหนักถึงคุณค่ำของงำนสอบบัญชี ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

โดยข ั ้นตอนของกำรศ ึกษำ ประกอบด้วย กำรศ ึกษำทบทวน
วรรณกรรม ว ิจ ัย เช ิ งค ุณภำพผ ่ำนกำรจ ัดกำรประช ุมกล ุ ่มย ่อย 
และสัมภำษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ ำนวน 28 ตัวอย่ำง 
นอกจำกนี้ เพ่ือให้งำนวิจัยมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น ทีมงำนวิจัย
จึงได้ด ำเนินกำรวิจัยเชิงปริมำณ ด้วยแบบสอบถำมออนไลน์ 519 ตัวอย่ำง 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ประกอบกำร 177 ตัวอย่ำง 2) กลุ่มผู้สอบบัญชี 
115 ตัวอย่ำง 3) กลุ ่มผู ้ช่วยผู ้สอบบัญชี 138 ตัวอย่ำง 4) กลุ ่มผู ้ใช้  
งบกำรเงิน 89 ตัวอย่ำง  

จำกกระบวนกำรศึกษำข้ำงต้น น ำมำสู ่กำรวิเครำะห์รำกส ำคัญ 
ของปัญหำที่ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียไม ่เห ็นคุณค่ำของงำนสอบบัญชี 
ข ้อเสนอแนะและแผนกำรด  ำเน ินกำรท ั ้ งระยะส ั ้นและระยะยำว  
เพื ่อแก้ป ัญหำ รวมถึงข ้อเสนอแนวทำงกำรสื ่อสำร เพื ่อเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้เข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญ
ของงำนสอบบัญชี ซึ่งสำมำรถสรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
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คุณค่าหลักของงานสอบบัญชีที่ส าคัญ คือ “กำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจำกรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนกำรสอบบัญชี
ถือเป็นรำกฐำนข้อมูลทีส่ ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลของภำคธุรกิจ ซึ่งจะน ำมำ
สู่กำรสร้ำงควำมน่ำเชื ่อถือให้กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำง ๆ เช่น สถำบัน
ทำงกำรเงิน ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำทำงธุรกิจ หน่วยงำนภำครัฐ (อำทิ หน่วยงำนก ำกับ
ดูแล หน่วยงำนจัดเก็บภำษี) เป็นต้น โดยผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำว  
ส่วนใหญ่จะรวบรวมข้อมูลส ำคัญทำงธุรกิจเป็นฐำนข้อมูลในกำรตัดสินใจ 
ทำงเศรษฐกิจระดับประเทศ จำกที่กล่ำวมำ รำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำน
กำรสอบบัญชีที่มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับตำมมำตรฐำนสำกล ย่อมน ำมำสู่
ควำมน่ำเชื่อถือ ทั้งในระดับกิจกำรและในระดับประเทศ อีกทั้งยังช่วยเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ จำกกำรที่มีฐำนข้อมูลทำงธุรกิจ
ที่ถูกต้องและสำมำรถน ำไปเปรียบเทียบกับกิจกำรในต่ำงประเทศได้ ดังนั้น 
กำรยกระดับมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนกำรสอบบัญชี จึงมี
ควำมส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มี  
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน” โดยคุณค่ำของงำนสอบบัญชีที่มีคุณภำพมีดังนี้ 

คุณค่าของงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพ 
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(1) สร้างความเชื่อมั่นให้กับงบการเงิน เนื่องจำกงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชี จะสร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งบกำรเงินว่ำมีควำมถูกต้องตำมมำตรฐำน ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับงบกำรเงินและกำรเปิดเผย
ข้อมูล ดังนั้น งำนสอบบัญชีจึงเป็นกลไกส ำคัญในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสและควำมน่ำเชื่อถือให้กับผู้ใช้งบ
กำรเงิน จำกที่กล่ำวมำ งำนสอบบัญชีจึงเป็นงำนที่มีคุณค่ำและมีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 

(2) มีข้อมูลที ่เป็นประโยชน์ในการสื ่อสารและส่งสัญญาณให้กับผู ้ใช้งบการเงิน งำนสอบบัญชีที่มี 
ควำมน่ำเชื่อถือจะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรสื่อสำรและส่งสัญญำณให้กับผู้ใช้งบกำรเงิน 

 

 

 

(1) มาตรฐานในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณค่ำเพิ่มของงำนสอบบัญชีเกิดจำกกำรที่ 
ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงำนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพและมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยเฉพำะกำรรักษำผลประโยชน์
ให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น 

 

(2) ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลของผู้สอบบัญชี คุณค่ำเพิ่ม 
ของงำนสอบบัญชีเกิดจำกควำมเชื่อมั่นในควำมเป็นมืออำชีพและควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพจำกผู้สอบบัญชี 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจและเชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมเฉพำะของกิจกำรที่ตรวจสอบ 

 

(3) การให้ค าปรึกษา/แนะน าในประเด็นต่าง ๆ แก่ลูกค้า  
- กำรให้ค ำแนะน ำแก่ลูกคำ้ เพื่อช่วยลดข้อผิดพลำดและข้อบกพรอ่งของระบบกำรควบคุมภำยใน 
- กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและให้ควำมรู้ในเร่ืองเฉพำะทำงตำ่ง ๆ อย่ำงเพียงพอ  
- กำรให้บริกำรอ่ืนที่นอกเหนือจำกกำรสอบบัญชี ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งควำมเป็นอิสระ 
- กำรช่วยลูกค้ำแก้ไขปัญหำ และไม่ปฏิบัตงิำนด้วยควำมระมัดระวังมำกเกินไป 

 

(4) ความมีชื่อเสียงของส านักงานสอบบัญชี ควำมมีชื่อเสียงของส ำนักงำนสอบบัญชมีีส่วนส ำคัญในกำรสรำ้ง
ควำมเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถใช้ข้อมูลที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
แล้ว ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยไม่จ ำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวซ ้ำอีกครั้งหนึ่ง  ส ำหรับกิจกำร 
ขนำดกลำง/ขนำดเล็กที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง กำรเลือกใช้ส ำนักงำนสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง จะมีส่วนชว่ย 
ในกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์และสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับกิจกำรได้ 

 
 
 
 
 
 

คุณค่าหลัก (Core Value) ของงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพ 

คุณค่าเพิ่ม (Value Added) ของผู้สอบบัญชี/ส านักงานสอบบัญชีที่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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RC1  คุณภาพของงานสอบบัญชยีังไม่ดีพอ และยังไม่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและผู้ใช้งบการเงิน 
 RC1.1 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงคุณภำพของผู้สอบบัญชีนอกตลำดทุนและผูส้อบบัญชีในตลำดทุน 
 RC1.2 ส ำนักงำนสอบบัญชีขนำดเล็กมีข้อจ ำกัดด้ำนกำรลงทุนในระบบงำนและผูเ้ชี่ยวชำญ  
 RC1.3 ผู้สอบบัญชียังใช้วิธีกำรเดมิในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน โดยไม่มีกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เข้ำมำช่วยในกำรตรวจสอบ 
 RC1.4 ผู้สอบบัญชียังไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย/ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วตำมพลวัตของธุรกิจที่มีอัตรำเร่งของกำรเปลีย่นแปลงสูง 

 

RC2 คุณภาพรายงานทางการเงินยังไม่ดีต้ังแต่ต้นทาง 
 RC2.1 ช่องว่ำงระหว่ำงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและแนวทำงปฏิบัติของกิจกำรต่อมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินของไทยใน 2 ประเภท (มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ส ำหรับกิจกำรที่มสี่วนไดเ้สียสำธำรณะ  
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนไดเ้สยีสำธำรณะ) 

 RC2.2 ผู้ท ำบัญชียังไมม่ีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ และระบบบญัชีท่ีใช้ 
ไม่รองรับกำรท ำ transaction ของกิจกำร 

 RC2.3 ผู้ประกอบกำร (บำงรำย) ไม่มีควำมรู้เรื่องบัญชี ส่งผลให้กำรจัดท ำงบกำรเงินไม่มีคณุภำพ 

 

