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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เป็นตวัแปรตาม 
ลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีเป็นตวัแปรอิสระและเป็นตวักาํหนดความสามารถในการปฏิบติัตาม 
TSQC1 ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาํนวน 846 ราย  
ไดรั้บแบบสอบถามกลบัจาํนวน 260 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.73    

ผลจากการวิจยัพบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั ความสามารถ
ในการปฏิบติัตาม TSQC1 ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แตกต่างกนั  โดยพบวา่  1) ความรับผดิชอบของ
ผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพ ข้ึนอยูก่บั เพศ อาย ุ ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชี  ระดบัการศึกษา 
จาํนวนลูกคา้ และจาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี    2)ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง ข้ึนอยูก่บั อาย ุ
ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชี ระดบัการศึกษา จาํนวนลูกคา้  และ จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี  3)การ
ตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ข้ึนอยูก่บั   อาย ุ 
ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชี  ระดบัการศึกษา และ จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี   4) ทรัพยากรบุคคล 
ข้ึนอยูก่บั อาย ุ  ระดบัการศึกษา และ จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี  5)การปฏิบติังาน ข้ึนอยูก่บั  
ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชี  ระดบัการศึกษา และ จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี และ  6)การติดตาม
ผล ข้ึนอยูก่บั  อาย ุ  ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชี  จาํนวนลูกคา้  และ จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี   

นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใชใ้นการพิจารณา
ตดัสินใจรับงานสอบบญัชีไดแ้ก่ความรู้ความสามารถของผูส้อบบญัชี  อุปสรรคท่ีมีความสําคญัมาก
ท่ีสุดต่อการปฏิบติังานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตได้แก่ความซับซ้อนและการเปล่ียนแปลงอย่าง
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ต่อเน่ืองของมาตรฐานการบญัชีและขอ้บงัคบัต่างๆ กบัความไม่ถูกตอ้งในงบการเงินท่ีลูกคา้จดัทาํ  และ
ปัญหาท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบในการปฏิบติังานสอบบญัชีได้แก่ การ
ประเมินความเส่ียงในการรับงานลูกคา้ 
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Abstract 

 The purpose of this research is to study The CPA’s  ability to comply with Thai   Standard  
on quality  control .  The factors  used in this research consist to an ability to comply with Thai 
Standard  on quality  control 1 (TSQC 1) as dependent factor and personal context of CPA include 
sex , age , experience , education , number of customers  and  number of the assistant auditor are 
independent factor . 

This research used  survey questionnaire which was sent to the CPA-Thailand. eight  hundred 
and forty- six surveys were sent out to potential respondents to participate in this research, from 
which  260 surveys were returned. Thus, the response rate is equal to 30.73%.  

  The findings in this research  are The CPA-Thailand’s  ability to comply with Thai   Standard  
on quality  control 1 (TSQC 1) are different  depending on  the personal appearance of  CPA-
Thailand about  sex , age , experience , education , number of customers  and  number of the assistant 
auditor.The leadership responsibilities for quality within the firm  are different depending on sex , age 
, experience , education , number of customers  and  number of the assistant auditor . Relevant ethical 
requirements  are different  depending on age , experience , education , number of customers  and  
number of the assistant auditor . Acceptance and Continuance of Client Relationships and specific 
Engagements are different  depending on age , experience , education and  number of the assistant 
auditor .Human Resources  are different  depending on age , education and  number of the assistant 
auditor . Engagement Performance  are different  depending on experience , education and  number of 
the assistant auditor .Monitoring are different  depending on age , experience, number of customers  
and  number of the assistant auditor . 
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 Also  found  that  the ability of  the auditor  are  most important  for CPA-Thailand 
determine to  get  auditor. The complexity  and  the constant changes on  accounting standards and  
related  articles are most barrier for operational audit . And  the  risk assessment to get customer are 
most issue for operational audit. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
 
 สภาวิชาชีพบญัชีฯ  ไดก้าํหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) เพ่ือ
ควบคุมคุณภาพสาํนกังานท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้
ความเช่ือมัน่อ่ืนตลอดจนบริการเก่ียวเน่ือง โดยให้มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2557 เพ่ือให้สาํนกังานสอบ
บญัชีมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพในระดบัสาํนกังาน และให้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่า
สํานกังานและบุคลากรของสํานักงานปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงรายงานท่ีออกโดยสาํนกังานหรือผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกบั
สถานการณ์ ทั้งน้ีส่งผลให้งานสอบบญัชีมีคุณภาพ ทาํให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูใ้ชแ้ละผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในรายงานทางการเงิน และวิชาชีพสอบบญัชีเป็นท่ียอมรับ และช่วยลดความเส่ียงในการท่ีจะเกิด
ขอ้ผดิพลาดจากการตรวจสอบซ่ึงส่งผลเสียหายต่อตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1(TSQC 1)ของผูส้อบบญัชีรับ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต 
  

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
(1) เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
(2) เพ่ือศึกษาความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ 
(3) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ (TSQC1)จากลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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1.3 สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานที่ 1ลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั ความสามารถใน
การปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการ
ควบคุมคุณภาพแตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่2 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั ความสามารถใน
การปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งแตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 3ลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั ความสามารถใน
การปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้ง
ความสัมพนัธ์กบัลกูคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 4ลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั ความสามารถใน
การปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคล แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 5ลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั ความสามารถใน
การปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เก่ียวกบัการปฏิบติังาน แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 6ลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั ความสามารถใน
การปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เก่ียวกบัการติดตามผล แตกต่างกนั 

 
1.4 ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสอบถามความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยท่ี
มีรายช่ือเปิดเผยในเวบ็ไซดข์องสภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชูปถมัภจ์าํนวน 846 ราย ณ วนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2557 

 
1.5 ข้อจํากดัของงานวจัิย 
 เน่ืองจากสภาวิชาชีพบญัชีฯ  ไม่ไดบ้งัคบัใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาติทุกคนเปิดเผยรายช่ือ
และขอ้มูลส่วนตวัต่อสาธารณชน  จึงเป็นอุปสรรคต่อการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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1.6นิยามคาํศัพท์ 
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที ่1 (TSQC1)  
 หมายถึงมาตรฐานท่ีสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภก์าํหนดใหผู้ส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีปฏิบติังานคนเดียว และสาํนงัานสอบบญัชีถือปฏิบติั ประกอบดว้ยนโยบายและขั้นตอน
การปฏิบติังาน ดงัน้ี (สภาวิชาชีพบญัชีฯ , 2557)  

1) ความรับผดิชอบของผูน้าํ 
2) ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) การตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
4) ทรัพยากรบุคคล 
5) ผลการปฏิบติังานสอบบญัชี 
6) การติดตามดูแล 

  ความสามารถในการปฏบิัตติาม( Ability to comply )   
  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 (TSQC1) 
เก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติังานสาํหรับผูส้อบบญัชีท่ีปฏิบติังานคนเดียว 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  หมายถึงผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากสภา
วิชาพชีพบญัชี  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ซ่ึงปฏิบติังานคนเดียว 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี สามารถนาํขอ้มูลท่ี

แสดงถึงระดบัความเขา้ใจในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสาํนกังานบญัชีของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชีใหมี้การปฏิบติังาน
และการใหบ้ริการท่ีเช่ือถือได ้

(2) สถาบนัการศึกษาสามารถนาํขอ้มูลท่ีแสดงถึงระดบัความเขา้ใจของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1(TSQC 1) 
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1.8กรอบแนวคดิในการทาํวจัิย 
 
ตัวแปรอสิระ (Independent variable) ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

 

ลกัษณะส่วนบุคคลของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 เพศ  
 อาย ุ 
 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน

สอบบญัชี 
 ระดบัการศึกษา   
 จาํนวนลูกคา้ของผูส้อบบญัชี 
 จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี  

 
ความสามารถในการ

ปฏิบัตติามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ  

(TSQC1) 
 

DPU



 
 

บทที่ 2 
แนวคดิและทฤษฎท่ีีเกีย่วข้อง 

 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้ทาํการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ                

แนวทางการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1  เพ่ือนาํมาใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
(TSQC1)ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ดงัน้ีคือ 

2.1. ความรับผดิชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพ 
2.2. ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3. การตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
2.4. ทรัพยากรบุคคล 
2.5. การปฏิบติังาน 
2.6. การติดตามผล 
2.7. งานวิจยัอ่ืน ๆ  
 

 สมาคมนกับญัชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants : IFAC) ได้
กาํหนดให้มีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) เร่ืองการควบคุมคุณภาพสําหรับ
สาํนกังานท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเช่ือมัน่อ่ืน
ตลอดจนบริการเก่ียวเน่ือง ในปีพ.ศ.2548 และมีการปรับปรุงเน้ือหาในปีพ.ศ.2552   รัฐบาลประเทศ
ไทย   โดยสภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชูปถมัภ์  ไดเ้ร่ิมเผยแพร่ร่างมาตรฐานฉบบัน้ีตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2553 และประกาศเป็นมาตรฐานในปีพ.ศ. 2554 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557  
โดยมีสาระสําคญัในการกาํหนดให้สํานักงานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีต้องจดัให้มีระบบการ
ควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีเพ่ือให้ความเช่ือมัน่สมเหตุสมผลว่า สํานกังานและบุคลากรปฏิบติั
ตามมาตรฐานทางวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงรายงานท่ีออกโดย
สาํนกังานหรือผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์  หลงัจากนั้นในปีพ.ศ.
2558 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ ไดอ้อกแนวทางปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุม
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คุณภาพฉบบัท่ี 1 สาํหรับผูส้อบบญัชีปฏิบติังานคนเดียว  และ แนวทางปฏิบติังานสาํหรับสาํนกังาน
ขนาดกลางและขนาดเลก็ ตามลาํดบั 
 สาํหรับในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ขอ้มูลท่ีใชใ้น
การศึกษาจึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับแนวทางปฏิบติังานตามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับท่ี 1 
(TSQC1) สาํหรับผูส้อบบญัชีท่ีปฏิบติังานคนเดียว  ซ่ึงมีลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเลก็  ประกอบกบัมีจาํนวนทรัพยากรและบุคลากรทางวิชาชีพจาํกดั  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั
แนวทางดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ดงัน้ีคือ 
 

2.1. ความรับผดิชอบของผู้นําต่อการควบคุมคุณภาพ 
Leadership Responsibilities for Quality within the Firm 
 

 ผูส้อบบญัชี เป็นผูก้าํหนดทิศทาง เป้าหมาย และวิธีการท่ีจะให้ถึงเป้าหมาย รวมถึงเป็นผู ้
ตดัสินใจในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานทั้งหมดเก่ียวกบัการปฏิบติังานสอบบญัชี  ดงันั้น 
ผูส้อบบัญชีจาํเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทาํงานท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  โดยให้ความสําคญัต่อคุณภาพและระบบการควบคุมคุณภาพของ
งานสอบบญัชี  เก่ียวกบั  1) กาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัการควบคุมคุณภาพ  2) การมอบหมาย
ความรับผดิชอบในเร่ืองการควบคุมคุณภาพ และการส่ือสารและ 3) เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัระบบ
การควบคุมคุณภาพ 
  

2.1.1 กาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัการควบคุมคุณภาพ    
 ผูส้อบบญัชีตอ้งกาํหนดนโยบาย และวิธีปฏิบติัการควบคุมคุณภาพเพื่อเป็นทิศทางและ
กรอบการดาํเนินงานของผูส้อบบญัชี และบุคลากรท่ีร่วมปฏิบติังานบนพ้ืนฐานท่ีเนน้คุณภาพเป็น
สาํคญั  ผูส้อบบญัชีปฏิบติังานคนเดียวสามารถสร้างความตระหนกัในเร่ืองคุณภาพ  โดยผ่านการ
จดัทาํแผนประจาํปีเพ่ือประเมินถึงงานท่ีตอ้งทาํทรัพยากรท่ีตอ้งมี และเร่ืองท่ีตอ้งมุ่งเน้นหรือให้
ความสาํคญัในการปรับปรุงคุณภาพงาน 
 
 2.1.2 การมอบหมายความรับผดิชอบในเร่ืองการควบคุมคุณภาพ และการส่ือสาร 
 ผูส้อบบัญชีอาจมอบหมายให้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติด้านควบคุมภาย
คุณภาพได ้ แต่หากไม่มีบุคลากรอ่ืนหรือปฏิบติังานคนเดียว  ผูส้อบบญัชีต้องเป็นผูรั้บผิดชอบ
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ทั้งหมด  กรณีท่ีมีบุคลากรตอ้งมีการส่ือสารนโยบายและวิธีปฏิบติัดา้นการควบคุมคุณภาพใหทุ้กคน
ไดท้ราบอย่างทัว่ถึง  และติดตามผลการปฏิบติังานว่ามีการปฏิบติัตามนโยบายและวิธีปฏิบติัอยา่ง
ต่อเน่ืองหรือไม่ และนาํไปปรับปรุงแผนงานในปีถดัไป 
 
 2.1.3 เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัระบบการควบคุมคุณภาพ 
 ผูส้อบบญัชีต้องจัดให้มีเอกสารหลกัฐานในแต่ละองค์ประกอบของระบบการควบคุม
คุณภาพอย่างเพียงพอและเหมาะสม  และมีการนาํไปปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ  ซ่ึงเอกสารหลกัฐาน
เก่ียวกบัระบบการควบคุมคุณภาพอาจจะระบุอยู่ในนโยบายและวิธีปฏิบติัแต่ละองคป์ระกอบของ
ระบบการควบคุมคุณภาพ 
 
 นอกจากน้ีศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2552)  ยงักล่าวว่า สาํนกังานสอบบญัชีควรจดัใหมี้นโยบาย
และวิธีการปฏิบติัท่ีสนับสนุนวฒันธรรมภายในองค์กรว่าคุณภาพของงานมีความสําคญัต่อการ
ปฏิบติังานสอบบญัชี นโยบายและวิธีการปฏิบติัควรกาํหนดให้ผูบ้ริหารสูงสุดของสาํนกังาน หรือ
หุ้นส่วนบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดในการจดัให้มีการควบคุมคุณภาพการสอบบญัชีนอกจากน้ี
สํานักงานควรจัดให้มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติท่ีกาํหนดให้มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบต่อการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีรวมทั้งไดรั้บมอบอาํนาจท่ีจาํเป็นต่อการทาํ
หนา้ท่ีน้ีและผูส้อบบญัชีจะตอ้งรับผิดชอบในคุณภาพโดยรวมของแต่ละงานสอบบญัชีท่ีตนไดรั้บ
มอบหมาย โดยตอ้งมีการส่ือสารให้สมาชิกในทีมตรวจสอบทราบถึง ความสําคญัของคุณภาพ
งานสอบบญัชีในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพและขอ้กาํหนดท่ีทางการและกฎหมายกาํหนด 
การปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี และการออกรายงานการ
สอบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 
2.2. ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกีย่วข้อง 

(Relevant Ethical Requirements) 
 

 ผูส้อบบัญชีต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่าผูส้อบบญัชีและบุคลากรปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งตาม
ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ฉบบัท่ี 19 เร่ือง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2553 เก่ียวกบัเร่ือง 1) ความเป็นอิสระ 2) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  และ 3) 
การรักษาความลบั  โดยผูส้อบบญัชีและบุคลากรตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย และ
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ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณ ตอ้งทราบขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการกรณีท่ีมีประเด็นท่ีอาจ
เกิดข้ึนในเร่ืองการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการจดัการเก่ียวกบัอุปสรรคต่อความเป็นอิสระท่ี
อาจเกิดข้ึน 
 2.2.1 ความเป็นอิสระ 
 ผูส้อบบญัชีตอ้งพิจารณาสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระ และ
มาตรการในการจดัการกบัสถานการณ์เหล่านั้น  เพ่ือให้ผูส้อบบญัชีสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่าง
อิสระ  ไม่มีอคติ  และสามารถตั้งขอ้สงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพไดโ้ดยไม่ตกอยู่ใตอิ้ทธิพลหรือ
เง่ือนไขใด ๆ  และเพ่ือให้มัน่ใจว่าผูส้อบบญัชีและบุคลากรเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและ
ขอ้กาํหนดในเร่ืองความเป็นอิสระ  ผูส้อบบญัชีและบุคลกรควรปฏิบติัดงัน้ี 

(1.) จดัทาํฐานขอ้มูลรายช่ือลูกคา้ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งกรรมการผูบ้ริหารสําคญัของ
กิจการและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใชต้รวจสอบและทบทวนว่าเป็น
กิจการท่ีผูส้อบบญัชีและบุคลากรมีความเป็นอิสระ 

(2.) ทาํหนงัสือยนืยนัความเป็นอิสระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง รวมทั้งระบุมาตรการท่ีจะดาํเนินการ
เพ่ือขจดัหรือลดผลกระทบของอุปสรรคความเป็นอิสระ (ถา้มี)ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้
เช่น ยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดา้นอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการใหบ้ริการตรวจสอบบญัชี 

 
 2.2.2 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 ลูกคา้ของผูส้อบบญัชีปฏิบติังานคนเดียว  ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็ก และมีบุคลากร
จาํกดั อาจขอรับบริการจากผูส้อบบญัชีในด้านอ่ืนๆ เช่น บริการให้คาํแนะนาํด้านการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภาย  บริการออกแบบและวางระบบบญัชี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางระบบงาน  การ
คาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหรือภาษีเงินเดือนและค่าแรง  ซ่ึงผูส้อบบญัชีต้องพิจารณาว่าการ
ให้บริการดงักล่าวมีผลกระทบต่อตวัเลข หรือขอ้มูลท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน
สอบบญัชีหรือไม่  หากมีผลกระทบโดยตรงผูส้อบบญัชีกไ็ม่ควรรับงานบริการอ่ืนๆ เพราะจะจาํให้
ผูส้อบบญัชีเขา้ข่ายการสอบทานผลงานของตนเอง  ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระ 
 
 2.2.3 การรักษาความลบั 
 ผูส้อบบญัชีและบุคลากรตอ้งป้องกนัและรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ตามขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณ  ขอ้กฎหมาย โดย 

(1.) ไม่นาํขอ้มูลใด ๆ ท่ีเป็นความลบัของลูกคา้มาเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือใชเ้พ่ือประโยชน์
ส่วนตวัหรือบุคคลอ่ืน  เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย
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หรือในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี เช่นการเป็นพยานในศาล  หรือการให้ผูส้อบบญัชีคน
ใหม่สอบทานกระดาษทาํการโดยไดรั้บอนุญาตจากลูกคา้แลว้ เป็นตน้ 

(2.) จดัทาํหนงัสือยนืยนัเร่ืองการรักษาความลบั   
(3.) มีระบบการเก็บรักษากระดาษทาํการ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลของลูกคา้ เพื่อเป็น

หลกัฐานในการตรวจสอบ และป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้ไม่มีอาํนาจหรือไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึง
เอกสารเหล่าน้ีได ้
 

 นอกจากน้ีศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2552)  ยงักล่าวว่าสาํนกังานสอบบญัชีควรจดัใหมี้นโยบาย 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสํานักงานสอบบัญชีและพนักงานปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะในเร่ืองความเป็นอิสระ นโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานควรกาํหนดให้ผูส้อบบัญชีให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้า ขอบเขตการ
ให้บริการ เพ่ือให้สํานักงานประเมินผลกระทบทั้งหมดต่อความเป็นอิสระและตอ้งสรุปว่ามีการ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของความเป็นอิสระ เพ่ือประเมินว่ามีสถานการณ์และความสัมพนัธ์ท่ีทาํให้
ขาดความเป็นอิสระ และประเมินขอ้มูลของการไม่ปฏิบติัตามนโยบายของความเป็นอิสระ รวมทั้ง
ดาํเนินการแกไ้ขหามาตรการป้องกนั หรือถอนตวัจากการเป็นผูส้อบบญัชีสํานกังานควรจดัให้มี
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่า สํานกังานจะไดรั้บแจง้การไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดของความเป็นอิสระ และช่วยสาํนกังานดาํเนินการท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขสถานการณ์
นั้น นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานควรประกอบดว้ยขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 
 (1) กาํหนดให้บุคลากรแจง้ต่อสํานกังานโดยทนัทีว่ามีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดในเร่ืองความ
เป็นอิสระ 
 (2)กาํหนดให้สาํนกังานส่ือสารเก่ียวกบัการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดในเร่ืองความเป็นอิสระทนัที
แก่ผูส้อบบญัชีและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งมีการดาํเนินการท่ีเหมาะสม 
 (3) หากจาํเป็น ผูส้อบบญัชีและบุคลากรควรส่ือสารให้สํานกังานทราบโดยทนัทีเก่ียวกบั
การดาํเนินการในการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองความเป็นอิสระ 
 (4) กาํหนดใหส้าํนกังานตอ้งไดรั้บหนงัสือยืนยนัจากพนกังานทุกคน รวมถึงหุน้ส่วนว่าตน
ไดป้ฏิบติัตามนโยบายและวิธีการปฏิบติัของสาํนกังานในเร่ืองความเป็นอิสระแลว้อยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ังสาํนกังานควรจดัให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน เพ่ือกาํหนดการป้องกนัท่ีจะช่วยลด
ขอ้จาํกดัจากความคุน้เคยกบัลูกคา้ลงไปในระดบัท่ีสามารถรับได ้เม่ือใช้บุคลากรคนเดียวกนัใน
ระยะเวลานาน เช่น ขอ้กาํหนดสําหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนเช่น การ
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หมุนเวียนผูส้อบบญัชีและพนักงานท่ีรับผิดชอบในการสอบทาน ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ 
 

2.3. การตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงความสัมพนัธ์กบัลูกค้าและงานทีมี่ลกัษณะเฉพาะ 
(Acceptance and Continuance of Client Relationships and specific 
Engagements) 
 

 ผูส้อบบญัชีต้องจดัให้มีนโยบายและวิธีปฏิบติัในเร่ืองการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า  เ พ่ือให้มีความเช่ือมั่นว่าผู ้สอบบัญชี และบุคลากรมีทักษะ  ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังาน มีเวลาและทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม สามารถปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งได ้ ตลอดจนเพ่ือใหผู้ส้อบบญัชีมีการประเมินความเส่ียง
ก่อนการตอบรับงานทั้งท่ีเป็นลูกคา้รายใหม่และลูกคา้รายเดิม อนัจะเป็นผลดีต่อการปฏิบติังาน
ตรวจสอบ และป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อผูส้อบบญัชีซ่ึงองคป์ระกอบสาํคญัของการ
ตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งงาน คือ 1) ความรู้ ความสามารถของผูส้อบบญัชีและบุคลากร  2) การ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง และ 3) ความซ่ือสัตยสุ์จริตของลูกคา้ 
 
 ในการตอบรับงานลูกคา้รายใหม่ และ ลูกคา้รายเดิม  ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนท่ี
สาํคญัคือ 1) ประเมินความเส่ียงก่อนตอบรับงานลูกคา้รายใหม่ 2) จดัทาํหนงัสือเสนอค่าสอบบญัชี
ต่อลูกคา้ (หากเป็นลูกคา้รายเดิมและไม่มีการเปล่ียนแปลงค่าบริการสอบบญัชี ไม่ตอ้งทาํก็ได)้   3) 
ส่งจดหมายสอบถามเหตุผลทางมรรยาทของวิชาชีพบญัชีกบัผูส้อบบญัชีรายเดิม (เฉพาะการตอบรับ
ลูกคา้รายใหม่)  และ 4) จดัทาํหนังสือตอบรับงานโดยมีเน้ือหาครอบคลุมการพิจารณาถึงความรู้ 
ความสามารถของผูส้อบบญัชีและบุคลากร  การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี 
และพิจารณาความซ่ือสตัยข์องลูกคา้ 
 
 หากผูส้อบบญัชีมีความจาํเป็นตอ้งยติุความสัมพนัธ์กบัลูกคา้/ถอนตวัจากการรับงานลูกคา้ 
อนัเน่ืองจากเหตุผลเก่ียวกบัความรู้ความสามารถแของผูส้อบบญัชีและบุคลากร หรือการปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี หรือ ความซ่ือสัตยข์องลูกคา้ ก็ตาม ผูส้อบบญัชีตอ้ง
กาํหนดขั้นตอนการยติุซ่ึงความสมัพนัธ์กบัลูกคา้อยา่งเหมาะสม โดย  

(1) บนัทึกเหตุการณ์และขอ้สรุปท่ีสําคญัท่ีนาํไปสู่การยุติซ่ึงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ รวมถึง
เอกสารการปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมาย (ถา้มี) 
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(2) จดัการประชุมกบัผูบ้ริหารของลูกคา้และผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลกิจการเพื่อหารือถึง
ขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ท่ีนาํไปสู่การถอนตวั 

(3) พิจารณาถึงผลกระทบจากการยติุซ่ึงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดทาง
วิชาชีพ ขอ้บงัคบั และขอ้กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) ตรวจสอบรายการยอดคงคา้งท่ีตอ้งเรียกเก็บจากลูกคา้  เม่ือมีการยุติซ่ึงความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้รายนั้น และดาํเนินการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพใหค้รบถว้น 

(5) ดาํเนินการปรับปรุงฐานขอ้มูลรายช่ือลูกคา้ท่ียติุซ่ึงความสัมพนัธ์จากรายการลูกคา้ปกติ 
(6) ดาํเนินการตอบกลบัหนงัสือสอบถามเหตุผลทางวิชาชีพจากผูส้อบบญัชีรายใหม่ของลูกคา้ 

(ถา้มี) 
 นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีควรบนัทึกขั้นตอนดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อเป็นหลกัฐาน  
พร้อมกบัส่งหนงัสือแจง้ใหลู้กคา้ทราบเหตุผลของการยติุความสัมพนัธ์ 
 
 นอกจากน้ีศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2552)  ยงักล่าวว่า  สํานักงานสอบบัญชีควรจัดให้มี
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานในการตอบรับงานและการคงไวซ่ึงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ท่ี
ออกแบบท่ีจะให้สํานกังานมัน่ใจว่าสํานกังานจะรับงานสอบบญัชีกบัลูกคา้ต่อเม่ือสํานักงานและ
ผูส้อบบญัชีมีความรู้ความสามารถท่ีจะดาํเนินการสอบบญัชีไดร้วมถึงเวลาและทรัพยากรในการ
ปฏิบติังานและสามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณไดร้วมทั้งต้องพิจารณาความซ่ือสัตย์
สุจริตของลูกคา้นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานควรกาํหนดให้สาํนกังานไดรั้บขอ้มูลท่ีจาํเป็น
ในแต่ละสถานการณก่อนท่ีจะรับงานสอบบญัชีจากลูกคา้รายใหม่หรือเม่ือตดัสินใจท่ีจะรับงานของ
ลูกคา้รายเดิม และถา้พบว่าอาจมี ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการรับงานจากลูกคา้ สาํนกังาน
ควรระบุว่าเหมาะสมหรือไม่ท่ีจะรับงานนั้น รวมทั้งถา้มีการระบุประเด็นแลว้ สาํนกังานตกลงท่ีจะ
รับงาน สํานักงานควรจดัทาํเอกสารบนัทึกวิธีการแก้ไขปัญหาดงักล่าว และหากผูส้อบบญัชีได้
ขอ้มูลท่ีจะทาํให้ปฏิเสธการรับงาน ก็ควรแจ้งให้สํานักงานทราบในทนัทีเพ่ือท่ีจะดาํเนินการท่ี
เหมาะสมต่อไป นอกจากน้ีสาํนกังานควรระบุสถานการณ์ท่ีหากสาํนกังานไดรั้บขอมูลดงักล่าวอาจ
ทาํให้ปฏิเสธการรับงาน นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานควรรวมถึงการพิจารณาความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพและกฎหมายสําหรับแต่ละสถานการณ์และขอ้กาํหนดในการรายงานผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง และความเป็นไปไดท่ี้อาจจะถอนตวัจากงานสอบบญัชี 
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2.4 ทรัพยากรบุคคล 
      (Human Resources) 
 
 ผูส้อบบญัชีตอ้งจดัให้มีนโยบายและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคล  อนัประกอบดว้ย 
การสรรหาและการรักษาบุคลากรไว ้ การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร การมอบหมายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน และการลงโทษทางวินยั  เพื่อให้มัน่ใจว่าผูส้อบบญัชีไดด้าํเนินการตาม
ระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเพียงพอและเหมาะสมองค์ประกอบสําคญัดา้นทรัพยากรบุคคล 
ประกอบดว้ย  

(1) การสรรหาและการรักษาบุคลากรไว้  ผู ้สอบบัญชีต้องมีการประเมินกําลังคนอย่าง
สมํ่าเสมอโดยจดัทาํประมาณการเวลา หรือ จาํนวนชัว่โมงท่ีตอ้งใชส้าํหรับแต่ละงานและ
ในภาพรวม 

(2) การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร  ผูส้อบบญัชีตอ้งจดัใหมี้นโยบายและวิธีปฏิบติัในการ
พฒันาความรู้ต่อเน่ืองสําหรับผูส้อบบญัชี และบุคลากรทุกคนและมีระบบการเก็บรักษา
ประวติัการเขา้รับการพฒันาดา้นวิชาชีพของผูส้อบบญัชี และบุคลากรทุกคน ตามเกณฑท่ี์
กาํหนดไว ้

(3) การมอบหมายงาน  ผูส้อบบญัชีตอ้งมีนโยบายและวิธีปฏิบติัดา้นการมอบหมายงาน โดย
คาํนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากรและความต่อเน่ืองในงาน รวมถึง
คาํนึงความเส่ียงจากความคุน้เคยกบัลูกคา้ 

