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บทคัดย่อ 

 

         งานวิจยัเก่ียวกบัปัญหาและผลกระทบของการนาํมาตรฐานการควบคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 

เร่ือง การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานท่ีให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบ

การเงินและงานให้ความเช่ือมัน่อ่ืนตลอดจนบริการเก่ียวเน่ือง ดา้นการปฏิบติังาน สําหรับผูส้อบ

บญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและเหตุผลของ มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1)  รวมถึงแนวทางในการนาํมาตรฐานมาปฏิบติั ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบ

ถึงปัญหาและผลกระทบของผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี เม่ือมีการปฏิบติัตามมาตรฐาน

ฉบบัดงักล่าว และเพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาเป็นขอ้เสนอแนะในการนาํมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ไปปฏิบติั 

 โดยการวิจยัเป็นการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม การนาํมาตรฐานการควบคุมมาปฏิบติัในสํานักงาน และ 

ขอ้เสนอแนะ รวมทั้งวิจยัโดยใชก้ารสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อให้ทราบถึง

ทศันะและปัญหา อุปสรรคในการนาํระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีตามมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ไปปฏิบติั โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ เร่ืองทัว่ไป และ ผลการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงจากผลการวิจยั พบวา่ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจากการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบบญัชีมาใชใ้นระดบัภาพรวม 3 อนัดบัแรกคือ ปัญหาดา้นทรัพยากรบุคคล ปัญหาดา้น

การติดตามผล และปัญหาดา้นผลการปฏิบติังาน นอกจากน้ี ยงัพบว่า สํานกังานสอบบญัชีขนาด

ใหญ่ไม่ไดรั้บผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชีมาใช ้ในขณะ

ท่ีสาํนกังานสอบบญัชีขนาดกลางและขนาดเล็กไดรั้บผลกระทบเล็กนอ้ย เน่ืองจากปริมาณงานและ

ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน 

ฆ 
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ABSTRACT 

 

 The objective of the research was to study the problems and implications of adopting 

Thai Standard on Quality Control (TSQC1) subject Quality control for firms that perform audits 

and reviews of financial statements, and other assurance and related services engagements in 

Engagement performance. Operational for firms or freelance auditors in Nonthaburi province the 

purpose is to study the concept and reasoning of Thai Standard on Quality Control (TSQC1) as 

well as guidelines for implementing standards in order to know the problems and the impact 

When the standard is complied with, bring the results of the study to the development of 

suggestions to implement the Thai Standard on Quality Control (TSQC1) to practice. 

 The research is based on the questionnaire. (Questionnaire) divided into 3 parts: 

general information of the respondents, applying Thai Standard on Quality Control (TSQC1) to 

office practices and recommendations, as well as research using in-depth interviews to gain 

insights and problems. The obstacle to the quality control system of the auditing work in 

accordance with the Thai Standard on Quality Control (TSQC1) is divided into two parts: general 

and performance. Based on the findings, the most common problems with the introduction of the 

quality control standards for auditing firms at the top three levels are the human resources 

problem. Tracking issues In addition, large audit firms are not affected by the adoption. Small and 

medium auditing offices are slightly affected because due to increased workload and costs. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

         งานศึกษาวิจยัเฉพาะเร่ือง มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังาน 
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ขอบพระคุณท่านอาจารยท์ั้งหลายเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 

          นอกจากน้ี ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือเสียสละเวลาใน

การตอบแบบสอบถามรวมถึงผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าในการให้สัมภาษณ์ 

และใหข้อ้มูลต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํงานวิจยัฉบบัน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

         สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ์ทุกท่านท่ีเคยให้ความรู้มา 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะมีคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลยั และผูท่ี้สนใจ สําหรับ

ความผดิพลาดและความบกพร่องประการใดในงานวจิยัเฉพาะเร่ืองฉบบัน้ี ผูว้จิยัขออภยัและขอนอ้ม

รับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา 

         สภาวิชาชีพบญัชีฯ ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของ IFAC มีภาระในการปฏิบติัตาม IFAC 

Member Body Compliance Program & Statements of Memberships obligations(SMOs) หน่ึงใน