RC3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศของรายงานทางการเงิน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้สอบบัญชี 
ไม่เพียงพอและยังไม่พึงพอใจในการให้บริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงยังไม่เห็นคุณค่าของงานสอบบัญชีเท่าที่ควร 
 RC3.1 ผู้ใช้งบกำรเงินอ่ำนข้อมูลในรำยงำนกำรสอบบัญชี งบกำรเงิน และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินไม่เข้ำใจ  

เพรำะมีกำรใช้ค ำศัพท์เทคนิคจ ำนวนมำก และข้อมลูบำงส่วนไม่สำมำรถเปรยีบเทียบกันได้ 
 RC3.2 ผู้ประกอบกำร (บำงรำย) ยังไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรจดัท ำ/กำรตรวจสอบงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอ  

ท ำให้ผู้สอบบัญชีเกดิปัญหำและอปุสรรคในกำรปฏิบตัิงำน 
 RC3.3 คุณภำพดำ้นบริกำรของส ำนักงำนสอบบัญชียังไมเ่ป็นที่น่ำพอใจ  
 RC3.4 ขำดกำรสื่อสำรและกำรสรำ้งควำมตระหนัก (Raise Awareness) ท ำให้ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่เกีย่วข้อง 

ไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของผูส้อบบัญชีและไม่เห็นคุณคำ่ของงำนสอบบัญช ี

 

RC4 ปัญหาความกดดันด้านราคา (Audit Fee Pressure) 
 RC4.1 ผู้ถือหุ้นและผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ประกอบกำรในกิจกำรนอกตลำดหลักทรัพย์ฯ  

มีทัศนคติว่ำ “ค่ำสอบบญัชีเป็นต้นทุนที่สำมำรถประหยดัได้” เนื่องจำกไม่เข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ีของผูส้อบบัญช ี
และไม่เห็นควำมส ำคัญของงำนสอบบัญชี และมองว่ำกำรสอบบัญชีเป็นเพียงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย 

 RC4.2 กำรแข่งขันด้ำนรำคำส่งผลให้ผู้มีส่วนไดเ้สียไม่ให้คณุค่ำของงำนสอบบัญช ี
 RC4.3 ผู้มีส่วนได้เสียมีทัศนคติว่ำงำนสอบบัญชีถูกมองเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ (ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน) 

 

RC5 การขาดแคลนบุคลากรในวชิาชีพสอบบัญช ี
 RC5.1 ปัญหำเกี่ยวกับกำรดึงดดูและรักษำบคุลำกรในวิชำชีพ 
 RC5.2 บุคลำกรที่เข้ำสู่วิชำชีพสอบบัญชียังมีคุณภำพไม่ทัดเทียมกัน 
 RC5.3 ค่ำสอบบัญชีท่ีต ่ำท ำใหส้ ำนักงำนสอบบัญชีไมส่ำมำรถจ่ำยคำ่ตอบแทนบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  

รวมถึงพัฒนำศักยภำพบุคคลให้มคีุณภำพได้ 
 

รากส าคัญของปัญหาที่ท าให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีไม่เห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี 



  
 

               ศูนย์ให้ค ำปรึกษำและพัฒนำผู้บริหำรทำงธุรกิจแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
               Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat        หน้ำ 5 

บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) |  

โครงกำรส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เก่ียวข้องเห็นคุณค่ำของงำนสอบบัญชี 

 
 

ส ำหรับข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขเพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงคุณค่ำของงำนสอบบัญชี 
ทีมงำนวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้1 

 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขในภาพรวม 
 

(1) การก าหนดให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง  
การยกระดับวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างย่ังยืนและต่อเนื่อง 
ส ำหรับกำรก ำหนดให้มีหน่วยงำนที่เกี ่ยวข้องเป็นเจ้ำภำพในกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ชำติ  
ในเรื่องกำรยกระดับวิชำชีพบัญชี (เช่นเดียวกับกำรด ำเนินงำนของประเทศสิงคโปร์) โดยในช่วงก่อน
มีแผนยุทธศำสตร์ชำติ ควรมีกำรจัดเวทีสัมมนำระดมควำมคิดเห็น เพื่อสื่อสำรและรับฟังทัศนคติ  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงน ำเอำประเด็นที่ได้จำกงำนสัมมนำดังกล่ำว มำเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและเกิดเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

(2) จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการคุณค่าของงานสอบบัญชี เพื่อยกระดับกระตุ้น 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบและตระหนักถึงความส าคัญของงานสอบบัญชี รวมถึง
รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ส ำหรับกำรสื่อสำรถึงประเด็นดังกล่ำว จะเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรำบและตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญและคุณค่ำของงำนสอบบัญชี รวมถึงร ับทรำบถึงบทบำทหน้ำที ่ของตนเอง  
และผู้เกี่ยวข้อง จนน ำไปสู่กำรผลักดันให้เกิดรำยงำนทำงกำรเงินที่มีคุณภำพ 

 
 
 
 
 
 

 
1  ส ำหรับข้อเสนอแนะทั้งหมด เป็นกำรน ำเสนอควำมคิดเห็นบนพื้นฐำนจำกข้อมูลงำนวิจัยและวิเครำะห์จำกสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน โดยอำจจะยังไม่ทรำบถึงนโยบำย กรอบด้ำนงบประมำณ กฎระเบียบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนอื่น  ๆ ซึ่งถือเป็น
ข้อจ ำกัดของทีมงำนวิจัยในกำรแสดงควำมคิดเห็นเชิงข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ทั้งนี้ สภำวิชำชีพบัญชีฯ และ/หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรขับเคลื่อนด้ำนต่ำง ๆ อำจมีควำมคิดเห็นหรือแนวทำงปฏิบัติ/แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่แตกต่ำงจำกข้อเสนอแนะ 
ของทีมงำนวิจัย ซึ ่งสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม และควรพิจำรณำตำมบริบทของสถำนกำรณ์ในอนำคต 
และทรัพยำกรที่อำจเปลี่ยนแปลงไป 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพื่อส่งเสริมให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ตระหนักถึงคุณค่าของงานสอบบัญชี 
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ข้อเสนอแนะในการแก้ไขในแต่ละรากส าคัญของปัญหา 
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(1) ยกระดับการก ากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี เพ่ือลดช่องว่างระหว่างคุณภาพของงานสอบ
บัญชีของกิจการในตลาดทุนและกิจการนอกตลาดทุน 
ในระยะแรกอำจผลักดันให้ส ำนักงำนสอบบัญชีท่ัวไปจ ำนวนหน่ึง ยกระดับสู่กำรเป็นส ำนักงำนสอบบัญชี
ในตลำดทุนเพิ่มมำกขึ้น โดยสภำวิชำชีพบัญชีและ ก.ล.ต. อำจร่วมกันจัดท ำหลักสูตรพัฒนำผู้สอบบัญชี 
เพื ่อยกระดับส ำนักงำนสอบบัญชีอย่ำงต่อเนื ่อง โดยในระยะยำวควรมีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ 
ในกำรจัดตั ้งหน่วยงำนกลำงในกำรควบคุมและก ำกับคุณภำพของงำนสอบบัญชี ซึ ่งควรศึกษำถึง  
ควำมเหมำะสมทั้งรูปแบบกำรด ำเนินงำน ก ำลังคน รวมถึงงบประมำณของกำรจัดตั้งหน่วยงำนกลำง
ดังกล่ำว ทั้งนี้ ในระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ สภำวิชำชีพบัญชี  อำจร่วมกับกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ จัดตั้งคณะท ำงำนร่วมในกำรทดลองสุ่มตรวจสอบคุณภำพของงำนสอบบัญชี เพื่อให้ทรำบถึง
ข้อจ ำกัดและแนวทำงในกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพ โดยรูปแบบของกำรสุ่มตรวจสอบอำจด ำเนินกำร
ผ่ำนกำรจัดท ำงำนวิจัย 

(2) สร้างค่านิยมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) ให้กับ
ผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชี ควรสนับสนุนและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้ของทั้งสองฝ่ำย เพื่อยกระดับ

