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ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit 

ภายใต้ “โครงการส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เก่ียวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี”

โดย ศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ข้อสงวนลิขสิทธ์ิ

ข้อมูลท้ังหมดในรายงานฉบับน้ีถือเป็นลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 

การน าข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วนไปใช้ ต้องแสดงข้อความถึงลิขสิทธิ์/สิทธิความเป็นเจ้าของแก่สภาวิชาชีพบัญชี 

หรือแสดงถึงแหล่งท่ีมาของข้อมูลน้ัน ๆ ท้ังน้ี จะต้องไม่ท าซ ้า ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อเผยแพร่ หรือกระท าในลักษณะใด ๆ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภาวิชาชีพบัญชี



33

Introduction
ที่มาและความส าคัญของปัญหา
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เพราะเหตุใด…?
ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (Stakeholders) 

จึงไม่เห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี

ผู้ถือหุ้น/
ผู้สนใจลงทุน

กลุ่ม 
CEO/CFO

หน่วยงานก ากับดูแล/
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ใช้ผลงาน
ของผู้สอบบัญชี 

เจ้าหนี้ (เจ้าหนี้ทั่วไป 
และเจ้าหน้ีเงินกู้) 

สถาบันการเงิน
หรือผู้ให้สินเชื่อ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (Stakeholders) 
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หากงานสอบบัญชี มีความส าคัญ...

เหตุใด?

“ราคา” จึงเปน็ปจัจัยหลักในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี

เจ้าของกิจการจ านวนมาก จึงมองว่า …

“งานสอบบัญชี” มีเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย

ผู้สอบบัญชี จึงมองว่า …

“งานสอบบัญชี” เปน็งานที่หนัก กดดัน 

และมีอัตราการลาออกจากงานสูง 
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ท่ีมา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. 2564. ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลประจ าป ี2564.

จ านวนและมูลค่าทุนจดทะเบียน แบ่งตามสถานะนิติบุคคล
ตั้งแต่ป ี2455 – 2564 มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ จ านวน 1,715,450 ราย ทุนจดทะเบียน 26.41 ล้านล้านบาท
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รากส าคัญของปัญหา…

ที่ท าให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสยี ไม่เห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี

icons created by Freepik - Flaticon

ปัญหาความกดดัน

ด้านราคา 

(Audit Fee 

Pressure)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เข้าใจบทบาทหน้าท่ี

ของผู้สอบบัญชี

ไม่เพียงพอ

คุณภาพ

ของงานสอบบัญชี

ยังไม่ดีพอ

คุณภาพ

รายงานทางการเงิน

ยังไม่ดีตั้งแต่ต้นทาง

การขาดแคลน

บุคลากรในวิชาชีพ

สอบบัญชี

กลุ่ม CEO/CFOผู้ถือหุ้น/ผู้สนใจลงทุน

หน่วยงานก ากับดูแล/
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ใช้ผลงานของผู้สอบบัญชี 

สถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเช่ือ 

เจ้าหน้ี 
(เจ้าหน้ีท่ัวไปและเจ้าหน้ีเงินกู้) 

ผู้สอบบัญชี

ผู้จัดท ารายงานทางการเงิน

ผู้สอบบัญชีผู้ถือหุ้น/ผู้สนใจลงทุน

หน่วยงานก ากับดูแล/
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ใช้ผลงานของผู้สอบบัญชี 

สถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเช่ือ 

เจ้าหน้ี 
(เจ้าหน้ีท่ัวไปและเจ้าหน้ีเงินกู้) 

ผู้ถือหุ้น/ผู้สนใจลงทุน

กลุ่ม CEO/CFO
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คุณภาพของงานสอบบัญชยีังไม่ดีพอและยังไม่เป็นไปตาม

ความคาดหวังของลูกค้าและผู้ใช้งบการเงิน

Root Cause # 01 
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Root Cause # 01 

คุณภาพของงานสอบบัญชียังไม่ดีพอและยังไม่เปน็ไปตามความคาดหวังของลูกค้าและผู้ใช้งบการเงิน

คุณภาพของผู้สอบบัญชี

นอกตลาดทุนและผู้สอบบัญชี

ในตลาดทุนมีความแตกต่างกัน

ส านักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก

มีข้อจ ากัดด้านการลงทุน

ในระบบงานและผู้เช่ียวชาญ 

ผู้สอบบัญชขีาดการน า

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ

งบการเงิน

ผู้สอบบัญชยีังไม่สามารถ

ตอบสนองต่อความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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คุณภาพคงจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ในส่วนของนิติบุคคลขนาดใหญ่อย่างบริษัทมหาชน คิดว่าคุณภาพ

ค่อนข้างจะดี เพราะมีส านักงาน ก.ล.ต. ก ากับดูแลอยู่ และงบการเงินต้องน าส่งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ดังนั้น คุณภาพก็ต้องดีกว่าในระดับหนึ่ง แต่ธุรกิจที่เล็กลงมาหรือรายย่อย ก็อาจจะมีข้อสงสัยอยู่บ้าง