มาตรฐานท่ีกาํหนดโดย IFAC คือ เร่ือง การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีหรือ Quality Assurance 

หรือ มาตรฐาน ISQC1 เร่ือง การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานกังานท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบ

และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือมัน่อ่ืน ตลอดจนบริการเก่ียวเน่ือง และเร่ิมใชใ้น

ต่างประเทศตามขอ้กาํหนดของ IFAC ตั้งแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุงเน้ือหาในปี 2552 

         สภาวิชาชีพบญัชีฯ เร่ิมเผยแพร่ร่างมาตรฐาน ISQC1 น้ี ในปี 2553 และประกาศเป็น

มาตรฐานเม่ือตน้ปี 2554 ทั้งน้ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2557 โดยสนบัสนุนให้นาํมาใช้ก่อนวนัท่ีมีผล

บงัคบัใช ้และไดก้าํหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) เร่ือง การควบคุมคุณภาพ

สําหรับสํานักงานท่ีให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความ

เช่ือมัน่อ่ืนตลอดจนบริการเก่ียวเน่ือง โดยให้มีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2557 (สภาวิชาชีพ

บญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2556) เพื่อให้สํานกังานสอบบญัชีมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพใน

ระดบัสํานกังาน และให้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าสํานกังานและบุคลากรของสํานักงาน

ปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงรายงานท่ีออกโดย

สาํนกังานหรือผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ ทั้งน้ีส่งผลให้งานสอบ

บญัชีมีคุณภาพ ทาํให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูใ้ช้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในรายงานทางการเงิน และวิชาชีพ

สอบบญัชีเป็นท่ียอมรับ และช่วยลดความเส่ียงในการท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดจากการตรวจสอบซ่ึง

ส่งผลเสียหายต่อตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งน้ี สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้แต่งตั้ ง

คณะอนุกรรมการและท่ีปรึกษาดา้นพฒันาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของสํานัก

งานสอบบญัชี ตามคาํสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีท่ี 2/2555 ลงวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 

2555  และมติคณะกรรมการสภาวชิาชีพ คร้ังท่ี 2/2556 ลงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ไดใ้ห้ความ
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เห็นชอบกาํหนดเป้าหมาย ภารกิจ และแผนการดาํเนินงานหลกัในการส่งเสริมและการกาํกบัดูแล

คุณภาพงานสอบบญัชี 

         ในประเทศไทย สํานกังานสอบบญัชีส่วนใหญ่จะเป็นสํานกังานสอบบญัชีขนาดกลาง

และขนาดเล็ก (Small and Medium Sizes หรือ Non Big 4 Firms)ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการนาํ

มาตรฐานฉบบัดงักล่าวมาปฏิบติัทั้งในแง่ความพร้อมของแต่ละสาํนกังานและค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนจาก

การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงใหก้า้วสู่มาตรฐานตามท่ีกาํหนด ประกอบกบัสํานกังานสอบบญัชีท่ีมี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) สังกดัอยูจ่ะตอ้งไดรั้บการตรวจเยีย่มสาํนกังานจากหน่วยงาน

ดงักล่าว เพื่อประเมินผลจากหน่วยงานกาํกบัดูแล ส่งผลให้สํานกังานสอบบญัชีหลายแห่งมีความ

ต่ืนตวั และตอ้งเตรียมความพร้อมสําหรับการจดัทาํระบบการควบคุมคุณภาพภายในสํานกังาน

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ แต่ในขณะเดียวกนัก็มีสํานกังานสอบบญัชีหลายแห่งท่ีประสบ

ปัญหาจากการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชีดงักล่าวมาปฏิบติั เน่ืองจากยงั

ขาดความพร้อมทั้งในดา้นกาํลงัคน งบประมาณ การวางแผนและกาํหนดนโยบาย การส่ือสาร

ภายในสํานกังาน และการติดตามผลการปฏิบติังาน เป็นตน้ โดยเฉพาะสํานกังานสอบบญัชีขนาด

กลางและขนาดเล็กจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ มีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค

ของการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ปิยมาศ  เรืองแสงรอบ 

และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 2552) และงานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกบัปัญหาและ

ผลกระทบของการมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชีมาปฏิบติั (ธัญลกัษณ์  ศรี

พรสวรรค,์ 2553)โดยศึกษาในมุมมองของสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์และสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เท่านั้น งานวิจยัดงักล่าวลว้นแลว้แต่

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ ดงันั้น จึง

เป็นสาเหตุให้ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังาน 

สาํหรับสาํนกังานสอบบญัชีขนาดเล็กในเชิงสาํรวจ ในมุมมองของสํานกังานสอบบญัชีขนาดเล็กใน

จงัหวดันนทบุรี เพื่อใหส้ามารถระบุปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริงในแต่ละสํานกั

งานสอบบญัชีรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสํานกังานสอบบญัชี ผูส้อบบญัชีและหน่วยงานกาํกบัดูแล 

เพื่อให้สามารถกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงและวิธีปฏิบติัให้เหมาะสม อนัจะส่งผลต่อการ

ควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
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1.2  ปัญหานําวจัิย 

 1.  การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน เร่ือง

บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงาน ไปใช้ในสําหรับผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี มี

ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานจริงอยา่งไร  

 2.  การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน เร่ือง

การวางแผนงาน การควบคุมงาน และการสอบทานงาน ไปใช้ในสําหรับผูส้อบบญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรี มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานจริงอยา่งไร 

 3.  การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน เร่ือง

การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ไปใชใ้นสาํหรับผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี มีปัญหา

หรืออุปสรรคในการปฏิบติังานจริงอยา่งไร 

 

1.3  วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อศึกษาแนวคิดและเหตุผลของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) 

 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและผลกระทบของมาตรฐาน TSQC 1 ท่ีมีต่อผูส้อบ

บญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี 

 

1.4  ขอบเขตของการวจัิย 

         การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้น

การปฏิบติังาน เร่ือง บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงาน การวางแผนงาน การควบคุมงาน การ

สอบทานงาน และการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน สําหรับผูส้อบบัญชีอิสระในจังหวดั

นนทบุรี เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีผูส้อบบญัชีอิสระควรให้ความสําคญัเป็นอนัดบัแรกๆ เร่ืองท่ีศึกษาเป็น

การรวบรวมขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ผูส้อบบญัชีอิสระใน

เขตจงัหวดันนทบุรี จากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ และจากบทความท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ โดยการเลือก

กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และเลือกผูส้อบบญัชีอิสระในเขตจงัหวดันนทบุรีท่ีไดแ้สดงความเห็นต่อ

งบการเงินและเป็นผูก้ารกาํหนดนโยบายและมาตรฐานการปฏิบติังานและมีผูช่้วยอย่างจาํกดัและ

ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) สําหรับผูส้อบบญัชีอิสระใน
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จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 879 คน เพื่อใหท้ราบถึงแนวคิดและการระบุปัญหาและผลกระทบในแง่มุม

ของผูรั้บผิดชอบหรือผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานตรวจสอบสําหรับผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดั

นนทบุรี 

         ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์มีดงัต่อไปน้ี บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงาน 

การวางแผนงาน การควบคุมงาน การสอบทานงาน และการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน และ

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชีโดย

ไดน้าํไปใหผู้ช้าํนาญการดา้นการสอบบญัชีทบทวนคาํถามดงักล่าววา่มีความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด 

และไดน้าํมาปรับปรุงให้มีความเขา้ใจและชดัเจนมากข้ึน การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี จะ

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการใช้เหตุผลตามหลกัตรรกะ(Logical Reasoning) เพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์ถึงความเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานของผูส้อบ

บญัชีอิสระเร่ืองบทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงาน การวางแผนงาน การควบคุมงาน การสอบ

ทานงาน และการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานมาปฏิบติัรวมถึงข้อเสนอแนะ ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูส้อบบญัชีและผูท่ี้สนใจ 

 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

       1.  เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันา เป็นขอ้เสนอแนะในการนาํมาตรฐาน TSQC 1 ดา้น