ขีดควำมสำมำรถ ซึ่งหำกผู้ท ำบัญชีมีศักยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำบัญชีที่มีคุณภำพ  
มำกยิ่งขึ้น จะเป็นกำรลดภำระในกระบวนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในทำงหน่ึง 

(3) เพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคนใน
วิชาชีพเดียวกัน อาทิ ช่องทางภายในกลุ่มผู้สอบบัญชี เพื ่อให้คุณภำพของงำนสอบบัญชี  

มีคุณภำพตั้งแต่ต้นทำง กำรสนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์เพิ ่มมำกขึ้น  
ผ่ำนมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคนในวิชำชีพเดียวกันท้ังหมด จะส่งผลให้เกิดกำรรับทรำบข้อมูล
ระหว่ำงกัน และเกิดองค์ควำมรู้เพิ่มมำกขึ้น 

(4) พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และด้านบริการ (Service Mind) ให้กับผู้สอบบัญชี 
(5) จัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กร “ในการเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  

ในงานด้านวิชาชีพของภูมิภาค” 
(6) สนับสนุนให้ส านักงานสอบบัญชีทั ้งขนาดกลางและขนาดเล็กเกิดการผนึกก าลังร่วมกัน  

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Joint Resource) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของส านักงานสอบบัญชี
ให้มีคุณภาพและมีขนาดใหญ่ขึ้น 

(7) สนับสนุนให้เกิดการน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบการท างานวิชาชีพบัญชี  
อำทิ ระบบ RPA 

(8) สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม 
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนนวัตกรรมและดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพบัญชี ,  

ร่วมด ำเนินงำนกับบริษัทจัดท ำซอฟต์แวร์/อุปกรณ์ดิจิทัลในกำรให้ควำมรู้เชิงเทคนิค/เชิงปฏิบัติกำร,  
ร่วมมือ/เชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำครัฐที่มีส่วนสนับสนุนด้ำนนวัตกรรมและดิจิทัล เช่น ส ำนักงำนส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ในกำรยกระดับของส ำนักงำนสอบบัญชีขนำดเล็กท่ีอำจจะยังไม่มีเงินทุนพัฒนำ
นวัตกรรม, จัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนระบบบัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี โดยขอ 
กำรสนับสนุนบำงส่วนจำกหน่วยงำนสนับสนุนทุนวิจัยของประเทศ อำทิ สกสว. , จัดกิจกรรมประกวด
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพบัญชี, จัดกิจกรรมมอบรำงวัลให้กับ “ผู้ท ำบัญชี” และ “ผู้สอบบัญชี”  
ที่มีคุณภำพ หรือมอบรำงวัลส ำนักงำนบัญชีดิจิทัลดีเด่น โดยขยำยผลเป็น Showcase เพื่อสื่อสำร
ออกไปในวงกว้ำง เป็นต้น 

RC1 

คุณภาพของงาน 
สอบบัญชียังไม่ดีพอ  
และยังไม่เป็นไป 
ตามความคาดหวัง 
ของลูกค้า 
และผู้ใช้งบการเงิน 
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RC2 
คุณภาพรายงาน
ทางการเงิน 
ยังไม่ดี 
ตั้งแต่ต้นทาง 

(1) ปรับปรุงข้อก าหนดในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ  
ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะให้ครอบคลุมกิจการที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น 
โดยแนวทำงกำรพิจำรณำอำจจ ำเป็นต้องตั้งคณะกรรมกำรฯ เพื่อรวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ในกำรพิจำรณำปรับนิยำม เพื่อให้ครอบคลุมข้อก ำหนดของกิจกำรขนำดใหญ่มำกขึ้น 

(2) จัดกิจกรรมงานสัมมนา/หลักสูตรต่าง ๆ ให้กับกลุ่ม “CEO/CFO” เพื่อให้เห็น
ถึงความส าคัญของวิชาชีพบัญชีที่เข้มข้นขึ้น โดยอำจด ำเนินกำรดังน้ี  

 จัดกิจกรรมงำนสัมมนำ/หลักสูตรต่ำง ๆ เพื่อสื่อสำรให้ CEO/CFO เห็นควำมส ำคัญ
ของบทบำทหน้ำที ่ของตนเอง รวมถึงกำรจัดกิจกรรมอบรมอย่ำงต่อเนื ่องในเรื ่อง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีมักพบจำกกำรตรวจทำนงบกำรเงินให้แก่ CFO และสมุห์บัญชี 

 จัดกิจกรรมสื ่อสำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู ้ประกอบกำรมีกำรน ำเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมต่ำง ๆ มำใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 จัดกิจกรรมในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และสร้ำง
ช่องทำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ส ำหรับกลุ่ม CEO/CFO 

RC3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศของรายงานทางการเงิน มีความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอและยังไม่พึงพอใจในการให้บริการ 
ของผู้สอบบัญชี รวมถึงยังไม่เห็นคุณค่าของงานสอบบัญชีเท่าที่ควร 

(1) สื่อสารถึงความส าคัญของงานสอบบัญชีโดยสร้างเป็นวาระระดับชาติที่แสดงให้เห็นว่า “การยกระดับรายงาน
ทางการเงินและรายงานการสอบบัญชีให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถ 
ของการแข่งขันระดับประเทศ” โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสภำวิชำชีพบัญชีและส ำนักงำนสอบบัญชี ควรจัดท ำโครงกำร

รณรงค์ด้ำนกำรสื่อสำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบำทและควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี รวมถึงควรระบุถึง
บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี/ผู้ท ำบัญชีในเอกสำรรำยงำนทำงกำรเงิน อีกท้ังควรเน้นย ้ำกับผู้สอบบัญชีให้
สื่อสำรกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบร่วมกัน นอกจำกนี้ ยังควรสื่อสำร
บทบำทและควำมส ำคัญต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำครัฐและสมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยผลักดันเป็นวำระหลั กในกำรใช้รำยงำน
ทำงกำรเงินและรำยงำนกำรสอบบัญชีให้เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและในกำรน ำฐำนข้อมูลทำงธุรกิจไปใช้  
ในกำรตัดสินใจของทุกภำคส่วน และควรสื ่อสำรกับกลุ่ม “CEO/CFO” เพื ่อกระตุ้นให้เกิดกำรรับรู ้และเข้ำใจถึงคุณค่ำ 
ของงำนสอบบัญชีในกำรสนับสนุนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำร โดยเฉพำะในมุมมองควำมเสี่ยงของกำรด ำเนิน
ธุรกิจ รวมท้ังกำรสื่อสำรผ่ำนกรณีศึกษำต่ำง ๆ ให้กลุ่มผู้ประกอบกำรเกิดควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น 

(2) สื่อสารอย่างต่อเนื่องในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงบทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบของตนเอง และเห็นถึง
ความส าคัญของงานสอบบัญชี ส ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพำะกลุ่มผู้ประกอบกำร ควรกระตุ้นให้เกิด  

ควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของงำนสอบบัญชี เช่น กำรสร้ำงควำมเข้ำใจว่ำกำรลงทุนจ้ำงผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณภำพเข้ำมำตรวจสอบ
ธุรกิจ จะท ำให้ธุรกิจได้ประโยชน์ในหลำยด้ำน และยิ่งธุรกิจมีควำมสลับซับซ้อนหรือเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมเฉพำะทำง 
ผู้ประกอบกำรยิ่งควรต้องพิจำรณำและควรให้ควำมส ำคัญไปกับกำรลงทุนจ้ำงผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
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ปัญหาความกดดันด้านราคา 
(Audit Fee Pressure) 

(1) สนับสนุนให้ส านักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กสร้างแบรนด์ เพื่อให้
ลูกค้าผู้ใช้บริการเห็นถึงความแตกต่างในด้านความเชี่ยวชาญและคุณภาพงาน  
ซึ่งสภำวิชำชีพบัญชีฯ อำจด ำเนินกำรร่วมกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ผ่ำนกำรมอบรำงวัล
ให้แก่ส ำนักงำนสอบบัญชีขนำดกลำง/ขนำดเล็กที่มีคุณภำพ เพื่อเป็นกำรรับประกันคุณภำพ
ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสำธำรณชนท่ัวไป 