กลุ่มหน่วยงานก ากับดูแล 

“
ถ้าเป็นธุรกิจที่ซับซ้อน ผู้สอบบัญชีก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่ง ถึงจะตรวจสอบงบการเงิน

และสามารถให้ความเห็นที่ถูกต้องได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีก็มีหลายระดับ ทั้งประสบการณ์ที่แตกต่างกัน 

และการปฏิบัติตามมาตรฐานก็ต่างกัน เราเลยเจอปัญหาว่า “ผู้สอบบัญชีบางส่วนไม่ได้เข้าใจธุรกิจ

อย่างจริงจังและมากพอ จนอาจจะท าให้ตอนตรวจสอบไม่ได้แสดงความเห็นที่ถูกต้อง”

กลุ่มหน่วยงานก ากับดูแล 

“
หลังจากเปล่ียนมาใช้บริการส านักงานสอบบัญชีกลุ่ม Big4 ก็พบว่าในบางครั้งมีการน าเสนอ

ระบบการตรวจสอบการวิเคราะห์รายการเคลื่อนไหว (Transaction) และน าประเด็นมาสอบถาม

ว่ามีประโยชน์ต่อธุรกิจหรือไม่ ซึ่งเราก็คิดว่าเป็นบริการที่ดีนะ นอกเหนือจากการตรวจสอบทั่วไป

กลุ่มเจ้าหนีท้างการค้า

“
หมายเหตุ : คัดลอกจากขอ้มูลค าพูด (Quote) ของผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ ซ่ึงบางส่วนอาจเป็นถ้อยค าในลกัษณะภาษาพูด
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คุณภาพรายงานทางการเงิน ยังไม่ดีต้ังแต่ต้นทาง
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Root Cause # 02
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Root Cause # 02

คุณภาพรายงานทางการเงิน ยังไม่ดีต้ังแต่ต้นทาง

ช่องว่างระหว่าง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

“ชุดใหญ่กับชุดเลก็”

โดยบริษัทที่ใช้ชุดใหญ่มีนอ้ย

คุณภาพของผู้ท าบัญชี ยังมีความเข้าใจ 

มาตรฐานรายงานทางการเงินไม่เพียงพอ 

และระบบบัญชีที่ไม่รองรับธุรกรรม

ความรู้ด้านบัญชีที่จ ากัด

ของผู้มีอ านาจตัดสินใจในองค์กร 

และการไม่เห็นความส าคัญ 

ส่งผลให้การจัดท างบการเงินไม่มคุีณภาพ
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3 อันดับแรกของปัญหา/อุปสรรค (Pain Point) 

ด้านการให้บริการงานสอบบญัชี

หมายเหตุ : ผลการส ารวจเชิงปริมาณจากกลุม่ผู้สอบบัญชี โดยค านวณเฉพาะผู้ที่ระบุว่ามีปัญหา/อุปสรรค ซ่ึงถามปัญหา/อุปสรรค 3 อันดับแรก และน ามาค านวณเฉพาะอันดับ 1

ความไม่เพียงพอของความรู้/

ความสามารถของบุคลากรด้านบัญชี

ส านักงานบัญชีของลูกค้า

ส่งเอกสารล่าช้า/ลูกค้าส่งเอกสารล่าช้า/

ส่งเอกสารในระยะเวลากระชั้นชิด

บริษัทลูกค้าไม่เข้าใจถึงความส าคัญ 

และความจ าเป็นของการจัดท าบัญชี

และการสอบบัญชี

19%48% 10%
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังไม่เข้าใจบทบาท ของผู้สอบบัญชี

และ ยังไม่เห็นคุณค่า ของงานสอบบัญชี
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Root Cause # 03
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Root Cause # 03 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังไม่เข้าใจบทบาทของผู้สอบบัญชี และยังไม่เห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี

ผู้ใช้งบการเงินอ่านข้อมูลในรายงาน

ไม่เข้าใจ เพราะมีการใช้ค าศัพท์เทคนิค

จ านวนมาก และข้อมูลบางส่วน

ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้

ผู้ประกอบการ (บางราย) 

ยังไม่ได้ให้ความส าคัญ

กับการจัดท า/การตรวจสอบ

งบการเงินอย่างเพียงพอ

ขาดการส่ือสารและการสร้าง

ความตระหนัก (Raise Awareness) 

ในบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

ผู้ใช้ผลงานของผู้สอบบัญชี กลุ่ม CEO/CFO ผู้สอบบัญชี
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ไม่อยากให้ผู้สอบบัญชีท าหน้าที่เหมือนเป็นต ารวจที่คอยจับผิดแต่เพียงอย่างเดียว 

แต่ต้องให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาควบคู่ไปด้วย หากสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองดังกล่าวได้

จะให้เรารู้สึกว่าอยากให้เขามาตรวจ ตรวจแล้วจะได้ปรับปรุงแก้ไขท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

กลุ่มคณะกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ

“
บางประโยคในหมายเหตุประกอบงบการเงินเข้าใจยากค่ะ บางทีก็ต้องเอาไปถามเพ่ือนที่จบบัญชี

ว่าหมายความว่าอะไร? “เจ้าหนี้รอตรวจสอบ และลูกหนี้รอตรวจสอบ”