การปฏิบติังาน เร่ือง บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงาน การวางแผนงาน การควบคุมงาน การ

สอบทานงาน และการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน แก่ผูส้อบบญัชีอิสระและสํานกังานสอบ

บญัชีท่ีสนใจ         

       2.  เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาวิธีการปฏิบติัตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังาน เร่ือง บทบาทของผูส้อบบญัชี

ท่ีรับผดิชอบงาน การวางแผนงาน การควบคุมงาน การสอบทานงาน และการสอบทานการควบคุม

คุณภาพงาน สาํหรับผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี 

       3.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัสามารถนาํไปเป็นความรู้พื้นฐานสําหรับงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

         การปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชี หมายถึง การดาํเนินการทุกอยา่งดา้นงานสอบบญัชี

เพื่อให้การสอบบญัชีบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวแ้ละเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี กฎ

และขอ้บงัคบัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดโดยหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบั

ดูแล โดยตอ้งกาํหนดใหอ้งคก์รหรือบุคคลท่ีรับผดิชอบปฏิบติัตาม 

         ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูท่ี้เป็นเจา้ของ ผูจ้ดัการ หรือกรรมการผูท่ี้มีส่วนในการบริหารงาน

ของสาํนกังานสอบบญัชี 

         สํานกังานสอบบญัชี หมายถึง สํานกังานท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบและสอบทานงบ

การเงิน และงานใหค้วามเช่ือมัน่อ่ืนตลอดจนบริการเก่ียวเน่ือง เช่น การตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน

ท่ีเก่ียวกบัอนาคต การรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน งานใหค้าํปรึกษาหรือคาํแนะนาํ เป็นตน้ 

         การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง ระบบท่ีใชใ้นการรักษาระดบัคุณภาพของ

สํานกังานท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือมัน่อ่ืน

ตลอดจนบริการเก่ียวเน่ืองให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 เพื่อให้การ

ปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการออก

รายงานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

         การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบบญัชีและงบการเงิน ซ่ึงเป็นกระบวนการของการ

รวบรวมและประเมินหลักฐานเก่ียวกับสารสนเทศโดยผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีท่ีมีความรู้

ความสามารถและมีความเป็นอิสระ ตามมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีกาํหนดไว ้ เพื่อรายงานเก่ียวกบั

ความสอดคลอ้งกนัของสารสนเทศกบัหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้หผู้ใ้ชท่ี้สนใจทราบ 

         มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 (TSQC1) การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานกังานท่ี

ให้บริการดา้นการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือมัน่อ่ืนตลอดจน

บริการเก่ียวเน่ือง หมายถึง มาตรฐานการควบคุมคุณภาพท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี ดา้นการสอบ

บญัชีสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภจ์ดัทาํข้ึน สําหรับเป็นนโยบายและวิธีปฏิบติัในการ

ควบคุมคุณภาพ ให้แก่สํานกังานท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และ

งานใหค้วามเช่ือมัน่อ่ืนตลอดจนบริการเก่ียวเน่ืองนาํไปปฏิบติั เพื่อให้การปฏิบติังานของสํานกังาน

และบุคลากรของสํานกังาน เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
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รวมถึงการออกรายงานของสํานักงานหรือผู ้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์โดย

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ี จะเก่ียวข้องกับการจดัให้มีระบบการควบคุมคุณภาพ ซ่ึง

ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบของผูน้าํต่อคุณภาพภายใน

สํานกังาน ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง การตอบรับและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบั

ลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ทรัพยากรบุคคล การปฏิบติังาน และการติดตามผล และมี

กาํหนดใหถื้อปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป 

         มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังาน หมายถึง การท่ีสํานกังานงาน

จดัให้มีนโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีออกแบบมาเพื่อให้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลแก่สํานกังานว่า 

การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการจดัให้มี

การวางแผนงานตามมาตรฐานการสอบบญัชี ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน จดัให้มีการคู่มือหรือแนวทาง

ปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารจดัทาํเอกสารหลกัฐานการตรวจสอบมีความสมํ่าเสมอ และเป็นมาตรฐานการ