(2) สื่อสารให้ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญในการก าหนดค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล  
และสะท้อนต้นทุนการปฏิบัติงานสอบบัญชี และสื่อสารให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจากคุณภาพมากกว่าราคาอย่างต่อเนื่อง 

RC4 

(3) สื่อสารเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินมากขึ ้น ควรสร้ำงกำรสื ่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจในภำษำที ่ใช้ในรำยงำนกำรสอบบัญชี งบกำรเงิน  

และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินให้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น เนื่องจำกมีกำรใช้ภำษำเฉพำะค่อนข้ำงมำกและมีกำรน ำเสนอข้อมูล
ทำงกำรท่ีอำจจะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจได้ยำก ซ่ึงอำจด ำเนินกำรให้ควำมรู้กับกลุ่มนักลงทุนผ่ำนคลิปส่ือสำรสอนวิธีกำรอ่ำนงบกำรเงิน/
กำรตีควำมเนื้อหำ/กำรให้ควำมหมำยของเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ (Key Audit Matter) ด้วยภำษำท่ีเข้ำใจง่ำยหรือสร้ำงหลักสูตร
อบรมให้ควำมรู้ภำษำเฉพำะทำงเพื่ออ่ำนงบกำรเงิน นอกจำกนี้ ยังควรสนับสนุนให้เกิดกำรให้ควำมรู้ด้วยภำพประกอบที่เข้ำใจง่ำย 
(Infographics) และจัดท ำกำรสรุปรำยละเอียดโดยย่อให้สำธำรณชนท่ัวไปมีควำมเข้ำใจง่ำยขึ้น 

(4) ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเกี่ยวกับงานสอบบัญชีและสื่อสารผลงานวิจัยให้สาธารณชนรับทราบ ควรมีกำรผลักดันและส่งเสริม

ให้เกิดงำนวิจัยที ่เกี ่ยวกับงำนสอบบัญชี เพื ่อให้กลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของงำนสอบบัญชี รวมถึงควรน ำ
ผลงำนวิจัยท่ีได้ไปสื่อสำรต่อสำธำรณชนอย่ำงต่อเน่ือง อีกท้ังอำจน ำเอำประเด็นส ำคัญท่ีได้จำกงำนวิจัยสู่กำรพัฒนำในงำนสอบบัญชี
ให้ดียิ่งขึ้น 

(5) ยกระดับการเปิดเผยรายงานการตรวจควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชีที่ ส านักงาน ก.ล.ต.
ด าเนินงานอยู่แล้วในปัจจุบัน ในปัจจุบัน ก.ล.ต. มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบแบบ Theme Inspection และมีกำรเปิดเผยรำยงำน

สรุปกิจกรรมกำรตรวจคุณภำพงำนสอบบัญชีอยู่แล้ว แต่จำกผลกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำ ในต่ำงประเทศ เช่น Thematic 
Review ของ FRC ในสหรำชอำณำจักร มีกำรเน้นตรวจสอบในเรื่องที่เฉพำะเจำะจงและกำรตรวจสอบเชิงลึกมำกกว่ำ ดังน้ัน จึงเสนอ
ให้ ก.ล.ต. เพิ่มเติมกำรตรวจสอบในเรื่องที่เฉพำะเจำะจงและกำรตรวจสอบเชิงลึกมำกขึ้น รวมถึง 
มีกำรเผยแพร่ผลกำรตรวจสอบในเชิงลึกเพิ่มมำกขึ้น เพื่อให้ส ำนักงำนสอบบัญชีได้เห็นถึง 
แนวปฏิบัติท่ีดีและแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อบกพร่อง ท้ังนี้ ในกำรรำยงำนผลอำจต้องพิจำรณำ 
ในประเด็นของควำมเปรำะบำงของข้อมูล และกำรปกป้องบริษัทท่ีถูกตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 

(6) ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานสอบบัญชี ควรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ส ำนักงำนสอบบัญชี 

ในตลำดทุน เปิดเผยข้อมูลของส ำนักงำนสอบบัญชี (Transparency Report) เพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสของส ำนักงำนสอบบัญชี
และเป็นกำรช่วยแก้ไขรำกปัญหำที่ส ำคัญในเรื่องของกำรยกระดับกำรรับรู้และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดควำมตระหนักถึง
คุณค่ำของงำนสอบบัญชี และแก้ไขปัญหำควำมกดดันด้ำนรำคำ (Audit Fee Pressure) ได้อีกด้วย นอกจำกนี้ ควรกระตุ้นให้ส ำนัก
งำนสอบบัญชีสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำกขึ้น ในกำรควบคุมคุณภำพของงำนสอบบัญชีอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งอำจด ำเนินกำร  
ด้วยกำรสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสอบบัญชี หรือสื่อสำรผ่ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
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RC5 การขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพสอบบัญชี 

(1) รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติท่ีเกี่ยวกับก าลังคนด้านวิชาชีพบัญชขีองประเทศ โดยควรรวบรวมข้อมูล 

นิสิต/นักศึกษำเข้ำใหม่ จนกระท่ังส ำเร็จกำรศึกษำและสถิติแรงงำนด้ำนวิชำชีพบัญชีจ ำแนกตำมอำชีพ  
เพื่อเป็นข้อมูลในฝั่งอุปทำนด้ำนบุคลำกรสำยวิชำชีพบัญชีของประเทศในกำรวิเครำะห์คำดกำรณ์ 
ปัญหำแรงงำนและสำมำรถน ำมำวิเครำะห์ร่วมกับสถิติฐำนข้อมูลฝั่งผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) ของสภำวิชำชีพบัญชี 
โดยควรส ำรวจและวิเครำะห์อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมรวบรวมข้อมูลด้ำนอัตรำกำรเข้ำออกงำนของส ำนักงำนสอบบัญชีท่ัวประเทศ  

(2) สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือใหเ้กิดสมดุลสุขภาพในการท างาน รวมถึงการเก็บสถิติ
ดัชนีชี้วัดความสุขของผู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพสอบบัญชี  ผ่ำนกำรอบรม/เสวนำแลกเปลี่ยนทำงจิตวิทยำ ยกระดับสวัสดิกำร/

คุณภำพชีวิตของพนักงำน ควบคู่ไปกับกำรเก็บรวบรวมสถิติด้ำนอัตรำควำมสนใจในกำรท ำเข้ำท ำงำน (Attraction Survey) กำรวิจัย
เกี ่ยวกับปัจจัยที ่จะรักษำและดึงดูดบุคลำกรให้คงอยู ่ (Retention Survey) ส ำรวจกำรเข้ำออกงำน (Turnover Rate Survey)  
เพื่อให้ทรำบถึงปัญหำ/ปัจจัยดึงดูดและรักษำบุคลำกรให้อยู่กับองค์กรในระยะยำวได้ ซึ่งอำจเพิ่มเติมกำรเก็บสถิติ/ดัชนีชี้วัดควำมสุข  
เพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรจัดกำรที่ดีเปรียบเทียบเป็นกรณีศึกษำต่อไป  

(3) ศึกษาพิจารณาทบทวนข้อยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตส าหรับกิจการขนาดเล็ก เพื่อลดภาระงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งหำกเป็นกิจกำรที่มีผู้ใช้งบกำรเงินจ ำนวนไม่มำก  

อำจได้รับกำรยกเว้นกำรตรวจสอบงบกำรเงิน หรืออำจก ำหนดเป็นมำตรฐำนฉบับเลก็ เพื่อลดภำระงำนของผู้สอบบัญชี  

(4) สนับสนุนให้มีการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) หรือสนับสนุนให้เปิดปริญญาโทด้านการบัญชี 
เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีได้  ทั้งน้ี สภำวิชำชีพบัญชีควรสนับสนุนประสำนควำมร่วมมือ 

กับส ำนักงำนสอบบัญชี เพื่อส่งบุคลำกรเข้ำร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนำหลักสูตร/เป็นอำจำรย์พิเศษให้กับสถำบันกำรศึกษำ 
(5) ด าเนินการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการ และร่วมมือ  