(4) การรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบติัตามนโยบายการควบคุมคุณภาพ  ผูส้อบบญัชีตอ้งมี
นโยบายและวิธีปฏิบติัดา้นการรักษาระเบียบวินยั รวมทั้งขั้นตอนการลงโทษกรณีท่ีผูส้อบ
บัญชีหรือบุคลากรไม่ปฏิบัติตาม  เพิกเฉย หรือขาดความระมดัระวงัเอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบติังาน 

(5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูส้อบบัญชีต้องกาํหนดนโยบายการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งชดัเจน รวมทั้งกาํหนดตวัช้ีวดัการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรท่ีรวมถึงปัจจัยด้านคุณภาพงาน เช่น ความรู้ทางวิชาชีพและเชิงเทคนิค  
ความสามารถในการส่ือสาร  การเขา้รับการฝึกอบรมตามเกณฑท่ี์กาํหนด เป็นตน้ 

 
 นอกจากน้ีศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2552)  ยงักล่าวว่า  สํานักงานสอบบัญชีควรจัดให้มี
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีทาํให้มัน่ใจไดว้่าสํานักงานมีบุคลากรท่ีมีความรูท่ีเพียงพอ 
และสามารถท่ีจะปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัตาม
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กฎหมายและออกรายงานท่ีมีความเหมาะสมตามสถานการณ์สํานักงานควรมอบหมายความ
รับผิดชอบในแต่ละงานสอบบญัชีแก่ผูส้อบบญัชีและจดัให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน
โดยตอ้งระบุบทบาท ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถของผูส้อบบญัชีใหช้ดัเจน และมีการ
ส่ือสารไปยงัผูส้อบบญัชีนอกจากน้ีผูส้อบบญัชีควรมัน่ใจว่าทีมตรวจสอบและผูเ้ช่ียวชาญ (ท่ีไม่ได้
เป็นส่วนหน่ึงของทีมตรวจสอบ) มีความสามารถและมีศกัยภาพท่ีจะทาํงานสอบบญัชีใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และขอ้กาํหนดท่ีทางการและกฎหมายกาํหนด และออกรายงานการสอบบญัชี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 

2.5. การปฏิบัติงาน 
(Engagement Performance) 
 

  ผูส้อบบญัชีต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบติัในการปฏิบติังานและการจดัทาํเอกสาร
หลกัฐานของงานให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ   มีระบบการทาํงานท่ีออกแบบมาเพื่อใหค้วาม
เช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าในการปฏิบติังานมีการวางแผนงาน การควบคุมงาน และการสอบทาน
งาน ตลอดจนมีการปรึกษาหารืออยา่งพอเพียง  เพ่ือใหส้ามารถออกรายงานของผูส้อบบญัชีไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 
  2.5.1 การปฏิบติังานและการจดัทาํเอกสารหลกัฐานของงาน มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัคือ   

(1) การวางแผนงาน  การควบคุมงาน  การสอบทานงาน   
(2) การปรึกษาหารือ และความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  และ  
(3) การจดัทาํเอกสารหลกัฐานของงาน 

 
  2.5.2 การวางแผนงาน เป็นตวักาํหนดทิศทางของงาน  ซ่ึงจะช่วยให้ผูส้อบบญัชีและ
บุคลากรทราบถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และวตัถุประสงค ์รวมถึงประเด็นท่ีสาํคญัของานนั้น ๆ  
โดยมีขั้นตอนสาํคญัของการวางแผนคือ 

(1) ประเมินความเป็นอิสระและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  และความพร้อมของบุคลกรท่ี
จะเขา้ทาํการตรวจสอบ 

(2) รวบรวมขอ้มูลธุรกิจท่ีตรวจสอบ และจดัประชุมวางแผนการตรวจสอบ 
(3) กาํหนดระดบัความมีสาระสาํคญั 
(4) วิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงิน ประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชี 
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(5) พฒันาแผนการสอบบญัชีโดยรวม  และแนวทางการสอบบญัชี 
(6) พิจารณาการใชท่ี้ปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญ 
(7) การส่ือสารกบัผูบ้ริหารกิจการเพ่ือทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนการตรวจสอบ 

 
  2.5.3 การควบคุมงาน ผูส้อบญัชีเป็นผูค้วบคุมงานเพ่ือติดตามความคืบหนา้ของการปฏิบติั
ตาม  ให้ความช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้น  พิจารณาความจาํเป็นท่ีตอ้งใชท่ี้ปรึกษาหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ และประเดน็ท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจปรับเปล่ียนแผนตามสถานการณ์  รวมทั้ง
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเวลาท่ีใชไ้ปในการปฏิบติังาน 
 
  2.5.4 การสอบทานงาน ผูส้อบบญัชีตอ้งจดัใหมี้การสอบทานงาน  โดยงานของบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์นอ้ยกวาไดรั้บการสอบทานจากผูท่ี้มีอาวุโสมากกว่าอยา่งทนัเวลา  เพื่อพิจารณาว่าได้
มีการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพและขอ้กาํหนดทางกฎหมายอย่างถูกตอ้ง  และเพื่อให้ได้
หลกัฐานอยา่งเพยีงพอและเหมาะสมต่อการออกรายงาน 
 
  2.5.5 การปรึกษาหารือ และความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  ผูส้อบบญัชีควรจะส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ในสถานการณ์ท่ีเกิดความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  
ผูส้อบบญัชีควรดาํเนินการคล่ีคลายอย่างรวดเร็วผ่านการพูดคุยกบับุคลากร  และในกรณีท่ีจาํเป็น
ผูส้อบบญัชีอาจตอ้งขอคาํปรึกษาหารือจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอกดว้ย  โดยจดัทาํเอกสารหลกัฐาน
บนัทึกขอ้สรุปความคิดเห็นท่ีแตกต่าง เหตุผลสนบัสนุน ตลอดจนขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งเก็บไวใ้น
แฟ้มงาน 
  2.5.6 การจดัทาํเอกสารหลกัฐานของงาน  ผูส้อบบญัชีตอ้งจดัทาํแฟ้มงานขั้นสุดทา้ยใหแ้ลว้
เสร็จในเวลาท่ีเหมาะสมหลงัจากท่ีออกรายงานของผูส้อบบญัชีเสร็จส้ินแลว้  โดยปกติแลว้ไม่เกิน 
60 วนั ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี   เอกสารหลกัฐานของงานควรถูกจดัเก็บไวใ้น
สถานท่ีท่ีปลอดภยัในระยะเวลาท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูส้อบบญัชีแต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าตามท่ี
กฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดไว ้ มีการสาํรองขอ้มูล  มีการควบคุมการเรียกใชแ้ฟ้มงานอยา่งรัดกุม  
การเปิดเผยขอ้มูลตอ้เป็นไปตามท่ีกฎหมายหมาย / ขอ้บงัคบั หรือไดรั้บอนุญาตจากลูกคา้เป็นกรณี
เฉพาะและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
  นอกจากน้ีศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2552)  ยงักล่าวว่า  สํานักงานสอบบัญชีควรจัดให้มี
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีทาํให้มัน่ใจไดว้่างานสอบบญัชีไดต้รวจสอบตามมาตรฐาน
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วิชาชีพ กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัตามกฎหมายและเพียงพอให้ผูส้อบบญัชีออกรายงานท่ีมีความ
เหมาะสมตามสถานการณ์นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานควรประกอบดว้ยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมความสมํ่าเสมอของคุณภาพงานสอบบัญชีการกาํกับดูแลความรับผิดชอบ และการ
ตรวจทานความรับผิดชอบ โดยการตรวจทานนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานควรทาํโดยผูท่ี้มี
ประสบการณ์  มากกว่า 
 
  การขอคาํปรึกษาหารือสํานกังานควรจดัให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีทาํให้
มัน่ใจไดว้่า มีการปรึกษาในประเด็นท่ียากหรือมีขอ้โตแ้ยง้ มีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะทาํใหบุ้คลากร
ปรึกษาหารือไดแ้ละตอ้งบนัทึกลกัษณะ ขอบเขต และขอ้สรุป ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการ
ปฏิบติัตามขอ้สรุปดงักล่าว 
 
  การสอบทานการควบคุมคุณภาพการปฏิบติังานสาํนกังานควรจดัใหมี้นโยบายและขั้นตอน
การปฏิบติังาน โดยกาํหนดใหมี้การตรวจทานคุณภาพงานสอบบญัชีท่ีมีการใชดุ้ลยพินิจ และจดัให้
มีการสอบทานคุณภาพงานสอบบญัชีสําหรับการตรวจสอบบริษทัจดทะเบียน รวมทั้ งกาํหนด
กฎเกณฑ์ในการจดัให้มีการสอบทานคุณภาพงานสอบบญัชีสําหรับการตรวจสอบ หรือการสอบ
ทานงบการเงินหรือการให้บริการอ่ืน นอกจากน้ีสํานักงานควรจดัให้มีนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีให้เวลาในการสอบทานคุณภาพงานสอบบญัชีโดยกาํหนดให้มีการสอบทานคุณภาพ
งานสอบบญัชีเสร็จส้ินก่อนการออกรายงานการสอบบญัชีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานน้ี 
รวมถึงการปรึกษาหารือในประเด็นสาํคญักบัผูส้อบบญัชีการตรวจทานงบการเงิน การออกรายงาน 
การสอบทานเอกสารการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจของทีมตรวจสอบ และการประเมิน
ขอ้สรุปท่ีนาํไปสู่การออกรายงานและพิจารณาว่ารายงานท่ีออกเหมาะสมสําหรับงบการเงินของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยส์ํานกังานควรจดัให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน
ก่อนออกรายงานการสอบบญัชี โดยมีการประเมินความเป็นอิสระ มีการปรึกษาเก่ียวกบัประเด็น
สาํคญัท่ีมีความเห็นไมตรงกนั หรือประเดน็ท่ียากซบัซอ้นและขอ้สรุปในประเดน็ดงักล่าว 
 
  การแต่งตั้งผูส้อบทานคุณภาพงานสอบบญัชีสาํนกังานควรจดัใหมี้นโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีการแต่งตั้ งผูส้อบทานคุณภาพงานสอบบญัชีโดยให้บุคคลนั้นมีคุณสมบติัดา้น
เทคนิคในการทาํหนา้ท่ีดงักล่าว รวมถึงประสบการณ์และมีการกาํหนดระดบัความสาํคญัในเร่ืองท่ี
ผูส้อบทานคุณภาพจะตอ้งปรึกษากบัผูส้อบบญัชีเง่ือนไขท่ีสาํคญัของผูส้อบทานคุณภาพงานสอบ
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บญัชีคือ จะตอ้งมีความเป็นอิสระ โดยจะตอ้งไม่ใช่ผูท่ี้ปฏิบติังาน หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานสอบ
บญัชีนั้นๆ ทั้งในดา้นการสอบทานงาน (Peer Review) หรือผูท่ี้ใหค้าํปรึกษา 
 
  การบนัทึกการสอบทานการควบคุมคุณภาพสาํนกังานควรจดัใหมี้นโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในการบนัทึกการสอบทานคุณภาพว่ามีการปฏิบติัตามนโยบายการควบคุมคุณภาพ 
รวมทั้งมีการสอบทานคุณภาพเสร็จส้ินก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
  ความเห็นท่ีแตกต่างกนัสํานักงานควรจดัให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อ
แกปั้ญหาท่ีเกิดจากความเห็นท่ีแตกต่างกนัของทีม หรือท่ีปรึกษา หรือผูส้อบบญัชีกบัผูส้อบทาน
คุณภาพโดยตอ้งบนัทึกขอ้สรุป และตอ้งไม่ออกรายงานก่อนวนัท่ีแกปั้ญหาเสร็จ 
 
  เร่ืองอ่ืนๆสาํนกังานควรจดัให้มีนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบติังานในการรักษาความลบั
(Confidentially) ความซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity) การเกบ็รักษาขอ้มูลเอกสารในช่วงเวลาท่ีกฎหมาย
กาํหนด (Retention of Engagement Document)  
 

2.6. การติดตามผล 
(Monitoring) 
 

 การติดตามผล (Monitoring) เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการประเมินว่านโยบายและวิธี
ปฏิบติัการควบคุมคุณภาพว่ามีการออกแบบไวอ้ยา่งเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบติัตามอยา่งมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ รวมทั้ง จดัให้มีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมคุณภาพ
เม่ือพบว่ามีขอ้บกพร่อง หรือมาตรฐานและวิธีปฏิบติัทางวิชาชีพเปล่ียนแปลงไป  โดยผูส้อบบญัชี
ตอ้งจดัใหมี้การทาํเอกสารท่ีเก่ียวกบัดา้นการติดตามผลในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 1) วิธีการติดตามผลและ
การตรวจสอบ 2) การประเมินผล และการส่ือสาร และการแกไ้ขเร่ืองท่ีมีขอ้บกพร่องและ 3)ขอ้
ร้องเรียนและขอ้กล่าวหา 
 
 2.6.1 วิธีการติดตามผลและการตรวจสอบ  สามารถแบ่งได ้2 ระดบั คือ  

(1) การติดตามผลระดบัภาพรวม  เป็นกระบวนการสอบทานระบบการควบคุมคุณภาพว่า
นโยบายและวิธีปฏิบติัในแต่ละองค์ประกอบของระบบการควบคุมคุณภาพมีการนาํไป
ปฏิบติัอยา่งเหมาะสมหรือไม่  ซ่ึงควรทาํเป็นประจาํทุกปี   
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(2) การติดตามผลระดบังาน  เป็นการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบในแต่ละงาน  
เพ่ือให้มัน่ใจว่าผูป้ฏิบติังานมีการนาํนโยบายและวิธีปฏิบติัของระบบควบควบคุมคุณภาพ
ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 2.6.2 การประเมินผล  การส่ือสารและการแก้ไขข้อบกพร่อง  ผูส้อบบัญชีอาจพบว่า
ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากการกาํหนดนโยบายไม่เหมาะสม หรือจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตาม หรือ
บุคลากรมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ ผูส้อบบญัชีและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งร่วมกนัพิจารณาหา
สาเหตุและแนวทางการแกไ้ข รวมทั้งกาํหนดผูรั้บผิดชอบในการแกไ้ข และระยะเวลาในการแกไ้ข   
หลงัจากประเมินติดตามผลแลว้ ตอ้งจดัทาํรายงานการติดตามผล  และจดัประชุมเป็นทางการเพ่ือให้
มีการส่ือสารผลของการประเมินติดตามผล การเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายและวิธีการ
ปฏิบติังานใหบุ้คลากรไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง 
 
 2.6.3 ขอ้ร้องเรียนและขอ้กล่าวหา  ในกรณีท่ีมีขอ้เรียนจากลูกคา้ บุคคลภายนอก หรือ
หน่วยงานกาํกบัดูแลเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีหรือบุคลากรไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพบญัชีหรือ
ระบบการควบคุมคุณภาพ  ผูส้อบบญัชีตอ้งจดัการโดยเร็ว หรืออาจจาํเป็นตอ้งขอคาํปรึกษาดา้น
กฎหมายจากภายนอกตามความเหมาะสม 
 
 นอกจากน้ีศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2552)  ยงักล่าวว่า  สํานักงานสอบบัญชีควรจัดให้มี
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีให้ความเช่ือมัน่ว่านโยบายของระบบการควบคุมคุณภาพ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจมีความเพยีงพอ และดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิผล โดยมีการพิจารณาและ
ประเมินผลระบบการควบคุมคุณภาพอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการสุ่มตรวจทานเป็นระยะ โดยตรวจ
อย่างน้อยหน่ึงงานต่อหน่ึงผูส้อบบัญชีสํานักงานควรส่ือสารให้ผูส้อบบัญชีและบุคคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งทราบเก่ียวกบัจุดอ่อนท่ีพบจากขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ และแนะนาํวิธีการแกไ้ขท่ี
เหมาะสมขอ้แนะนาํวิธีการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ย 
 (1) การใชว้ิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสมกบัผูส้อบบญัชีและบุคคลากร 
 (2) การส่ือสารส่ิงท่ีพบไปยงัผูท่ี้รับผดิชอบในการฝึกอบรมและผูท่ี้พฒันาวิชาชีพ 
 (3) เปล่ียนนโยบายและขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ 
 (4) การลงโทษทางวินยัแก่ผูท่ี้ไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบาย และขั้นตอนของสํานกังาน 
โดยเฉพาะผูท่ี้กระทาํผดิซํ้ า 
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 สาํนกังานสอบบญัชีควรจดัให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีให้ความเช่ือมัน่ว่ามี
การจดัการท่ีเหมาะสมกบัขอ้ร้องเรียนและขอ้กล่าวหาว่างานของสาํนกังานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ กฎระเบียบและขอ้บงัคบัดา้นกฎหมายและขอ้กล่าวหาว่าไม่ปฏิบติัตามนโยบายการควบคุม
คุณภาพในขั้นตอนน้ีสํานกังานควรมีช่องทางให้บุคคลากรแจง้ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม 
และมีมาตรการความปลอดภยัแกผูแ้จง้ และถา้ระหว่างการสอบสวนขอ้ร้องเรียนและขอ้กล่าวหา 
พบว่ามีขอ้บกพร่องของนโยบายการควบคุมคุณภาพ หรือการไมปฏิบติัตามระบบสาํนกังานควรหา
ทางแกไ้ขท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีระบบการควบคุมคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพรวมถึง ระบบการติดตามท่ี
ออกแบบให้ไดค้วามเช่ือมัน่ว่านโยบายและกระบวนการความคมคุณภาพเพียงพอและดาํเนินงาน
อยา่งเหมาะสม  
 การบนัทึกหลกัฐานของการควบคุมคุณภาพสาํนกังานควรจดัใหมี้นโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีกาํหนดให้มีการบนัทึกและเก็บเอกสารหลกัฐานของระบบควบคุมคุณภาพ และมีการ
เก็บรักษาเอกสารในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงเพียงพอท่ีจะใหส้ามารถประเมินผลว่ามีการปฏิบติัตามระบบ
การควบคุมคุณภาพ รวมทั้ งกาํหนดให้มีการบนัทึกขอ้ร้องเรียน ขอ้กล่าวหา และการแกปั้ญหา
ดงักล่าว ผูส้อบบญัชีควรเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัประเดน็ท่ีพบเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
จรรยาบรรณและการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้กาํหนดในเร่ืองความเป็นอิสระท่ี
เก่ียวกบัแต่ละงานสอบบญัชีและการอภิปรายกบัสาํนกังานเพ่ือสรุปความเห็น ขอ้สรุปเก่ียวกบัการ
ตอบรับงาน และการสอบบญัชีลกัษณะและขอบเขต และขอ้สรุปเก่ียวกบัการปรึกษาในช่วงระหว่าง
การปฏิบติังานสอบบญัชี 
 

2.7 งานวจัิยอืน่ ๆ 

 ในระหว่างปี 2557 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยฝ่ายพฒันาและกาํกบัดูแล
คุณภาพผูส้อบบญัชีไดท้าํการตรวจเยี่ยมสํานักงานสอบบญัชีจาํนวน 9 สํานกังาน ซ่ึงเป็นไปโดย
สมคัรใจ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสอบทานและให้คาํแนะนาํในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC1) โดยพบขอ้สังเกตในแต่ละองคป์ระกอบของ TSQC1 ดงัน้ี(สภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์,2557) 
 1. ความรับผดิชอบของผูน้าํต่อคุณภาพภายในสาํนกังาน  พบวา่มีการกาํหนดนโยบายในแต่
ละดา้น  แต่ยงัไม่ไดก้าํหนดวิธีปฏิบติัและการนาํไปปฏิบติัใชใ้ห้ครบถว้นในแต่ละองค์ประกอบ  
นอกจากน้ียงัพบว่าสาํนกังานให้ความสนใจดา้นการแข่งขนัทางธุรกิจและการขาดทรัพยากรบุคคล
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ท่ีมีคุณภาพ  และเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหส้าํนกังานยงัดาํเนินการในเร่ืองการปรับปรุงและพฒันา
ระบบงานใหส้อดคลอ้งกบั STQC1 ไม่ครบถว้นและสมบูรณ์ 
 2.ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง   พบว่า 1) สาํนกังานไม่มีระบบติดตาม และ
ตรวจสอบท่ีชัดเจนว่าผูส้อบบัญชี และบุคลากรทุกคนได้จัดทาํหนังสือยืนยนัความเป็นอิสระ
ครบถว้น  2) สาํนกังานส่วนใหญ่มีการให้บริการอ่ืน เช่น การให้คาํปรึกษาธุรกิจ /บญัชี/ภาษี  แต่ยงั
ไม่ไดก้าํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการใหบ้ริการอ่ืน เพ่ือใหมี้ความชดัเจนในการปฏิบติัท่ี
ระบุถึงบริการต้องห้าม หรือบริการท่ีตอ้งมีการพิจารณาและอนุมติัโดยหัวหน้าสํานักงานอย่าง
เหมาะสม และ 3) การกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัการจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน และการเขา้ถึง
เอกสารหลักฐานดังกล่าวยงัไม่ชัดเจน เช่น ไม่ได้กําหนดสิทธิการเข้าถึงแฟ้มข้อมูล  ไม่ได้
กาํหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบในการควบคุมการเบิก-จ่ายแฟ้มเอกสาร เป็นตน้ 
 3.การตอบรับงาน  พบว่าส่วนใหญ่สาํนกังานใชดุ้ลยพินิจของหวัหนา้สาํนกังานเป็นหลกั  
สํานักงานมีการนําแบบประเมินความเส่ียงในการตอบรับงานมาใช้  แต่เอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินความเส่ียงยงัมิไดมี้การรวบรวมไว ้และในกรณีท่ีมีการประเมินระดบัความ
เส่ียงสูง มิไดมี้คาํอธิบายเหตุผล นอกจากนั้นมิไดมี้การระบุวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองความ
เส่ียงดงักล่าว 
 4.ทรัพยากรบุคคล   พบว่าอตัราการหมุนเวียนของพนกังานในสาํนกังานสอบบญัชีมีอตัรา
สูง  และการขาดผูช่้วยในช่วงมีปริมาณงานมาก  การบริหารดา้นบุคลากรมีรูปแบบไม่เป็นทางการ  
สํานักงานยงัไม่มีการจัดทาํขอ้มูลชั่วโมงใช้จริงของแต่ละงาน  และข้อมูลชั่วโมงทาํงานของ
พนกังานแต่ละระดบั (Work Load) เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนทรัพยากรท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ี
ส่วนใหญ่แลว้ยงัไม่ไดจ้ดัทาํคาํบรรยายลกัษณะงาน (Job description) 
 5.การปฏิบติังาน  พบว่า  1)การจดัทาํแผนการตรวจสอบไม่มีการจดัทาํเอกสารหลกัฐาน  
ทั้งน้ีแผนการตรวจสอบควรจดัทาํให้ครอบคลุมถึงการประเมินความเส่ียงจากการตรวจสอบ การ
กาํหนดระดบัความมีสาระสาํคญั เกณฑใ์นการเลือกตวัอยา่ง เป็นตน้  2) หลกัฐานการลงลายมือช่ือ
และวนัท่ี ของผูจ้ดัทาํและผูส้อบทานในกระดาษทาํการไม่ครบถว้น  สาํนกังานควรมีขอ้กาํหนดท่ี
ชดัเจนในเร่ืองการสอบทานงานของผูส้อบบญัชี ผูรั้บผิดชอบงานในเร่ืองใดบา้ง  3) ส่วนใหญ่จะ
เน้นการตรวจสอบแบบเน้ือหาสาระอย่างเดียว  มีการใช้วิธีการทดสอบการควบคุมค่อนขา้งน้อย  
และเม่ือไดมี้การทดสอบการควบคุมแลว้ แต่ไม่มีการนาํผลสรุปการทดสอบการควบคุมมาใชใ้นการ
วางแผนการตรวจสอบตอนส้ินปี  และ 4) การกาํหนดวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบไม่เพียงพอ และ
เหมาะสม  โดยท่ีไม่พบบนัทึกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลและเหตุผลในการกาํหนดสมมติฐานท่ีใชใ้นการ
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กาํหนดระดับค่าความคาดหวงั และไม่มีการอธิบายเหตุผลของผลต่างท่ีเพ่ิมข้ึน-ลดลงอย่างมี
นยัสาํคญั ไม่มีการจดัทาํทะเบียนคุมรวบรวมแฟ้มงานขั้นสุดทา้ย เป็นตน้ 
 6.การติดตามผล  พบวา่ยงัมิไดก้าํหนดวิธีปฏิบติัดา้นการติดตามผลท่ีเหมาะสมกบัขนาดการ
ดาํเนินงานของสาํนกังาน รวมทั้งยงัมิไดน้าํไปปฏิบติั 
  
 ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2552) กล่าวว่า ลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของนโยบายและ
วิธีการปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชีข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บัขนาด
ของกิจการ ลกัษณะของงานบริการ ลกัษณะโครงสร้างขององค์กร ขอ้พิจารณาด้านตน้ทุนและ
ผลประโยชน ์ซ่ึงอาจทาํใหส้าํนกังานสอบบญัชีมีนบายและวิธีปฏิบติัในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั  
โดยสาํนกังานบญัชีควรส่ือสารให้บุคลากรทราบถึงนโยบายและวิธีการปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุม
คุณภาพ และนาํไปปฏิบติัจริง 

 สมพงษ ์พรอุปถมัภ ์(2554) กล่าวว่า TSQC1 เป็นประเดน็น่าสนใจในประเทศไทยในระยะ
น้ีเน่ืองจากมาตรฐานฉบับน้ีมีผลกระทบกับการควบคุมคุณภาพในระดับสํานักงานสอบบัญชี 
นอกเหนือจากระดบังานสอบบญัชีท่ีกาํหนดโดยมาตรฐานการสอบบญัชีรหัส 220 มาตรฐาน
ดงักล่าวกาํหนดไว ้7 ประเด็นสาํคญัไดแ้ก่ ความรับผิดชอบของผูน้าํ ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ การ
ตอบรับและดาํรงไวซ่ึ้งความต่อเน่ืองของลูกคา้ ทรัพยากรบุคคล ผลการปฏิบติังาน การติดตามผล
และการจดัการเอกสารหลกัฐาน ความเขา้ใจในการนาํไปปฏิบติัยงัมีความแตกต่างหลากหลาย
โดยเฉพาะกบัสาํนกังานขนาดกลางและขนาดเลก็ การประเมินผลลพัธ์จากการปฏิบติัตามมาตรฐาน
ก็ยงัไม่มีคาํตอบ การบงัคบัใชท่ี้ยงัไม่ชดัเจนมีจุดเร่ิมตน้จากคาํถามท่ีว่าหน่วยงานใดจะเป็นผูก้าํกบั
ดูแลตามมาตรฐานฉบบัน้ี และตามมาดว้ยประเด็นถดัมาคือสํานักงานสอบบญัชีทุกแห่งจะตอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีหรือไม่ 

 ผูส้อบบญัชี รวมถึงผูช่้วยผูส้อบบญัชี และบุคลากรของสํานกังานสอบบญัชี  ควรมีความ
เขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและกระบวนการในการควบคุมคุณภาพของสาํนกังานบญัชีท่ีตนปฏิบติังาน
อยู่และสามารถนําไปปฏิบติัให้เกิดคุณภาพท่ีเป็นรูปธรรมได้จริง  ซ่ึงความสามารถในการนํา
นโยบายและกระบวนการในการควบคุมคุณภาพมาใชใ้นทางปฏิบติัของผูส้อบบญัชีรวมถึงผูช่้วย
ผูส้อบบญัชีอาจแตกต่างกนัออกไป   นอกจากน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ ความสามารถใน
การปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของผูส้อบบญัชี อาจแตกต่างกนัตามลกัษณะส่วน
บุคคลของผูส้อบบญัชี 
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 สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2556)  ซ่ึงกล่าวว่าผูน้าํองคก์ร หรือผูส้อบบญัชีท่ี
ปฏิบติังานคนเดียว  ตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อคุณภาพงาน การจดัทาํนโยบายและวิธีปฏิบติัการควบคุม
คุณภาพ  การมอบหมายความรับผิดชอบการปฏิบติัการควบคุมคุณภาพใหบุ้คลากรท่ีเหมาะสม และ
ส่ือสารนโยบายและวิธีปฏิบติัใหทุ้กคนในสาํนกังานไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง  การปรับเปล่ียนทศันคติ
ของผูน้าํจะช่วยขบัเคล่ือนให้เกิดผลสาํเร็จในการนาํระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี  ผูน้าํ
ซ่ึงกคื็อตวัของผูส้อบบญัชีเอง ตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมและเป็นแบบอยา่งในการทาํงานตามระบบการควบคุม
คุณภาพท่ีไดก้าํหนดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีมีความเหมาะสมและเก่ียวขอ้งกบังานท่ีตนเอง
ปฏิบัติ  นอกจากน้ีผูส้อบบัญชีรับอนุญาตและบุคลากรต้องทาํความเข้าใจในข้อกาํหนดของ
มาตรฐาน TSQC 1 รวมทั้งขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
,2557)  
 ผลการตรวจเยีย่มการสอบทานการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ฉบบัท่ี 1 (TSQC1) ของสาํนกังานสอบบญัชี โดยสภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2557)  
จากการสอบทานระบบการควบคุมคุณภาพเก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อคุณภาพภายใน
สํานักงาน พบว่ามีการกาํหนดนโยบายในแต่ละดา้น แต่ยงัมิได้กาํหนดวิธีปฏิบติัและการนาํไป
ปฏิบติัใชใ้หค้รบถว้นในแต่ละองคป์ระกอบ   
 