ประเด็นข้อความอย่างนี้ค่ะ ที่ไม่เข้าใจและถามเพ่ือนไป ว่าคืออะไร และมีความส าคัญอย่างไร

กลุ่มผู้ถือหุ้น/นักลงทุนรายย่อย

“
หมายเหตุ : คัดลอกจากขอ้มูลค าพูด (Quote) ของผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ ซ่ึงบางส่วนอาจเป็นถ้อยค าในลกัษณะภาษาพูด
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ปัญหาความกดดันด้านราคา (Audit Fee Pressure)

ร
าก
ส
 าค
ัญ
ข
อ
ง
ป
ัญ
ห
า

Root Cause # 04
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Root Cause # 04

ปัญหาความกดดันด้านราคา (Audit Fee Pressure)

ทัศนคติว่า “ค่าสอบบัญชีเป็นต้นทุน

ที่สามารถประหยัดได้” 

เน่ืองจากไม่เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้สอบบญัชี

และไม่เห็นความส าคัญของงานสอบบญัช ี

และมองว่าการสอบบญัชีเปน็เพียงการปฏิบตัิ

ตามข้อก าหนดทางกฎหมาย

“การแข่งขันด้านราคา” ส่งผลให้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ให้คุณค่า

ของงานสอบบัญชี

ผู้มีส่วนได้เสีย มีทัศนคติว่า 

“งานสอบบัญชีเป็นสินค้าโภคภัณฑ”์

(ไม่มีความแตกต่างกัน)

ผู้ถือหุ้น/ผู้สนใจลงทุน

กลุ่ม CEO/CFO

กลุ่ม CEO/CFO

ผู้สอบบัญชี

ผู้ถือหุ้น/ผู้สนใจลงทุน

ผู้สอบบัญชี
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เคยถามบริษัทเล็ก ๆ เขาก็อยากใช้ Big4 นะ แต่ค่าบริการสูงมาก ผู้ถือหุ้นเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วย

บางบริษัทก็คิดว่าการเลือกผู้สอบบัญชีที่ดี เป็นการเพ่ิมต้นทุน เขาคิดว่าธุรกิจไม่ได้ซับซ้อน

กลุ่มหน่วยงานก ากับดูแล

“
ส่วนตัวมองว่าส านักงานสอบบัญชีท่ีไหนก็เหมือนกัน เพราะเขามีระเบียบมาตรฐานก ากับ 

แต่ว่าสไตล์การท างานอาจจะแตกต่างกัน ทั้งในเชิงวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติ

แต่ทุกที่มีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้ว ถ้าสุดท้ายสามารถปิดส่งงานได้ ก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกัน

แล้วถ้าให้เทียบราคา ถามในแง่คนจ้าง ถ้าได้ถูกกว่าก็แฮปป้ีอยู่แล้ว

กลุ่ม CEO/CFO

“
หมายเหตุ : คัดลอกจากขอ้มูลค าพูด (Quote) ของผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ ซ่ึงบางส่วนอาจเป็นถ้อยค าในลกัษณะภาษาพูด
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การขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพสอบบัญชี
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Root Cause # 05 
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Root Cause # 05 
การขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพสอบบัญชี

ปัญหาเกี่ยวกับการดึงดูด

และรักษาบุคลากรในวิชาชีพ

บุคลากรท่ีเข้าสู่วิชาชีพสอบบัญชี

ยังมีคุณภาพไม่ทัดเทียมกัน

ค่าสอบบัญชีท่ีต ่าท าให้ส านักงานสอบบัญชี

ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร

ที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงไม่สามารถ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพได้
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ส่วนใหญ่มีปัญหาในระดับปฏิบัติการ เด็กที่ท า Audit ส่วนใหญ่ท าได้ไม่นาน ปีสองปีก็ออก 

ส านักงานสอบบัญชีเลยมีปัญหาขาดคน มันก็กระทบเราตรงที่ต้องมาตอบค าถามเดิม ๆ ทุกปี

เข้าใจว่ามีอัตรา Turnover พนักงานสูง แต่ก็อยากให้ช่วยบรีฟพนักงานก่อนเข้ามาหาเราด้วย

กลุ่ม CEO/คณะกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ

“
การจะเพ่ิมค่าสอบบัญชี คิดว่าต้องมองหลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องมือ ทั้งการน าเสนอ ความน่าเชื่อถือ 

การส่งมอบงานได้ทันเวลา หรือความเข้าใจในธุรกิจ ต้องพัฒนาตรงน้ี แล้วไม่ใช่ว่าพอทีมงานลาออกบ่อย 

กิจการต้องมานั่งเล่าธุรกิจใหม่ทุกปี ถ้าเป็นแบบนี้ แล้วผู้สอบบัญชีจะขอข้ึนราคา เราจะบอกว่าเราขอลดแล้วกัน 

เพราะถ้าเปลี่ยนคนใหม่ก็ต้องมานั่งอธิบายให้ฟงัใหม่

กลุ่มเจ้าหนีก้ารค้า

“
หมายเหตุ : คัดลอกจากขอ้มูลค าพูด (Quote) ของผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ ซ่ึงบางส่วนอาจเป็นถ้อยค าในลกัษณะภาษาพูด
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3 อันดับแรกของปัญหา/อุปสรรค (Pain Point) 

ในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ : ผลการส ารวจเชิงปริมาณจากกลุม่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี โดยค านวณเฉพาะผู้ทีร่ะบุว่ามีปัญหา/อุปสรรค ซ่ึงถามปัญหา/อุปสรรค 3 อันดับแรก และน ามาค านวณเฉพาะอันดับ 1

ปัญหาความกดดัน

จากการท างานไม่ทันตามระยะเวลา

ที่ก าหนด (Deadline)

ปัญหาภาระงาน/

ช่ัวโมงการท างานที่มากเกินไป

ปัญหาข้อจ ากัดด้านบุคลากร 

(เช่น จ านวนบุคลากร อัตราการลาออก

ของพนักงาน เป็นต้น)

30%43% 15%
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ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตระหนักถึงคุณค่าของงานสอบบัญชี
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ภาพรวม

ก าหนดให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นเจ้าภาพในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ในเรื่องการยกระดับวิชาชีพบัญชี 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสยี
ตระหนักถึงคุณคา่ของงานสอบบัญชี
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ตัวอย่างการก าหนดแผนยทุธศาสตร์ดา้นวิชาชีพบญัชีของประเทศสิงคโปร์ : 

แผนการพัฒนาขับเคลื่อน (ROADMAP) ด้านการบัญชีของประเทศสิงคโปร์

ท่ีมา : https://www.sac.gov.sg/accountancy-roadmap

ประเทศสิงคโปร์ด าเนินการก่อต้ัง Singapore Accountancy Council (SAC) เพ่ือเปน็หน่วยงานหลักในการผลักดันให้ประเทศ

เปน็ศูนย์กลางวิชาชีพบัญชีในระดับโลก ซึ่งมีแผนการพัฒนาขับเคลื่อน (Roadmap) ดังนี้
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01

ยกระดับการก ากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง

Image by Freepik

ยกระดับการก ากับดูแล

คุณภาพงานสอบบัญชี สร้างค่านิยม/สนับสนุน

การพัฒนาตนเองตลอดช่วงชีวิต

พัฒนาทักษะสื่อสาร

และบริการให้กับผู้สอบบัญชี

สนับสนุนให้ส านักงานสอบบัญชี

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

สนับสนุนการน าเทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพบัญชี
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01

ลดช่องว่างระหว่างคุณภาพ

งานสอบบัญชีของกิจการในตลาดทุน

และกิจการนอกตลาดทุน

1.1 ▪ ผลักดันให้ส านักงานสอบบญัชทีั่วไปจ านวนหนึง่ 

ยกระดับสู่การเป็นส านักงานสอบบญัชใีนตลาดทุน

เพ่ิมมากข้ึน 

▪ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานกลาง

ในการควบคุมและก ากับคณุภาพของงานสอบบัญชี

ยกระดับการก ากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง
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01

สร้างค่านิยมและสนับสนุน

การพัฒนาตนเองตลอดช่วงชีวิต 

(Lifelong Learning) 

ให้กับผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชี 

1.2 ▪ สนับสนนุและส่งเสริมระบบการเรียนรูข้องทั้งผู้ท าบัญชี

และผู้สอบบัญช ีเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 

▪ “ผู้สอบบัญช ีและนักบัญชทีี่มคีณุภาพ”

จะสะท้อนไปสู่คา่ตอบแทนที่เพ่ิมมากข้ึน 

และเป็นการสร้างคุณภาพงานสอบบัญชตีัง้แตต่้นทาง

ยกระดับการก ากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง
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ตัวอย่าง : โครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจบุัน
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01

พัฒนา Soft Skills ให้กับผู้สอบบัญชี

1.3
▪ จัดท าองค์ความรู้ Soft Skills เช่น หลักสูตรเก่ียวกับ

การสื่อสาร หลักสูตรเก่ียวกับการพัฒนาเอกสารน าเสนอ/

การท า PowerPoint เป็นต้น

▪ พัฒนาทักษะด้านบรกิาร (Service Mind) ภายใต้

วิชาชีพบัญชอีย่างมีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการให้บริการ

ผ่านมุมมองของการเห็นอกเห็นใจลูกค้าเป็นส าคญั

ยกระดับการก ากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง
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01

สนับสนุนให้ส านักงานสอบบัญชี

ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก

เกิดการผนึกก าลังร่วมกัน 

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Joint Resource)  

1.4
▪ จัด Business Matching กับกลุ่มส านักงานสอบบัญชี

ขนาดเล็กให้เกิดการควบรวมกิจการหรือใช้ทรพัยากร

บางส่วนร่วมกัน เพ่ือให้องค์กรมีขนาดใหญ/่เข้มแข็งข้ึน 

▪ พัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ด้านธุรกจิ เพ่ือให้เจ้าของ

ธุรกิจท าความรูจ้กักัน เช่น การก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

(Business Strategy) ความรู้เชิงธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น 

ยกระดับการก ากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง
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01

สนับสนุนให้เกิดการน าเอาเทคโนโลยี

มาประยุกต์ใชใ้นวิชาชีพบัญชี

1.5

▪ การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบ/ประยุกต์ใช้

ในการท างาน

▪ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือขับเคล่ือนด้านนวัตกรรม

อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
• ร่วมมือ/เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (DEPA) ในการยกระดับของส านักงานสอบบัญชีที่อาจจะยังไม่มี

เงินทุนพัฒนานวัตกรรม

• จัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบัญชีและการตรวจสอบ

บัญชี โดยขอการสนับสนุนบางส่วนจากหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

ของประเทศ อาทิ สกสว. 

• จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

• จัดกิจกรรมมอบรางวัลส านักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น โดยขยายผลเป็น 

Showcase เพ่ือสื่อสารออกไปในวงกว้าง

ยกระดับการก ากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง
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ศูนย์บริการ IPAC น าเสนอบริการเทคโนโลยี  IA (Intelligent 

Automation) แ ล ะ  RPA (Robotic Process Automation)

ในระดับ Enterprise โดยน าเสนอบริการที่เก่ียวข้องกับการน าเทคโนโลยี IA

และ RPA มาใช้งานอย่างครบวงจร เป็น IA และ RPA Ecosystem เพ่ือช่วย

ยกระดับกระบวนการท างานขององค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

โดยวางแผนการให้บริการในรูปแบบของ Subscription ภายใต้

แนวคิด Pay-Per-Use ตอบโจทย์การท างานขององค์กรยุคดิจิทัล

ซ่ึงผู้ใช้บริการสามารถเลือกบริการได้ตามความต้องการ รวมถึงให้ความมั่นใจ 

ในเร่ืองต้นทุนการใช้เทคโนโลยีให้สามารถเข้าถึงได้แม้มีต้นทุนที่จ ากัด ส่งผลให้

ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการต้นทุนการใช้งานเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ และสามารถใช้งานเทคโนโลยี

ได้ทันต่อความต้องการทางธุรกิจด้วย Platform ที่รองรับการพัฒนา BOTS

แบบ Ready-to-Use รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาด้านการสรรหาบุคลากรมาดูแล

ระบบอีกด้วย

ท่ีมา : PTT Digital Solutions Company Limited. ศูนย์บริการ Intelligent Process Automation Center (IPAC). 
[ออนไลน]์. แหล่งท่ีมา : https://www.pttdigitalconnect.com/product/intelligent-process-automation-center.

ตัวอย่าง : การน าเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้



35

02

ปรับปรุงข้อก าหนดในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

กระตุ้นให้เห็นถึงความส าคัญของวิชาชีพบัญชีที่เข้มข้น

ปรับปรุงข้อก าหนดในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะให้ครอบคลุมกิจการ

ที่มีขนาดใหญ่มากข้ึน 

Image by Freepik and Macrovector

โดยแนวทางการพิจารณาอาจจ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือหารือ

กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับนิยามของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

ให้ครอบคลุมข้อก าหนดของกิจการขนาดใหญ่มากข้ึน
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ท่ีมา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. 2564. ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลประจ าป ี2564.

จ านวนและมูลค่าทุนจดทะเบียน แบ่งตามสถานะนิติบุคคล

ตั้งแต่ป ี2455 – 2564 มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ จ านวน 1,715,450 ราย ทุนจดทะเบียน 26.41 ล้านล้านบาท
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03

สื่อสารให้เห็นถงึความส าคัญของงานสอบบัญชี

Image by Freepik

สื่อสาร
เปน็วาระระดับชาติ

ให้ความรู้/ความเข้าใจ
แก่ผู้ใช้งบการเงิน

ส่งเสริมและสื่อสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพงานสอบบัญชี
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03

สื่อสารถึงความส าคัญของงานสอบบัญชี

โดยสร้างเปน็วาระระดับชาติ

3.1
“การยกระดับรายงานทางการเงิน

และรายงานการสอบบัญชี

เป็นการยกระดับขีดความสามารถ

การแข่งขันของประเทศ”

สื่อสารให้เห็นถงึความส าคัญของงานสอบบัญชี
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การส่ือสารต่อ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนทั่วไป”

การยกระดับคุณภาพ

สู่ความน่าไว้วางใจ

และความน่าเช่ือถือ

ในระดับสากล (PUBLIC TRUST) 

มาตรฐานการบัญชีที่ดี

และมีคุณภาพในระดับสากล 

(ยกระดับของส านักงานสอบบัญชี

และสร้างความน่าเช่ือถือ

ต่อพันธมิตรทางธุรกิจ)

ข้อมูลในรายงานทางการเงิน

ที่น่าเช่ือถือ คือ ฐานข้อมูลหลัก

ทางธุรกิจของประเทศ 

ความน่าเช่ือถือ

และความน่าไว้วางใจของธุรกิจ

ผ่านรายงานทางการเงิน 

คือ ความน่าเช่ือถือทางธุรกิจ

และเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อมูลทางการบัญชี 

เปน็ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ 

(DATA ANALYTIC) 

เพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
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03