กับส านักงานสอบบัญชี/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางพัฒนาบัณฑิตให้เป็ นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ/งำนวิจัย/องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ทั้งเชิงเทคนิคและเชิงปฏิบัติกำร รวมถึงพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ด้ำนบัญชี 
ให้มีควำมรู้ที่ทันสมัยและสำมำรถสอน/ให้ค ำปรึกษำในเชิงปฏิบัติ (Practical) ได ้โดยสภำวิชำชีพบัญชีควรร่วมหำรือกับสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำง ๆ และส ำนักงำนสอบบัญชี รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก ำหนดจุดหมำยปลำยทำงของเป้ำหมำยและมุ่งสู่ผลลัพธ์เดียวกัน  
และควรร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำบุคลำกรแรงงำนด้ำนวิชำชีพบัญชีท่ีประเทศต้องกำร 
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โครงกำรส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เก่ียวข้องเห็นคุณค่ำของงำนสอบบัญชี 

 
 จำกรำยละเอียดที่กล่ำวมำข้ำงต้น น ำมำสู่กำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว 
รวมถึงแนวทำงกำรจัดท ำรูปแบบสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ือให้เข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญของงำนสอบบัญชี และแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
ยังไม่เห็นคุณค่ำของงำนสอบบัญชีเท่ำที่ควร ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารและเป้าหมายในการสื่อสาร 
ระดับที่ 1 หน่วยงานภาครัฐ สมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน  

▪ สื่อสำรเพื่อให้เห็นถึงควำมส ำคัญของรำยงำนที่มีคุณภำพ ทั้งรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำน
กำรสอบบัญชีที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศสู่ควำมน่ำเชื่อถือในระดับสำกล 

▪ สื่อสำรต่อกลุ่มหน่วยงำนภำครัฐและสมำคมองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมรู้สึกและสร้ำง
ควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงินและรำยงำนกำรสอบบัญชี 

ระดับที ่2 ผู้ใช้ผลงานของผู้สอบบัญชี 
▪ สื่อสำรต่อกิจกำรและองค์กรต่ำง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้

เห็นถึงควำมส ำคัญของรำยงำนที่มีคุณภำพ โดยรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนกำรสอบบัญชี
ที่มีประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำรป้องกันควำมเสี่ยงและกำรสนับสนุนข้อมูลเพื่อช่วยประกอบกำร
ตัดสินใจทำงธุรกิจได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ จนกระทั ่งน ำไปสู ่กำรเพิ ่มขี ด
ควำมสำมำรถของกำรด ำเนินธุรกิจในระยะยำว  

▪ สื่อสำรกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำง ๆ ให้รับทรำบและเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
ในระบบกำรท ำบัญชีและกำรสอบบัญชีได้อย่ำงถูกต้อง ตั้งแต่บทบำทหน้ำที่ของผู้ท ำบัญชี 
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบ และผู้บริหำรระดับสูงของกิจกำร  

▪ สื่อสำรกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำง ๆ ให้รับทรำบและเข้ำใจถึงกระบวนกำรจัดท ำ รำยงำน 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่มีคุณภำพ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจำกงบกำรเงินที่มีคุณภำพ กำรมีข้อมูล
และระยะเวลำจัดท ำรำยงำน/กำรสอบบัญชีที ่เพียงพอ รวมถึงกำรมีต ้นทุนทรัพยำกร  
ทั้งบุคลำกรและเวลำที่เพียงพอและมีคุณภำพ เพื่อน ำมำสู่กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรให้
น ้ำหนักต่อคุณภำพกับรำคำ 

ระดับที ่3 ผู้ทีอ่ยู่ในสายวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี  

▪ สื ่อสำรเพื ่อให ้เก ิดควำมภำคภูมิใจ ในว ิชำช ีพ โดยเฉพำะในประเด็นของควำมส  ำคัญ 
ในกำรยกระดับมำตรฐำนให้กับธุรกิจและมีส่วนช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศสู่สำกล 

แผนการด าเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
และแนวทางการก าหนดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ ์
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โครงกำรส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เก่ียวข้องเห็นคุณค่ำของงำนสอบบัญชี 

▪ สื ่อสำรเพื ่อให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของเส้นทำงในสำยงำนวิชำชีพและให้เกิดทัศนคติ  
ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรู ้เท่ำทันกำรเปลี ่ยนแปลงของบริบททำงธุรกิจ และกำร
ปรับเปลี่ยนมำตรฐำนทำงกำรบัญชีต่ำง ๆ รวมถึงเพื่อพัฒนำทักษะด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำง
ควำมใส่ใจในด้ำนบริกำร 

▪ สื่อสำรเพื่อกระตุ้นให้เกิดควำมรู้สึกอยำกมีส่วนร่วมสร้ำงสังคมแห่งกำรสนับสนุนให้ควำม
ช่วยเหลือและส่งเสริมซึ ่งกันและกัน สู ่กำรยกระดับคุณภำพงำนสอบบัญชีและคุณภำพ  
ของบุคลำกรในสำยงำนวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

▪ สื่อสำรเพื่อให้เกิดกำรยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงด้วยกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มำใช้ 
ด้วยกำรน ำเสนอถึงประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและกำรช่วยพัฒนำ
ยกระดับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 
 

ข้อความส าคัญในการสื่อสาร (Key Message) 
“การยกระดับรายงานทางการเงินและรายงานการสอบบัญชี 
เป็นการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” 

 

สรุปเครื่องมือและรูปแบบในการสื่อสาร เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นคุณค่าของวิชาชีพบัญชี 
และงานสอบบัญช ี
1. ด าเนินการผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์  

ทั้งในรูปแบบ บทควำม บทสัมภำษณ์ กรณีศึกษำ กำรจัดท ำคลิป กำรให้ควำมรู้ใหม่ กำรสื่อสำรผ่ำน
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี กำรสื่อสำรเกี่ยวกับแนวโน้มส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำบัญชีและกำร
สอบบัญชีเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง รวมถึงประวัติผลงำน นักบัญชี และผู้สอบบัญชีที่ประสบควำมส ำเร็จ โดย
สื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่อไปนี้ 
▪ Own Media : กำรสื ่อสำรด้วยกำรใช้สื ่อที่สภำวิชำชีพบัญชีมีอยู ่ ทั ้งสื ่อออนไลน์และออฟไลน์  

ในกำรสื ่อสำรออกไปสู ่ผู ้เกี ่ยวข้องต่ำง ๆ เช่น จดหมำยข่ำวหรือวำรสำรของสภำวิชำชีพบัญชีฯ
Facebook Page เว็บไซต์ Youtube Channel โดยมีกำรวำงแผนเกี ่ยวกับกำรเผยแพร่ เนื ้อหำ 
เป็นระบบและสม ่ำเสมอ โดยช่องทำงสื่อสำรที่มีอยู่ในปัจจุบันของสภำวิชำชีพบัญชี ได้แก่ 

 Website : https://www.tfac.or.th/  
 Facebook : TFAC.Family 
 Youtube : TFAC.Family 
 Line Official : @TFAC.Family 
 Facebook Group : accountants.community (กลุ่ม Community ของผู้ท ำบัญชี) 
 Line Openchat : Community ผู้ท ำบัญชี 
 TFAC e-Learning ศูนย์รวมองค์ควำมรู้และหลักสูตรออนไลน์ (หลักสูตรแบบช ำระค่ำธรรมเนียม) 
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▪ Paid Media : กำรสื ่อสำรผ่ำนสื ่อที่จ ัดสรรงบประมำณ ทั ้งกำรจัดท ำและกำรสื ่อสำร โดยเป็น 
กำรสื่อสำรเพื่อน ำเสนอเนื้อหำตำมที่ที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำออกไปสู่วงกว้ำง โดยใช้ผู้ผลิตสื่อมืออำชีพ 
เช่น The Standard เป็นผู้ผลิตเนื้อหำและใช้ช่องทำงที่มีสื ่อสำรออกไปในรูปแบบที่หลำกหลำย  
ทั้งบทควำม บทสัมภำษณ์ กรณีศึกษำต่ำง ๆ จำกนั้นน ำเนื้อหำ (Content) เหล่ำนั้น กลับมำเผยแพร่
ต่อใน Own Media ของสภำวิชำชีพบัญชีฯ 