 เอกพล คงมา และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2556) กล่าวว่าผูส้อบบญัชีส่วนใหญ่เขา้ใจถึง
บทบาทและหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของผูน้าํสาํนกังานต่อการกาํหนดใหมี้การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการ
มอบหมายความรับผดิชอบและส่ือสารไปยงับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ห็นความสาํคญัของการควบคุม
คุณภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 เอกพล คงมา และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2556) กล่าวว่าผูส้อบบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจและ
คาดว่าจะสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัดี  โดยเหตุผลท่ีสนบัสนุนขอ้มูลดงักล่าวคือโดยส่วน
ใหญ่ผูส้อบบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2553 อยูก่่อนแลว้ และไดย้ดึถือขอ้บงัคบัดงักล่าวในการปฏิบติังานสอบ
บญัชีแต่เดิม  

 
 วลยัลกัษณ์  สุวรรณวลยักร และคณะ (2556) กล่าวว่าผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีตอ้ง

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี และปฏิบติัหนา้ท่ีของตนโดยสุจริต  ในปัจจุบนั
บริษทัชั้นนาํต่าง ๆ เช่น บริษทับอช แอนด ์ลอมบ ์(ประเทศไทย) จาํกดั และ Johnson Controls, lnc.
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ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนความมีจริยธรรมแก่บุคลากร  โดยกาํหนดไวใ้นแนวทางการปฏิบติังาน
ขององคก์ร  เพือ่ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี และการทาํงานเป็นทีม  ทาํใหบุ้คลากร
สามารถสร้างสรรคแ์ละแสดงศกัยภาพออกมาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  
 เอกพล คงมา และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2556) กล่าวว่าผูส้อบบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัมาตรฐานในเร่ืองการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกค้าและงานท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะในระดบัดี   
 

เอกพล คงมา และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2556) กล่าวว่าผูส้อบบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจและ
คาดวา่จะสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัดีเขา้ใกลร้ะดบัพอใช ้อาจเน่ืองมาจากการจดัหาผูช่้วย
ผูส้อบบญัชีในปัจจุบนัมีแนวโนม้หายากข้ึนเพราะผูเ้รียนจบบญัชีส่วนใหญ่ไม่ชอบงานสอบบญัชี
เพราะทาํงานหนกั  ทาํให้บางคร้ังหัวหนา้สํานกังานจาํเป็นตอ้งเลือกบุคคลท่ีสมคัรใจทาํงานก่อน 
โดยไม่คาํนึงถึงความรู้ ความสามารถในงานสอบบญัชี  

 
ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2555 อา้งถึง จกัรพงษ ์รัตนะ ,2547) ซ่ึงกล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลน

ทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึงจะพบมากในสํานกังานสอบ
บัญชีขนาดเล็กและขนาดกลาง  รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและการ
ติดต่อส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
 เอกพล คงมา และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2556) กล่าวว่าผูส้อบบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจและ
คาดว่าจะสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัดี  แต่คะแนนเฉล่ียในส่วนของการจดัให้มีการสอบ
ทานการควบคุมคุณภาพงาน (Engagement Quality Control Review: EQCR) อยูใ่นระดบัพอใช ้ซ่ึง
อาจเป็นขอ้สังเกตไดว้่าผูส้อบบญัชีอาจยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
เท่าท่ีควร อีกทั้งลูกคา้ของผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีอิสระหรืออยูส่าํนกังานขนาดเลก็ยงัไม่เขา้ข่าย
ท่ีจะตอ้งทาํ EQCR เน่ืองจากเป็นกิจการขนาดเลก็ 
 
 ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2555 อา้งถึง จกัรพงษ ์รัตนะ ,2547) ซ่ึงกล่าวว่าในการปฏิบติังานสอบ
บญัชีปัญหาท่ีสาํคญัในเร่ืองของการแต่งตั้งผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพ  การใชค้วามสงสัยเยีย่งผู ้
ประกอบวิชาชีพ(Professional Skepticism) ในการปฏิบติังานสอบบญัชี และการบนัทึกขอ้มูล
หลกัฐานในกระดาษทาํการ (Documentation) ของสาํนกังาน 
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 เอกพล คงมา และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2556) กล่าวว่าผูส้อบบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจใน
การการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เก่ียวกบัการติดตามผลในระดบัพอใช้
โดยผูส้อบบญัชียงัไม่เขา้ใจกบัการประเมินผล การส่ือสารผลการประเมินและขอ้บกพร่องท่ีพบและ
ทาํให้ไม่มีหลกัฐานในการประเมินขอ้บกพร่องในงานท่ีทาํเพ่ือนาํไปสู่การวางแผนการปฏิบติังาน
ในปีถดัไป 

 สุพรรณา  บุญมาวงศ ์( 2551)  ซ่ึงกล่าวว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสาํนกังานหรือ
ผูส้อบบญัชี ประกอบดว้ยลกัษณะทัว่ไปของผูส้อบบญัชีและผูช่้วยผูส้อบบญัชี ลกัษณะและรูปแบบ
ของงบการเงิน กระบวนการในการใหบ้ริการตรวจสอบบญัชี ลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ  
 
 ปภาวี  สุขมณี และคณะ (2553)  กล่าวว่าผูส้อบบญัชีในกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ท่ีมี
ประสบการณ์การตรวจสอบบญัชีแตกต่างกนัจะส่งผลให้ความสามารถในการใชเ้ทคนิคและการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี รวมไปถึงคุณภาพการสอบบญัชีแตกต่างกนัดว้ย 

 วลยัลกัษณ์  สุวรรณวลยักร และคณะ (2556)  ซ่ึงกล่าวว่าผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี
จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการสอบบญัชีเพียงพอต่อการปฏิบติังานในวิชาชีพ   รวมไปถึง
ความรู้เก่ียวกบักฎหมายธุรกิจ  เช่น มาตรฐานการตรวจสอบบญัชี รหัส 250 เร่ืองการพิจารณา
กฎหมายและขอ้บงัคบัในการตรวจสอบงบการเงิน  กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีทาํความเขา้ใจกฎหมาย
และขอ้บงัคบัท่ีมีผลบงัคบัใชก้บักิจการ  ในการไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในกิจการและสภาพแวดลอ้ม
ของกิจการ เป็นตน้  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากการศึกษา ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี 
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บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ(TSQC1)ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยทาํการทดสอบความแตกต่างของความสามารถใน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1)ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาํแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยมีวิธีดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ท่ีมีรายช่ือ
เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภจ์าํนวน 846 ราย ณ  วนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2557 
 

3.2วธีิการเลอืกตัวอย่าง 
 เน่ืองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเปิดเผยรายช่ือในเวบ็ไซตข์องสภาวิชาชีพบญัชี  ในพระ
บรมราชูปถมัภมี์ลกัษณะการปฏิบติังานกระจายอยูใ่นสาํนกังานสอบบญัชีและบางส่วนเป็นผูส้อบ
บญัชีอิสระ ซ่ึงซ่ึงทาํให้ผูว้ิจยัยงัไม่สามารถทราบได้แน่ชัดว่าผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติังานใน
สังกดัสํานักงานหรือเป็นผูส้อบบญัชีอิสระ  จึงไดก้าํหนดไวใ้นแบบสอบบถามเพ่ือคดัครองใน
ภายหลงั   และจากการทบทวนวรรณกรรมยงัไม่พบว่ามีงานวิจยัหรือบทความเร่ืองใดอา้งอิงถึง
ตวัเลขเก่ียวกบัจาํนวนของผูส้อบบญัชีในสํานักงานและผูส้อบบญัชีอิสระ  ทาํให้ผูว้ิจยัตอ้งใช้วิธี
เลือกกลุ่มอยา่งจากประชากรท่ีมีอยูท่ ั้งหมด 846 ตวัอยา่ง   

 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามความความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และความสามารถในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ(TSQC1) ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยแบ่งคาํถามออกเป็น 7 ส่วน 
(ดูแบบสอบถามในภาคผนวก)  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ส่วนที่ 1เป็นคาํถามคาํถามปลายปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ (Multiple Choice)
เพียงขอ้ใดขอ้หน่ึง  เพ่ือคดัครองว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูส้อบบญัชีอิสระ หรือ ผูส้อบบญัชีใน
สังกัดสํานักงานเน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของผูส้อบบัญชีอิสระท่ี
ปฏิบติังานคนเดียว 

ส่วนที่2ครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีลกัษณะ
เป็นคาํถามปลายปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ (Multiple Choice)เพียงขอ้ใดขอ้หน่ึง  จาํนวน
คาํถามในส่วนท่ี 2 มีทั้งหมด 6 ขอ้  ประกอบดว้ย  1)เพศ   2)อาย ุ  3)ประสบการปฏิบติังานเป็นสอบ
บญัชี   4) การศึกษาขั้นสูงสุด  5) จาํนวนลูกคา้ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และ 6) จาํนวนผูช่้วย
ผูส้อบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ส่วนที่ 3 ครอบคลุมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีผูส้อบบัญชีรับอนุญาตใช้ในการพิจารณา
ตัดสินใจรับงานสอบบัญชี  มีลักษณะเป็นคาํถามปลายปิดให้ผู ้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 
(Multiple Choice) ไดห้ลายคาํตอบ  จาํนวนคาํถามในส่วนท่ี 3 มีทั้งหมด 8 คาํถาม (ดูจากภาคผนวก) 

ส่วนที่ 4 ครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกบัอุปสรรคต่อการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตให้มีคุณภาพ  มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ (Multiple 
Choice) ไดห้ลายคาํตอบ  จาํนวนคาํถามในส่วนท่ี 4 มีทั้งหมด 5 คาํถาม (ดูจากภาคผนวก) 
 ส่วนที่ 5 ครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบในการปฏิบติังาน
สอบบญัชีมี  ลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ (Multiple Choice) ได้
หลายคาํตอบ  จาํนวนคาํถามในส่วนท่ี 5 มีทั้งหมด 4 คาํถาม (ดูจากภาคผนวก) 

ส่วนที่  6  ครอบคลุมข้อมูลเ ก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
(TSQC1)ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีลกัษณะเป็นคาํถามให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความเห็น
เก่ียวกบัความครบถว้นในการปฏิบตัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต  โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั จากนอ้ยไปหามาก  จาํนวนคาํถามในส่วนท่ี 6 มีทั้งหมด 64
คาํถาม (ดูจากภาคผนวก) 

ส่วนที ่ 7 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด
ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเป็นผูร้ะบุเอง 
 

3.4 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
 ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   ผูว้ิจยัไดท้าํการวางแผนและ
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กาํหนดขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัดงัน้ีคือ 

1) ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
(TSQC1) ของผูส้อบบญัชี จากตาํรา  บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือนาํขอ้มูลท่ี
ไดม้าใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัและจดัทาํแบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการศึกษาโดย
นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวน 5ราย และผูท้รงคุณวุฒิ
ในสาขาการบัญชี จํานวน 5 ท่าน  ตรวจสอบเพ่ือขอคาํแนะนําในการปรับปรุง
แบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

2) ปรับปรุงแบบสอบถาม  และนาํไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 10 ตวัอยา่ง  เพ่ือให้
แน่ใจว่าผูต้อบแบบสอบถามจะสามารถเขา้ใจคาํถามอยา่งชดัเจน 

3) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพือ่นาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 

3.5การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   จากขอ้มูลต่อไปน้ี 
 
ขอ้มูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นควา้ข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวทางปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ของผูส้อบบญัชี จากตาํรา  บทความ และงานวิจยั 
 

 ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการสาํรวจความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชีอิสระจาํนวน 260 ราย จากแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด 846 ราย คิดเป็นร้อยละ30.73 

 

3.6 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิ เคราะห์ข้อมูลผู ้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลใน
แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดท้ั้ง 260 ชุด  และนาํไปทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยมีสถิติท่ีใชใ้นการ
วิจยั ดงัน้ีคือ 
 3.6.1 สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ประกอบดว้ยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean)  และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ของขอ้มูลเพ่ือตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 
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3.6.1(1) แจกแจงความถ่ีเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ปัจจยั
ท่ีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้ในการพิจารณาตัดสินใจรับงานสอบบัญชีอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตให้มีคุณภาพ     ปัญหาท่ีผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตพบในการปฏิบติังานสอบบญัชี 

3.6.1(2) แจกแจงความถ่ีและหาค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีอนุญาตเก่ียวกบั
ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต 

 
ในการวดัค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใชก้ารแบ่งระดบัคะแนนแบบ 

Rating Scale ของ  Likert   ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี   
5 หมายถึง  ปฏิบติัไดค้รบถว้น 
4 หมายถึง  ปฏิบติัไดค่้อนขา้งครบถว้น 
3 หมายถึง  ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้งพอๆ กนั 
2 หมายถึง  ปฏิบติัไดค่้อนขา้งไม่ครบถว้น 
1 หมายถึง  ไม่ไดป้ฏิบติัเลย 
 

และกาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดด้งัน้ี 
 

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00หมายถึง ปฏิบติัไดค้รบถว้น 
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20หมายถึง  ปฏิบติัไดค่้อนขา้งครบถว้น 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง  ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้งพอๆกนั 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง  ปฏิบติัไดค่้อนขา้งไม่ครบถว้น 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง ไม่ไดป้ฏิบติัเลย 
 
3.6.2 สถติิเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 

 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ(TSQC1) จาํแนกตามลกัษณะส่วน
บุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ  ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชี  
การศึกษาขั้นสูงสุด  จาํนวนลูกคา้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต  
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3.6.3 การวเิคราะห์ความเช่ือถอืได้ของปัจจัยทีใ่ช้วดัค่าตัวแปร 
ทดสอบความเช่ือถือไดข้องปัจจยัท่ีใชว้ดัค่าตวัแปร โดยการวิเคราะห์ปัจจยั เพ่ือทดสอบ

สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร  โดยมีขอ้กาํหนดในการทดสอบเบ้ืองตน้ดงัน้ี 
 (1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามตอ้งมากกว่า 150 คน (Pallant, 2001)  
 (2) ตวัแปรอิสระจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์กนั หรือไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 

โดยความสมัพนัธ์ (Correlation) เบ้ืองตน้ระหว่างปัจจยัตอ้งสูงกวา่ 0.3 ข้ึนไป (Wiersma,1991) 
 (3) พิจารณาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ตอ้งสูงกว่า

0.6 และค่า Bartlett ‘s test of Sphericity มีนยัสาํคญัทางสถิติ (Significance) (Burns, 1990)  
 (4) การสกดัองคป์ระกอบ(Factor extraction)โดยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั (Principal  

componentanalysis) และกาํหนดใหแ้ต่ละองคป์ระกอบไม่มีความสมัพนัธ์กนัจึงเลือกหมุนแกนแบบ
มุมฉาก (Orthogonal) ดว้ยวิธีVarimaxแสดงค่าไอเกน (Eigen values) ท่ีมีค่าสูงกว่า1 และแสดงค่า
นํ้าหนกัปัจจยั (Factor  loading) มากกว่า 0.5  โดยตวัวดัตอ้งไม่มีค่า Factor Loading มากกว่า 1 
ปัจจยั ( Gliem and Gliem , 2003) ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัมากถา้ค่า Tolerance เขา้ใกล ้0  
(ชูศกัด์ิ  จรูญสวสัด์ิ,2551,หนา้187-188)หรือEigen value เขา้ใกล ้0 (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา,2552) 

 (5) ค่าความเช่ือถือได้ (Reliability) โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)พจิารณาจากค่า  Cronbach Alpha  ซ่ึงตอ้งมากกวา่ 0.6  จึงจะถือวา่มี
ความเช่ือถือได ้ (Gliem and Gliem , 2003) 
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บทที่ 4 

ผลการวจัิย 
 

 ผลการวิจยัไดจ้ากการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
ปฏิบติังานคนเดียว จาํนวน  260 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.73 ของจาํนวนแบบสอบถามท่ีส่งให้ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีมีรายช่ือเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ณ วนัท่ี 
18 ธนัวาคม 2557  จาํนวน 846 ราย  การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามประกอบดว้ย 

4.1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
4.2. ปัจจยัท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใชใ้นการพจิารณาตดัสินใจรับงานสอบบญัชี 
4.3. อุปสรรคต่อการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
4.4. ปัญหาท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบในการปฏิบติังานสอบบญัชี 
4.5. ความสามารถของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ(TSQC 1) เก่ียวกบัความรับผดิชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพ 
4.6. ความสามารถของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ(TSQC 1) เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.7. ความสามารถของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ(TSQC 1) เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งสหสัมพนัธ์กบัลูกคา้และ
งานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

4.8. ความสามารถของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC 1) เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคล 

4.9. ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC 1) เก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

4.10. ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC 1) เก่ียวกบัการติดตามผล 

4.11. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

โดยแสดงใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 
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4.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
จากผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ตามตารางท่ี 4.1 พบว่า

พบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย  โดยเป็นเพศหญิง 180 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.2  และเป็นเพศชายจาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8มีอายรุะหวา่ง 40 ปี – 49 ปี มากท่ีสุด 
จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมามีอายรุะหว่าง30ปี - 39ปี จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.7  มีอาย ุ50ปี ข้ึนปี จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และ มีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี จาํนวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.7 ตามลาํดบั 

มีประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชีระหว่าง 11ปี - 20ปี มากท่ีสุด จาํนวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.5 รองลงมามีประสบการณ์ระหว่าง 5ปี - 10ปี จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 25 มี
ประสบการณ์ 20ปี ข้ึนไป จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 และมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5ปี 
จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ตามลาํดบั 

จบการศึกษาระดบัปริญญาโทมากกวา่ระดบัปริญญาตรี โดยจบการศึกษาในระดบัปริญญา
โท จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 73.1  และ จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 70 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 26.9  

ในแต่ละปีรับงานสอบบญัชีตํ่ากวา่ 50 ราย มากท่ีสุด จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5
รองลงมารับงานสอบบญัชี 50 - 100 ราย จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8  รับงานสอบบญัชี 101 
- 150 ราย จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และ รับงานสอบบญัชี 151 - 200 ราย จาํนวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.8 ตามลาํดบั  โดยไม่มีผูท่ี้รับงานสอบบญัชีเกินกวา่ 200 ราย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส่วนใหญ่มีช่วยผูส้อบบญัชีจาํนวนระหวา่ง 1-5 คน มากท่ีสุด 
จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาไม่มีผูช่้วยผูส้อบบญัชี จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.5  มีผูช่้วยผูส้อบบญัชีระหวา่ง 6-10 คน จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และ มีจาํนวนผูช่้วย
ผูส้อบบญัชีมากกว่า 10 คน  จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.1 แสดงการจาํแนกลกัษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 

 ชาย 
 หญิง 

 

 
80 
180 

 
30.8 
69.2 

รวม 260 100.0 
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ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาํนวน ร้อยละ 

อายุ 

 นอ้ยกวา่ 30 ปี 
 30ปี - 39 ปี 
 40ปี–49ปี 
 50ปี ข้ึนไป 

 
20 
85 
90 
65 

 
7.7 
32.7 
34.6 
25.0 

รวม 260 100.0 
ประสบการณ์ปฏิบัตงิานสอบบัญชี 

 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 5ปี - 10ปี 
 11ปี – 20ปี 
 21ปี ข้ึนไป 

 
45 
65 
95 
55 

 
17.3 
25.0 
36.5 
21.2 

รวม 260 100.0 
การศึกษาขั้นสูงสุด 

 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 

 
70 

190 

 
26.9 
73.1 

รวม 260 100.0 
จํานวนลูกค้าของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 ตํ่ากวา่ 50 ราย 
 50 – 100 ราย 
 101 – 150 ราย 
 151 – 200 ราย 

 
160 
75 
15 
10 

 
61.5 
28.8 
5.8 
3.8 

รวม 260 100.0 
จํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

 ไม่มี 
 1-5 คน 
 6-10 คน 
 มากกว่า 10 คน 

 
95 

100 
50 
15 

 
36.5 
38.5 
19.2 
5.8 

รวม 260 100.0 
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4.2 ปัจจัยทีผู้่สอบบัญชีรับอนุญาตใช้ในการพจิารณาตัดสินใจรับงานสอบบัญชี 
 จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใช้ในการพิจารณาตดัสินใจรับงานสอบ
บญัชีตามตารางท่ี 4.2  พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพิจารณาถึงความรู้ความสามารถของผูส้อบ
บญัชีในการปฏิบติังานมากท่ีสุด จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5  รองลงมาพิจารณาจากความ
ซบัซอ้นของงาน จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8  พิจารณาจากประวติัของลูกคา้ จาํนวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.2  พิจารณาจากค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8  
พิจารณาจากปัจจยัอ่ืน ๆ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผูช่้วย
ผูส้อบบญัชี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่ 4.2 แสดงการจาํแนกปัจจัยทีผู่้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้ในการพจิารณารับงานสอบบัญชีที่มี
ความสําคญัมากทีสุ่ด 

ปัจจยัทีผู้่สอบบัญชีรับอนุญาตใช้ 
ในการพจิารณารับงานสอบบัญชี 

จาํนวน ร้อยละ 

 ความรู้ความสามารถของผูส้อบบญัชี 
 ความซบัซอ้นของงาน 
 ประวติัของลูกคา้ 
 ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 
 อ่ืน ๆ  
 ความรู้ความสามารถของผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

100 
75 
55 
15 
10 
5 

38.5 
28.8 
21.2 
5.8 
3.8 
1.9 

รวม 260 100.0 

 
4.3 อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 จากผลการศึกษาอุปสรรคต่อการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตาม
ตารางท่ี 4.3  พบว่า ความซับซ้อนและการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองของมาตรฐานการบญัชีและ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  กบั ความไม่ถกูตอ้งในงบการเงินท่ีลูกคา้จดัทาํ  เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมากท่ีสุด เท่ากนั โดยความซบัซ้อนและการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองของ
มาตรฐานการบญัชีและขอ้บงัคบัต่าง ๆ  เป็นอุปสรรคในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2  ความไม่ถูกตอ้งในงบการเงินท่ีลูกคา้จดัทาํ เป็นอุปสรรคใน
การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2   สําหรับความ
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ซับซ้อนและการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองของมาตรฐานการสอบบญัชี เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 
 
ตารางที ่4.3 แสดงการจาํแนกอุปสรรคทีสํ่าคญัมากทีสุ่ดต่อการปฏิบัตงิานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาํนวน ร้อยละ 

 ความซบัซอ้น และการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองของ
มาตรฐานการบญัชี และขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

 ความไม่ถูกตอ้งของงบการเงินท่ีลูกคา้จดัทาํ 
 ความซบัซอ้น และการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองของ

มาตรฐานการสอบบญัชี และขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

120 
 

120 
20 

46.2 
 

46.2 
7.7 

รวม 260 100.0 
 

4.4 ปัญหาทีผู้่สอบบัญชีรับอนุญาตพบในการปฏิบัตงิานสอบบัญชี 
 จากการศึกษาปัญหาท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบในการปฏิบติังานสอบบญัชี ตามตารางท่ี 
4.4 พบว่า ปัญหาท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบในการปฏิบติังานสอบบญัชีมากท่ีสุดคือ การประเมิน
ความเส่ียงในการรับงานลกูคา้ จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 50  รองลงมาคือ ความตอ้งการของ
ลูกคา้ จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9  การขอยนืยนัยอดคงเหลือ ต่าง ๆ จาํนวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.4 และ การวางแผนงานตรวจสอบ จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.4  แสดงการจําแนกปัญหาทีสํ่าคญัมากทีสุ่ดที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพบในการปฏิบัตงิาน
สอบบัญชี 

ปัญหาทีผู่้สอบบัญชีรับอนุญาตพบในการปฏิบัติงานสอบบัญชี จาํนวน ร้อยละ 

 การประเมินความเส่ียงในการรับงานลูกคา้ 
 ความตอ้งการของลูกคา้ 
 การขอยนืยนัยอดคงเหลือต่าง ๆ  
 การวางแผนงานตรวจสอบ 

130 
70 
40 
20 

50.0 
26.9 
15.4 
7.7 

รวม 260 100.0 
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4.5 ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม      
คุณภาพ (TSQC 1)  เกีย่วกบัความรับผดิชอบของผู้นําต่อการควบคุมคุณภาพ 
 จากผลการศึกษาความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพ  ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ 
(Correlation) เบ้ืองตน้ของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตาม 
TSQC1 เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพจากปัจจยัทั้งหมดจาํนวน 7 ปัจจยั
พบว่าปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเก่ียวกบั
ความรับผดิชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพมีสหสมัพนัธ์กนัสูงกวา่ 0.3 ท่ีระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 
0.05 จาํนวน 12 คู่ จากทั้งหมด42 คู่  จึงตดัปัจจยัท่ีมีสหสัมพนัธ์กนัตํ่ากว่า 0.3 ออกจากการวิเคราะห์
จาํนวน 3 ปัจจยั และนาํปัจจยัท่ีท่ีมีสหสัมพนัธ์กนัสูงกว่า 0.3 จาํนวน 4 ปัจจยั มาใชใ้นการวิเคราะห์
เพ่ือวดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาติในการปฏิบติัตามTSQC1 เก่ียวกบัความรับผิดชอบ
ของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพโดยสามารถแสดงค่าเฉล่ีย และค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยั
ท่ีใชว้ดัความสามารถผูส้อบบญัชีรัอนุญาตในการปฏิบติัTSQC1 เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํ
ต่อการควบคุมคุณภาพไดต้ามตารางท่ี 4.5.1 และ 4.5.2 ตามลาํดบั 
ตารางที่ 4.5.1  แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ใช้วัดความสามารถของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติตาม
 TSQC1 เกีย่วกบัความรับผดิชอบของผู้นําต่อการควบคุมคุณภาพ 

ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัตติามTSQC1 
เกีย่วกบัความรับผดิชอบของผู้นําต่อการควบคุมคุณภาพ 

ค่าเฉลีย่ 
การแปลความหมาย 

X  S.D. 
Responsibility 1 : จดัทาํคู่มือนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบติังานสอบบญัชีครบทั้ง 6 องคป์ระกอบตาม
มาตรฐานควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) 

3.31 1.121 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 

Responsibility 2 :พฒันา/ปรับปรุงคู่มือปฏิบติังาน
ตรวจสอบเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี มี
คุณภาพ ถูกตอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

3.56 0.991 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Responsibility 3 :จดัทาํแผนอตัรากาํลงัคน และจดัจา้ง
ผูช่้วยผูส้อบบญัชีเพิม่เติมตามความเหมาะสม 

3.27 1.078 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 
Responsibility 4 :ส่ือสารความสาํคญัและประโยชนข์อง
การปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพใหที้มผูช่้วย
ผูส้อบบญัชี/บุคลากรไดเ้ขา้ใจ 

3.52 1.171 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

ค่าเฉล่ียรวม 3.41 1.090 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 
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 จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใช้ความสามารถผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการ
ปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพ  ตามตารางท่ี 4.5.1 
พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1)เก่ียวกบัความ
รับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพค่อนขา้งครบถว้น  ( X = 3.41)  โดย พฒันา/ปรับปรุง
คู่มือปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้การปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี มีคุณภาพ ถูกตอ้งและเป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีครบถว้นท่ีสุด ( X = 3.56)  รองลงมาคือส่ือสารความสาํคญัและประโยชน์
ของการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพให้ทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรไดเ้ขา้ใจ( X = 
3.52)  จดัทาํแผนอตัรากาํลงัคน และจดัจา้งผูช่้วยผูส้อบบญัชีเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ( X = 
3.27)   และจดัทาํคู่มือนโยบายและกระบวนการปฏิบติังานสอบบญัชีครบทั้ง6 องคป์ระกอบตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1)    ( X = 3.31)     ตามลาํดบั 
 
ตารางที่ 4.5.2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีใช้วัดความสามารถของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ิในการปฏบิัติตามTSQC1เกีย่วกบัความรับผดิชอบของผู้นําต่อการควบคุมคุณภาพ 

 Responsibility 1 Responsibility 2 Responsibility 3 Responsibility 4 

Responsibility 1 1 .784* .730* .555* 
Responsibility 2 .784* 1 .510* .515* 
Responsibility 3 .730* .510* 1 .638* 
Responsibility 4 .555* .515* .638* 1 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

และเม่ือทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) ของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการ
ควบคุมคุณภาพ   พบว่าไม่มีปัจจยัใดท่ีมีค่านํ้ าหนักปัจจัยสูงมากกว่า 1 ปัจจัย  โดยสามารถลด
จาํนวนปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบั
ความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพเหลือเพียง 1 ปัจจยัคือ ปัจจยัความสามารถของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุม
คุณภาพประกอบดว้ยปัจจยัย่อย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  1)จดัทาํคู่มือนโยบายและกระบวนการปฏิบติังาน
สอบบญัชีครบทั้ง 6 องคป์ระกอบตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1)   2)พฒันา/
ปรับปรุงคู่มือปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้การปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี มีคุณภาพ ถูกตอ้งและ
เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี   3) จัดทาํแผนอตัรากาํลงัคน และจดัจา้งผูช่้วยผูส้อบบญัชี
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เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและ 4) ส่ือสารความสาํคญัและประโยชน์ของการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพใหที้มผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรไดเ้ขา้ใจ 

โดยปัจจยัท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตาม
TSQC1 เก่ียวกบัความรับผดิชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพ  มีค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling) เท่ากบั0.681ท่ีระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.05 ทางและมีค่า Eigen value ของ
ปัจจยัเท่ากบั 2.872  โดยมีค่า Cronbach Alpha เท่ากบั 0.866 และมีค่านํ้าหนกัปัจจยัยอ่ยของแต่ละ
ปัจจยัมากกวา่ 0.6  ตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่4.5.3  แสดงค่านํา้หนักปัจจยัทีใ่ช้วดัความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติ
ตามTSQC1   เกีย่วกบัความรับผดิชอบของผู้นําต่อการควบคุมคุณภาพ 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
Eigen 
Value 

% of 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ปัจจยัความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการปฏิบัต ิ
ตามTSQC1 เกีย่วกบัความรับผดิชอบของผู้นํา  

ต่อการควบคุมคุณภาพ  
 2.872 71.812 0.866 

 Responsibility 1: จดัทาํคู่มือนโยบายและกระบวนการ 
ปฏิบติังานสอบบญัชีครบทั้ง 6 องคป์ระกอบตาม 
มาตรฐานควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1)  

0.913    

 Responsibility 2:พฒันา/ปรับปรุงคู่มือปฏิบติังาน 
ตรวจสอบเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี มี
คุณภาพ ถูกตอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี  

0.831    

 Responsibility 3:จดัทาํแผนอตัรากาํลงัคน และจดัจา้ง 
ผูช่้วยผูส้อบบญัชีเพิม่เติมตามความเหมาะสม 

0.851    

 Responsibility 4:ส่ือสารความสาํคญัและประโยชนข์อง
การปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพใหที้มผูช่้วย
ผูส้อบบญัชี/บุคลากรไดเ้ขา้ใจ 

0.789    

KMO: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.681 
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4.6 ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC 1) เกีย่วกบัข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้อง 
 จากผลการศึกษาความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เ ก่ียวกับข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณท่ีเ ก่ียวข้อง   ผู ้วิจัยได้ทําการวิ เคราะห์สหสัมพันธ์
(Correlation)เบ้ืองตน้ของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ในการปฏิบติัตาม 
TSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งจากปัจจยัทั้งหมดจาํนวน 11 ปัจจยั พบว่า
ปัจจัยท่ีใช้วดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบั
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง มีสหสัมพนัธ์กนัสูงกว่า 0.3 ท่ีระดบันยัสําคญัเท่ากบั 
0.05 จาํนวน 56 คู่ จากทั้ งหมด 110 คู่ จึงตัดปัจจัยท่ีมีสหสัมพนัธ์กันตํ่ากว่า 0.3 ออกจากการ
วิเคราะห์จาํนวน 3 ปัจจยั  และนาํปัจจยัท่ีมีสหสัมพนัธ์กนัสูงกว่า 0.3 จาํนวน 8 ปัจจยั มาใชใ้นการ
วิเคราะห์เพ่ือวดัความสามารถของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ในการปฏิบัติตามTSQC1  เก่ียวกับ
ข้อกาํหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง   โดยสามารถแสดงค่าเฉล่ีย และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ ของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาติในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามตารางท่ี 4.6.1 และ 4.6.2 ตามลาํดบั 

ตารางที่ 4.6.1 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ใช้วัดความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการ
ปฏิบัตติามTSQC1 เกีย่วกบัข้อกาํหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้อง  

ด้านความเป็นอสิระและการรักษาความลบั  
ค่าเฉลีย่ 

การแปลความหมาย 
X  S.D. 