สื่อสารเพ่ือให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ

แก่ผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับ

รายงานการสอบบัญชี งบการเงิน 

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.2
▪ สื่อสารสร้างความเข้าใจในภาษาที่ใช้ในรายงานการสอบบัญชี

▪ ให้ความรู้ ผ่านคลิปสื่อสารสอนวิธีการอ่านงบการเงิน/

การตีความเนื้อหา/การให้ความหมายของเรื่องส าคัญ

ในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

▪ จัดท าเป็นภาพประกอบที่เข้าใจง่าย (Infographics) 

สื่อสารให้เห็นถงึความส าคัญของงานสอบบัญชี
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ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย/การศึกษา

เกี่ยวกับคุณภาพงานสอบบัญชี

และสื่อสารผลงานให้สาธารณชนทราบ

3.3

▪ ปัจจุบันส านักงาน ก.ล .ต. ได้ก าหนด Theme Inspection

ส าหรับการตรวจส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

อยู่แล้ว แต่ในต่างประเทศ เช่น FRC ในสหราชอาณาจักร

มีการก าหนด Thematic Review โดยเน้นตรวจสอบในเรื่อง

ที่เฉพาะเจาะจงและการตรวจสอบเชิงลึกมากกว่า

▪ เสนอให้ส านักงาน ก.ล.ต. เพ่ิมเติมการตรวจสอบในเรื่อง

เฉพาะเจาะจงและการตรวจสอบเชิงลึกมากขึ้น รวมถึงเผยแพร่

ผลการตรวจสอบในเชิงลึกเพ่ิมมากขึ้น 

สื่อสารให้เห็นถงึความส าคัญของงานสอบบัญชี



42ท่ีมา : https://pcaobus.org/oversight/inspections/firm-inspection-reports

ตัวอย่าง : การเปิดเผยข้อมูล Firm Inspection Reports

1. กล่าวน าถึงการตรวจในปีปัจจุบัน อธิบายภาพรวมการตรวจสอบในปีปัจจุบัน 
เกณฑ์ในการตรวจประเมิน วิธีการสอบทาน วิธีการเลือกรายการเพ่ือสอบทาน

2. การให้ภาพรวมของการตรวจสอบปีปัจจุบัน เปรียบเทียบผลการตรวจสอบ
ในรอบท่ีผ่านมาของส านักงานสอบบัญชี เปรียบเทียบจ านวนประเด็นข้อบกพร่อง
ท่ีตรวจพบ จ านวนงานสอบบัญชีท่ีสอบทาน รวมถึงรายการท่ีถูกสอบทาน

3. ส่วนท่ี 1: Inspection Observations รายงานข้อสังเกตจากการสอบทาน
ส่วนที่ 1A: Audits with Unsupported Opinion รายงานข้อบกพร่องท่ีเกิด
จากการท่ีงานสอบบัญชีไม่มีหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ
ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน อาทิ ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญมีข้อบกพร่อง
ในการตรวจสอบอย่างไร
ส่ ว น ที่  1B: Other Instances of Non-Compliance with PCAOB 
Standards or Rules รายงานข้อบกพร่องท่ีไม่ได้เกิดจากการท่ีงานสอบบัญชี
ไม่มีหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเห็น
ต่องบการเ งิน แต่ เ ป็นการ ท่ีงานสอบบัญชีไ ม่ ได้ เ ป็นไปตามมาตรฐาน
และกฎข้อบังคับของ PCAOB

4. ส่วนที่ 2: Observations Related to Quality Control รายงาน
ข้อบกพร่องของการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (ไม่เปิดเผยรายละเอียด)

5. ภ า ค ผ น ว ก  Appendix A: Firm’s Response to the Draft
Inspection การตอบสนองของส า นักงานสอบบัญชีต่อข้อบกพร่อง
ของการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (ไม่เปิดเผยรายละเอียด)
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สนับสนุนให้ส านักงานสอบบัญชีสร้างแบรนด์/สื่อสาร

ให้ความส าคัญในการก าหนดค่าสอบบัญชีจากคุณภาพมากกว่าราคา

Image by vectorpouch on Freepik

สนับสนุนให้ส านักงานสอบบัญชีสร้างแบรนด์ 

เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเห็นถึงความแตกต่าง

ให้ความส าคัญต่อการก าหนด “ค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล”

และสื่อสารให้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี 

“จากคุณภาพมากกว่าราคา”

1

2
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สนับสนุนให้ส านักงานสอบบัญชี

ขนาดกลางและขนาดเล็กสร้างแบรนด์ 

เพ่ือให้ลูกค้าผู้ใช้บริการ เห็นถึง

ความแตกต่างในด้านความเช่ียวชาญ

และคุณภาพงาน

4.1 ▪ การสร้างความเข้มแข็งให้ส านักงานสอบบัญชีขนาดกลาง

และขนาดเล็ก เพ่ือลดปัญหาความกดดันด้านราคา

▪ การมอบรางวัลให้แก่ส านักงานสอบบัญชีคุณภาพ 

ส าหรับส านักงานสอบบัญชีที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก

และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้องค์กรธุรกิจได้รับรู้

(เช่นเดียวกับการด าเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ในการมอบรางวัล “ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการ”)

สนับสนุนให้ส านักงานสอบบัญชีสร้างแบรนด์/สื่อสาร

ให้ความส าคัญในการก าหนดค่าสอบบัญชีจากคุณภาพมากกว่าราคา



45
ท่ีมา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. 2564. 