▪ Earn Media : กำรสื่อสำรผ่ำนกำรให้ข่ำวกับสื่อมวลชน/กำรสื่อสำรผ่ำนสื่อหน่วยงำนพันธมิตรต่ำง ๆ 
เช่น สภำอุตสำหกรรมฯ สภำหอกำรค้ำ ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ  

▪ สื ่อ Community : กำรพัฒนำหรือสนับสนุนให้เกิด Community ของกลุ ่มว ิชำชีพบัญชีด้วย 
กำรจัดท ำกลุ่ม “Community” ต่ำง ๆ ทั้งช่องทำง Line Openchat และ Facebook Group  

▪ น ำเสนอเนื้อหำผ่ำนผู้น ำทำงควำมคิด (Influencer)  
▪ ผลิตสื่อ Infographics หน้ำเดียวแบบเข้ำใจง่ำย  
▪ จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ที่จุดประกำยควำมคิด ซึ่งอำจมีทั้งกำรจัดท ำสื่อใหม่ ด้วยกำรจัดประกวดคลิป 

หรือภำพยนตร์สั้น หรือสนับสนุน (Sponsor) ผู้ผลิตภำพยนตร์ หรือละคร ในกำรสร้ำงภำพยนตร์หรือ
ซีรีส์ที่มีควำมสอดคล้องกับวิชำชีพบัญชี  

2. ด าเนินการผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ 
▪ จัดกิจกรรมมอบรำงวัลให้กับผู้ท ำบัญชีและผู้สอบบัญชีคุณภำพ โดยควรจัดกิจกรรมเป็นประจ ำทุกปี

ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
▪ จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับวิชำชีพด้ำนบัญชีและกำรสอบบัญชี 

3. ด าเนินการผ่านการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและการจัดเสวนา 
▪ กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยด้ำนก ำลังคนวิชำชีพบัญชี โดยท ำกำรปรับปรุงข้อมูลและท ำกำร เผยแพร่  

ผ่ำนกำรจัดเสวนำและผ่ำนเอกสำรงำนวิจัยต่ำง ๆ เป็นประจ ำ 
▪ กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยเกี ่ยวกับดัชนีวัดควำมสุข “Quality of Life” และคุณภำพชีวิตของคน 

ในวิชำชีพบัญชี โดยท ำกำรปรับปรุงข้อมูลและท ำกำรเผยแพร่ผ่ำนกำรจัดเสวนำ  
▪ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเสวนำระดมสมองกับคณำจำรย์ ผู ้บริหำรของสถำบันกำรศึกษำด้ำนบัญชี  

และ/หรือ ผู ้บริหำรบริษัทในสำยงำนด้ำนบัญชีกำรเงิน/ส ำนักงำนสอบบัญชี เพื ่อหำแนวทำง 
ในกำรพัฒนำหลักสูตรและคุณภำพกำรศึกษำด้ำนบัญชี  

▪ ด ำเนินกำรจัดท ำสื่อประกอบกำรเรียนรู้และให้ควำมรู้สำธำรณะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพด้ำนบัญชี
และกำรสอบบัญชี เพ่ือให้ผู้ที่สนใจวิชำชีพนี้ สำมำรถเข้ำมำหำควำมรู้ 

▪ จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำนนวัตกรรมและดิจิทัลเกี่ยวกับวิชำชีพบัญชี อำจท ำในลักษณะของกำร
เปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำร/ผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีน ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรให้กับสมำชิก โดย
หลังจำกที่มีกำรจัดงำนสภำวิชำชีพบัญชีสำมำรถน ำเนื้อหำจำกกำรจัดงำน/กำรอบรมดังกล่ำว ตัดต่อ
เป็นคลิป VDO และเผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ต่อได้ 
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▪ จัดกิจกรรมเสวนำหรือเข้ำร่วมด ำเนินงำนพร้อมกับหน่วยงำนพันธมิตรต่ำง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวิชำชีพบัญชี โดยเฉพำะเกี ่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพงำนด้ำนบัญชีและกำรสอบบัญชี อำทิ  
กำรจัดเสวนำให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำบัญชีและกำรตรวจสอบบัญชีที่เหมำะสม ส ำหรับนิติบุคคล
หมู่บ้ำนจัดสรรและอำคำรชุด ร่วมกับกรมที่ดินและสมำคมด้ำนอสังหำริมทรัพย์ บริหำรทรัพย์สิน 
อำคำรชุด/หมู่บ้ำนจัดสรร โดยจัดจ้ำงทีมถ่ำยท ำเพื่อบันทึกภำพบรรยำกำศและเนื้อหำในงำนเสวนำ 
จำกนั้นน ำภำพบรรยำกำศดังกล่ำว มำตัดต่อเป็นคลิป VDO และเผยแพร่ผ่ำนสื่อของสภำวิชำชีพ 
บัญชีต่อไป 

▪ ด ำเนินกำรจัดเวทีเสวนำประชุมระดมสมองร่วมในกลุ่มส ำนักงำนสอบบัญชี เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
อันดีและสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นในกลุ่มส ำนักงำนสอบบัญชี 

 
การก าหนดผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร :  

▪ ควรมีกำรก ำหนดบทบำทหลักของผู้รับผิดชอบของกำรสื่อสำรในแต่ละส่วน โดยสภำวิชำชีพบัญชี 
ควรจัดตั ้งหน่วยงำนรับผิดชอบด้ำนกำรสื ่อสำรองค์กรโดยตรง ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที ่ประจ ำ  
เพื ่อรับผิดชอบในแต่ละด้ำน และบริหำรงำนผ่ำนคณะกรรมกำรด้ำนกำรสื ่อสำรองค์กร ซึ ่งอำจ  
มีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนภำคนอกร่วมเป็นคณะกรรมกำรฯ 

▪ ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรสื่อสำรอย่ำงเพียงพอ ทั้งนี้ อำจขอรับทุน
สนับสนุนจำกภำคเอกชน (อำทิ บริษัทขนำดใหญ่) หรือภำครัฐ (อำทิ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ) 
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รายละเอียดแผนการด าเนินการ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว : จ าแนกตามรากของปัญหา 
แผนการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายหลัก ระยะเวลาเริ่มด าเนินงาน ความต่อเนือ่ง 

RC1  คุณภาพของงานสอบบัญชียังไม่ดีพอ และยังไม่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและผู้ใช้งบการเงิน 
1) ยกระดับกำรก ำกับดแูลคุณภำพงำนสอบบัญชี เพือ่ลดชอ่งว่ำงระหวำ่ง

คุณภำพงำนสอบบัญชขีองกิจกำรในตลำดทุนและกิจกำรนอกตลำดทนุ 
 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

และสำธำรณชน 
 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญช ี
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวชิำชพีบัญชีและสอบบัญช ี

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ควรมีกำรพิจำรณำวำระหำรือรำยปี
ตำมควำมเหมำะสม โดยอำจม ี
กำรทบทวนตำมรอบวำระรำยปี 
(หรือตำมควำมเหมำะสม) 

2) สร้ำงค่ำนิยมแห่งกำรพัฒนำตนเองตลอดช่วงชวีิตให้กับผูท้ ำบัญช ี
และผู้สอบบัญชี 1) พัฒนำแคมเปญสื่อสำรเพื่อรณรงค์ให้เกิดค่ำนิยม 
แห่งกำรพัฒนำตนเองตลอดชว่งชีวติ เพื่อยกระดับคุณภำพงำนดำ้นบัญชี
และคุณภำพของตนเอง 2) จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ต่อเนือ่ง
ทำงวชิำชพีบัญชีอย่ำงตอ่เนื่อง (สภำวิชำชีพบัญชีด ำเนินกำรอยูแ่ล้ว) 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญช ี
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวชิำชพีบัญชีและสอบบัญช ี