ทางานเดียวกนั การจดัให้มีการวางแผนการสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการ

ประชุมหารือร่วมกนัในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงขอ้มูลท่ีสําคญัท่ีหารือกนั ควรรวมเร่ืองดงัต่อไปน้ี เช่น 

การทาํความเข้าใจในธุรกิจท่ีตรวจสอบ การกาํหนดความมีสาระสําคญั การประเมินข้อมูลทาง

การเงินจากการวเิคราะห์เปรียบเทียบในขั้นตน้ การประเมินความเส่ียง การกาํหนดวิธีการตรวจสอบ 

การมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหก้บับุคลากร การกาํหนดระยะเวลาการตรวจสอบ ตอ้งความ

รับผิดชอบในการควบคุมงานและ สอบทานงาน โดยควบคุมดูแลงานท่ีจดัทาํโดยบุคลากรผูมี้

ประสบการณ์น้อยกว่า ตอ้งจดัให้มีบุคคลท่ีให้คาปรึกษาหารืออย่างเหมาะสม และกระบวนการ

ปรึกษาหารือในเร่ืองท่ียาก ตอ้งจดัทาเอกสารหลกัฐานการปฏิบติังานตามมาตรฐานการสอบบญัชี

และมาตรฐานการทางานท่ีผูส้อบบญัชีกาํหนดอย่างครบถ้วนและสํานักงานหรือผูส้อบบญัชีท่ี

รับผิดชอบงานออกรายงานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์นโยบายและวิธปฏิบติัดงักล่าวตอ้งรวมถึง 

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมความสมํ่าเสมอของคุณภาพในการปฏิบติังาน ความรับผิดชอบใน

การควบคุมดูแล และความรับผิดชอบในการสอบทาน การพิจารณานโยบายและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบั

ความรับผิดชอบในการสอบทานของสํานักงานตอ้งอยู่บนพื้นฐานท่ีว่าง งานของสมาชิกในกลุ่ม

ผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าจะถูกสอบทานโดยสมาชิกในกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานท่ีมี

ประสบการณ์มากกวา่ การปรึกษาหารือ สํานกังานตอ้งจดัให้มีนโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีออกแบบมา
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เพื่อให้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลแก่สํานกังานว่า มีการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมในเร่ือง

ต่างๆ ท่ียากหรือท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ มีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการจดัให้มีการปรึกษาหารืออยา่งเหมาะสม

ได ้ลกัษณะและขอบเขตของการปรึกษาหารือและขอ้สรุปจากการปรึกษาหารือดงักล่าวไดมี้การจด

บนัทึกและไดมี้การตกลงร่วมกนัระหวา่งผูข้อคาํปรึกษาและผูใ้หค้าํปรึกษาและ ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการ

ปรึกษาหารือไดมี้การนาไปปฏิบติั สํานกังานตอ้งจดัให้มีนโยบายและวิธปฏิบติัท่ีกาํหนดให้มีการ

สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสําหรับงานท่ีเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินอย่างมี

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการใช้ดุลยพินิจท่ีสําคญัของกลุ่มผูป้ฏิบติังานและขอ้สรุปท่ีไดใ้ช้ในการจดัทา

รายงาน นโยบายและวิธีปฏิบติัดงักล่าวตอ้ง กาํหนดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสา

หรับงานตรวจสอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนทุกงาน กาํหนดเกณฑ์ ในการประเมินเพื่อ

พิจารณาวา่ตอ้งมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานหรือไม่ สําหรับงานตรวจสอบและงานสอบ

ทานข้อมูลทางการเงินในอดีต และงานให้ความเช่ือมั่นตลอดจนบริการท่ีเก่ียวเน่ืองทั้ งหมด 

กาํหนดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสาหรับงานทุกงานท่ีเขา้ข่ายตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

สาํนกังานตอ้งจดัใหมี้นโยบายและวธีิปฏิบติัท่ีกาํหนดลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการ สอบ

ทานการควบคุมคุณภาพงาน นโยบายและวิธีปฏิบติัดังกล่าวต้องกําหนดว่า ต้องไม่ลงวนัท่ีใน