ตัวอย่าง : การมอบรางวัลคุณภาพต่าง ๆ
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สื่อสารให้ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ

ในการก าหนดค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล

และสะท้อนต้นทุนการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจากคุณภาพ

มากกว่าราคาอย่างต่อเนื่อง

4.2
▪ ให้ความรู้เก่ียวกับการค านวณต้นทุนของการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพที่มีคุณภาพ การก าหนดค่าธรรมเนียม

ที่เหมาะสมในการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ

▪ สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเลือกผู้สอบบัญชีจากคุณภาพ

มากกว่าราคา

สนับสนุนให้ส านักงานสอบบัญชีสร้างแบรนด์/สื่อสาร

ให้ความส าคัญในการก าหนดค่าสอบบัญชีจากคุณภาพมากกว่าราคา
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รวบรวมสถิติด้านต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนด้านการวางแผนก าลังคนในวิชาชีพบัญชี 

และพัฒนาบุคลากรที่มีคณุภาพตรงกับความต้องการ

Image by Freepik

รวบรวมขอ้มูลเชิงสถิติก าลังคน

ด้านวิชาชีพบัญชี

สนับสนุนให้เกิดสมดุลสุขภาพ

การท างานและเก็บสถิตดัิชนีช้ีวัด

ความสุขในวิชาชีพสอบบัญชี

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/ส านักงานสอบบัญช/ี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาบุคลากร

ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ

1

2

3
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รวบรวมขอ้มูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับ

ก าลังคนด้านวิชาชีพบัญชีของประเทศ

5.1

▪ รวบรวมข้อมูลนิสิต/นักศึกษาเข้าใหม่ จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา

และสถิติแรงงานด้านวิชาชีพบัญชีจ าแนกตามอาชีพ เพ่ือเป็น

ข้อมูลในฝั่ งอุปทานด้านบุคลากรสายวิชาชีพบัญชีของประเทศ

▪ คาดการณ์ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยพิจารณาจากสถิติ

ฐานข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ของสภาวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังรวบรวมข้อมูล

เก่ียวกับอัตราการเข้าท างานและการลาออกของพนักงาน

ในส านักงานสอบบัญชีทั่วประเทศ

รวบรวมสถิติด้านต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนด้านการวางแผนก าลังคนในวิชาชีพบัญชี 

และพัฒนาบุคลากรที่มีคณุภาพตรงกับความต้องการ
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ตัวอย่าง : การรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติก าลังคนด้านวิชาชีพบัญชี

(ผลการรวบรวมเชิงสถิติของส านักงาน ก.ล.ต.)

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.). รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบญัชี 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564.
[ออนไลน]์. แหล่งท่ีมา : https://www.sec.or.th/TH/Documents/Auditor/activities_report_th_2564.pdf. 

จากรายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีของส านักงาน ก.ล.ต. ระบุถึง “อัตราการเพ่ิมข้ึนของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน”

พบว่า ในปี 2564 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเพ่ิมขึ้นของบริษัทจดทะเบียน 

(จ านวน 33 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 4.4) โดยผู้สอบบัญชีที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มาจากส านักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่มีส านักงาน

สอบบัญชีเครือข่าย (Local Firm) และเมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ปี 2564 จะพบว่า 43% เป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่มีแนวโน้ม

จะเกษียณอายุ (พิจารณาจากสัดส่วนของผู้สอบบัญชีที่อายุมากกว่า 50 ปขีึ้นไป

รวม 288 ราย

154 159

104
122

27
32

3

4

2563 2564

ผู้สอบบัญชีต่างประเทศ

7 International Firms

21 Local Firms

Big 4 Firms

62%

รวม 317 ราย

ผู้สอบบัญชี
ในตลาดทุน

บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดทุน

10% 4%

3%

6%

34%

47%

10%

70 ปีขึ้นไป

60-69 ปี

50-59 ปี

40-49 ปี

30-39 ปี

สัดส่วนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ปี 2564

43%

57%
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สนับสนุนให้เกิด “Quality of Life” 

ของผู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพสอบบัญชี

5.2

▪ เก็บรวบรวมสถิติด้ านอัตราความสนใจในการเข้ าท างาน 

(Attraction Survey) การ วิ จัยเ ก่ียวกับปัจ จัยที่ จ ะรักษา

และดึงดูดบุคลากรให้คงอยู่  (Retention Survey) ส ารวจ

อัตราการเข้าท างานและการลาออก (Turnover Rate Survey)

เ พ่ือใ ห้ทราบถึงปัญหา/ปัจจัยดึงดูดและรักษาบุคลากร

ให้อยู่กับองค์กรในระยะยาวได้ 

▪ เก็บสถิติ/ดัชนีช้ีวัดความสุข เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดการ