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

เริ่มต้นด้วยกำรสื่อสำรปรับเปล่ียน
ทัศนคติ/สร้ำงค่ำนิยม จำกน้ัน 
จัดท ำหลักสูตรอบรม/กิจกรรม
เพิ่มเติม ซ่ึงควรด ำเนินกำรตอ่เนื่อง
ทุกปี 

3) เพิ่มชอ่งทำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ 
กับผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญช ี
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวชิำชพีบัญชีและสอบบัญช ี

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ควรด ำเนินกำรต่อเน่ืองทกุปี 

4) จัดหลักสูตรพัฒนำทกัษะกำรสื่อสำรและบริกำร (Service Mind)  
ให้กับผู้สอบบัญช ี

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญช ี
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวชิำชพีบัญชีและสอบบัญช ี

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ควรด ำเนินกำรต่อเน่ืองทกุปี 

5) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์องค์กร “ในกำรเป็นผู้น ำด้ำนนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเขำ้มำชว่ยในงำนด้ำนวิชำชพีของภูมิภำค”  
และด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนงำน 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญช ี
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ระยะสั้น : วำงแผนกำรจัดท ำแผน 
ระยะยำว : ด ำเนินกำรขับเคลื่อน
ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
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รายละเอียดแผนการด าเนินการ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว : จ าแนกตามรากของปัญหา 
แผนการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายหลัก ระยะเวลาเริ่มด าเนินงาน ความต่อเนือ่ง 

6) สนับสนุนให้ส ำนักงำนสอบบัญชทีั้งขนำดกลำงและขนำดเลก็ 
เกิดกำรผนึกในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน (Joint Resource) เพือ่เพิ่มขดี
ควำมสำมำรถของส ำนกังำนสอบบัญชีให้มีคุณภำพและมขีนำดใหญข่ึน้ 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวชิำชพีบัญชีและสอบบัญช ี

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ควรจัดท ำอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 

7) จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำนนวตักรรมและดิจิทัลที่เกี่ยวขอ้ง 
กับวิชำชีพบัญชีให้มีควำมต่อเนื่อง และน ำเน้ือหำมำพัฒนำเป็นสื่อสำร 
เพื่อเผยแพร่ผ่ำนชอ่งทำงต่ำง ๆ ทั้งสื่อของสภำวิชำชพีบัญช ี
และสื่อภำยนอกตำ่ง ๆ 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญช ี
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ด ำเนินกำรต่อเน่ืองทกุปี โดยอำจมี
กำรเปลี่ยนหัวขอ้ ตำมเทคโนโลยี 
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป 
 

8) ร่วมด ำเนินงำนกับบริษัทจัดท ำซอฟต์แวร์/อุปกรณ์ดิจิทัลตำ่ง ๆ  
ในกำรให้ควำมรู้เชิงเทคนิค/เชิงปฏบัิติกำร เพือ่ให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถ
น ำไปใช้งำนจริงได้  เช่น กำรอบรมด้ำน RPA กำรแนะน ำ Application 
ที่ช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนในวิชำชพีบัญชแีละกำรสอบบัญชี เป็นต้น 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ด ำเนินกำรต่อเน่ืองทกุปี 

9) ร่วมมือ/เชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำครัฐที่มีส่วนในกำรสนับสนุน 
ด้ำนนวัตกรรมและดิจิทัล เพื่อให้หน่วยงำน เช่น DEPA สวทช. เป็นต้น 
เข้ำมำร่วมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสภำวิชำชพีบัญช ี
หรือให้กำรสนับสนุนผู้สอบบัญชีในกำรน ำนวัตกรรมเข้ำมำพฒันำ 
ระบบต่ำง ๆ ในองค์กร ซ่ึงแนวทำงกำรสนับสนุนอำจเป็นในลักษณะ 
ของกำรขอรับทุนหรือกำรขอรับค ำปรึกษำ 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ควรประชุมและก ำหนดแนวทำง
ท ำงำนร่วมกัน โดยควรท ำกิจกรรม  
ที่มีควำมต่อเนื่อง เพือ่สร้ำงผล 
ในระยะยำว 

10) จัดต้ังกองทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนระบบบัญชีและกำร
ตรวจสอบบัญชี โดยสภำวิชำชพีบัญชีอำจระดมเงินจำกบริษัทผู้สนับสนุน
ส่วนหน่ึง จำกน้ันขอกำรสนับสนุนเป็นกองทุนร่วมงำนวิจัยจำก สกสว. 
(เช่นเดียวกับกำรด ำเนินงำนของสภำอุตสำหกรรมฯ) 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ควรประชุมและก ำหนดแนวทำง
ท ำงำนร่วมกัน โดยควรท ำกิจกรรม  
ที่มีควำมต่อเนื่อง เพือ่สร้ำงผล 
ในระยะยำว 
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โครงกำรส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เก่ียวข้องเห็นคุณค่ำของงำนสอบบัญชี 

รายละเอียดแผนการด าเนินการ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว : จ าแนกตามรากของปัญหา 
แผนการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายหลัก ระยะเวลาเริ่มด าเนินงาน ความต่อเนือ่ง 

11) จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมที่เกีย่วข้องกับวิชำชีพบัญชี โดยส ำนักงำน
สอบบัญชีตำ่ง ๆ สำมำรถเสนอแนวทำงพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน 
ได้ทั้งระบบ เช่น กระบวนกำรลดภำระกำรท ำงำนด้วยเทคโนโลยี  
แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของพนักงำน เป็นต้น 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญช ี
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ควรจัดท ำทกุปี  
เพื่อสรำ้งกำรมีส่วนร่วม 

12) จัดกิจกรรมมอบรำงวัลให้กับ “ผูท้ ำบัญชี” และ “ผู้สอบบัญชี”  
ที่มีคุณภำพ โดยสภำวิชำชีพบัญชีอำจด ำเนินงำนร่วมกับ 
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ อำทิ กำรร่วมกิจกรรมมอบรำงวลั/ขยำยผล 
Showcase แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ผ่ำน Case based 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ควรประชุมและก ำหนดแนวทำง
ร่วมกัน อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม/ปี 
โดยควรท ำมีควำมต่อเนื่อง  
เพื่อสรำ้งผลในระยะยำว 

RC2 คุณภาพรายงานทางการเงินยังไม่ดีตัง้แต่ต้นทาง    
1) ปรับปรุงข้อก ำหนดในกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับ

กิจกำรที่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะให้ครอบคลุมกิจกำรที่มีขนำดใหญ่มำกขึน้ 
 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

และสำธำรณชน 
 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 
 
 

พิจำรณำวำระของกำรหำรอืแต่ละปี 
ตำมควำมเหมำะสม โดยอำจม ี
กำรทบทวนตำมรอบวำระรำยปี 
(หรือตำมควำมเหมำะสม) 

2) จัดกิจกรรมงำนสัมมนำ/หลกัสูตรตำ่ง ๆ ให้กับกลุ่ม “CEO/CFO” 
เพื่อให้เห็นถึงควำมส ำคญัของวิชำชพีบัญชทีี่เข้มข้นขึ้น 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญช ี
  ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 
 
 
 
 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ด ำเนินกำรต่อเน่ืองทกุปี 
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โครงกำรส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เก่ียวข้องเห็นคุณค่ำของงำนสอบบัญชี 

รายละเอียดแผนการด าเนินการ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว : จ าแนกตามรากของปัญหา 
แผนการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายหลัก ระยะเวลาเริ่มด าเนินงาน ความต่อเนือ่ง 

RC3 ผูม้ีส่วนได้สว่นเสียในระบบนเิวศของรายงานทางการเงนิ มคีวามเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้สอบบัญชีไมเ่พียงพอและยังไม่พึงพอใจในการให้บริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงยังไม่เห็นคุณค่า 
ของงานสอบบัญชเีท่าท่ีควร 

1) สื่อสำรถึงควำมส ำคญัของงำนสอบบัญชี โดยสร้ำงเป็นวำระระดับชำต ิ
ที่แสดงให้เห็นวำ่ “กำรยกระดับรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำน 
ของผู้สอบบัญชีรับอนญุำตที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล  
เป็นกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ” 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญช ี
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ระยะสั้น : จัดท ำแผนกำรสื่อสำร 
ระยะยำว : ด ำเนินกำรสื่อสำรตำม
แผนงำนทีก่ ำหนด 