รายงานจนกวา่การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานจะเสร็จส้ินสํานกังานตอ้งจดัให้มีนโยบายและ

วิธีปฏิบติัท่ีกาํหนดให้การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานรวมถึง การปรึกษาหารือเร่ืองต่างๆ ท่ี

สาํคญักบัผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงาน การสอบทานงบการเงินหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนและร่าง

รายงาน การสอบทานเอกสารหลกัฐานของงานท่ีเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีสําคญัและขอ้สรุปท่ีได้

ของกลุ่มปฏิบติังานและ การประเมินขอ้สรุปท่ีไดใ้ช้ในการจดัทาํรายงานและการพิจารณาว่าร่าง

รายงานนั้นเหมาะสมหรือไม่  

DPU



 

 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

           สภาวชิาชีพบญัชีฯ ไดก้าํหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1)  

การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานกังานท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน

และงานให้ความเช่ือมั่นอ่ืนตลอดจนบริการเก่ียวเน่ือง มาตรฐานน้ีเร่ิมใช้ในต่างประเทศตาม

ขอ้กาํหนดของ IFAC ตั้งแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุงเน้ือหาในปี 2552 ส่วนในประเทศไทยเร่ิม

เผยแพร่ร่างมาตรฐานน้ีในปี 2553 และประกาศเป็นมาตรฐานเม่ือตน้ปี 2554 โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

ไดป้ระกาศบงัคบัใช ้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานกังาน

ท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือมัน่อ่ืนตลอดจน

บริการเก่ียวเน่ือง (ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฯ ท่ี 9/2554) ให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป โดยสนบัสนุนให้นาํมาใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้สําหรับสํานกังานท่ียงัไม่

พร้อม ควรตอ้งเร่งทาํความเขา้ใจเพื่อปรับระบบงานหรือเตรียมการไวล่้วงหนา้ ก่อนการบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการกาํกบัดูแลคุณภาพงานสอบบญัชี โดยไดจ้ดัตั้ง

ฝ่ายพฒันาและกาํกบัดูแลคุณภาพผูส้อบบญัชี ซ่ึงเป็นหน่วยงานของสภาวิชาชีพบญัชีฯ และมี

เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานเต็มเวลา เพื่อเร่งรัดผลกัดนัการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนกัดา้น

คุณภาพงาน รวมทั้งกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 (TSQC1) การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานกังานท่ี

ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเช่ือมัน่อ่ืนตลอดจน

บริการเก่ียวเน่ือง ซ่ึงมีเน้ือหาเช่นกนักบั International Standard on Quality Control 1 เพื่อให้

สํานกังานสอบบญัชีมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพในระดบัสํานกังาน และให้ความเช่ือมัน่อย่าง

สมเหตุสมผลว่าสํานกังานและบุคลากรของสํานกังานปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพและขอ้กาํหนด

ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงรายงานท่ีออกโดยสํานักงานหรือผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานมี

ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ ทั้งน้ีส่งผลใหง้านสอบบญัชีมีคุณภาพ ทาํให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูใ้ช้

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในรายงานทางการเงิน และวิชาชีพสอบบญัชีเป็นท่ียอมรับอนัจะส่งผลให้งานสอบ

บญัชีมีคุณภาพ และช่วยลดความเส่ียงในการท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดจากการตรวจสอบ ซ่ึงจะส่งผล

DPU



9 
 

เสียหายต่อตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม งานวจิยัน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาวา่ จะพบปัญหาหรือ

ผลกระทบใดบา้งหากสาํนกังานสอบบญัชีขนาดเล็กนาํมาตรฐาน TSQC1 ไปปฏิบติั 

    

แนวคิดและทฤษฎ ี 

           พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  ไดใ้ห้คาํนิยาม “มาตรฐาน” หมายถึง  

ส่ิงท่ีถือเอาเป็นเกณฑ์ท่ีรองรับกนัทัว่ไป  เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช  ส่ิงท่ีถือเอาเป็นเกณฑ์สําหรับ

เทียบกาํหนดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  เช่น  มาตรฐานอุตสาหกรรม  หนังสือน้ียงัไม่เข้า