Ethics 1 : กาํหนดใหที้มผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรของท่าน
แจง้ผลประโยชน์ดา้นการเงินสหสัมพนัธ์ดา้นธุรกิจส่วนตวั 
ครอบครัวกบัลูกคา้ในหนงัสือยนืยนัความเป็นอิสระ 

3.21 1.408 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 

Ethics 2 :กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการรับทีมผูช่้วยผูส้อบ
บญัชี 

3.44 1.249 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Ethics 3 :กาํหนดนโยบายและประเมินความเส่ียงก่อนรับ
งานจากลูกคา้ 

3.90 1.045 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Ethics 4 :กาํหนดนโยบายการหมุนเวียนทีมผูช่้วยผูส้อบ
บญัชีและผูส้อบทานงานสอบบญัชี 

2.96 1.332 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 
Ethics 5 :ตรวจสอบก่อนรับงานลูกคา้ว่าขดัแยง้กบันโยบาย
การรับงานลกูคา้หรือไม่ 

3.67 1.141 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 
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ด้านความเป็นอสิระและการรักษาความลบั  
ค่าเฉลีย่ 

การแปลความหมาย 
X  S.D. 

Ethics 6 :พิจารณายติุการใหบ้ริการตรวจสอบบญัชีหรือการ
ใหบ้ริการใด ๆท่ีพบว่าขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัลูกคา้ 

3.96 0.962 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Ethics 7 :กาํหนดใหมี้การหมุนเวียนทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ี
รับผดิชอบผดิชอบในการตรวจสอบลูกคา้รายเดิม ทุก ๆ 5ปี 

2.77 1.425 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 
Ethics 8 :กาํหนดบทลงโทษทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากร
ของท่านท่ีนําความลับของลูกค้าไปเ ปิดเผยหรือใช้
ประโยชนส่์วนตน 

3.40 1.379 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 

ค่าเฉล่ียรวม 3.41 1.087 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

 
 จากผลวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในการ
ปฏิบติัตามTSQC1เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นความเป็นอิสระและการ
รักษาความลบั  ตามตารางท่ี 4.6.1 พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC 1) เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความเป็นอิสระและการ
รักษาความลบัค่อนขา้งครบถว้น ( X = 3.41)  โดยมีความสามารถในการพิจารณายติุการให้บริการ
ตรวจสอบบัญชีหรือการให้บริการใด ๆ ท่ีพบว่าขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับลูกค้ามากท่ีสุด                  
( X = 3.96) รองลงมาคือ กาํหนดนโยบายและประเมินความเส่ียงก่อนรับงานจากลูกคา้ ( X = 3..90)  
ตรวจสอบก่อนรับงานลูกคา้ว่าขดัแยง้กบันโยบายการรับงานลูกคา้หรือไม่ ( X = 3.67)  กาํหนด
นโยบายเก่ียวกบัการรับทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชี ( X = 3.44)  กาํหนดบทลงโทษทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชี/
บุคลากรของท่านท่ีนําความลับของลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ส่วนตน ( X = 3.40)   
กาํหนดให้ทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรของท่านแจง้ผลประโยชน์ดา้นการเงินสหสัมพนัธ์ดา้น
ธุรกิจส่วนตวั ครอบครัวกบัลูกคา้ในหนงัสือยนืยนัความเป็นอิสระ( X = 3.21) กาํหนดนโยบายการ
หมุนเวียนทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชีและผูส้อบทานงานสอบบญัชี ( X = 2.96)   และกาํหนดให้มีการ
หมุนเวียนทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบลูกคา้รายเดิม ทุก ๆ 5ปี( X = 2.77)   
ตามลาํดบั 
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ตารางที ่ 4.6.2  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัทีใ่ช้วดัความสามารถของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในการปฏิบัตติาม TSQC1 เกีย่วกบัข้อกาํหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้อง  
 

 Ethics 1 Ethics 2 Ethics 3 Ethics 4 Ethics 5 Ethics 6 Ethics 7 Ethics8 
Ethics 1 1 .814* .605* .807* .608* .505* .592* .721* 
Ethics2 .814* 1 .595* .764* .589* .593* .600* .725* 
Ethics3 .605* .595* 1 .566* .816* .842* .387* .429* 
Ethics 4 .807* .764* .566* 1 .639* .466* .799* .828* 
Ethics 5 .608* .589* .816* .639* 1 .762* .393* .501* 
Ethics 6 .505* .593* .842* .466* .762* 1 .317* .361* 
Ethics 7 .592* .600* .387* .799* .393* .317* 1 .657* 
Ethics8 .721* .725* .429* .828* .501* .361* .657* 1 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

และเม่ือทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) ของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถ
ของผูส้อบบัญชีรับอนุญาติ ในการปฏิบัติตามTSQC1 เก่ียวกับข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้ง พบวา่ไม่มีปัจจยัใดท่ีมีค่านํ้าหนกัปัจจยัสูงมากกว่า 1 ปัจจยั โดยสามารถลดจาํนวนปัจจยัท่ี
ใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในการปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง เหลือเพียง 2 ปัจจัย  ประกอบด้วย 1) ความเป็นอิสระ และการรักษา
ความลบั  และ 2) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยแต่ละปัจจยัประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยคือ 

ปัจจัยความเป็นอิสระ และการรักษาความลบั  ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 5 ปัจจยัได้แก่                          
1)กาํหนดให้ทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรของท่านแจง้ผลประโยชน์ดา้นการเงินสหสัมพนัธ์ดา้น
ธุรกิจส่วนตวั ครอบครัวกบัลูกคา้ในหนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระ2) กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการ
รับทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชี 3) กาํหนดนโยบายการหมุนเวียนทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชีและผูส้อบทาน
งานสอบบัญชี 4) กาํหนดให้มีการหมุนเวียนทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบผิดชอบในการ
ตรวจสอบลูกคา้รายเดิม ทุก ๆ 5 ปี และ 5) กาํหนดบทลงโทษทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรของ
ท่านท่ีนาํความลบัของลูกคา้ไปเปิดเผยหรือใชป้ระโยชนส่์วนตน 

ปัจจยัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ประกอบดว้ยปัจจยัย่อย 3 ปัจจยั ได้แก่  1) กาํหนด
นโยบายและประเมินความเส่ียงก่อนรับงานจากลูกคา้ 2) ตรวจสอบก่อนรับงานลูกคา้ว่าขดัแยง้กบั
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นโยบายการรับงานลูกค้าหรือไม่และ 3) พิจารณายุติการให้บริการตรวจสอบบัญชีหรือการ
ใหบ้ริการใด ๆท่ีพบว่าขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัลูกคา้ 

โดยปัจจยัท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญานในการปฏิบติัตาม 
TSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง   มีค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling) เท่ากบั0.854 ท่ีระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.05 และมีค่า Eigen value ของแต่ละปัจจยั
เท่ากบั 3.672 และ 2.959 ตามลาํดบั  โดยแต่ละปัจจยัมีค่า Cronbach Alpha เท่ากบั 0.930และ 0.923 
ตามลาํดบั และมีค่านํ้าหนกัปัจจยัยอ่ยของแต่ละปัจจยัมากกว่า 0.6  ตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.6.3 
 
ตารางที ่4.6.3  แสดงค่านํา้หนักปัจจยัทีใ่ช้วดัความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการปฏิบัติ
           ตามTSQC1 เกีย่วกบัข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้อง  

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
Eigen 
Value 

% of 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ปัจจยัความเป็นอสิระ และการรักษาความลบั  3.672 45.902 0.930 
 Ethics 1:กาํหนดใหที้มผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรของท่าน

แจง้ผลประโยชน์ดา้นการเงินสหสัมพนัธ์ดา้นธุรกิจส่วนตวั 
ครอบครัวกบัลูกคา้ในหนงัสือยนืยนัความเป็นอิสระ 

0.772    

 Ethics 2:กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการรับทีมผูช่้วยผูส้อบ
บญัชี 

0.747    

 Ethics 4:กาํหนดนโยบายการหมุนเวียนทีมผูช่้วยผูส้อบ
บญัชีและผูส้อบทานงานสอบบญัชี 

0.890    

 Ethics 7:กาํหนดใหมี้การหมุนเวียนทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ี
รับผดิชอบผดิชอบในการตรวจสอบลูกคา้รายเดิม ทุก ๆ 5 ปี 

0.847    

 Ethics 8:กาํหนดบทลงโทษทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากร
ของท่านท่ีนําความลับของลูกค้าไปเ ปิด เผยหรือใช้
ประโยชนส่์วนตน 

0.846    

ปัจจยัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  2.959 36.982 0.923 
 Ethics 3:กาํหนดนโยบายและประเมินความเส่ียงก่อนรับงาน

จากลกูคา้ 
0.903    

 Ethics 5: ตรวจสอบก่อนรับงานลูกคา้ว่าขดัแยง้กบันโยบาย
การรับงานลกูคา้หรือไม่ 

0.841    
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ปัจจยั 
Factor 

Loading 
Eigen 
Value 

% of 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

 Ethics 6: พิจารณายติุการใหบ้ริการตรวจสอบบญัชีหรือการ
ใหบ้ริการใด ๆท่ีพบว่าขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัลูกคา้ 

0.920    

 รวม   82.884  

KMO: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.854 
 

4.7 ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC 1) เกี่ยวกับการตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงสหสัมพนัธ์กับลูกค้าและ
งานทีม่ีลกัษณะเฉพาะ 
 จากผลการศึกษาความสามารถของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามTSQC1
เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งสหสมัพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ผูว้ิจยัไดท้าํ
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์(Correlation)  เบ้ืองตน้ของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้
และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ จากจาํนวนปัจจยั 10 ปัจจยั พบว่าปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1   ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเก่ียวกบัการตอบรับงานและ
การคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มีสหสัมพนัธ์กนัสูงกว่า 0.3 ท่ีระดบั
นยัสาํคญัเท่ากบั 0.05 จาํนวน 42 คู่ จากทั้งหมด 90 คู่ จึงตดัปัจจยัท่ีมีสหสัมพนัธ์กนัตํ่ากว่า 0.3 ออก
จากการวิเคราะห์จาํนวน 3 ปัจจยั  และนําปัจจยัท่ีท่ีมีสหสัมพนัธ์กนัสูงกว่า 0.3  มาใช้ในการ
วิเคราะห์เพ่ือวดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัการ
ตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ไดจ้าํนวน 7 ปัจจยั 
โดยสามารถแสดงค่าเฉล่ีย และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และค่าเฉล่ีย ของปัจจัยท่ีใช้ว ัด
ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัการตอบรับงานและ
การคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ไดต้ามตารางท่ี 4.7.1 และ 4.7.2 
ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.7.1 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยท่ีใช้วัดความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการ
ปฏิบัติตามTSQC1 เกี่ยวกับการตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงสหสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มี
ลกัษณะเฉพาะ  

ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบตัิ
ตามTSQC1  เกีย่วกบัการตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึง
ความสัมพนัธ์กบัลูกค้าและงานทีม่ลีกัษณะเฉพาะ  

ค่าเฉลีย่ 
การแปลความหมาย X  S.D. 

Acceptance 1 : สอบถามไปยงัผูส้อบบญัชีรายเดิมของ
ลูกคา้ว่ามีเหตุผลทางจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีท่ีควรนาํมาพิจารณาหรือมีสถานการณ์ใดท่ีทาํใหไ้ม่
ควรตอบรับงาน 

3.21 1.380 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 

Acceptance 2 : สรุปเหตุการณ์สาํคญัท่ีนาํไปสู่การยติุ
สหสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 

3.46 1.234 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Acceptance 3 : จดัประชุมกบัผูบ้ริหารของลูกคา้และผูมี้
หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือหารือถึงขอ้เทจ็จริง
และสถานการณ์ท่ีอาจนาํไปสู่การถอนตวั 

3.25 1.331 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 

Acceptance 4 : พิจารณาถึงผลกระทบจากการยติุซ่ึง
สหสมัพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดทางวิชาชีพ
ขอ้บงัคบัและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.60 1.150 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Acceptance 5 : ดาํเนินการตอบกลบัหนงัสือสอบถามเหดุ
ผลทางจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจาก
ผูส้อบบญัชีรายใหม่ของลูกคา้ 

3.54 1.325 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Acceptance 6 : จดัทาํแผนประมาณการจาํนวนชัว่โมงการ
ปฏิบติังานประจาํปีซ่ึงครอบคลุมขอ้มูลของลูกคา้ ค่าสอบ
บญัชีวนัท่ีตอบรับงาน วนัครบกาํหนดส่งมอบงานจาํนวน
ชัว่โมงปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/ผูช่้วยผูส้อบบญัชีและ
บุคลากร 

3.46 1.102 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Acceptance 7 : สรุปจาํนวนชัว่โมงท่ีใชข้องแต่ละงาน
ตรวจสอบของลูกคา้ 

3.48 1.154 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

ค่าเฉล่ียรวม 3.52 1.182 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 
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 จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
การปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ ตามตารางท่ี 4.7.1 พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC 1) เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะในการพิจารณาถึงผลกระทบจากการยุติซ่ึงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้กาํหนดทางวิชาชีพ  ขอ้บงัคบัและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้นท่ีสุด( X = 3.60)     รองลงมา
คือดาํเนินการตอบกลบัหนงัสือสอบถามเหดุผลทางจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจาก
ผูส้อบบญัชีรายใหม่ของลูกคา้( X = 3.54) สรุปจาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ของแต่ละงานตรวจสอบของ
ลูกคา้( X = 3.48)    จดัทาํแผนประมาณการจาํนวนชั่วโมงการปฏิบติังานประจาํปีซ่ึงครอบคลุม
ขอ้มูลของลูกคา้ ค่าสอบบญัชีวนัท่ีตอบรับงาน วนัครบกาํหนดส่งมอบงานจาํนวนชัว่โมงปฏิบติังาน
ของผูส้อบบญัชี/ผูช่้วยผูส้อบบญัชีและบุคลากร และจดัทาํแผนประมาณการจาํนวนชัว่โมงการ
ปฏิบติังานประจาํปีซ่ึงครอบคลุมขอ้มูลของลูกคา้ ค่าสอบบญัชีวนัท่ีตอบรับงาน วนัครบกาํหนดส่ง
มอบงานจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชี/ผู ้ช่วยผู ้สอบบัญชีและบุคลากร เท่ากัน                  
( X = 3.46)   จดัประชุมกบัผูบ้ริหารของลูกคา้และผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือหารือถึง
ขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ท่ีอาจนาํไปสู่การถอนตวั( X = 3.25)     และสอบถามไปยังผู ้สอบ
บญัชีรายเดิมของลูกคา้ว่ามีเหตุผลทางจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีควรนาํมาพิจารณา
หรือมีสถานการณ์ใดท่ีทาํใหไ้ม่ควรตอบรับงาน ( X = 3.21)    ตามลาํดบั   

  
ตารางที ่ 4.7.2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัทีใ่ช้วดัความสามารถของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในการปฏิบัตติามTSQC1  เกีย่วกบัการตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงสหสัมพนัธ์กบัลูกค้า
และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  

 Acceptance1 Acceptance2 Acceptance3 Acceptance4 Acceptance5 Acceptance6 Acceptance7 
Acceptance1 1 .736* .633* .528* .740* .596* .518* 
Acceptance2 .736* 1 .823* .717* .721* .538* .521* 
Acceptance3 .633* .823* 1 .823* .558* .487* .475* 
Acceptance4 .528* .717* .823* 1 .485* .452* .554* 
Acceptance5 .740* .721* .558* .485* 1 .570* .525* 
Acceptance6 .596* .538* .487* .452* .570* 1 .766* 
Acceptance7 .518* .521* .475* .554* .525* .766* 1 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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และเม่ือทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) ของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1    เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้ง
ความสัมพนัธ์กบัลกูคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ พบว่าไม่มีปัจจยัใดท่ีมีค่านํ้าหนกัปัจจยัสูงมากกว่า 
1 ปัจจยั  โดยสามารถลดจาํนวนปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติั
ตามTSQC1   เ ก่ียวกับการตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ เหลือเพียง 1 ปัจจยัคือ ปัจจยัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้
และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย 7 ปัจจยั ไดแ้ก่  1) สอบถามไปยงัผูส้อบบญัชีราย
เดิมของลูกคา้ว่ามีเหตุผลทางจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีควรนาํมาพิจารณาหรือมี
สถานการณ์ใดท่ีทาํให้ไม่ควรตอบรับงาน  2)สรุปเหตุการณ์สาํคญัท่ีนาํไปสู่การยติุสหสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้   3) จดัประชุมกบัผูบ้ริหารของลูกคา้และผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือหารือถึง
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ีอาจนําไปสู่การถอนตัว 4) พิจารณาถึงผลกระทบจากการยุติซ่ึง
สหสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดทางวิชาชีพ  ขอ้บงัคบัและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  5) 
ดาํเนินการตอบกลบัหนงัสือสอบถามเหดุผลทางจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจากผูส้อบ
บัญชีรายใหม่ของลูกค้า  6)จัดทาํแผนประมาณการจาํนวนชั่วโมงการปฏิบติังานประจาํปีซ่ึง
ครอบคลุมขอ้มูลของลูกคา้ ค่าสอบบญัชีวนัท่ีตอบรับงาน วนัครบกาํหนดส่งมอบงานจาํนวนชัว่โมง
ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/ผูช่้วยผูส้อบบญัชีและบุคลากร และ 7) สรุปจาํนวนชัว่โมงท่ีใชข้องแต่
ละงานตรวจสอบของลูกคา้ 

โดยปัจจยัท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ในการปฏิบติัตาม
TSQC1   เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ   
มีค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling) เท่ากบั0.833 ท่ีระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.05 
ทางและมีค่า Eigen value ของปัจจยัเท่ากบั 4.659  โดยมีค่า Cronbach Alpha เท่ากบั 0.915 และมีค่า
นํ้าหนกัปัจจยัยอ่ยของแต่ละปัจจยัมากกวา่ 0.6  ตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.7.3 
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ตารางที ่4.7.3 แสดงค่านํา้หนักปัจจยัทีใ่ช้วดัความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัตติาม
TSQC1 เกีย่วกบัการตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงสหสัมพนัธ์กบัลูกค้าและงานทีม่ลีกัษณะเฉพาะ  

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
Eigen 
Value 

% of 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ปัจจัยความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติ
ต ามTSQC1 เ กี่ ย วกับการตอบ รับงานและการคงไ ว้ ซ่ึ ง
ความสัมพนัธ์กบัลูกค้าและงานทีม่ลีกัษณะเฉพาะ  

 4.659 66.564 0.915 

 Acceptance 1 : สอบถามไปยงัผูส้อบบญัชีรายเดิมของลูกคา้
ว่ามีเหตุผลทางจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ี
ควรนาํมาพิจารณาหรือมีสถานการณ์ใดท่ีทาํให้ไม่ควรตอบ
รับงาน 

0.836    

 Acceptance 2 : สรุปเหตุการณ์สาํคญัท่ีนาํไปสู่การยติุ
สหสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

0.894 
 

   

 Acceptance 3 : จดัประชุมกบัผูบ้ริหารของลูกคา้และผูมี้
หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือหารือถึงขอ้เทจ็จริงและ
สถานการณ์ท่ีอาจนาํไปสู่การถอนตวั 

0.848    

 Acceptance 4 : พิจารณาถึงผลกระทบจากการยติุซ่ึง
สหสมัพนัธก์บัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดทางวิชาชีพ
ขอ้บงัคบัและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

0.802    

 Acceptance 5 : ดาํเนินการตอบกลบัหนงัสือสอบถามเหดุผล
ทางจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีจากผูส้อบบญัชี
รายใหม่ของลูกคา้ 

0.807 
 

   

 Acceptance 6 : จดัทาํแผนประมาณการจาํนวนชัว่โมงการ
ปฏิบติังานประจาํปีซ่ึงครอบคลุมขอ้มูลของลูกคา้ ค่าสอบ
บญัชีวนัท่ีตอบรับงาน วนัครบกาํหนดส่งมอบงานจาํนวน
ชัว่โมงปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/ผูช่้วยผูส้อบบญัชีและ
บุคลากร 

0.763    

 Acceptance 7 : สรุปจาํนวนชัว่โมงท่ีใชข้องแต่ละงาน
ตรวจสอบของลูกคา้ 

0.752    

KMO: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.833 
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4.8 ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC 1) เกีย่วกบัทรัพยากรบุคคล 
 จากผลการศึกษาความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตาม TSQC 1 
เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคล  ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation) เบ้ืองตน้ของปัจจยัท่ีใช้
วดัความสามารถของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามTSQC1  เก่ียวกบัทรัพยากรจาก
จาํนวนปัจจยั 4 ปัจจยั พบว่าปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติั
ตามTSQC1   เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคล มีสหสัมพนัธ์กนัสูงกว่า 0.3 ท่ีระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.05 
จาํนวน 12 คู่ จากทั้งหมด 12 คู่ จึงนาํปัจจยัท่ีมีสหสัมพนัธ์กนัสูงกว่า 0.3 ทั้งหมด 7 ปัจจยั มาใชใ้น
การวิเคราะห์เพื่อวดัความสามารถในการปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัทรัพยากรโดยสามารถแสดง
ค่าเฉล่ีย และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ในการปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัทรัพยากรไดต้ามตารางท่ี 4.8.1และ 4.8.2 ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่ 4.8.1 แสดงค่าเฉลีย่ของปัจจยัทีใ่ช้วดัความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการ
ปฏิบัตติามTSQC1  เกีย่วกบัทรัพยากรบุคคล 

ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบตัิ
ตามTSQC1  เกีย่วกบัทรัพยากรบุคคล 

ค่าเฉลีย่ 
การแปลความหมาย 

X  S.D. 
Resource 1 : กาํหนดแบบฟอร์มสัมภาษณ์และประเมิน
การปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีและบุคลากร 

3.23 1.312 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 
Resource 2 :จดัใหมี้การปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่ 

3.02 1.410 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 
Resource 3 :เกบ็ประวติัชัว่โมงฝึกอบรมประจาํปีของ
ผูส้อบบญัชี/ผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรแต่ละราย 

3.31 1.397 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 
Resource 4 :ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรแต่ละราย 

3.31 1.266 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 
ค่าเฉล่ียรวม 

3.21 1.346 
ปฏิบติั กบัไม่ปฏิบติั

พอๆกนั 
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 จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
การปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคล  ตามตารางท่ี 4.8.1 พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลในการเก็บประวติั
ชัว่โมงฝึกอบรมประจาํปีของผูส้อบบญัชี/ผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรแต่ละราย และ ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/ผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรแต่ละรายครบถว้นท่ีสุด เท่ากนั ( X = 3.31)     
รองลงมาคือกาํหนดแบบฟอร์มสัมภาษณ์และประเมินการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีและ
บุคลากร( X = 3.23) และจดัใหมี้การปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่  ( X = 3.02)    ตามลาํดบั  
 
ตารางที ่4.8.2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจัยทีใ่ช้วดัความสามารถในการปฏิบัตติาม 
 TSQC1ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกีย่วกบัทรัพยากรบุคคล 

 Resource 1 Resource 2 Resource 3 Resource 4 

Resource 1 1 .749* 0593* .805* 

Resource 2 .749* 1 .683* .753* 

Resource 3 .593* .683* 1 .623* 

Resource 4 .805* .753* .823* 1 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

และเม่ือทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) ของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถใน
การปฏิบติัตามTSQC1ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคล  พบว่าไม่มีปัจจยัใดท่ีมี
ค่านํ้ าหนักปัจจยัสูงมากกว่า 1 ปัจจยั  โดยสามารถลดจาํนวนปัจจยัท่ีใช้วดัความสามารถในการ
ปฏิบติัตามTSQC1ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลเหลือเพียง 1 ปัจจยัคือ ปัจจยั
การปฏิบติัตามTSQC1ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคล ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย 
4 ปัจจยั ไดแ้ก่  1)กาํหนดแบบฟอร์มสัมภาษณ์และประเมินการปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีและ
บุคลากร 2) จดัใหมี้การปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่  3) เกบ็ประวติัชัว่โมงฝึกอบรมประจาํปีของผูส้อบ
บญัชี/ผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรแต่ละราย  และ  4) ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรแต่ละราย 

โดยปัจจยัท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัความสามารถในการปฏิบติัตามTSQC1ของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคล  มีค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling) เท่ากบั
0.823 ท่ีระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.05 ทางและมีค่า Eigen value ของแต่ละปัจจยัเท่ากบั 3.108  โดยมี
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ค่า Cronbach Alpha เท่ากบั 0.902 และมีค่านํ้ าหนกัปัจจยัยอ่ยของแต่ละปัจจยัมากกว่า 0.6  ตามท่ี
แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.8.3 

ตารางที ่4.8.3 แสดงค่านํา้หนักปัจจยัทีใ่ช้วดัความสามารถในการปฏิบัติตาม TSQC1 ของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเกีย่วกบัทรัพยากรบุคคล 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
Eigen 
Value 

% of 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ปัจจยัความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติ
ตามTSQC1  เกีย่วกบัทรัพยากรบุคคล 

 3.108 77.706 0.902 

 Resource 1:กาํหนดแบบฟอร์มสัมภาษณ์และประเมินการ
ปฏิบติังานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีและบุคลากร 

0.897    

 Resource 2:จดัใหมี้การปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่ 0.906    
 Resource 3”เกบ็ประวติัชัว่โมงฝึกอบรมประจาํปีของผูส้อบ