2) สื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบถงึบทบำทหน้ำที/่ควำมรับผิดชอบ 
ของตนเอง และเห็นถึงควำมส ำคัญของงำนสอบบัญช ี

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญช ี
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวชิำชพีบัญชีและสอบบัญช ี

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ด ำเนินกำรต่อเน่ืองทกุปี 

3) สื่อสำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ใช้งบกำรเงินเกี่ยวกับรำยงำน
กำรสอบบัญชีงบกำรเงิน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินมำกขึ้น 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญช ี
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ด ำเนินกำรต่อเน่ืองทกุปี 

4) ส่งเสริมให้เกิดงำนวิจัยเกี่ยวกับงำนสอบบัญชแีละสื่อสำรผลงำนวิจัย 
ให้สำธำรณชนรับทรำบ 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 
 
 

พิจำรณำวำระของกำรหำรอืแต่ละปี 
ตำมควำมเหมำะสม โดยอำจม ี
กำรทบทวนตำมรอบวำระรำยปี 
(หรือตำมควำมเหมำะสม) 

5) ยกระดับกำรเปิดเผยรำยงำนกำรตรวจควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญช ี
ของส ำนักงำนสอบบัญชทีี่ ก.ล.ต. ด ำเนินงำนอยู่แลว้ในปัจจุบัน  
ด้วยกำรเพิ่มกำรตรวจสอบ Thematic Review ที่เน้นกำรตรวจสอบ 
ในเรื่องที่เฉพำะเจำะจงและกำรตรวจสอบเชิงลึกมำกขึ้น 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญช ี
  ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 
 
 

พิจำรณำวำระของกำรหำรอืแต่ละปี 
ตำมควำมเหมำะสม โดยอำจม ี
กำรทบทวนตำมรอบวำระรำยปี 
(หรือตำมควำมเหมำะสม) 
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โครงกำรส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เก่ียวข้องเห็นคุณค่ำของงำนสอบบัญชี 

รายละเอียดแผนการด าเนินการ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว : จ าแนกตามรากของปัญหา 
แผนการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายหลัก ระยะเวลาเริ่มด าเนินงาน ความต่อเนือ่ง 

6) ยกระดับกำรเปิดเผยขอ้มูลของส ำนกังำนสอบบัญช ี  ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 
 
 

พิจำรณำวำระของกำรหำรอืแต่ละปี 
ตำมควำมเหมำะสม โดยอำจม ี
กำรทบทวนตำมรอบวำระรำยปี 
(หรือตำมควำมเหมำะสม) 

RC4 ปัญหาความกดดนัด้านราคา (Audit Fee Pressure) 

1) สนับสนุนให้ส ำนักงำนขนำดกลำงและขนำดเลก็สร้ำงแบรนด ์
ให้ลูกค้ำผู้ใช้บริกำรเห็นควำมแตกตำ่งในด้ำนควำมเชี่ยวชำญ 
และคุณภำพงำน อำจด ำเนินกำรร่วมกันหน่วยงำนภำคส่วนต่ำง ๆ  
อำทิ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ผ่ำนกำรมอบรำงวัล โดยอำจมีกำรมอบ
รำงวัลให้แกส่ ำนักงำนสอบบัญชีคุณภำพ ส ำหรับส ำนักงำนสอบบัญช ี
ที่มีขนำดกลำงและขนำดเล็ก 

 ระดบัที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ควรจัดท ำทกุปี  
เพื่อสรำ้งกำรมีส่วนร่วม 

2) ให้ควำมรู้กับส ำนักงำนสอบบัญชี เพื่อสรำ้งกำรรับรู้และสร้ำง 
ควำมตระหนักให้ส ำนักงำนสอบบัญชีเข้ำใจและค ำนึงถึงแนวทำง 
ในกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชีที่เหมำะสม ภำยใต ้
กำรค ำนวณต้นทุนของกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวชิำชพี 
ที่มีคุณภำพ และควรสื่อสำรให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องพิจำรณำ
เลือกผูส้อบบัญชีจำกคุณภำพมำกกว่ำรำคำ 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวชิำชพีบัญชีและสอบบัญช ี

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

ควรจัดท ำทกุปี  
เพื่อสรำ้งกำรมีส่วนร่วม 

RC5 การขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพสอบบัญช ี
1) จัดท ำวิจัยรวบรวมขอ้มูลเชิงสถิติเกีย่วกับก ำลังคนด้ำนวิชำชีพบัญช ี

ของประเทศ 
 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

และสำธำรณชน 
 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญช ี
  ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

สื่อสำรต่อเน่ืองตำมรอบงำนวิจัย 
(อำจด ำเนินกำรปีละคร้ัง/ 2 ปีคร้ัง 
ขึ้นอยู่กับงบประมำณ) 
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โครงกำรส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เก่ียวข้องเห็นคุณค่ำของงำนสอบบัญชี 

รายละเอียดแผนการด าเนินการ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว : จ าแนกตามรากของปัญหา 
แผนการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายหลัก ระยะเวลาเริ่มด าเนินงาน ความต่อเนือ่ง 

2) จัดท ำวิจัยสถิติดัชนีชีว้ัดควำมสขุ “Quality of Life” ของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
ในวิชำชีพสอบบัญชี รวมถึงสถิตเิกีย่วกับอัตรำควำมสนใจ 
ในกำรท ำเข้ำท ำงำน (Attraction Survey) กำรวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย 
ที่จะรักษำและดึงดูดบุคลำกรให้คงอยู่ (Retention Survey) 
กำรเขำ้ออกงำน (Turnover Rate Survey) 

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

สื่อสำรต่อเน่ืองตำมรอบงำนวิจัย 
(อำจด ำเนินกำรปีละคร้ัง/ 2 ปีคร้ัง 
ขึ้นอยู่กับงบประมำณ) 

3) จัดต้ังคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำทบทวนขอ้ยกเว้นส ำหรับกิจกำร 
ขนำดเลก็ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน โดยไม่ต้องผ่ำนกำรแสดงควำมเห็น 
และกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบัอนุญำต เพื่อลดภำระงำน 
ของผู้สอบบัญช ี

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

อำจมีกำรทบทวนปีละ 1 คร้ัง 

4) เปิดหลักสูตรปริญญำตรีภำคบัณฑิต (นอกเวลำรำชกำร) หรือสนับสนุน
ให้เปิดปริญญำโทด้ำนกำรบัญชี เพือ่ให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
สู่กำรเป็นผู้สอบบัญชไีด ้

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

เริ่มต้นจำกกำรพิจำรณำแนวทำง 
ในกำรผลักดันหลกัสูตร  
สู่กำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในอนำคต 

5) ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพ 
และตรงกับควำมต้องกำร และร่วมมือกับส ำนกังำนสอบบัญช/ีหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในกำรหำแนวทำงพฒันำบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับ 
จำกผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง  

 ระดับที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ สมำคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และสำธำรณชน 

 ระดับที่ 2 ผู้ใช้ผลงำนของผู้สอบบัญชี 
 ระดับที่ 3 ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพบัญชีและสอบบัญชี 

 ระยะสั้น (ปี 2566) 
 ระยะยำว (ปี 2567 เป็นต้นไป) 

เริ่มต้นจำกกำรพิจำรณำแนวทำง 
ในกำรพัฒนำ สูก่ำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่องในอนำคต (อำจพิจำรณำ
ทบทวนทุกปี) 

หมำยเหตุ : กิจกรรมที่อำจท ำแล้วมีกำรสิ้นสุดในปีนั้น ๆ เมื่อด ำเนินกำรแล้วอำจมีผลในระยะยำว ซึ่งควรพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องตำมควำม เหมำะสม ส ำหรับล ำดับในกำรจัดกิจกรรม 
รวมถึงประเภทกิจกรรมที่จะด ำเนินงำนในแต่ละปีน้ัน ทำงสภำวิชำชีพบัญชีสำมำรถพิจำรณำปรับเปล่ียนได้ตำมควำมเหมำะสม 

 