ที่ดีเปรียบเทียบเป็นกรณีศึกษาต่อไป 

▪ สื่อสารไปยังผู้เก่ียวข้องเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติในการท างาน

รวบรวมสถิติด้านต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนด้านการวางแผนก าลังคนในวิชาชีพบัญชี 

และพัฒนาบุคลากรที่มีคณุภาพตรงกับความต้องการ
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ท่ีมา : The Global Happiness Council. 2019. Global Happiness and Well-Being Policy Report 2019. [Online]. Available : https://s3.amazonaws.com/ghwbpr-2019/UAE/GHWPR19.pdf

ตัวอย่าง : การเก็บสถิติดัชนีชี้วัดความสุขในวิชาชีพสอบบัญชี

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของพนักงานและประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร

Notes: The figure plots adjusted average correlation coefficients between employee satisfaction and different
performance outcomes, by region, originating from a meta-analysis of 339 independent research studies that include 
observations on the well-being of 1,882,131 employees and performance of 82,248 business units. See Section 3 for a 
description of the procedure. See Table 2b for the corresponding table and Table A4 in the Appendix for a breakdown 
of studies.
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จากผลการศึกษาของ The Global Happiness Council พบว่า 

ในระยะยาว เม่ือพนักงานมีสุขภาพจิตท่ีดี นอกจากจะส่งผลให้

อัตราการเข้าออกของพนักงานต ่าลงแล้ว ยังส่งผลให้พนักงาน

ท างานอย่ างมีประสิท ธิภาพมาก ข้ึน จนท า ให้องค์กร เกิด

ประสิทธิภาพการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน 

และเมื่อลูกค้า/ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและความผูกพัน

กับส านักงานสอบบัญชีมากเท่าใด ผลลัพธ์เหล่านั้นจะสะท้อนไปยัง

ผลก าไรของส านักงานสอบบัญชีที่เติบโตเพ่ิมข้ึนในระยะยาวได้
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การส่ือสารต่อ “ผู้เก่ียวข้องในสายวิชาชีพบัญชี”

การสร้างสมดุลในการท างาน 

(WORK LIFE BALANCE)

ความสุขในการท างาน 

(HAPPINESS) 

การท างานอย่างชาญฉลาด

ด้วยดิจิทัลและเทคโนโลยี 

(SMART WORK)
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05

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/

ส านักงานสอบบัญชี/

เพ่ือเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มีคุณภาพ

5.3

▪ สนับสนุนด้ านการศึกษา/งานวิจัย/องค์ความรู้ต่ าง ๆ

ทั้งเชิงเทคนิคและเชิงปฏิบัติการ รวมถึงพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์ด้านบัญชีให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถสอน/

ให้ค าปรึกษาในเชิงปฏิบัติ (Practical) ได้ 

▪ สภาวิชาชีพบัญชีควรร่วมหารือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

ส านักงานสอบบัญชี รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนด

จุดหมายปลายทางของเป้าหมายและมุ่งสู่ผลลัพธ์เดียวกัน

ในการพัฒนาบุคลากรแรงงานด้านวิชาชีพบัญชีที่ประเทศ

ต้องการ

รวบรวมสถิติด้านต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนด้านการวางแผนก าลังคนในวิชาชีพบัญชี 

และพัฒนาบุคลากรที่มีคณุภาพตรงกับความต้องการ



54ท่ีมา : The EY Academic Resource Center (EYARC). 2015.

“The EY Academic Resource Center (EYARC)”

บริษัท Ernst & Young Global Limited หรือ EY ในสหรัฐอเมริกา ด าเนินการจัดตั้ง “The EY Academic Resource Center (EYARC)” 

บริหารงานภายใต้มูลนิธิไม่แสวงหาผลก าไร “Ernst & Young Foundation” โดยมีการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์ที่เสริมความรู้

เสมือนจริง ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก โดยศูนย์บ่มเพาะดังกล่าว มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งการบรรยายกรณีศึกษา ชุดจัดท าชุดข้อมูล 

สถิติเชิงวิเคราะห์ วิดีโอบันทึกการศึกษา และเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งหัวข้อต่าง ๆ จะเน้นหัวข้อตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึนใหม่ รวมถึง

ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจและวิชาชีพบัญชี 

ตัวอย่าง : การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี
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ปรับเปล่ียนมุมมองด้านงานสอบบญัชี
จาก Standard Service สู่ Value Service

BE A PART OF SUCCESS
YOUR PARTNER TO GROWTH
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THANK YOU
คณะผู้วิจัย

1. ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้จัดการโครงการ อีเมล: witawat@tbs.tu.ac.th)

2. ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล คงมา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. นายวัฒนชัย แสงสุวรรณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. นายรัฐ ด ารงศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. นางสาวปรวี หะรีเมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. นายสมรักษ์ เชยรัมย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. นางสาวทิพย์ภามาศ โอษฐ์จันทร์ศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. นางสาวชัญญา ธนธรรมโชคชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10. นางสาวจิตประภัสสร์ พูลเพ่ิม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. นางสาวจิรประภา เล็กบรรจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12. นางสาวชญานิน เทพปฏิมาพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย ศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