บญัชี/ผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรแต่ละราย 
0.814    

 Resource 4:ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรแต่ละราย 

0.906    

KMO: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.823 
 

4.9 ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC 1) เกีย่วกบัการปฏิบัตงิาน 
 จากผลการศึกษาความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตาม TSQC 1 
เก่ียวกบัการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation)  เบ้ืองตน้ของปัจจยัท่ีใช้
วดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัการปฏิบติังานจาก
จาํนวนปัจจยั 15 ปัจจยั พบว่าปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติั
ตามTSQC1  เก่ียวกบัการปฏิบติังาน มีสหสัมพนัธ์กนัสูงกว่า 0.3 ท่ีระดบันัยสําคญัเท่ากบั 0.05 
จาํนวน 210 คู่ จากทั้งหมด 210คู่ จึงนาํปัจจยัท่ีท่ีมีสหสัมพนัธ์กนัสูงกว่า 0.3 ทั้งหมด 15 ปัจจยั มาใช้
ในการวิเคราะห์เพื่อวัดความสามารถของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามTSQC1    
เก่ียวกบัการปฏิบติังานโดยสามารถแสดงค่าเฉล่ีย และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ของปัจจยัท่ีใชว้ดั
ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ในการปฏิบติัตามTSQC1   เก่ียวกบัการปฏิบติังานไดต้าม
ตารางท่ี 4.9.1และ 4.9.2 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.9.1 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ใช้วัดความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการ
ปฏิบัตติามTSQC1  เกีย่วกบั การปฏิบัตงิาน 

ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบตัิ
ตามTSQC1เกีย่วกบัการปฏบัิตงิาน 

ค่าเฉลีย่ 
การแปลความหมาย 

X  S.D. 
Working 1 : จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงการดาํเนินงานทางธุรกิจของลูกคา้ 

3.42 1.217 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Working 2 :จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงสถานการณ์ดา้นการเงินของลูกคา้ 

3.42 1.168 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Working 3 :จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงกฎ ขอ้บงัคบัของอุตสาหกรรม นโยบายการ
บญัชีท่ีใช ้และบุคลากรของลูกคา้ 

3.40 1.199 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 

Working 4 :จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัประเด็น/
เหตุการณ์จากผลการตรวจสอบงบการเงินปีก่อนของ
ลูกคา้ท่ีน่าจะเป็นประโยชน์สาํหรับการตรวจสอบงบ
การเงินปีปัจจุบนั 

3.52 1.203 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Working 5 :จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัความเป็น
อิสระความซ่ือสตัยสุ์จริตของฝ่ายบริหารการปฏิบติัของ
กิจการท่ีขดัต่อกฎหมาย และการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ
ลูกคา้ 

3.42 1.201 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Working 6 :จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัความเป็นไป
ไดท่ี้รายการใดในงบการเงินของกิจการลูกคา้อาจแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมา
จากการทุจริตและรวมถึงความน่าจะเป็นในการทุจริต 

3.46 1.203 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Working 7 :จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการพิจารณา
ผลกระทบต่องบการเงินของลูกคา้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัเน่ืองมาจากการ
ทุจริต/ขอ้ผิดพลาดโดยมีสาเหตุจากสหสมัพนัธ์และ
รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3.44 1.169 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Working 8 :จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัความเส่ียงท่ี
มี นยัสาํคญัท่ีจาํเป็นตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ 

3.42 1.201 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 
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ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบตัิ
ตามTSQC1เกีย่วกบัการปฏบัิตงิาน 

ค่าเฉลีย่ 
การแปลความหมาย 

X  S.D. 
Working 9 :จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการกาํหนด
ระดบัความมีสาระสาํคญัของแต่ละรายการขอ้มูลท่ีแสดง
ในงบการเงินของลูกคา้ 

3.38 1.230 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 

Working 10 :บนัทึกการประชุมเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้ 

3.35 1.193 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 
Working 11 :จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการ
พิจารณาความจาํเป็นท่ีตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาใน
การปฏิบติังานสอบบญัชี 

3.15 1.369 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 

Working 12 :จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ี
ทาํการตรวจสอบ 

3.17 1.269 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 
Working 13 :จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบับทบาท
และหนา้ท่ีของบุคลากรตรวจสอบ 

3.10 1.365 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 
Working 14:จดัทาํแบบฟอร์มการปรึกษาหารือ
ผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาในการปฏิบติังานสอบบญัชี 

2.88 1.371 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 
Working15 :จดัทาํทะเบียนคุมการปฏิบติังานตรวจสอบ 3.48 1.203 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

ค่าเฉล่ียรวม 
3.34 1.237 

ปฏิบติั กบัไม่ปฏิบติั
พอๆกนั 

  
 จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ใน
การปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัการปฏิบติังานตามตารางท่ี 4.9.1 พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) เก่ียวกบัการปฏิบติังานในการจดัทาํบนัทึกการ
ประชุมเก่ียวกบัประเด็น/เหตุการณ์จากผลการตรวจสอบงบการเงินปีก่อนของลูกคา้ท่ีน่าจะเป็น
ประโยชน์สําหรับการตรวจสอบงบการเงินปีปัจจุบนัครบถว้นท่ีสุด( X = 3.52)     รองลงมาคือ
จดัทาํทะเบียนคุมการปฏิบติังานตรวจสอบ( X = 3.48)  จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัความ
เป็นไปไดท่ี้รายการใดในงบการเงินของกิจการลูกคา้อาจแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตและรวมถึงความน่าจะเป็นในการทุจริต ( X = 3.46)   จดัทาํ
บนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการพิจารณาผลกระทบต่องบการเงินของลูกคา้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัเน่ืองมาจากการทุจริต/ขอ้ผดิพลาดโดยมีสาเหตุจากสหสัมพนัธ์
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และรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั( X = 3.44)   จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงการดาํเนินงานทางธุรกิจของลูกคา้จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
สถานการณ์ดา้นการเงินของลูกคา้จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัความเป็นอิสระความซ่ือสัตย์
สุจริตของฝ่ายบริหารการปฏิบติัของกิจการท่ีขดัต่อกฎหมาย และการดาํเนินงานต่อเน่ืองของลูกคา้
จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีมี นัยสําคญัท่ีจาํเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ  
เท่ากัน  ( X = 3.42)  จัดทําบันทึกการประชุมเ ก่ียวกับการเปล่ียนแปลงกฎ  ข้อบังคับของ
อุตสาหกรรม นโยบายการบญัชีท่ีใช ้และบุคลากรของลูกคา้( X = 3.40) จดัทาํบนัทึกการประชุม
เก่ียวกบัการกาํหนดระดบัความมีสาระสาํคญัของแต่ละรายการขอ้มูลท่ีแสดงในงบการเงินของลูกคา้
( X = 3.38)  บนัทึกการประชุมเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้         
( X = 3.35)  จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีทาํการตรวจสอบ( X = 3.17)   จดัทาํบนัทึก
การประชุมเก่ียวกบัการพิจารณาความจาํเป็นท่ีตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาในการปฏิบติังาน
สอบบญัชี( X = 3.15)  จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรตรวจสอบ            
( X = 3.10)  จดัทาํแบบฟอร์มการปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาในการปฏิบติังานสอบบญัชี
( X = 2.88)   ตามลาํดบั     
 
ตารางที ่ 4.9.2  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัทีใ่ช้วดัความสามารถของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในการปฏิบัตติาม TSQC1  เกีย่วกบัการปฏิบัตงิาน 

Working 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Working1 1 .947* .888* .825* .855* .882* .858* .789* .717* .723* .759* .802* .745* .747* .573* 

Working 2 .947* 1 .911* .860* .890* .877* .866* .808* .746* .767* .803* .810* .761* .754* .624* 

Working 3 .888* .911* 1 .884* .819* .820* .891* .819* .784* .779* .784* .778* .731* .710* .627* 

Working 4 .825* .860* .884* 1 .809* .768* .906* .823* .798* .775* .770* .801* .743* .727* .680* 

Working 5 .855* .890* .819* .809* 1 .840* .829* .692* .661* .665* .695* .699* .658* .640* .513* 

Working 6 .882* .877* .820* .768* .804* 1 .870* .853* .806* .803* .789* .782* .702* .712* .593* 

Working 7 .858* .866* .891* .906* .829* .870* 1 .925* .821* .817* .800* .781* .711* .719* .644* 

Working 8 .789* .808* .819* .823* .692* .853* .925* 1 .870* .881* .806* .826* .752* .734* .660* 

Working 9 .717* .746* .784* .791* .661* .806* .821* .870* 1 .909* .827* .873* .795* .748* .644* 

Working10 .713* .767* .779* .775* .665* .803* .817* .881* .909* 1 .843* .853* .809* .756* .690* 

Working11 .759 .803* .784* .770* .659* .789* .800* .806* .827* .843* 1 .879* .845* .903* .762* 

Working12 .802* .810* .778* .801* .699* .782* .781* .826* .873* .853* .879* 1 .938* .866* .716* 
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Working 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Working13 .754* .761* .731* .734* .658* .702* .711* .752* .796* .809* .845* .938* 1 .893* .701* 

Working14 .747* .754* .710* .727* .640* .712* .719* .734* .748* .756* .903* .899* .893* 1 .701* 

Working15 .573* .624* .627* .680* .5133 .593* .644* .660* .644* .690* .762* .716* .701* .701* 1 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 และเม่ือทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) ของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัการปฏิบติังาน  พบว่าไม่มีปัจจยัใดท่ี
มีค่านํ้าหนกัปัจจยัสูงมากกวา่ 1 ปัจจยั  โดยสามารถลดจาํนวนปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต ในการปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัการปฏิบติังานเหลือเพียง 1 ปัจจยัคือ ปัจจยั
ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในการการปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
ประกอบดว้ยปัจจยัย่อย 15 ปัจจยั ไดแ้ก่  1)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการ
ดาํเนินงานทางธุรกิจของลูกคา้2) จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ดา้น
การเงินของลูกคา้    3) จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงกฎ ขอ้บงัคบัของ
อุตสาหกรรม นโยบายการบญัชีท่ีใช ้และบุคลากรของลูกคา้   4)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบั
ประเด็น/เหตุการณ์จากผลการตรวจสอบงบการเงินปีก่อนของลูกคา้ท่ีน่าจะเป็นประโยชน์สาํหรับ
การตรวจสอบงบการเงินปีปัจจุบนั   5)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัความเป็นอิสระความซ่ือสัตย์
สุจริตของฝ่ายบริหารการปฏิบติัของกิจการท่ีขดัต่อกฎหมาย และการดาํเนินงานต่อเน่ืองของลูกคา้   
6)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัความเป็นไปไดท่ี้รายการใดในงบการเงินของกิจการลูกคา้อาจ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตและรวมถึงความน่าจะ
เป็นในการทุจริต 7)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการพิจารณาผลกระทบต่องบการเงินของลูกคา้
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัเน่ืองมาจากการทุจริต/ขอ้ผดิพลาดโดย
มีสาเหตุจากสหสัมพนัธ์และรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    8)จดัทาํบนัทึกการ
ประชุมเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีมี นยัสาํคญัท่ีจาํเป็นตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษ    9)จดัทาํบนัทึกการ
ประชุมเก่ียวกบัการกาํหนดระดบัความมีสาระสาํคญัของแต่ละรายการขอ้มูลท่ีแสดงในงบการเงิน
ของลูกคา้   10)บนัทึกการประชุมเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้
11)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการพิจารณาความจาํเป็นท่ีตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาใน
การปฏิบติังานสอบบญัชี    12)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีทาํการตรวจสอบ   13)
จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรตรวจสอบ14)จดัทาํแบบฟอร์มการ
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ปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาในการปฏิบติังานสอบบญัชี  และ 15) จดัทาํทะเบียนคุมการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ 

โดยปัจจยัท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในการปฏิบติัตาม
TSQC1  เก่ียวกบัการปฏิบติังาน  มีค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling) เท่ากบั
0.912 ท่ีระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.05 ทางและมีค่า Eigen value ของปัจจยัเท่ากบั 11.976  โดยมีค่า 
Cronbach Alpha เท่ากบั 0.981 และมีค่านํ้าหนกัปัจจยัยอ่ยของแต่ละปัจจยัมากกว่า 0.6  ตามท่ีแสดง
ไวใ้นตารางท่ี 4.9.3 

 
ตารางที ่ 4.9.3 แสดงค่านํา้หนักปัจจยัทีใ่ช้วดัความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติ
ตามTSQC1 เกีย่วกบัการปฏิบัตงิาน 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
Eigen 
Value 

% of 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ปัจจยัความสามารถในการปฏิบัตติามTSQC1                  
เกีย่วกบัการปฏิบัตงิาน 

 11.976 79.841 0.981 

 Working1:จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
การดาํเนินงานทางธุรกิจของลูกคา้ 

0.907    

 Working2:จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
สถานการณ์ดา้นการเงินของลูกคา้ 

0.929    

 Working3:จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
กฎขอ้บงัคบัของอุตสาหกรรมนโยบายการบญัชีท่ีใชแ้ละ
บุคลากรของลูกคา้ 

0.914    

 Working4:จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัประเดน็/
เหตุการณ์จากผลการตรวจสอบงบการเงินปีก่อนของลูกคา้ท่ี
น่าจะเป็นประโยชนส์าํหรับการตรวจสอบงบการเงินปี
ปัจจุบนั 

0.908    

 Working5:จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัความเป็นอิสระ
ความซ่ือสตัยสุ์จริตของฝ่ายบริหารการปฏิบติัของกิจการท่ี
ขดัต่อกฎหมาย และการดาํเนินงานต่อเน่ืองของลูกคา้ 

0.842    

 Working6:จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัความเป็นไปไดท่ี้
รายการใดในงบการเงินของกิจการลูกคา้อาจแสดงขอ้มูลท่ี

0.905    
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ปัจจยั 
Factor 

Loading 
Eigen 
Value 

% of 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตและรวมถึงความน่าจะเป็นในการทุจริต 

 Working7:จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการพิจารณา
ผลกระทบต่องบการเงินของลูกคา้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัเน่ืองมาจากการทุจริต/
ขอ้ผดิพลาดโดยมีสาเหตุจากสหสมัพนัธ์และรายการกบั
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

0.930    

 Working8:จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีมี 
นยัสาํคญัท่ีจาํเป็นตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ 

0.915    

 Working9:จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการกาํหนดระดบั
ความมีสาระสาํคญัของแต่ละรายการขอ้มูลท่ีแสดงในงบ
การเงินของลูกคา้ 

0.896    

 Working10:บนัทึกการประชุมเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้ 

0.902    

 Working11:จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการพิจารณา
ความจาํเป็นท่ีตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาในการ
ปฏิบติังานสอบบญัชี 

0.915    

 Working12:จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีทาํการ
ตรวจสอบ 

0.926    

 Working13:จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบับทบาทและ
หนา้ท่ีของบุคลากรตรวจสอบ 

0.879    

 Working14:จดัทาํแบบฟอร์มการปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญหรือ
ท่ีปรึกษาในการปฏิบติังานสอบบญัชี 

0.866    

 Working15:จดัทาํทะเบียนคุมการปฏิบติังานตรวจสอบ 0.751    
KMO: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.912 
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4.10 ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC 1) เกีย่วกบัการตดิตาม 
 จากผลการศึกษาความสามารถของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตาม TSQC1 
เก่ียวกบัการติดตาม ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation) เบ้ืองตน้ของปัจจยัท่ีใชว้ดั
ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัการติดตามจากจาํนวน
ปัจจยั 17 ปัจจยั พบว่าปัจจยัท่ีใช้วดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในการปฏิบติัตาม
TSQC1  เก่ียวกบัการติดตาม มีสหสัมพนัธ์กนัสูงกว่า 0.3 ท่ีระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.05 จาํนวน 110 
คู่ จากทั้งหมด 272คู่ จึงตดัปัจจยัท่ีมีสหสัมพนัธ์กนัตํ่ากวา่ 0.3 ออกจากการวิเคราะห์ จาํนวน 6 ปัจจยั 
และนําปัจจัยท่ีท่ีมีสหสัมพนัธ์กันสูงกว่า 0.3 จาํนวน 11 ปัจจัย มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวดั
ความสามารถในการปฏิบติัตามTSQC1 เก่ียวกบัการติดตามโดยสามารถแสดงค่าเฉล่ีย และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับออนุญาตในการปฏิบติั
ตามTSQC1  เก่ียวกบัการติดตามไดต้ามตารางท่ี 4.10.1และ 4.10.2 ตามลาํดบั 
 

ตารางที่ 4.10.1 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยท่ีใช้วัดความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการ
ปฏิบัตติามTSQC1 เกีย่วกบัการตดิตาม 

ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการ 
ปฏิบัตติามTSQC1  เกีย่วกบัการตดิตาม 

ค่าเฉลีย่ 
การแปลความหมาย 

X  S.D. 
Monitoring 1 : ประเมินการปฏิบติังานบุคลากรท่ีท่าน
มอบหมายใหรั้บผดิชอบในแต่ละองคป์ระกอบของระบบ
การควบคุมคุณภาพท่ีไดก้าํหนดไว ้

3.12 1.253 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 

Monitoring 2 : ประเมินการส่ือสารนโยบายและวิธีปฏิบติั
สาํหรับการควบคุมคุณภาพไปยงับุคลากร 

2.98 1.187 
ปฏิบติัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง

พอๆกนั 
Monitoring3 : ตรวจสอบหลกัฐานการประเมินความเส่ียง
ก่อนตอบรับงานในลูกคา้รายใหม่/รายเดิมเพีอ่ใชใ้นการ
พิจารณาตดัสินใจรับงานอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

3.63 0.983 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Monitoring4 : ประเมินมาตรการท่ีเหมาะสมในการ
ป้องกนัผลกระทบ/ขจดัผลกระทบต่อความเป็นอิสระและ 
การรักษาความลบัของลูกคา้ 

3.63 1.095 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Monitoring5 : ตรวจสอบหลกัฐานการประเมินความเส่ียง
ก่อนตอบรับงานในลูกคา้เพ่ีอใชใ้นการพจิารณาตดัสินใจ

3.67 0.997 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 
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ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการ 
ปฏิบัตติามTSQC1  เกีย่วกบัการตดิตาม 

ค่าเฉลีย่ 
การแปลความหมาย 

X  S.D. 
รับงานอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
Monitoring6 : ตรวจสอบหลกัฐานการบนัทึกการยติุ
สหสมัพนัธ์กบัลูกคา้ในระหวา่งปีอยา่งเพยีงพอและ
เหมาะสม 

3.44 1.136 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Monitoring7 : ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังและนาํเร่ืองคุณภาพงานเป็น
ตวัช้ีวดัในการประเมินผลงาน 

3.54 1.234 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Monitoring8 : ประเมินความเหมาะสมในการมอบหมาย
งานรวมถึงมีการจดัการกบัภาระงานท่ีมากเกินไป
โดยเฉพาะช่วงท่ีมีปริมาณงานสูงสุด 

3.62 1.230 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Monitoring9 : ประเมินการวางแผนการตรวจสอบก่อน
ปฏิบติังานสอบบญัชีอยา่งเหมาะสม 

3.79 0.929 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Monitoring10 : ประเมินขั้นตอนและวิธีการแกไ้ขปัญหา
ในเร่ืองท่ีมีขอ้โตแ้ยง้/ความเห็นไม่ตรงกนักบัลูกคา้อยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม 

3.81 0.922 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

Monitoring11: หลงัจากการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังานแลว้หากมีประเดน็ขอ้บกพร่องท่ีควร
ดาํเนินการแกไ้ขในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพไดจ้ดัทาํ
รายงานและดาํเนินการแกไ้ข 

3.67 1.053 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 

ค่าเฉล่ียรวม 3.53 1.092 ปฏิบติัค่อนขา้งครบถว้น 
 
 จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
การปฏิบติัตามTSQC1 เก่ียวกบัการติดตามตามตารางท่ี 4.10.1 พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติั
ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) เก่ียวกบัการติดตามในการประเมินขั้นตอนและวิธีการ
แก้ไขปัญหาในเร่ืองท่ีมีข้อโต้แยง้/ความเห็นไม่ตรงกันกับลูกค้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ครบถว้นท่ีสุด( X =3.81)     รองลงมาคือประเมินการวางแผนการตรวจสอบก่อนปฏิบติังานสอบ
บญัชีอย่างเหมาะสม( X = 3.79)  ตรวจสอบหลกัฐานการประเมินความเส่ียงก่อนตอบรับงานใน
ลูกคา้เพ่ีอใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจรับงานอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  และ หลงัจากการติดตาม
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และประเมินผลการปฏิบติังานแลว้หากมีประเดน็ขอ้บกพร่องท่ีควรดาํเนินการแกไ้ขในเร่ืองของการ
ควบคุมคุณภาพไดจ้ดัทาํรายงานและดาํเนินการแกไ้ข เท่ากนั ( X = 3.67) ตรวจสอบหลักฐานการ
ประเมินความเส่ียงก่อนตอบรับงานในลูกคา้รายใหม่/รายเดิมเพ่ีอใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจรับงาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม และ ประเมินมาตรการท่ีเหมาะสมในการป้องกนัผลกระทบ/ขจดั
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระและ การรักษาความลบัของลูกคา้ เท่ากนั( X = 3.63) ประเมินความ
เหมาะสมในการมอบหมายงานรวมถึงมีการจดัการกบัภาระงานท่ีมากเกินไปโดยเฉพาะช่วงท่ีมี
ปริมาณงานสูงสุด( X = 3.62)ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังและนาํ
เร่ืองคุณภาพงานเป็นตวัช้ีวดัในการประเมินผลงาน( X = 3.54) ตรวจสอบหลกัฐานการบนัทึกการ
ยุติสหสัมพันธ์กับลูกค้าในระหว่างปีอย่างเพียงพอและเหมาะสม( X = 3.44)  ประเมินการ
ปฏิบติังานบุคลากรท่ีท่านมอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบของระบบการควบคุม
คุณภาพท่ีไดก้าํหนดไว ้ ( X = 3.12)  และ ประเมินการส่ือสารนโยบายและวิธีปฏิบติัสําหรับการ
ควบคุมคุณภาพไปยงับุคลากร( X =2.98)  ตามลาํดบั   
 
ตารางที ่ 4.10.2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัทีใ่ช้วดัความสามารถของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในการปฏิบัตติาม TSQC1 เกีย่วกบัการตดิตาม 

Monitoring 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Monitoring 1 1 .871* .630* .510* .510* .534* .734* .681* .618* .604* .702* 
Monitoring 2 .871* 1 .573* .648* .501* .622* .745* .683* .592* .543* .597* 
Monitoring 3 .630* .573* 1 .665* .764* .578* .576* .554* .634* .540* .574* 
Monitoring 4 .510* .648* .665* 1 .775* .721* .532* .526* .664* .427* .549* 
Monitoring 5 .510* .501* .764* .775* 1 .759* .458* .433* .780* .561* .670* 
Monitoring 6 .534* .622* .578* .721* .759* 1 .532* .426* .730* .542* .638* 
Monitoring 7 .743* .745* .576* .532* .458* .532* 1 .862* .538* .549* .492* 
Monitoring 8 .681* .683* .554* .526* .433* .426* .862* 1 .503* .445* .424* 
Monitoring 9 .618* .592* .634* .664* .780* .730* .538* .503* 1 .764* .817* 
Monitoring10 .604* .543* .540* .427* .561* .542* .549* .445* .764* 1 .770* 
Monitoring 11 .702* .597* .574* .549* .670* .638* .492* .424* .817* .770* 1 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

และเม่ือทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) ของปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัการติดตามพบวา่ไม่มีปัจจยัใดท่ีมีค่า
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นํ้าหนกัปัจจยัสูงมากกว่า 1 ปัจจยั  โดยสามารถลดจาํนวนปัจจยัท่ีใชว้ดัความสามารถของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต ในการปฏิบติัตามTSQC1  เก่ียวกบัการติดตามเหลือเพียง 2 ปัจจยัคือ 1) ปัจจยัการ
รายงาน การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง  และ 2) ปัจจยัแผนงาน และวิธีการตรวจสอบ การ
ติดตามผล  โดยแต่ละปัจจยัประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยคือ 

 
 ปัจจยัการรายงาน การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย  7 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ 1)ตรวจสอบหลกัฐานการประเมินความเส่ียงก่อนตอบรับงานในลูกคา้รายใหม่/รายเดิมเพ่ีอใช้
ในการพิจารณาตดัสินใจรับงานอยา่งเพียงพอและเหมาะสม   2)ประเมินมาตรการท่ีเหมาะสมในการ
ป้องกนัผลกระทบ/ขจดัผลกระทบต่อความเป็นอิสระและ การรักษาความลบัของลูกคา้3)ตรวจสอบ
หลกัฐานการประเมินความเส่ียงก่อนตอบรับงานในลูกคา้เพ่ีอใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจรับงาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม  4)ตรวจสอบหลกัฐานการบันทึกการยุติสหสัมพนัธ์กับลูกคา้ใน
ระหว่างปีอยา่งเพยีงพอและเหมาะสมสูงสุด    5)ประเมินการวางแผนการตรวจสอบก่อนปฏิบติังาน
สอบบัญชีอย่างเหมาะสม   6)ประเมินขั้นตอนและวิธีการแก้ไขปัญหาในเร่ืองท่ีมีข้อโต้แยง้/
ความเห็นไม่ตรงกันกับลูกค้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม   และ 7)หลังจากการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังานแลว้หากมีประเด็นขอ้บกพร่องท่ีควรดาํเนินการแกไ้ขในเร่ืองของการ
ควบคุมคุณภาพไดจ้ดัทาํรายงานและดาํเนินการแกไ้ข 
 ปัจจยัแผนงาน และวิธีการตรวจสอบ การติดตามผล ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  
1)ประเมินการปฏิบติังานบุคลากรท่ีท่านมอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละองคป์ระกอบของระบบ
การควบคุมคุณภาพท่ีได้กาํหนดไว  ้  2)ประเมินการส่ือสารนโยบายและวิธีปฏิบัติสําหรับการ
ควบคุมคุณภาพไปยงับุคลากร3)ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังและ
นาํเร่ืองคุณภาพงานเป็นตวัช้ีวดัในการประเมินผลงาน   และ 4)ประเมินความเหมาะสมในการ
มอบหมายงานรวมถึงมีการจดัการกบัภาระงานท่ีมากเกินไปโดยเฉพาะช่วงท่ีมีปริมาณงาน 

โดยปัจจยัท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตาม
TSQC1  เก่ียวกบัการติดตาม  มีค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling) เท่ากบั0.864 
ท่ีระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.05 ทางและมีค่า Eigen value ของแต่ละปัจจยัเท่ากบั 4.762 และ 3.602 
ตามลาํดบั  โดยแต่ละปัจจยัมีค่า Cronbach Alpha เท่ากบั 0.931 และ 0.928 ตามลาํดบั และมีค่า
นํ้าหนกัปัจจยัยอ่ยของแต่ละปัจจยัมากกวา่ 0.6  ตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.10.3 
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ตารางที ่4.10.3 แสดงค่านํา้หนักปัจจยัทีใ่ช้วดัความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติ
ตามTSQC1 เกีย่วกบัการตดิตาม 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
Eigen 
Value 

% of 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ปัจจยัการรายงาน การส่ือสาร และการแก้ไขข้อบกพร่อง  4.762 43.293 0.931 
 Monitoring3:ตรวจสอบหลกัฐานการประเมินความเส่ียง

ก่อนตอบรับงานในลูกคา้รายใหม่/รายเดิมเพีอ่ใชใ้นการ
พิจารณาตดัสินใจรับงานอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

0.675    

 Monitoring4:ประเมินมาตรการท่ีเหมาะสมในการป้องกนั
ผลกระทบ/ขจดัผลกระทบต่อความเป็นอิสระและ การรักษา
ความลบัของลูกคา้ 

0.729    

 Monitoring5:ตรวจสอบหลกัฐานการประเมินความเส่ียง
ก่อนตอบรับงานในลูกคา้เพ่ีอใชใ้นการพจิารณาตดัสินใจรับ
งานอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

0.898    

 Monitoring6:ตรวจสอบหลกัฐานการบนัทึกการยติุ
สหสมัพนัธก์บัลูกคา้ในระหวา่งปีอยา่งเพยีงพอและ
เหมาะสม 

0.800    

 Monitoring9:ประเมินการวางแผนการตรวจสอบก่อน
ปฏิบติังานสอบบญัชีอยา่งเหมาะสม 

0.860    

 Monitoring10:ประเมินขั้นตอนและวิธีการแกไ้ขปัญหาใน
เร่ืองท่ีมีขอ้โตแ้ยง้/ความเห็นไม่ตรงกนักบัลูกคา้อยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม 

0.676    

 Monitoring11:หลงัจากการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังานแลว้หากมีประเดน็ขอ้บกพร่องท่ีควรดาํเนินการ
แกไ้ขในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพไดจ้ดัทาํรายงานและ
ดาํเนินการแกไ้ข 

0.787    

แผนงาน และวธีิการตรวจสอบ การติดตามผล  3.602 32.745 0.928 
 Monitoring1:ประเมินการปฏิบติังานบุคลากรท่ีท่าน

มอบหมายใหรั้บผดิชอบในแต่ละองคป์ระกอบของระบบ
การควบคุมคุณภาพท่ีไดก้าํหนดไว ้

0.786    
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ปัจจยั 
Factor 

Loading 
Eigen 
Value 

% of 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

 Monitoring2:ประเมินการส่ือสารนโยบายและวิธีปฏิบติั
สาํหรับการควบคุมคุณภาพไปยงับุคลากร 

0.790    

 Monitoring7:ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ังและนาํเร่ืองคุณภาพงานเป็นตวัช้ีวดัใน
การประเมินผลงาน 

0.885    

 Monitoring8:ประเมินความเหมาะสมในการมอบหมายงาน
รวมถึงมีการจดัการกบัภาระงานท่ีมากเกินไปโดยเฉพาะช่วง
ท่ีมีปริมาณงานสูงสุด 

0.883    

 รวม   77.038  
KMO: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.864 

 

4.11 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 ในการศึกษาความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ (TSQC1)   ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจากความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
เปิดเผยรายช่ือในเวบ็ไซต์ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ณ วนัท่ี 18 ธันวาคม 2557  
จาํนวน 260 คน จาก รายช่ือทั้งหมดจาํนวน 846  คน โดยศึกษาจากปัจจยั 6 ดา้น ประกอบดว้ย  

(1) ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1 เก่ียวกบัความ
รับผดิชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพ   

(2) ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1 เก่ียวกบัการตอบรับงาน
และการคงไวซ่ึ้งสหสมัพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

(4) ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC 1  เก่ียวกบัทรัพยากร
บุคคล 

(5) ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC 1  เก่ียวกบัการปฏิบติังาน     
และ  

(6) ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC 1 เก่ียวกบัการติดตาม 
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สมมติฐานที ่1ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั ความสามารถในการ
ปฏิบัตติามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เกีย่วกบัความรับผดิชอบของผู้นําต่อการ
ควบคุมคุณภาพแตกต่างกนั 
 จากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1 
เก่ียวกบัความรับผดิชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพ  จาํแนกตามเพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ตามตารางท่ี 4.11.1  พบว่า 
 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเพศชายและเพศหญิงมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพแตกต่างกนัท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.05   (F = 8.138)   โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเพศหญิงมีความสามารถในการปฏิบติั
ตาม TSQC1 เก่ียวกบัความรับผดิชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพครบถว้นกวา่เพศชาย 
 
 อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบั
ความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   
(F = 6.598)  โดยพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีอายรุะหว่าง 30 ปี – 49 ปี  มีความสามารถใน
การปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัความรับผดิชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพครบถว้นกว่าผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีมีอาย ุ50 ปี ข้ึนไป 
 
 ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการ
ปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 3.459)   โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์
นอ้ยกว่า 5ปี มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการ
ควบคุมคุณภาพครบถว้นกวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์ระหวา่ง 11-20 ปี 
 
 การศึกษาขั้นสูงสุดของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม 
TSQC1 เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติเท่ากบั 0.05   (F = 16.522)   โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพ
ครบถว้นกวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท   
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 จาํนวนลูกคา้ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพแตกต่างกนัท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.05   (F = 2.729) โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีจาํนวนลูกคา้ตํ่ากว่า 50 ราย  มี
ความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพ
ครบถว้นกวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีลูกคา้ 50 รายข้ึนไป 
 
 จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัความ
รับผดิชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 
18.738) โดยพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีมากกว่า 10 คนข้ึนไปมีความสามารถ
ในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพครบถว้นกว่า
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่เกิน 10 คน/ไม่มีเลย  นอกจากน้ียงัพบว่าผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบัญชีระหว่าง 6-10 คน มีความสามารถในการปฏิบัติตาม TSQC1 
เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
ผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่ถึง 6 คน/ไม่มีเลย 
ตารางที่ 4.11.1 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ความสามารถของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
(TSQC1)เกีย่วกบัความรับผดิชอบของผู้นําต่อการควบคุมคุณภาพ 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ความรับผดิชอบของ
ผู้นําต่อการควบคุม

คุณภาพ 
F Sig LSD 

X  S.D. 

เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
3.17 
3.52 

 
0.861 
0.931 

8.138 .005* - 
 
 

อายุ 
(1) นอ้ยกวา่ 30 ปี 
(2) 30ปี - 39 ปี 
(3) 40ปี–49ปี 
(4) 50ปี ข้ึนไป 

 
3.31 
3.44 
3.68 
3.03 

 
1.108 
0.744 
0.785 
1.117 

6.598 .000* (2),(3)>(4)  
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ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ความรับผดิชอบของ
ผู้นําต่อการควบคุม

คุณภาพ 
F Sig LSD 

X  S.D. 

ประสบการณ์ปฏิบัตงิานสอบบัญชี 
(1) นอ้ยกวา่ 5 ปี 
(2) 5ปี - 10ปี 
(3) 11ปี – 20ปี 
(4) 20ปี ข้ึนไป 

 
3.75 
3.44 
3.22 
3.43 

 
0.867 
0.699 
0.936 
1.097 

3.459 .017* (1)>(3)  

การศึกษาขั้นสูงสุด 
(1) ปริญญาตรี 
(2) ปริญญาโท 

 
3.78 
3.27 

 
0.897 
0.896 

16.522 .000* - 

จํานวนลูกค้าของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(1) ตํ่ากวา่ 50 ราย 
(2) 50 – 100 ราย 
(3) 101 – 150 ราย 
(4) 151 – 200 ราย 

 
3.53 
3.21 
3.41 
3.00 

 
0.792 
1.208 
0.621 
0.790 

2.729 .045* (1) >(2),(3),(4) 
 

จํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
(1) ไม่มี 
(2) 1-5 คน 
(3) 6-10 คน 
(4) มากกว่า 10 คน 

 
3.62 
3.18 
3.75 
4.75 

 
0.825 
0.902 
0.837 
0.365 

18.738 .000* (4) >(1),(2),(3) 
(3) >(1),(2) 

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
สมมติฐานที ่2ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั ความสามารถในการ
ปฏิบัตติามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เกีย่วกบัข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้อง 
แตกต่างกนั 
 2.1 ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องด้านความเป็นอสิระและการรักษาความลบั 
 จากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1
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เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความเป็นอิสระและการรักษาความลบัจาํแนก
ตามเพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามตารางท่ี 4.11.2  พบว่า 
 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเพศชายและเพศหญิงมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความเป็นอิสระและการรักษาความลบัไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 1.920)    
 
 อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบั
ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความเป็นอิสระและการรักษาความลบัแตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 4.284)  โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีอายรุะหว่าง 
30 ปี – 49 ปีมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นความเป็นอิสระและการรักษาความลบัครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีอาย ุ50 
ปี ข้ึนไป 
 ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการ
ปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความเป็นอิสระและการ
รักษาความลบัแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 8.608)   โดยพบว่าผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกว่า 5ปี มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบั
ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความเป็นอิสระและการรักษาความลบัครบถว้นกว่า
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 5 ปีข้ึนไป 
 
 การศึกษาขั้นสูงสุดของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม 
TSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความเป็นอิสระและการรักษาความลบั
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 8.973)   โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความเป็นอิสระและการรักษาความลบัครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท 
 
 จาํนวนลูกคา้ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความเป็นอิสระและการรักษาความลบัแตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 2.962) โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีจาํนวน
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ลูกคา้ต ํ่ากว่า 50 ราย  มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความเป็นอิสระและการรักษาความลบัครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีลูกคา้ 
50 รายข้ึนไป 
 จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบั
ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความเป็นอิสระและการรักษาความลบัแตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 10.985) โดยพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบ
บญัชีมากกว่า 10 คนข้ึนไปมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความเป็นอิสระและการรักษาความลบัครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่เกิน 10 คน/ไม่มีเลย  นอกจากน้ียงัพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
ผูช่้วยผูส้อบบญัชีระหว่าง 6-10 คน มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนด
ดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความเป็นอิสระและการรักษาความลบัครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่ถึง 6 คน/ไม่มีเลย 
   
ตารางที่ 4.11.2 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ความสามารถของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
(TSQC1)  เกี่ยวกับข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ด้านความเป็นอิสระและการรักษา
ความลบั 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ความเป็นอสิระ และ
การรักษาความลบั F Sig LSD 

X  S.D. 

เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
3.00 
3.22 

 
1.308 
1.139 

1.920 0.167 - 

อายุ 
(1) นอ้ยกวา่ 30 ปี 
(2) 30ปี - 39 ปี 
(3) 40ปี–49ปี 
(4) 50ปี ข้ึนไป 

 
3.05 
3.36 
3.28 
2.72 

 
1.538 
0.988 
1.054 
1.406 

4.284 0.006* (2),(3)> (4) 

ประสบการณ์ปฏิบัตงิานสอบบัญชี 
(1) นอ้ยกวา่ 5 ปี 

 
3.93 

 
0.924 

8.608 .000* (1) >(2),(3),(4) 
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ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ความเป็นอสิระ และ
การรักษาความลบั F Sig LSD 

X  S.D. 
(2) 5ปี - 10ปี 
(3) 11ปี – 20ปี 
(4) 20ปี ข้ึนไป 

3.07 
2.97 
2.90 

1.004 
1.251 
1.268 

การศึกษาขั้นสูงสุด 
(1) ปริญญาตรี 
(2) ปริญญาโท 

 
3.51 
3.02 

 
1.191 
1.172 

8.973 .003* - 

จํานวนลูกค้าของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(1) ตํ่ากวา่ 50 ราย 
(2) 50 – 100 ราย 
(3) 101 – 150 ราย 
(4) 151 – 200 ราย 

 
3.30 
3.00 
2.73 
2.50 

 
1.175 
1.300 
0.258 
1.159 

2.962 .033* (1) >(2),(3),(4) 
 

จํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
(1) ไม่มี 
(2) 1-5 คน 
(3) 6-10 คน 
(4) มากกว่า 10 คน 

 
3.03 
2.88 
3.54 
4.46 

 
1.324 
1.056 
0.977 
0.639 

10.985 .000* (4) >(1),(2),(3) 
(3) >(1),(2) 

 

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
 2.2ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 จากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในการปฏิบติัตามTSQC1
เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จาํแนกตามเพศ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามตารางท่ี 4.11.3  พบวา่ 
 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเพศชายและเพศหญิงมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไม่แตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 1.006)    
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 อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบั
ขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งด้านความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 7.878)  โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีอายไุม่เกิน 39 ปี มี
ความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนค์รบถว้นกวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีอาย ุ40 ปี ข้ึนไป 
 
 ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการ
ปฏิบัติตาม TSQC1 เก่ียวกับขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 3.180)   โดยพบว่าผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกว่า 5ปี มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบั
ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์ระหวา่ง 11-20 ปี 
 
 การศึกษาขั้นสูงสุดของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม 
TSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 12.366)   โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาโท 
 
 จาํนวนลูกคา้ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 7.964) โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีจาํนวนลูกคา้
ตํ่ากว่า 50 ราย  มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชนค์รบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีลูกคา้ 50 รายข้ึน
ไป 
 จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบั
ขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งด้านความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 12.282) โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชี
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มากกว่า 10 คนข้ึนไปมีความสามารถในการปฏิบัติตาม TSQC1 เก่ียวกับขอ้กาํหนดด้าน
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
ผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่เกิน 10 คน/ไม่มีเลย  นอกจากน้ียงัพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบ
บญัชีระหว่าง 6-10 คน มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 1-5 คน 
  
ตารางที่ 4.11.3 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) 
เกีย่วกบัข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้อง  ด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ F Sig LSD 

X  S.D. 

เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
3.93 
3.80 

 
0.840 
1.034 

1.006 0.317 - 

อายุ 
(1) นอ้ยกวา่ 30 ปี 
(2) 30ปี - 39 ปี 
(3) 40ปี–49ปี 
(4) 50ปี ข้ึนไป 

 
4.16 
4.19 
3.59 
3.64 

 
0.783 
0.671 
0.918 
1.266 

7.878 .000* (1)>(3),(4) 
(2) >(3),(4) 

ประสบการณ์ปฏิบัตงิานสอบบัญชี 
(1) นอ้ยกวา่ 5 ปี 
(2) 5ปี - 10ปี 
(3) 11ปี – 20ปี 
(4) 20ปี ข้ึนไป 

 
4.14 
3.92 
3.63 
3.87 

 
0.694 
0.770 
1.053 
1.185 

3.180 .025* (1)>(3) 

การศึกษาขั้นสูงสุด 
(1) ปริญญาตรี 
(2) ปริญญาโท 

 

 
4.19 
3.71 

 
0.577 
1.063 

12.366 .001* - 
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ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ F Sig LSD 

X  S.D. 

จํานวนลูกค้าของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(1) ตํ่ากวา่ 50 ราย 
(2) 50 – 100 ราย 
(3) 101 – 150 ราย 
(4) 151 – 200 ราย 

 
4.02 
3.73 
3.00 
3.16 

 
0.713 
1.387 
0.281 
0.527 

7.964 .000* (1) >(2),(3),(4) 
 

จํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
(1) ไม่มี 
(2) 1-5 คน 
(3) 6-10 คน 
(4) มากกว่า 10 คน 

 
3.96 
3.53 
3.90 
5.00 

 
0.744 
1.118 
0.916 
0.000 

12.282 .000* (4) >(1),(2),(3) 
(3) >(2) 

 
 
 

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
สมมติฐานที ่3ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั ความสามารถของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ในการปฏิบัตติามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เกีย่วกบัการตอบรับ
งานและการคงไว้ซ่ึงความสัมพนัธ์กบัลูกค้าและงานทีม่ลีกัษณะเฉพาะแตกต่างกนั 
 จากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของความสามารถในการปฏิบติัตามTSQC1เก่ียวกบัการตอบรับงานและการ
คงไวซ่ึ้งสหสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะจาํแนกตามเพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ตามตารางท่ี 4.11.4  พบว่า 
 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเพศชายและเพศหญิงมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งสหสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะไม่แตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 0.323)    
 
 อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการ
ตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งสหสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 4.370)  โดยพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีอายรุะหว่าง30- 39 
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ปี มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งสหสัมพนัธ์
กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะครบถว้นกวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีอาย ุ40 ปี ข้ึนไป 
 
 ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการ
ปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งสหสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 5.141)   โดยพบว่าผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์ไม่เกิน 10 ปี มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบั
การตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งสหสมัพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะครบถว้นกว่าผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์ตั้งแต่ 11 ปี ข้ึนไป 
 
 การศึกษาขั้นสูงสุดของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม 
TSQC1 เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งสหสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 11.312)   โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการตอบรับ
งานและการคงไวซ่ึ้งสหสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท 
 
 จาํนวนลูกคา้ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งสหสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะไม่แตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 1.494) 
 
 จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการตอบ
รับงานและการคงไวซ่ึ้งสหสมัพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 24.305) โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีมากกว่า 
10 คนข้ึนไปมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้ง
สหสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบ
บัญชีไม่เกิน 10 คน/ไม่มีเลย  นอกจากน้ียงัพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบัญชี
ระหว่าง 6-10 คน มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไว้
ซ่ึงสหสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วย
ผูส้อบบญัชีไม่ถึง 6คน 
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ตารางที ่4.11.4 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)เพือ่ทดสอบความแตกต่างของ 
ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบตัิตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) 
เกีย่วกบัตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงสหสัมพนัธ์กบัลูกค้าและงานทีม่ลีกัษณะเฉพาะ 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ตอบรับงานและการ
คงไว้ซ่ึงความ 

สัมพนัธ์กบัลูกค้า
และงานทีม่ี

ลกัษณะเฉพาะ 

F Sig LSD 

X  S.D. 

เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
3.37 
3.45 

 
0.961 
1.036 

0.323 .571 - 

อายุ 
(1) นอ้ยกวา่ 30 ปี 
(2) 30ปี - 39 ปี 
(3) 40ปี–49ปี 
(4) 50ปี ข้ึนไป 

 
3.25 
3.71 
3.40 
3.14 

 
1.214 
0.907 
0.800 
1.239 

4.370 .005* (2) > (3),(4) 

ประสบการณ์ปฏิบัตงิานสอบบัญชี 
(1) นอ้ยกวา่ 5 ปี 
(2) 5ปี - 10ปี 
(3) 11ปี – 20ปี 
(4) 20ปี ข้ึนไป 

 
3.77 
3.64 
3.27 
3.15 

 
0.903 
0.801 
1.050 
1.135 

5.141 .002* (1)>(3),(4) 
(2) >(3),(4) 

 

การศึกษาขั้นสูงสุด 
(1) ปริญญาตรี 
(2) ปริญญาโท 

 
3.60 
3.36 

 
1.032 
1.000 

11.312 .001* - 

จํานวนลูกค้าของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(1) ตํ่ากวา่ 50 ราย 
(2) 50 – 100 ราย 
(3) 101 – 150 ราย 
(4) 151 – 200 ราย 

 
3.52 
3.33 
3.09 
3.14 

 
0.926 
1.252 
0.686 
0.451 

1.494 .217 - 
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ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ตอบรับงานและการ
คงไว้ซ่ึงความ 

สัมพนัธ์กบัลูกค้า
และงานทีม่ี

ลกัษณะเฉพาะ 

F Sig LSD 

X  S.D. 

จํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
(1) ไม่มี 
(2) 1-5 คน 
(3) 6-10 คน 
(4) มากกว่า 10 คน 

 
3.51 
2.97 
3.72 
4.90 

 
0.824 
1.022 
0.890 
0.439 

24.305 .000* (4) >(1),(2),(3) 
(3)>(2),(1) 

 

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
สมมติฐานที ่4ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั ความสามารถในการ
ปฏิบัตติามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เกีย่วกบัทรัพยากรบุคคล แตกต่างกนั 
 
 จากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1
เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลจาํแนกตามเพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามตารางท่ี 4.11.5  พบว่า 
 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเพศชายและเพศหญิงมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 0.199)    
 
 อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบั
ทรัพยากรบุคคลแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 3.675)  โดยพบว่าผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีมีอายุระหว่าง40- 49 ปี มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบั
ทรัพยากรบุคคลครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี และผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีมีอายุ50 ปี ข้ึนไป นอกจากน้ียงัพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีอายุระหว่าง 30-39 ปีมี
ความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไปดว้ย 
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 ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการ
ปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   
(F = 2.625)    
 การศึกษาขั้นสูงสุดของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม 
TSQC1 เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 5.589)   
โดยพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีความสามารถในการปฏิบติัตาม 
TSQC1 เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลครบถว้นกวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท 
 
 จาํนวนลูกคา้ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 1.740) 
 
 จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัทรัพยากร
บุคคลแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 22.787) โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบัญชีมากกว่า 10 คนข้ึนไปมีความสามารถในการปฏิบัติตาม TSQC1 
เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่เกิน 10 คน/ไม่
มีเลย   นอกจากน้ียงัพบว่าผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีผู ้ช่วยผู ้สอบบัญชีระหว่าง 6-10 คน มี
ความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่ถึง 6คน/ไม่มี 
 
ตารางที่ 4.11.5 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ความสามารถของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
(TSQC1) เกีย่วกบัทรัพยากรบุคคล 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ทรัพยากรบุคคล 
F Sig LSD 

X  S.D. 

เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
3.26 
3.19 

 
1.191 
1.184 

0.199 .656 - 

อายุ 
(1) นอ้ยกวา่ 30 ปี 
(2) 30ปี - 39 ปี 

 
2.81 
3.30 

 
1.409 
1.272 

3.675 .013* (3)>(1),(4) 
(2) >(4) 
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ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ทรัพยากรบุคคล 
F Sig LSD 

X  S.D. 
(3) 40ปี–49ปี 
(4) 50ปี ข้ึนไป 

3.44 
2.90 

0.801 
1.356 

 
 

ประสบการณ์ปฏิบัตงิานสอบบัญชี 
(1) นอ้ยกวา่ 5 ปี 
(2) 5ปี - 10ปี 
(3) 11ปี – 20ปี 
(4) 20ปี ข้ึนไป 

 
3.611 
3.192 
3.197 
2.954 

 
1.278 
1.046 
1.104 
1.334 

2.625 .051 - 

การศึกษาขั้นสูงสุด 
(1) ปริญญาตรี 
(2) ปริญญาโท 

 
3.50 
3.11 

 
1.207 
1.162 

5.585 .019* - 

จํานวนลูกค้าของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(1) ตํ่ากวา่ 50 ราย 
(2) 50 – 100 ราย 
(3) 101 – 150 ราย 
(4) 151 – 200 ราย 

 
3.30 
3.16 
3.00 
2.50 

 
1.138 
1.377 
0.731 
0.527 

1.740 .159 - 

จํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
(1) ไม่มี 
(2) 1-5 คน 
(3) 6-10 คน 
(4) มากกว่า 10 คน 

 
2.96 
2.92 
3.75 
5.00 

 
1.221 
1.089 
0.774 
0.000 

22.787 .000* (4) >(1),(2),(3) 
(3) >(1),(2) 

 

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
สมมติฐานที ่5ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั ความสามารถของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัตติามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เกีย่วกบัการปฏบิัติงาน 
แตกต่างกนั 
 จากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1
เก่ียวกบัการปฏิบติังานจาํแนกตามเพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามตารางท่ี 4.11.6  พบว่า 
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 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเพศชายและเพศหญิงมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 0.178)    
 
 อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 2.235)   
 
 ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการ
ปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการปฏิบติังานแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 
6.038)   โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชีไม่เกิน 10 ปีมี
ความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการปฏิบติังานครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ท่ีมีประสบการณ์ 20 ปีข้ึนไป  นอกจากน้ียงัพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์ระหว่าง 
5-10 ปี มีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการปฏิบติังานครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์ระหวา่ง 11-20 ปีดว้ย 
 
 การศึกษาขั้นสูงสุดของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม 
TSQC1 เก่ียวกบัการปฏิบติังานแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 7.400)   
โดยพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีความสามารถในการปฏิบติัตาม 
TSQC1 เก่ียวกบัการปฏิบติังานครบถว้นกวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท 
 
 จาํนวนลูกคา้ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 0.954) 
 
 จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 11.683) โดยพบว่าผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีมากกว่า 10 คนข้ึนไปมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัการปฏิบติังานครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่เกิน 10 คน/ไม่มี
เลย   นอกจากน้ีย ังพบว่าผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีผู ้ช่วยผู ้สอบบัญชีระหว่าง  6-10 คน มี
ความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการปฏิบติังานครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีระหว่าง 1-5 คน 
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ตารางที่ 4.11.6 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ(TSQC1) 
เกีย่วกบัการปฏิบัตงิาน 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

การปฏิบัตงิาน 
F Sig LSD 

X  S.D. 

เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
3.37 
3.31 

 
1.147 
1.082 

0.178 .673 - 

อายุ 
(1) นอ้ยกวา่ 30 ปี 
(2) 30ปี - 39 ปี 
(3) 40ปี–49ปี 
(4) 50ปี ข้ึนไป 

 
3.20 
3.49 
3.41 
3.06 

 
1.161 
0.920 
1.086 
1.273 

2.235 .085 - 

ประสบการณ์ปฏิบัตงิานสอบบัญชี 
(1) นอ้ยกวา่ 5 ปี 
(2) 5ปี - 10ปี 
(3) 11ปี – 20ปี 
(4) 20ปี ข้ึนไป 

 
3.78 
3.55 
3.15 
3.01 

 
0.859 
0.696 
1.205 
1.311 

6.038 .001* (1),(2)> (4)  
(2) > (3) 

การศึกษาขั้นสูงสุด 
(1) ปริญญาตรี 
(2) ปริญญาโท 

 
3.63 
3.22 

 
0.932 
1.138 

7.400 .007* - 
 
 

จํานวนลูกค้าของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(1) ตํ่ากวา่ 50 ราย 
(2) 50 – 100 ราย 
(3) 101 – 150 ราย 
(4) 151 – 200 ราย 

 
3.41 
3.24 
3.13 
3.00 

 
1.025 
1.352 
0.634 
0.491 

0.954 .415 - 
 
 
 
 

จํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
(1) ไม่มี 
(2) 1-5 คน 

 
3.62 
2.80 

 
0.729 
1.197 

24.425 .000* (4) >(1),(2),(3) 
(3)>( 2)  
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ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

การปฏิบัตงิาน 
F Sig LSD 

X  S.D. 
(3) 6-10 คน 
(4) มากกว่า 10 คน 

3.40 
4.82 

1.019 
0.260 

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
สมมติฐานที ่6ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั ความสามารถของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ในการปฏิบัตติามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เกีย่วกบัการตดิตามผล 
แตกต่างกนั 
 6.1 การตดิตามผลด้านการรายงาน การส่ือสาร และการแก้ไขข้อบกพร่อง 
 จากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1
เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นการรายงาน   การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่องจาํแนกตามเพศของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามตารางท่ี 4.11.7  พบว่า 
 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเพศชายและเพศหญิงมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นการรายงาน การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่องไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 0.030)    
 
 อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการ
ติดตามผลดา้นการรายงาน การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่องแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติเท่ากบั 0.05   (F = 4.277)  โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีอายุระหว่าง 30-49 ปีมี
ความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นการรายงาน การส่ือสาร และ
การแกไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป 
 
 ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการ
ปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นการรายงาน การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 3.207)   โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
มีประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชีนอ้ยกวา่ 5 ปีมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบั
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การติดตามผลดา้นการรายงาน การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีมีประสบการณ์ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป   
 
 การศึกษาขั้นสูงสุดของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม 
TSQC1 เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นการรายงาน การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่องไม่แตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 1.913)    
 จาํนวนลูกคา้ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นการรายงาน การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่องแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 2.058)โดยพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีจาํนวนลูกคา้ไม่เกิน 
100 รายมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นการรายงาน การ
ส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีจาํนวนลูกคา้ระหว่าง 
101-200 ราย 
 จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการ
ติดตามผลดา้นการรายงาน การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่องแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติเท่ากบั 0.05   (F = 29.689) โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีมากกว่า 10 
คนข้ึนไปมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นการรายงาน การ
ส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่เกิน 
10 คน/ไม่มีเลย   
  
ตารางที่ 4.11.7 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ความสามารถของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
(TSQC1)  เกีย่วกบัการตดิตามผล ด้านการรายงาน การส่ือสาร และการแก้ไขข้อบกพร่อง 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

การรายงาน การ
ส่ือสาร และการ
แก้ไขข้อบกพร่อง 

F Sig LSD 

X  S.D. 

เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 

 
3.67 
3.65 

 
0.754 
0.900 

0.030 0.864 - 
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ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

การรายงาน การ
ส่ือสาร และการ
แก้ไขข้อบกพร่อง 

F Sig LSD 

X  S.D. 

อายุ 
(1) นอ้ยกวา่ 30 ปี 
(2) 30ปี - 39 ปี 
(3) 40ปี–49ปี 
(4) 50ปี ข้ึนไป 

 
3.57 
3.83 
3.74 
3.36 

 
1.051 
0.674 
0.707 
1.098 

4.277 .006*  (2),(3)> (4) 

ประสบการณ์ปฏิบัตงิานสอบบัญชี 
(1) นอ้ยกวา่ 5 ปี 
(2) 5ปี - 10ปี 
(3) 11ปี – 20ปี 
(4) 20ปี ข้ึนไป 

 
3.82 
3.85 
3.58 
3.44 

 
0.897 
0.613 
0.908 
0.925 

3.207 .024* (1)>(3),(4) 

การศึกษาขั้นสูงสุด 
(1) ปริญญาตรี 
(2) ปริญญาโท 

 
3.78 
3.62 

 
0.884 
0.844 

1.913 .168 - 

จํานวนลูกค้าของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(1) ตํ่ากวา่ 50 ราย 
(2) 50 – 100 ราย 
(3) 101 – 150 ราย 
(4) 151 – 200 ราย 

 
3.72 
3.66 
3.38 
3.14 

 
0.720 
1.171 
0.303 
0.150 

2.058 .0106 (1) > (3),(4) 
(2) >(3),(4) 

จํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
(1) ไม่มี 
(2) 1-5 คน 
(3) 6-10 คน 
(4) มากกว่า 10 คน 

 
3.75 
3.21 
4.02 
4.85 

 
0.723 
0.865 
0.590 
0.209 

29.689 .000* (4) >(1),(2),(3) 

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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 6.2การตดิตามผลด้านแผนงาน และวธีิการตรวจสอบการตดิตามผล 
 จากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามTSQC1
เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นการติดตามผลดา้นแผนงาน และวิธีการตรวจสอบการติดตามผลจาํแนก
ตามเพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามตารางท่ี 4.11.8  พบว่า 
 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเพศชายและเพศหญิงมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นแผนงาน และวิธีการตรวจสอบการติดตามผลไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 0.252)    
 
 อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการ
ติดตามผลดา้นแผนงาน และวิธีการตรวจสอบการติดตามผลแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.05   (F = 10.091)  โดยพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีอายุระหว่าง 40-49 ปีมี
ความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นแผนงาน และวิธีการตรวจสอบ
การติดตามผลครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 30 ปี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป   นอกจากน้ีย ังพบว่าผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีอายุระหว่าง  30-39  ปี 
ความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นแผนงาน และวิธีการตรวจสอบ
การติดตามผลครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไปดว้ย 
 
 ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการ
ปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นแผนงาน และวิธีการตรวจสอบการติดตามผลไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 2.404)    
 
 การศึกษาขั้นสูงสุดของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม 
TSQC1 เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นแผนงาน และวิธีการตรวจสอบการติดตามผลไม่แตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 2.373)    
 
 จาํนวนลูกคา้ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 
เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นแผนงาน และวิธีการตรวจสอบการติดตามผลไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05   (F = 0.972) 
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 จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการ
ติดตามผลดา้นแผนงาน และวิธีการตรวจสอบการติดตามผลแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.05   (F = 16.930) โดยพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีมากกว่า 10 คนข้ึน
ไปมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นแผนงาน และวิธีการ
ตรวจสอบการติดตามผลครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่เกิน 10 คน/ไม่
มีเลย   นอกจากน้ีย ังพบว่าผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีจ ํานวนผู ้ช่วยผู ้สอบบัญชี  6-10 คนมี
ความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการติดตามผลดา้นแผนงาน และวิธีการตรวจสอบ
การติดตามผลครบถว้นกว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่เกิน 5 คน /ไม่มีเลย 
  
ตารางที ่4.11.8 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)เพือ่ทดสอบความแตกต่างของ
ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบตัิตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
(TSQC1)เกีย่วกบัการติดตามผล ด้านแผนงาน และวธีิการตรวจสอบการตดิตามผล 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

แผนงาน และวธีิการ
ตรวจสอบการ
ตดิตามผล 

F Sig LSD 

X  S.D. 

เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
3.33 
3.40 

 
0.982 
1.020 

0.252 0.616 - 

อายุ 
(1) นอ้ยกวา่ 30 ปี 
(2) 30ปี - 39 ปี 
(3) 40ปี–49ปี 
(4) 50ปี ข้ึนไป 

 
2.95 
3.50 
3.70 
2.93 

 
1.217 
0.920 
0.629 
1.263 

10.091 .000*  
 (3) >(1),(4) 

(2) >(4) 

ประสบการณ์ปฏิบัตงิานสอบบัญชี 
(1) นอ้ยกวา่ 5 ปี 
(2) 5ปี - 10ปี 
(3) 11ปี – 20ปี 
(4) 20ปี ข้ึนไป 

 

 
3.64 
3.52 
3.26 
3.21 

 
1.186 
0.849 
0.949 
1.079 

2.404 .068 - 
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ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

แผนงาน และวธีิการ
ตรวจสอบการ
ตดิตามผล 

F Sig LSD 

X  S.D. 

การศึกษาขั้นสูงสุด 
(1) ปริญญาตรี 
(2) ปริญญาโท 

 
3.54 
3.32 

 
1.096 
0.969 

2.373 .125 - 

จํานวนลูกค้าของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(1) ตํ่ากวา่ 50 ราย 
(2) 50 – 100 ราย 
(3) 101 – 150 ราย 
(4) 151 – 200 ราย 

 
3.45 
3.29 
3.33 
3.00 

 
0.929 
1.285 
0.195 
0.000 

0.972 .406 - 

จํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
(1) ไม่มี 
(2) 1-5 คน 
(3) 6-10 คน 
(4) มากกว่า 10 คน 

 
3.22 
3.09 
3.90 
4.66 

 
1.101 
0.877 
0.646 
0.487 

19.630 .000* (4) >(1),(2),(3) 
(3) >(1),(2) 

 
 

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

4.12 สรุปภาพรวมการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพือ่ทดสอบความแตกต่าง
ของความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC1) จําแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ (TSQC1) จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ  
อายุ  ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชี  ระดบัการศึกษา จาํนวนลูกคา้ และจาํนวนผูช่้วยผูส้อบ
บญัชี ในตารางท่ี 4.11.1 -4.11.8 สามารถนาํมาสรุปเป็นภาพรวมซ่ึงแสดงให้เห็นไดใ้นตารางท่ี 
1.11.9   โดยพบว่า จาํนวนผูช่้วยของผูส้อบบญัชีต่างกนั ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐาน
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การควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ต่างกนัในทุกองคป์ระกอบ  สาํหรับคุณลกัษณะส่วนบุคคลในดา้น
อ่ืนๆ พบวา่ 
 เพศของผูส้อบบญัชีต่างกนั ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
(TSQC1) ต่างกนั เฉพาะองคป์ระกอบในเร่ืองเก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุม
คุณภาพ 
 อายุของผูส้อบบญัชีต่างกนั ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
(TSQC1) ต่างกนั เฉพาะองคป์ระกอบในเร่ืองเก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุม
คุณภาพ  ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง  การตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งสหสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  ทรัพยากรบุคคล และการติดตามผล 
 
 ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีต่างกนั ความสามารถในการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ต่างกนั เฉพาะองค์ประกอบในเร่ืองเก่ียวกบัความ
รับผดิชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพ  ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง  การตอบรับงาน
และการคงไวซ่ึ้งสหสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ การปฏิบติังาน และการติดตาม
ผลดา้การรายงาน การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 
 ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีต่างกนั ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ต่างกนั เฉพาะองคป์ระกอบในเร่ืองเก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อ
การควบคุมคุณภาพ  ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง  การตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้ง
สหสมัพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ทรัพยากรบุคคล  และการปฏิบติังาน  
 
 จาํนวนลูกคา้ของผูส้อบบญัชีต่างกนัความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC1) ต่างกนั เฉพาะองคป์ระกอบในเร่ืองเก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการ
ควบคุมคุณภาพ  ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและการรักษาความลบั   
และการติดตามผลดา้การรายงาน การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
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ตารางที ่4.12 แสดงภาพรวมผลการทดสอบความแตกต่างของความสามารถของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในการปฏิบัตติามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

การปฏิบติัตามมาตรฐานTSQC1 

ลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เพศ อาย ุ

ประสบ 
การณ์

ปฏิบติังาน
สอบบญัชี 

ระดบั
การศึกษา 

จาํนวน
ลูกคา้ของ
ผูส้อบ
บญัชี 

จาํนวน
ผูช่้วย
ผูส้อบ
บญัชี 

ความรับผดิชอบของผูน้าํต่อการ
ควบคุมคุณภาพ 

      

ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้ง ในดา้นความเป็นอสิระ
และการรักษาความลบั 

-      

ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งในดา้นความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

-      

การตอบรับและการคงไวซ่ึ้ง
สหสมัพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ 

-    -  

ทรัพยากรบุคคล -  -  -  

การปฏิบติังาน - -   -  

การติดตามผลดา้นการรายงาน การ
ส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

-   -   

การติดตามผลดา้นแผนงาน และ
วิธีการตรวจสอบการติดตามผล 

-  - - -  

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
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บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 ในการวิจยัเร่ือง “ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ” ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเก่ียวกบั1)ลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต  2) ปัจจัยท่ีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้ในการพิจารณาตัดสินใจรับงานสอบบัญชี  3) 
อุปสรรคต่อการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  4) ปัญหาท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
พบในการปฏิบัติงานสอบบัญชี  5)ความสามารถในการปฏิบัติตาม  TSQC1 เ ก่ียวกับความ
รับผิดชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพ 6) ความสามารถในการปฏิบติัตาม  TSQC1 เก่ียวกบั
ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง 7) ความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการตอบ
รับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ   8)ความสามารถในการ
ปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัทรัพยากร   9)ความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการ
ปฏิบติังาน   10)ความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัการติดตามผล   และ11) ความ
แตกต่างในการปฏิบติัตาม TSQC1 ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 การสาํรวจความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาํนวน 260 รายโดยมีความคาดหวงัว่า
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยัจะสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติังานสอบบญัชีท่ีมีคุณภาพใหก้บั
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลซ่ึงจะส่งต่อผลความสามารถในการกา้วเขา้สู่
เวทีโลกของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  โดยสามารถสรุปและอภิปรายประเดน็ท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 
 

5.1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
 จากผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาํนวน 260 ราย พบว่า
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40 ปี – 49 ปี  มีประสบการณ์
ปฏิบติังานสอบบญัชีระหว่าง 11ปี - 20ปี  จบการศึกษาระดบัปริญญาโทมากกว่าระดบัปริญญาตรี 
ในแต่ละปีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส่วนใหญ่รับงานสอบบญัชีตํ่ากว่า 50 ราย  มีช่วยผูส้อบบญัชี
จาํนวนระหว่าง 1-5 คน  และเป็นผูส้อบบญัชีอิสระมากกว่าสังกดัสํานักงาน  สะทอ้นให้เห็นว่า
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบญัชีเหมาะสมกบัการปฏิบติังานสอบบญัชี  
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เน่ืองจากมีประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชีเป็นเวลายาวนานหลายปี  ประกอบกบัมีการศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงกว่าระดบัการศึกษาในวิชาชีพบญัชีตามท่ีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบ
บญัชี (ก.บช.) กาํหนดไว ้1  ปฏิบติังานสอบบญัชีโดยไม่เกินความสามารถตามมาตรฐานการสอบ
บญัชี   เน่ืองจากส่วนใหญ่รับงานลกูคา้ไม่เกิน 50 ราย 2 
 

5.2. ปัจจัยทีผู้่สอบบัญชีรับอนุญาตใช้ในการพจิารณาตัดสินใจรับงานสอบบัญชี   
 จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใช้ในการพิจารณาตดัสินใจรับงานสอบ 
พบว่า  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส่วนใหญ่พิจารณาถึงความรู้ความสามารถของผูส้อบบญัชีในการ
ปฏิบติังานมากท่ีสุด รองลงมาพิจารณาจากความซับซ้อนของงาน พิจารณาจากประวติัของลูกคา้ 
พิจารณาจากค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี พิจารณาจากปัจจัยอ่ืน ๆ และ พิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถของผูช่้วยผูส้อบบญัชี ตามลาํดบั  สะทอ้นให้เห็นว่าผูส้อบบญัชีส่วนใหญ่มีความ
ระมดัระวงัในการตอบรับงานลูกคา้ท่ีไม่เกินกว่าความรู้ความสามารถของตนเอง 
 
 สอดคลอ้งกบัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ (2556)3 ซ่ึงกล่าวว่า สาํนกังานหรือ
ผูส้อบบญัชีควรใชแ้บบสอบถามมาตรฐาน (Checklist) ในการประเมินความเส่ียงของลูกคา้แต่ละ
ราย ก่อนตดัสินใจรับงานหรือคงไวซ่ึ้งงาน 
 

5.3. อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
 จากผลการศึกษาอุปสรรคต่อการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พบว่า 
ความซับซ้อนและการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองของมาตรฐานการบญัชีและขอ้บงัคบัต่าง ๆ  กบั 
ความไม่ถูกต้องในงบการเงินท่ีลูกคา้จัดทาํเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานของผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตมากท่ีสุด  รองลงมาคือความซบัซ้อนและการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองของมาตรฐานการ
สอบบัญชี  ตามลาํดับ  สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันผูส้อบบัญชียงัขาดความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐานการบญัชี และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงส่งผลต่อความยากลาํบากในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินของลูกคา้ท่ีจดัทาํไม่ถูกตอ้ง 
 

                                                            
1 ไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีทางบญัชี 
2 สาํหรับผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป  
   (เดิมไม่เกิน 300 รายต่อปี ตามประกาศ ก.บช. ฉบบัท่ี 44) 
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 สอดคลอ้งกบัสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถมัภ์ (2556)4 ซ่ึงกล่าวว่าทรัพยากรบุคคลถือ
เป็นปัจจัยสําคญัอย่างหน่ึงต่อความสําเร็จของสํานักงาน  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพจึงเน้น
กระบวนการให้ไดบุ้คคลท่ีมีทกัษะความรู้ความสามารถ และความยึดมัน่ในหลกัจรรยาบรรณท่ี
เพียงพอ  โดยการพิจารณาในเร่ืองการวางแผนกาํลงัคนให้สัมพนัธ์กบัปริมาณงานท่ีจะตอ้งปฏิบติั
อยา่งเหมาะสม  การกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง  การประเมินผลการ
ปฏิบติังานและการบงัคบัใชน้โยบายการควบคุมคุณภาพ 
 
 สอดคลอ้งกบั ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2555 อา้งถึงในจกัรพงษ ์รัตนะ,2557)  กล่าวว่า ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานของสํานักงานสอบบญัชีในดา้นการเรียนรู้และการพฒันาระดบั
ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ ปัญหาการพฒันาความรู้และฝึกอบรมพนักงานสอบ
บญัชี  การสอบบญัชี ประกาศ คาํสั่ง และกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ปฏิบติังานสอบบญัชี 
 

5.4. ปัญหาทีผู้่สอบบัญชีรับอนุญาตพบในการปฏิบัติงานสอบบัญชี   
 จากการศึกษาปัญหาท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบในการปฏิบติังานสอบบญัชี พบว่า ปัญหา
ท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบในการปฏิบติังานสอบบญัชีมากท่ีสุดคือ การประเมินความเส่ียงในการ
รับงานลูกคา้ รองลงมาคือ ความตอ้งการของลูกคา้ การขอยืนยนัยอดคงเหลือต่าง ๆ และ การ
วางแผนงานตรวจสอบ ตามลาํดบั สะทอ้นให้เห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่ในการปฏิบติังานของผูส้อบ
บญัชีเกิดจากการไม่ใหค้วามร่วมมือของลูกคา้ในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ทาํให้ผูส้อบบญัชี
ไม่สามารถปฏิบติังานสอบบญัชีใหมี้คุณภาพได ้
 

5.5. ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ(TSQC1)เกีย่วกบั
ความรับผดิชอบของผู้นําต่อการควบคุมคุณภาพ  

 จากผลการศึกษาความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เก่ียวกบัความรับผดิชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) จดัทาํคู่มือนโยบายและ
กระบวนการปฏิบติังานสอบบญัชีครบทั้ง 6 องคป์ระกอบตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 
(TSQC 1)   2) พฒันา/ปรับปรุงคู่มือปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี มี
คุณภาพ ถูกตอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี  3)จดัทาํแผนอตัรากาํลงัคน และจดัจา้ง
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ผูช่้วยผูส้อบบญัชีเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม   และ 4)ส่ือสารความสําคญัและประโยชน์ของการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพใหที้มผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรไดเ้ขา้ใจ   พบว่าผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการปฏิบติัตาม TSQC1 เก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อการ
ควบคุมคุณภาพค่อนขา้งครบถว้น   
 
 สอดคลอ้งกบัสภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2556)5 ซ่ึงกล่าวว่าผูน้าํองคก์ร หรือ
ผูส้อบบัญชีท่ีปฏิบติังานคนเดียว  ต้องมีทศันคติท่ีดีต่อคุณภาพงาน การจัดทาํนโยบายและวิธี
ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ  การมอบหมายความรับผิดชอบการปฏิบติัการควบคุมคุณภาพให้
บุคลากรท่ีเหมาะสม และส่ือสารนโยบายและวิธีปฏิบติัให้ทุกคนในสาํนกังานไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง  
การปรับเปล่ียนทศันคติของผูน้าํจะช่วยขบัเคล่ือนให้เกิดผลสําเร็จในการนาํระบบการควบคุม
คุณภาพงานสอบบญัชี  ผูน้าํซ่ึงกคื็อตวัของผูส้อบบญัชีเอง ตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมและเป็นแบบอยา่งในการ
ทาํงานตามระบบการควบคุมคุณภาพท่ีไดก้าํหนดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีมีความเหมาะสมและ
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีตนเองปฏิบติั  นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและบุคลากรตอ้งทาํความเขา้ใจ
ในขอ้กาํหนดของมาตรฐาน TSQC 1 รวมทั้งขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์,2557) 6 
 
 สอดคลอ้งกบัผลการตรวจเยี่ยมการสอบทานการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC1) ของสํานักงานสอบบญัชี โดยสภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์(2557)  จากการสอบทานระบบการควบคุมคุณภาพเก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อ
คุณภาพภายในสาํนกังาน พบว่ามีการกาํหนดนโยบายในแต่ละดา้น แต่ยงัมิไดก้าํหนดวิธีปฏิบติัและ
การนาํไปปฏิบติัใชใ้หค้รบถว้นในแต่ละองคป์ระกอบ   
 
 สอดคลอ้งกบั เอกพล คงมา และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2556) กล่าวว่าผูส้อบบญัชีส่วนใหญ่
เขา้ใจถึงบทบาทและหน้าท่ีท่ีสําคญัของผูน้าํสํานักงานต่อการกาํหนดให้มีการควบคุมคุณภาพ 
ตลอดจนการมอบหมายความรับผิดชอบและส่ือสารไปยงับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งให้เห็นความสําคญั
ของการควบคุมคุณภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 
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5.6. ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ(TSQC1)เกีย่วกบั
ข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณที่เกีย่วข้อง  
จากผลการศึกษาความสามารถในการปฏิบติัตามTSQC1 ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเก่ียวกบั

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง ในภาพรวมพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถ
ในการปฏิบติัตามTSQC1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณได้ค่อนขา้งครบถว้น  แต่เม่ือนาํ 
วิเคราะห์รายละเอียดพบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เก่ียวกับ
ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ดา้น  ประกอบดว้ย   1) ความเป็น
อิสระและการรักษาความลบั   และ 2) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ปฏิบติัตาม TSQC 1 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนค์รบถว้นกวา่ดา้นความเป็นอิสระและการรักษาความลบั  โดยพบวา่ 

 
 ขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งในด้านความเป็นอิสระและการรักษาความลบั  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถปฏิบติัตามไดบ้า้งไม่ไดบ้า้งพอๆ กนั ประกอบดว้ย  1)กาํหนดใหที้ม
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรของท่านแจง้ผลประโยชน์ดา้นการเงินความสัมพนัธ์ดา้นธุรกิจส่วนตวั 
ครอบครัวกบัลูกคา้ในหนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระ  2)กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการรับทีมผูช่้วย
ผูส้อบบญัชี  3)กาํหนดนโยบายการหมุนเวียนทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชีและผูส้อบทานงานสอบบญัชี  4)
กาํหนดใหมี้การหมุนเวียนทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบผิดชอบในการตรวจสอบลูกคา้รายเดิม 
ทุก ๆ 5ปี   และ 5)กาํหนดบทลงโทษทีมผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรของท่านท่ีนาํความลบัของลูกคา้
ไปเปิดเผยหรือใชป้ระโยชนส่์วนตน 
 
 ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถปฏิบติัตามไดค่้อนขา้งครบถว้น  ประกอบดว้ย   1) กาํหนดนโยบายและประเมิน
ความเส่ียงก่อนรับงานจากลูกคา้   2)ตรวจสอบก่อนรับงานลูกคา้ว่าขดัแยง้กบันโยบายการรับงาน
ลูกคา้หรือไม่   3)พิจารณายุติการให้บริการตรวจสอบบญัชีหรือการให้บริการใด ๆท่ีพบว่าขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้    สะทอ้นให้เห็นว่าผูส้อบบญัชีมีความตระหนกัถึงผลกระทบจากการ
ใหบ้ริการลูกคา้ในดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานสอบบญัชี อาทิเช่นการใหบ้ริการคาํนวณภาษีเงินได้
นิติบุคคลหรือภาษีเงินเดือนและค่าแรงงาน  ซ่ึงมีผลกระทบต่อตวัเลขหรือขอ้มูลท่ีผูส้อบบญัชีตอ้ง
เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี  และทาํให้ผูส้อบบญัชีตกอยู่ในสถานการณ์สอบทาน
ผลงานของตนเอง  
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สอดคลอ้งกบัเอกพล คงมา และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2556) กล่าวว่าผูส้อบบญัชีมีความรู้
ความเขา้ใจและคาดว่าจะสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัดี  โดยเหตุผลท่ีสนบัสนุนขอ้มูลดงั
กล่าวคือโดยส่วนใหญ่ผูส้อบบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2553 อยู่ก่อนแลว้ และไดย้ึดถือขอ้บงัคบัดงักล่าวใน
การปฏิบติังานสอบบญัชีแต่เดิม  

 
สอดคลอ้งกบั วลยัลกัษณ์  สุวรรณวลยักร และคณะ (2556) กล่าวว่าผูป้ระกอบวิชาชีพสอบ

บญัชีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี และปฏิบติัหน้าท่ีของตนโดยสุจริต  
ในปัจจุบนับริษทัชั้นนาํต่าง ๆ เช่น บริษทับอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จาํกดั และ Johnson 
Controls, lnc.ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนความมีจริยธรรมแก่บุคลากร  โดยกาํหนดไวใ้นแนวทางการ
ปฏิบติังานขององคก์ร  เพื่อช่วยเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี และการทาํงานเป็นทีม  ทาํ
ใหบุ้คลากรสามารถสร้างสรรคแ์ละแสดงศกัยภาพออกมาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 

5.7. ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ(TSQC1) เกี่ยวกับ
การตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงความสัมพนัธ์กบัลูกค้าและงานทีมี่ลกัษณะเฉพาะ  

จากผลการศึกษาความสามารถในการปฏิบัติตามTSQC1 ของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
เก่ียวกบัการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึง
ประกอบด้วย 1)สอบถามไปยงัผูส้อบบญัชีรายเดิมของลูกคา้ว่ามีเหตุผลทางจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีควรนาํมาพิจารณาหรือมีสถานการณ์ใดท่ีทาํให้ไม่ควรตอบรับงาน  2) สรุป
เหตุการณ์สาํคญัท่ีนาํไปสู่การยติุความสัมพนัธ์กบัลูกคา้   3) จดัประชุมกบัผูบ้ริหารของลูกคา้และผู ้
มีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือหารือถึงขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ท่ีอาจนาํไปสู่การถอนตวั 4) 
พิจารณาถึงผลกระทบจากการยุติซ่ึงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดทางวิชาชีพ
ขอ้บงัคบัและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  5) ดาํเนินการตอบกลบัหนังสือสอบถามเหตุผลทาง
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจากผูส้อบบญัชีรายใหม่ของลูกคา้  6) จดัทาํแผนประมาณ
การจาํนวนชัว่โมงการปฏิบติังานประจาํปีซ่ึงครอบคลุมขอ้มูลของลูกคา้ ค่าสอบบญัชีวนัท่ีตอบรับ
งาน วนัครบกาํหนดส่งมอบงานจาํนวนชัว่โมงปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/ผูช่้วยผูส้อบบญัชีและ
บุคลากร และ 7) สรุปจาํนวนชัว่โมงท่ีใชข้องแต่ละงานตรวจสอบของลูกคา้  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เก่ียวกบัการตอบ
รับงานและการคงไว้ซ่ึงความสัมพนัธ์กับลูกค้าและงานท่ีมีลักษณะเฉพาะค่อนข้างครบถ้วน   
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สะทอ้นให้เห็นว่าผูส้อบบญัชีกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการพิจารณาตอบรับงานลูกคา้ซ่ึงจะ
สามารถช่วยลดความเส่ียงในการปฏิบติังานสอบบญัชีใหก้บัลูกคา้ท่ีมีปัญหา 

 
 สอดคลอ้งกบัเอกพล คงมา และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2556) กล่าวว่าผูส้อบบญัชีมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานในเร่ืองการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และ
งานท่ีมีลกัษณะเฉพาะในระดบัดี   

 

5.8. ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ(TSQC1) เกีย่วกบั
ทรัพยากรบุคคล 
จากผลการศึกษาความสามารถในการปฏิบัติตามTSQC1 ของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต

เก่ียวกบัทรัพยากร ซ่ึงประกอบดว้ย  1)กาํหนดแบบฟอร์มสัมภาษณ์และประเมินการปฏิบติังานของ
ผูช่้วยผูส้อบบญัชีและบุคลากร 2) จดัให้มีการปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่  3) เก็บประวติัชั่วโมง
ฝึกอบรมประจาํปีของผูส้อบบญัชี/ผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรแต่ละราย  และ  4) ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/ผูช่้วยผูส้อบบญัชี/บุคลากรแต่ละราย  พบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลได้
บา้งไม่ไดบ้า้งพอ ๆ กนั  สะทอ้นให้เห็นว่าผูส้อบบญัชียงัขาดการประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรและอาจรวมไปถึงการขาดแคลนจาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีดว้ย 

 
สอดคลอ้งกบัเอกพล คงมา และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2556) กล่าวว่าผูส้อบบญัชีมีความรู้

ความเขา้ใจและคาดวา่จะสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัดีเขา้ใกลร้ะดบัพอใช ้อาจเน่ืองมาจาก
การจดัหาผูช่้วยผูส้อบบญัชีในปัจจุบนัมีแนวโนม้หายากข้ึนเพราะผูเ้รียนจบบญัชีส่วนใหญ่ไม่ชอบ
งานสอบบญัชีเพราะทาํงานหนกั  ทาํให้บางคร้ังหวัหนา้สาํนกังานจาํเป็นตอ้งเลือกบุคคลท่ีสมคัรใจ
ทาํงานก่อน โดยไม่คาํนึงถึงความรู้ ความสามารถในงานสอบบญัชี  

 
สอดคลอ้งกบั ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2555 อา้งถึง จกัรพงษ ์รัตนะ ,2547) ซ่ึงกล่าวว่า ปัญหา

การขาดแคลนทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงาน ซ่ึงจะพบมากใน
สาํนกังานสอบบญัชีขนาดเล็กและขนาดกลาง  รวมถึงการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน
และการติดต่อส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
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5.9. ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เกีย่วกบั
การปฏิบัติงาน 

 จากผลการศึกษาความสามารถในการปฏิบัติตามTSQC1 ของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
เก่ียวกบัการปฏิบติังาน  ซ่ึงประกอบดว้ย1)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการ
ดาํเนินงานทางธุรกิจของลูกคา้    2 ) จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสถานการณ์
ดา้นการเงินของลูกคา้    3) จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงกฎ ขอ้บงัคบัของ
อุตสาหกรรม นโยบายการบญัชีท่ีใช ้และบุคลากรของลูกคา้   4)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบั
ประเด็น/เหตุการณ์จากผลการตรวจสอบงบการเงินปีก่อนของลูกคา้ท่ีน่าจะเป็นประโยชน์สาํหรับ
การตรวจสอบงบการเงินปีปัจจุบนั     5)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัความเป็นอิสระความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตของฝ่ายบริหารการปฏิบติัของกิจการท่ีขดัต่อกฎหมาย และการดาํเนินงานต่อเน่ือง
ของลูกคา้   6)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัความเป็นไปไดท่ี้รายการใดในงบการเงินของกิจการ
ลูกคา้อาจแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตและรวมถึง
ความน่าจะเป็นในการทุจริต 7)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการพิจารณาผลกระทบต่องบ
การเงินของลูกคา้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัเน่ืองมาจากการ
ทุจริต/ขอ้ผิดพลาดโดยมีสาเหตุจากความสัมพนัธ์และรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
8)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีมี นยัสาํคญัท่ีจาํเป็นตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ    9)
จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการกาํหนดระดบัความมีสาระสําคญัของแต่ละรายการขอ้มูลท่ี
แสดงในงบการเงินของลูกคา้   10)บนัทึกการประชุมเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทาง
การเงินของลูกคา้11)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัการพิจารณาความจาํเป็นท่ีตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญ
หรือท่ีปรึกษาในการปฏิบติังานสอบบญัชี    12)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีทาํการ
ตรวจสอบ   13)จดัทาํบนัทึกการประชุมเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรตรวจสอบ14)จดัทาํ
แบบฟอร์มการปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาในการปฏิบติังานสอบบญัชี  และ 15) จดัทาํ
ทะเบียนคุมการปฏิบติังานตรวจสอบ พบว่า  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ไดบ้า้งไม่ไดบ้า้งพอ ๆ กนั  สะทอ้นให้เห็นว่าผูส้อบมี
ความรู้ความเขา้ใจสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ไดบ้า้ง  แต่อาจมี
ปัญหาในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบนัทึกขอ้มูลหลกัฐานต่าง ๆ  
 
 สอดคลอ้งกบัเอกพล คงมา และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2556) กล่าวว่าผูส้อบบญัชีมีความรู้
ความเขา้ใจและคาดวา่จะสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัดี  แต่คะแนนเฉล่ียในส่วนของการจดั
ใหมี้การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (Engagement Quality Control Review: EQCR) อยูใ่น
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ระดบัพอใช ้ซ่ึงอาจเป็นขอ้สังเกตไดว้่าผูส้อบบญัชีอาจยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองการสอบทานการควบคุม
คุณภาพงานเท่าท่ีควร อีกทั้งลูกคา้ของผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีอิสระหรืออยูส่าํนกังานขนาดเลก็
ยงัไม่เขา้ข่ายท่ีจะตอ้งทาํ EQCR เน่ืองจากเป็นกิจการขนาดเลก็ 
 
 สอดคลอ้งกบั ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2555 อา้งถึง จกัรพงษ ์รัตนะ ,2547) ซ่ึงกล่าวว่าในการ
ปฏิบติังานสอบบญัชีปัญหาท่ีสาํคญัในเร่ืองของการแต่งตั้งผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพ  การใช้
ความสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ(Professional Skepticism) ในการปฏิบติังานสอบบญัชี และการ
บนัทึกขอ้มูลหลกัฐานในกระดาษทาํการ (Documentation) ของสาํนกังาน 

 

5.10. ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ(TSQC1) เกีย่วกบั
การติดตามผล  
จากผลการศึกษาความสามารถในการปฏิบติัตามTSQC1 ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเก่ียวกบั

การติดตามผล  พบวา่ในภาพรวมผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เก่ียวกบัการติดตามผลค่อนขา้งครบถว้น  แต่เม่ือนาํ วิเคราะห์
รายละเอียดพบว่า การปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เก่ียวกบัการติดตามผล 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) การรายงาน การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง  และ 2) 
แผนงาน และวิธีการตรวจสอบการติดตามผล   โดยพบว่า 

 
การติดตามผลในดา้นการรายงาน การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่องผูส้อบบญัชีสามารถ

ปฏิบติัตามไดค้่อนขา้งครบถว้น ประกอบดว้ย 1) ตรวจสอบหลกัฐานการประเมินความเส่ียงก่อน
ตอบรับงานในลูกคา้รายใหม่/รายเดิมเพ่ีอใช้ในการพิจารณาตดัสินใจรับงานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม   2)ประเมินมาตรการท่ีเหมาะสมในการป้องกนัผลกระทบ/ขจดัผลกระทบต่อความเป็น
อิสระและการรักษาความลบัของลูกคา้  3)ตรวจสอบหลกัฐานการประเมินความเส่ียงก่อนตอบรับ
งานในลูกคา้เพ่ีอใช้ในการพิจารณาตดัสินใจรับงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 4)ตรวจสอบ
หลกัฐานการบนัทึกการยุติความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระหว่างปีอย่างเพียงพอและเหมาะสม  5)
ประเมินการวางแผนการตรวจสอบก่อนปฏิบติังานสอบบญัชีอย่างเหมาะสม  6)ประเมินขั้นตอน
และวิธีการแก้ไขปัญหาในเร่ืองท่ีมีขอ้โต้แยง้/ความเห็นไม่ตรงกันกับลูกคา้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม  และ 7)หลงัจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานแลว้หากมีประเดน็ขอ้บกพร่อง
ท่ีควรดาํเนินการแกไ้ขในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพไดจ้ดัทาํรายงานและดาํเนินการแกไ้ข   
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 การติดตามผลในดา้นแผนงาน วิธีการตรวจสอบการติดตามผล ผูส้อบบญัชีสามารถปฏิบติั
ตามไดบ้า้งไม่ไดบ้า้งพอๆ กนั  ประกอบดว้ย 1) ประเมินการปฏิบติังานบุคลากรท่ีท่านมอบหมายให้
รับผิดชอบในแต่ละองคป์ระกอบของระบบการควบคุมคุณภาพท่ีไดก้าํหนดไว ้    2) ประเมินการ
ส่ือสารนโยบายและวิธีปฏิบัติสําหรับการควบคุมคุณภาพไปยงับุคลากร  3) ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังและนําเร่ืองคุณภาพงานเป็นตัวช้ีว ัดในการ
ประเมินผลงาน       และ 4)ประเมินความเหมาะสมในการมอบหมายงานรวมถึงมีการจดัการกบั
ภาระงานท่ีมากเกินไปโดยเฉพาะช่วงท่ีมีปริมาณงานสูงสุด 
 
 สอดคลอ้งกบัเอกพล คงมา และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2556) กล่าวว่าผูส้อบบญัชีมีความรู้
ความเขา้ใจในการการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เก่ียวกบัการติดตามผลใน
ระดับพอใช้โดยผู ้สอบบัญชียงัไม่เข้าใจกับการประเมินผล การส่ือสารผลการประเมินและ
ขอ้บกพร่องท่ีพบและทาํใหไ้ม่มีหลกัฐานในการประเมินขอ้บกพร่องในงานท่ีทาํเพ่ือนาํไปสู่การวาง
แผนการปฏิบติังานในปีถดัไป 

5.11. ความแตกต่างของความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
(TSQC1) จากลกัษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 จากผลการศึกษาความแตกต่างของความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC1) จากลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  พบว่า  
 ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ( TSQC1 ) เก่ียวกบัความ
รับผดิชอบของผูน้าํต่อการควบคุมคุณภาพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บั เพศ 
อาย ุประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชี  ระดบัการศึกษา จาํนวนลูกคา้ และจาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
 
 ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ( TSQC1 ) เก่ียวกบั
ขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งในทุกๆดา้นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  จะแตกต่างกนั 
ข้ึนอยู่กบั อายุ  ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชี  ระดบัการศึกษา  จาํนวนลูกคา้  และ จาํนวน
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
 
 ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ( TSQC1 ) เก่ียวกบัการตอบ
รับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกค้าและงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะของผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาต  จะแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบั   อาย ุประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชี ระดบัการศึกษา และ 
จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี   
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 ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ( TSQC1 ) เก่ียวกบั
ทรัพยากรบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จะแตกต่างกนั  ข้ึนอยู่กบั อายุ  ระดบัการศึกษา และ 
จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี   
 
 ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ( TSQC1 ) เก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  จะแตกต่างกนั  ข้ึนอยู่กบั  ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบ
บญัชี  ระดบัการศึกษา และ จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี   
 
 ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ( TSQC1 ) เก่ียวกบัการ
ติดตามผลดา้นการรายงาน การส่ือสาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จะ
แตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบั  อายุ  ประสบการณ์ปฏิบติังานสอบบญัชี  จาํนวนลูกคา้  และ จาํนวนผูช่้วย
ผูส้อบบญัชี   
 ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ( TSQC1 ) เก่ียวกบัการ
ติดตามผลดา้นแผนงาน และวิธีการตรวจสอบการติดตามผลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จะแตกต่าง
กนั ข้ึนอยูก่บั  อาย ุ และ จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี   
 
 สอดคลอ้งกบั  สุพรรณา  บุญมาวงศ ์( 2551)  ซ่ึงกล่าวว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
สํานักงานหรือผูส้อบบญัชี ประกอบด้วยลกัษณะทั่วไปของผูส้อบบัญชีและผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
ลกัษณะและรูปแบบของงบการเงิน กระบวนการในการให้บริการตรวจสอบบญัชี ลกัษณะทาง
กายภาพอ่ืนๆ  
 
 สอดคลอ้งกบั  ปภาวี  สุขมณี และคณะ (2553)  กล่าวว่าผูส้อบบญัชีในกรมตรวจสอบบญัชี
สหกรณ์ท่ีมีประสบการณ์การตรวจสอบบญัชีแตกต่างกนัจะส่งผลใหค้วามสามารถในการใชเ้ทคนิค
และการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมไปถึงคุณภาพการสอบบญัชีแตกต่างกนัดว้ย 
 

 สอดคลอ้งกบั  วลยัลกัษณ์  สุวรรณวลยักร และคณะ (2556)  ซ่ึงกล่าวว่าผูป้ระกอบวิชาชีพ
สอบบญัชีจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการสอบบญัชีเพยีงพอต่อการปฏิบติังานในวิชาชีพ   รวม
ไปถึงความรู้เก่ียวกบักฎหมายธุรกิจ  เช่น มาตรฐานการตรวจสอบบญัชี รหสั 250 เร่ืองการพิจารณา
กฎหมายและขอ้บงัคบัในการตรวจสอบงบการเงิน  กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีทาํความเขา้ใจกฎหมาย
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และขอ้บงัคบัท่ีมีผลบงัคบัใชก้บักิจการ  ในการไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในกิจการและสภาพแวดลอ้ม
ของกิจการ เป็นตน้  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากการศึกษา ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี 

 

5.12 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยทีพ่บ  และการนําผลการวจัิยไปใช้ 
 จากผลการวิจยัพบว่า  จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสามารถในการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เน่ืองจากส่งผลต่อ
ความแตกต่างของความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการการปฏิบติัตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ(TSQC 1 )ในทุกๆ ดา้น  การเลือกและกาํหนดจาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีในการ
ปฏิบติังานจึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน และปริมาณงาน  จาํนวนผูช่้วยผูส้อบ
บญัชีท่ีน้อยเกินไป หรือขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานสอบบญัชี  อาจไม่สามารถ
ปฏิบติังานสอบบญัชีใหมี้คุณภาพได ้  ในปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้บงัคบั หรือ แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการ
คดัเลือกคุณสมบติัของผูช่้วยผูส้อบบญัชี  หากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูส้อบ
บญัชี อาทิเช่น สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชูปถมัภเ์ห็นความสาํคญัของผูช่้วยผูส้อบบญัชี และ
มีการออกขอ้บงัคบั หรือแนวปฏิบติัท่ีชัดเจนเก่ียวกบัการใช้บริการผูช่้วยผูส้อบบญัชี  อาจทาํให้
คุณภาพงานสอบบญัชีของประเทศไทยยกระดบัความน่าเช่ือถือได ้
 

5.13 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยในอนาคต 
 เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต  ซ่ึงพบว่าปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC1) ของผูส้อบบญัชีแตกต่างกนั คือ จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี  ดงันั้นหากผูท่ี้สนใจ
ต้องการทาํการศึกษาต่อเพ่ือให้ทราบแน่ชัดว่านอกจากจาํนวนผูช่้วยผูส้อบบัญชีแลว้  ความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูช่้วยผูส้อบบญัชีมีผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบ
บญัชีหรือไม่ 
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แบบสอบถามโครงการวิจยั 
“การปฏบิตัติามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ ฉบบัที ่1 

ของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย  (TSQC 1)” 

 
ส่วนที ่1  คาํชีแ้จงกรุณาใสเ่ครื่องหมายลงในช่องหน้าขอ้ความทีต่รงกบัลกัษณะลกัษณะการปฏบิตังิานของทา่น 

  ผูส้อบบญัชอีสิระ ผูส้อบบญัชสีงักดัสาํนกังาน (ยติุการตอบแบบสอบถาม) 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบคุคลของผูส้อบบญัชี 
             คาํชีแ้จงกรุณาใสเ่ครื่องหมายลงในช่องหน้าขอ้ความทีต่รงกบัลกัษณะสว่นบุคคลของทา่น 

ขอ้1. เพศ   ชาย     หญงิ 

ขอ้2. อาย ุ น้อยกวา่ 30 ปี   30 ปี - 39 ปี   40 ปี 49 ปี   50 ปี ขึน้ไป 

ขอ้3. ประสบการณ์ปฏบิตังิานสอบบญัช ี

  น้อยกวา่ 5 ปี  5ปี – 10 ปี  11 ปี – 20 ปี  20 ปีขึน้ไป 

ขอ้4. การศกึษาขัน้สงูสดุ 

  ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท   ปรญิญาเอก  

ขอ้5. จาํนวนกจิการทีท่า่นรบังานสอบบญัช ี

  ตํ่ากวา่ 50ราย  50-100 ราย  101-150ราย   151-200 ราย 

ขอ้6. จาํนวนผูช้่วยผูส้อบบญัชขีองผูส้อบบญัช ี

ไม่ม ี 1-5 คน 6-10 คน มากกวา่ 10 คน 

ส่วนที ่3  ลาํดบัปัจจยัทีท่่านใช้ในการพิจารณาตดัสินใจรบังานสอบบญัชี 

             คาํชีแ้จงกรุณาใบหมายเลขเรยีงลาํดบัหน้าขอ้ปจัจยัทีท่า่นคดิวา่มคีวามสาํคญัมากไปหาน้อย (มาก 1...2...3....น้อย ) 

…..ความซบัซอ้นของงาน 
…..ความรู ้ความสามารถของผูช้่วยผูส้อบบญัช ี
…..ความรู ้ความสามารถของผูส้อบบญัช ี
…..ประวตัขิองลกูคา้ 

…..ความตอ้งการของลกูคา้ 
…..จาํนวนบุคลากร/ผูช้่วยผูส้อบบญัช ี
…..คา่ธรรมเนียมการสอบบญัช ี
…..อื่น ๆ (ระบุ)........................................................ 

ส่วนที ่4 ลาํดบัของอปุสรรคต่อการปฏิบติังานสอบบญัชีของท่านให้มีคณุภาพ  

            คาํชีแ้จงกรุณาใบหมายเลขเรยีงลาํดบัหน้าขอ้ปจัจยัทีท่า่นคดิวา่มคีวามสาํคญัมากไปหาน้อย (มาก 1...2...3....น้อย ) 
 

.....การประเมนิความเสีย่งในการรบังาน 

.....การวางแผนงานตรวจสอบ 

.....ความตอ้งการของลกูคา้ 

.....การขอยนืยนัยอดคงเหลอืต่าง 
…..อื่น ๆ (ระบุ)........................................... 

ส่วนที ่5 ลาํดบัของปัญหาทีท่่านพบในการปฏิบติังานสอบบญัชี 
 คาํชีแ้จงกรุณาใบหมายเลขเรยีงลาํดบัหน้าขอ้ปจัจยัทีท่า่นคดิว่ามคีวามสาํคญัมากไปหาน้อย (มาก 1...2...3....น้อย ) 

.... มาตรฐานการบญัชแีละขอ้บงัคบัต่าง ๆ ซบัซอ้นและเปลีย่นแปลงอยา่งต่อเน่ือง 

.....มาตรฐานการสอบบญัชแีละขอ้บงัคบัต่าง ๆ ซบัซอ้นและเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ือง 

.....งบการเงนิของลกูคา้จดัทาํมาไมถ่กูตอ้ง 

.....อื่น ๆ (ระบุ)...................................................... 
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ส่วนที ่6  การปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ (TSQC 1) 
คาํชีแ้จงกรุณาใสเ่ครือ่งหมายลงในชอ่งระดบัการปฏบิตัติาม TSQC1  

คาํถาม 
ปฏบิตัิ
ครบถว้น 

ปฏบิตัิ
คอ่นขา้ง
ครบถว้น 

ปฏบิตัไิด้
บา้งไมไ่ด้

บา้งพอๆกนั 

ปฏบิตัิ
คอ่นขา้งไม่
ครบถว้น 

ไมป่ฏบิตัิ
เลย 

1.ทา่นจดัทาํคูม่อืนโยบายและกระบวนการปฏบิตังิานสอบ
บญัชคีรบทัง้ 6 องคป์ระกอบตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ
ฉบบัที ่1 (TSQC 1) 

     

2.ทา่นตดิตามและศกึษามาตรฐานวชิาชพีบญัชแีละองค์
ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานสอบบญัช ี

     

3.ทา่นเขา้รบัการอบรมในเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรฐาน
วชิาชพีบญัช ี

     

4.ทา่นพฒันา/ปรบัปรุงคูม่อืปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ใหก้าร
ปฏบิตังิานตรวจสอบบญัช ีมคีุณภาพ ถกูตอ้งและเป็นไป
ตามมาตรฐานการสอบบญัช ี

     

5.ทา่นจดัทาํแผนอตัรากําลงัคน และจดัจา้งผูช้ว่ยผูส้อบ
บญัชเีพิม่เตมิตามความเหมาะสม 

     

6.ทา่นพจิารณายุตคิวามสมัพนัธใ์นการใหบ้รกิารกบัลกูคา้
ทีม่ผีลจากการประเมนิความเสีย่งในระดบัสงู 

     

7.ทา่นสือ่สารความสาํคญัและประโยชน์ของการปฏบิตัติาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพใหท้มีผูช้ว่ยผูส้อบบญัช/ี
บุคลากรไดเ้ขา้ใจ 

     

8.ทา่นแจง้ผลประโยชน์ดา้นการเงนิ ความสมัพนัธด์า้น
ธุรกจิสว่นตวัครอบครวักบัลกูคา้ในหนงัสอืยนืยนัความเป็น
อสิระ 

     

9.ทา่นกาํหนดใหท้มีผูช้ว่ยผูส้อบบญัช/ีบคุลากรของทา่น
แจง้ผลประโยชน์ดา้นการเงนิความสมัพนัธด์า้นธุรกจิ
สว่นตวั ครอบครวักบัลกูคา้ในหนงัสอืยนืยนัความเป็นอสิระ 

     

10.ทา่นสอบถามทมีผูช้ว่ยผูส้อบบญัช/ีบุคลากรของทา่น
เกีย่วกบัขอ้มลูการใหบ้รกิารอืน่แก่ลกูคา้ 

     

11.ทา่นกาํหนดนโยบายเกีย่วกบัการรบัทมีผูช้่วยผูส้อบ
บญัช ี

     

12.ทา่นกาํหนดนโยบายและประเมนิความเสีย่งก่อนรบังาน
จากลกูคา้ 

     

13.ทา่นกาํหนดนโยบายการหมุนเวยีนทมีผูช้่วยผูส้อบ
บญัชแีละผูส้อบทานงานสอบบญัช ี

     

14.ทา่นตรวจสอบก่อนรบังานลกูคา้วา่ขดัแยง้กบันโยบาย
การรบังานลกูคา้หรอืไม่ 

     

15.ทา่นพจิารณายุตกิารใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชหีรอืการ
ใหบ้รกิารใด ๆทีพ่บวา่ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลกูคา้ 
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คาํถาม 
ปฏบิตัิ
ครบถว้น 

ปฏบิตัิ
คอ่นขา้ง
ครบถว้น 

ปฏบิตัไิด้
บา้งไมไ่ด้

บา้งพอๆกนั 

ปฏบิตัิ
คอ่นขา้งไม่
ครบถว้น 

ไมป่ฏบิตัิ
เลย 

16.ทา่นกาํหนดใหม้กีารหมุนเวยีนทมีผูช้ว่ยผูส้อบบญัชทีี่
รบัผดิชอบผดิชอบในการตรวจสอบลกูคา้รายเดมิทุก ๆ 5ปี 

     

17.ทา่นจดัทาํทะเบยีนคุมรายชื่อลกูคา้และปีทีเ่ริม่
ปฏบิตังิานตรวจสอบ 

     

18.ทา่นกาํหนดบทลงโทษทมีผูช้ว่ยผูส้อบบญัช/ีบุคลากร
ของทา่นทีนํ่าความลบัของลกูคา้ไปเปิดเผยหรอืใช้
ประโยชน์สว่นตน 

     

19.ทา่นทบทวนและประเมนิความเสีย่งก่อนตอบรบังาน
ลกูคา้ 

     

20.ทา่นสอบถามไปยงัผูส้อบบญัชรีายเดมิของลกูคา้วา่มี
เหตุผลทางจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีค่วร
นํามาพจิารณาหรอืมสีถานการณ์ใดทีท่าํใหไ้มค่วรตอบรบั
งาน 

     

21.ทา่นสรุปเหตุการณ์สาํคญัทีนํ่าไปสูก่ารยุตคิวามสมัพนัธ์
กบัลกูคา้ 

     

22.ทา่นจดัประชุมกบัผูบ้รหิารของลกูคา้และผูม้หีน้าทีใ่น
การกาํกบัดแูลกจิการเพือ่หารอืถงึขอ้เทจ็จรงิและ
สถานการณ์ทีอ่าจนําไปสูก่ารถอนตวั 

     

23.ทา่นพจิารณาถงึผลกระทบจากการยตุซิึง่ความสมัพนัธ์
กบัลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กาํหนดทางวชิาชพีขอ้บงัคบัและ
ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

     

24.ทา่นตรวจสอบยอดคงคา้งค่าธรรมเนียมทางวชิาชพีที่
ตอ้งเรยีกเกบ็จากลกูคา้เมือ่มกีารยุตซิึง่ความสมัพนัธก์บั
ลกูคา้และตดิตามเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมทางวชิาชพีให้
ครบถว้น 

     

25.ทา่นดาํเนินการปรบัปรุงฐานขอ้มลูรายชือ่ลกูคา้ทีย่ตุซิึง่
ความสมัพนัธอ์อกจากรายการลกูคา้ปกต ิ

     

26.ทา่นดาํเนินการตอบกลบัหนงัสอืสอบถามเหดุผลทาง
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชจีากผูส้อบบญัชี
รายใหมข่องลกูคา้ 

     

27.ทา่นจดัทาํแผนประมาณการจาํนวนชัว่โมงการปฏบิตั ิ
งานประจาํปีซึง่ครอบคลมุขอ้มลูของลกูคา้ คา่สอบบญัชี
วนัทีต่อบรบังาน วนัครบกําหนดสง่มอบงานจาํนวนชัว่โมง
ปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช/ีผูช้ว่ยผูส้อบบญัชแีละบุคลากร 

     

28.ทา่นสรุปจาํนวนชัว่โมงทีใ่ชข้องแต่ละงานตรวจสอบของ
ลกูคา้ 

     

29.ทา่นกาํหนดแบบฟอรม์สมัภาษณ์และประเมนิการ
ปฏบิตังิานของผูช้ว่ยผูส้อบบญัชแีละบุคลากร 
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คาํถาม 
ปฏบิตัิ
ครบถว้น 

ปฏบิตัิ
คอ่นขา้ง
ครบถว้น 

ปฏบิตัไิด้
บา้งไมไ่ด้

บา้งพอๆกนั 

ปฏบิตัิ
คอ่นขา้งไม่
ครบถว้น 

ไมป่ฏบิตัิ
เลย 

30.ทา่นจดัใหม้กีารปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่      
31.ทา่นเกบ็ประวตัชิ ัว่โมงฝึกอบรมประจาํปีของผูส้อบ
บญัช/ีผูช้ว่ยผูส้อบบญัช/ีบุคลากรแต่ละราย 

     

32.ทา่นประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช/ีผูช้่วย
ผูส้อบบญัช/ีบุคลากรแต่ละราย 

     

33.ทา่นจดัทาํบนัทกึการประชุมเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
การดาํเนินงานทางธุรกจิของลกูคา้ 

     

34.ทา่นจดัทาํบนัทกึการประชุมเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
สถานการณ์ดา้นการเงนิของลกูคา้ 

     

35.ทา่นจดัทาํบนัทกึการประชุมเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
กฎ ขอ้บงัคบัของอุตสาหกรรม นโยบายการบญัชทีีใ่ช ้และ
บุคลากรของลกูคา้ 

     

36.ทา่นจดัทาํบนัทกึการประชุมเกีย่วกบัประเดน็/
เหตุการณ์จากผลการตรวจสอบงบการเงนิปีก่อนของลกูคา้ 
ทีน่่าจะเป็นประโยชน์สาํหรบัการตรวจสอบงบการเงนิปี
ปจัจุบนั 

     

37.ทา่นจดัทาํบนัทกึการประชุมเกีย่วกบัความเป็นอสิระ
ความซื่อสตัยส์ุจรติของฝา่ยบรหิารการปฏบิตัขิองกจิการที่
ขดัต่อกฎหมาย และการดาํเนินงานต่อเน่ืองของลกูคา้ 

     

38.ทา่นจดัทาํบนัทกึการประชุมเกีย่วกบัความเป็นไปไดท้ี่
รายการใดในงบการเงนิของกจิการลกูคา้อาจแสดงขอ้มลูที่
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการ
ทุจรติและรวมถงึความน่าจะเป็นในการทจุรติ 

     

39.ทา่นจดัทาํบนัทกึการประชุมเกีย่วกบัการพจิารณา
ผลกระทบต่องบการเงนิของลกูคา้ทีอ่าจเกดิขึน้จากขอ้มลูที่
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัเน่ืองมาจากการทุจรติ/
ขอ้ผดิพลาดโดยมสีาเหตุจากความสมัพนัธแ์ละรายการกบั
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

     

40.ทา่นจดัทาํบนัทกึการประชุมเกีย่วกบัความเสีย่งทีม่ ี
นยัสาํคญัทีจ่าํเป็นตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ 

     

41.ทา่นจดัทาํบนัทกึการประชุมเกีย่วกบัการกาํหนดระดบั
ความมสีาระสาํคญัของแต่ละรายการขอ้มลูทีแ่สดงในงบ
การเงนิของลกูคา้ 

     

42.ทา่นบนัทกึการประชุมเกีย่วกบัผลการวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบขอ้มลูทางการเงนิของลกูคา้ 

     

43.ทา่นจดัทาํบนัทกึการประชุมเกีย่วกบัการพจิารณาความ
จาํเป็นทีต่อ้งใชผู้เ้ชีย่วชาญหรอืทีป่รกึษาในการปฏบิตังิาน
สอบบญัช ี
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คาํถาม 
ปฏบิตัิ
ครบถว้น 

ปฏบิตัิ
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ครบถว้น 

ไมป่ฏบิตัิ
เลย 

44.ทา่นจดัทาํบนัทกึการประชุมเกีย่วกบัช่วงเวลาทีท่าํการ
ตรวจสอบ 

     

45.ทา่นจดัทาํบนัทกึการประชุมเกีย่วกบับทบาทและหน้าที่
ของบุคลากรตรวจสอบ 

     

46.ทา่นจดัทาํแบบฟอรม์การปรกึษาหารอืผูเ้ชีย่วชาญหรอื
ทีป่รกึษาในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี

     

47.ทา่นจดัทาํทะเบยีนคุมการปฏบิตังิานตรวจสอบ      
48.ทา่นประเมนิการปฏบิตัติามนโยบายและวธิปีฏบิตัิ
สาํหรบัการควบคุมคุณภาพทีเ่ป็นลายลกัษณะอกัษรโดยม ี
เน้ือหาครอบคลุมตามขอ้กาํหนดของTSQC1ครบทกุ
องคป์ระกอบ 

     

49.ทา่นประเมนิการปฏบิตังิานบุคลากรทีท่า่นมอบหมาย
ใหร้บัผดิชอบในแต่ละองคป์ระกอบของระบบการควบคุม
คุณภาพทีไ่ดก้าํหนดไว ้

     

50.ทา่นประเมนิการสือ่สารนโยบายและวธิปีฏบิตัสิาํหรบั
การควบคุมคุณภาพไปยงับุคลากร 

     

51.ทา่นตรวจสอบหลกัฐานการประเมนิความเสีย่งก่อน
ตอบรบังานในลูกคา้รายใหม/่รายเดมิเพีอ่ใชใ้นการ
พจิารณาตดัสนิใจรบังานอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

     

52.ทา่นประเมนิมาตรการทีเ่หมาะสมในการป้องกนั
ผลกระทบ/ขจดัผลกระทบต่อความเป็นอสิระและ การรกัษา
ความลบัของลกูคา้ 

     

53.ทา่นตรวจสอบหลกัฐานการประเมนิความเสีย่งก่อน
ตอบรบังานในลูกคา้เพีอ่ใชใ้นการพจิารณาตดัสนิใจรบังาน
อยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

     

54.ทา่นตรวจสอบหลกัฐานการบนัทกึการยตุคิวามสมัพนัธ์
กบัลกูคา้ในระหวา่งปีอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

     

55.ทา่นเกบ็รวบรวมขอ้มลูการอบรมความรูต่้อเน่ืองทาง
วชิาชพีของผูส้อบบญัช/ีผูช้่วยผูส้อบบญัช/ีบุคคลากรอยา่ง
สมํ่าเสมอโดยเน้ือหาและจาํนวนชัว่โมงขัน้ตํ่าเป็นไปตามที่
สภาวชิาชพีฯกําหนดไว ้

     

56.ทา่นประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรอยา่งน้อยปี
ละหน่ึงครัง้และนําเรือ่งคุณภาพงานเป็นตวัชีว้ดัในการ
ประเมนิผลงาน 

     

57.ทา่นประเมนิความเหมาะสมในการมอบหมายงาน
รวมถงึมกีารจดัการกบัภาระงานทีม่ากเกนิไปโดยเฉพาะ
ชว่งทีม่ปีรมิาณงานสงูสุด 
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58.ทา่นควบคุมดแูลงาน ตดิตามงานและสอบทานงาน
ตามทีห่วัหน้างานผูส้อบบญัชกีาํหนด 

     

59.ทา่นประเมนิการวางแผนการตรวจสอบก่อนปฏบิตังิาน
สอบบญัชอียา่งเหมาะสม 

     

60.ทา่นตรวจสอบการปิดแฟ้มงานตรวจสอบ ภายใน 60 
วนันบัจากวนัทีท่มีผูต้รวจสอบออกจากบรษิทัของลกูคา้ 

     

61.ทา่นตรวจสอบการจดัเกบ็เอกสารต่าง ๆและรกัษา
ความลบัของลกูคา้อยา่งเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายที่
กาํหนด 

     

62.ทา่นประเมนิขัน้ตอนและวธิกีารแกไ้ขปญัหาในเรือ่งทีม่ี
ขอ้โตแ้ยง้/ความเหน็ไมต่รงกนักบัลกูคา้อยา่งเพยีงพอและ
เหมาะสม 

     

63.หลงัจากการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานแลว้
หากมปีระเดน็ขอ้บกพรอ่งทีค่วรดาํเนินการแกไ้ขในเรือ่ง
ของการควบคุมคุณภาพไดจ้ดัทาํรายงานและดาํเนินการ
แกไ้ข 

     

64.ทา่นพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนและขอ้กลา่วหาจากลกูคา้ 
และกําหนดวธิกีารแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 

     

 
 
ส่วนที ่3  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการควบคมุคณุภาพการตรวจสอบ และการสอบทานงบการเงิน และ
งานให้ความเชือ่มัน่ตลอดจนบริการทีเ่กีย่วเนือ่ง 
     
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
 
 

ขอขอบพระคณุในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้วจิยั 

 

ช่ือ  นางเพญ็ธิดา พงษธ์านี 

ตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยส์าขาการบญัชี  คณะการบญัชี  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ประวตัิการศึกษา:- 

ปี พ.ศ. 2544 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การบญัชี)  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ปี พ.ศ. 2532 ปริญญาตรีการบญัชี  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ประสบการณ์ทาํงาน:- 

ปัจจุบัน   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะการบญัชี  มธบ.   
   ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันานกัวิชาชีพบญัชี  คณะการบญัชี มธบ. 
  
ปี พ.ศ.2556  รักษาการเลขานุการ คณะการบญัชี มธบ. 
 
ปี พ.ศ. 2554-2556 หวัหนา้ศูนยฝึ์กปฏิบติังานทางบญัชี คณะการบญัชี มธบ. 
 
ปี พ.ศ. 2544-2547 2549 เลขานุการ คณะการบญัชี   มธบ. 
 
ปี พ.ศ. 2540 -2543 หวัหนา้แผนกวินยัและพฒันานกัศึกษา สาํนกักิจการนกัศึกษา  มธบ. 
 
ปี พ.ศ. 2539  รักษาการหวัหนา้แผนกวินยัและพฒันานกัศึกษา   
   สาํนกักิจการนกัศึกษา มธบ. 

    ผูช่้วยหวัหนา้แผนกวินยัและพฒันานกัศึกษา  
    สาํนกังานกิจการนกัศึกษา  มธบ. 
 

ปี พ.ศ. 2533 -ปัจจุบัน อาจารยป์ระจาํคณะการบญัชี  มธบ. 

DPU


	หน้าปก
	บทคัดย่อ
	สารบัญเ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม 1
	แบบสอบถามโครงการวิจัยTSQC1
	ประวัติผู้วิจัย