มาตรฐาน 

         มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หมายถึง แนวทางการปฏิบติังานของผูส้อบ

บญัชี ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ซ่ึงกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาตรฐานการสอบบญัชีประกอบดว้ยหลกัการพื้นฐานและวิธีการ

ตรวจสอบท่ีสําคญั รวมทั้งแนวทางปฏิบติัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในปัจจุบนั สภาวิชาชีพได้จดัทาํ

มาตรฐานการสอบบญัชีเพื่อใช้แทนมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีใช้อยู่เดิม (มาตรฐานการสอบบญัชี 

รหัส 200 วตัถุประสงค์โดยรวมของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและการปฏิบติังานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชี: สภาวชิาชีพบญัชีฯ) 

         สํานกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีอิสระ ตอ้งนาํนโยบายและวิธีการปฏิบติัเก่ียวกบั

การควบคุมคุณภาพ มาใชเ้พื่อให้แน่ใจวา่งานตรวจสอบมีการปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป ซ่ึงแต่ละสํานกังานสอบบญัชีจะมีนโยบายและวิธีการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่

กบั ขนาดของกิจการ ลกัษณะของบริการ สถานประกอบการของกิจการซ่ึงกระจายอยู่หลายแห่ง 

ลกัษณะโครงสร้างขององค์กร และขอ้พิจารณาดา้นตน้ทุนและผลประโยชน์ (มาตรฐานการสอบ

บญัชี รหสั 220 การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี: สภาวชิาชีพบญัชีฯ) 

         ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงาน หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอ่ืนในสํานักงานซ่ึงเป็น

ผูรั้บผิดชอบงานและผลการปฏิบติังานนั้น และรับผิดชอบต่อรายงานท่ีออกในนามของสํานกังาน 

และในบางสถานการณ์อาจเป็นผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมซ่ึงไดรั้บจากองคก์รวิชาชีพ หน่วยงาน

ตามกฎหมาย หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 (TSQC1): สภา

วชิาชีพบญัชีฯ) 

         สรุปไดว้า่  มาตรฐาน  (Standard)  หมายถึง ส่ิงท่ีถือเอาเป็นเกณฑ์สําหรับเทียบกาํหนด

ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือแนวทางปฏิบติั ขอ้กาํหนด

ความรับผิดชอบโดยรวมของผูป้ฏิบัติงาน เช่น มาตรฐานการสอบบญัชีกาํหนดวตัถุประสงค์

โดยรวมของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และอธิบายถึงลักษณะและขอบเขตของการตรวจสอบซ่ึง
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ออกแบบมาเพื่อใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่านั้นไดม้าตรฐานการสอบ

บญัชียงัอธิบายถึงขอบเขตการบังคับใช้และโครงสร้างของมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจน

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความรับผิดชอบทัว่ไปของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสําหรับทุกงานตรวจสอบทุก

งาน ซ่ึงรวมถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชี การเห็นพอ้งตอ้งกนัและไดรั้บความ

เห็นชอบจากองค์กรอนัเป็นท่ียอมรับทัว่ไป เช่นกฎระเบียบแนวทางปฏิบติัหรือลักษณะเฉพาะ

กิจกรรมหรือผลท่ีเกิดข้ึนของกิจกรรมนั้น ๆ  เพื่อให้เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีใชก้นัทัว่ไปจนเป็นปกติวิสัย 

โดยมุ่งใหบ้รรลุถึงความสาํเร็จสูงสุดตามขอ้ตกลงท่ีวางไว ้  

 

 2.1   มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ให้บริการด้าน

การตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือมั่น อ่ืนตลอดจนบริการเกีย่วเน่ือง   

         ระบบการควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วยนโยบายท่ีออกแบบมาเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ของสํานักงานคือการจดัให้มีและคงไวซ่ึ้งระบบการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ความ

เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่สํานักงานว่าสํานักงานและบุคลากรของสํานักงานปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานท่ีออกโดยสํานกังานหรือ

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัน้ี 

ใชก้บัสาํนกังานทุกแห่งท่ีมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบและการสอบทานงบ

การเงิน และงานให้ความเช่ือมัน่อ่ืนตลอดจนบริการเก่ียวเน่ือง ลกัษณะและขอบเขตของนโยบาย

และวิธีปฏิบติัท่ีแต่ละสํานกังานพฒันาข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัน้ี

ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ขนาดและลกัษณะการดาํเนินงานของสํานกังาน และการท่ี

สํานกังานนั้นเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายหรือไม่ (สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 15-19, 

น. 31-41) 

         องคป์ระกอบของระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน TSQC1 สํานกังานตอ้งจดัให้

มีและคงไวซ่ึ้งระบบการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงรวมถึงนโยบายและวธีิปฏิบติัต่อไปน้ี 

(1) ความรับผดิชอบของผูน้าํต่อคุณภาพภายในสาํนกังาน 

(2) ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) การตอบรับและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

(4) ทรัพยากรบุคคล  

(5) การปฏิบติังาน 

(6) การติดตามผล 
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               ติชญาน์  นาวา (2555) มาตรฐานฉบบัน้ี กล่าวถึงระบบการควบคุมคุณภาพ รวมถึง

นโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีกล่าวถึงในแต่ละองค์ประกอบ ซ่ึงสํานกังานตอ้งจดัทาํเอกสารหลกัฐาน

เก่ียวกบันโยบายและวิธีปฏิบติัของสํานกังานและส่ือสารให้กบับุคลากรของสํานกังานดว้ย โดยแต่

ละองคป์ระกอบของระบบการควบคุมคุณภาพท่ีไดก้าํหนดไวใ้นมาตรฐานมีดงัน้ี  

 1.  ความรับผิดชอบของผูน้าํต่อคุณภาพภายในสํานกังาน สํานกังานตอ้งจดัให้มีนโยบายและ

วิธีปฏิบติัเพื่อให้ตระหนกัว่าคุณภาพเป็นส่ิงจาํเป็นในการปฏิบติังาน ตอ้งมีการกาํหนดบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลผูท้าํหนา้ท่ีควบคุมคุณภาพของสํานกังาน รวมทั้งกาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีของหวัหนา้

สํานกังานสอบบญัชี เพื่อให้สํานกังานมีคุณภาพตามท่ีกาํหนดหัวใจสําคญัของการนาํ TSQC1 ไป

ปฏิบติั และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและต่อเน่ือง คือ ผูน้าํองคก์ร (ผูน้าํองค์กร คือ ผูบ้ริหารของ

สาํนกังานสอบบญัชีหรือในกรณีผูส้อบบญัชีปฏิบติังานคนเดียว ผูน้าํองคก์รคือตวัผูส้อบบญัชี) ส่ิงท่ี

ผูน้าํองคก์รตอ้งปฏิบติัเร่ิมจากการมีทศันคติท่ีดีต่อคุณภาพงาน การจดัทาํ นโยบายและวิธีปฏิบติัการ

ควบคุมคุณภาพ การมอบหมายความรับผิดชอบการปฏิบติัควบคุมคุณภาพให้บุคลากรท่ีเหมาะสม 

และส่ือสารนโยบายและวธีิปฏิบติัใหทุ้กคนในสาํนกังานไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง 

  ฐิติชญาน์  นาวา (2555) ไดท้าํการวิจยัและสรุปไวว้า่ในการส่งเสริมวฒันธรรมภายใน

องคก์รท่ีให้ตะหนกัว่าคุณภาพเป็นส่ิงจาํเป็นในการปฏิบติังาน การมอบหมายความรับผิดชอบใน

การปฏิบติังานระบบการควบคุมคุณภาพในสํานกังานให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์

และความสามารถท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงสามารถระบุและเขา้ใจประเด็นต่าง ๆเก่ียวกบัการ

ควบคุมคุณภาพและพฒันานโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมได ้ รวมถึงมีอาํนาจท่ีจาํเป็นในการ

กาํหนดและบงัคบัใช้นโยบายต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากหุ้นส่วนผูจ้ดัการหรือคณะผูบ้ริหาร

สํานกังาน ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดต่อการควบคุมคุณภาพในสํานกังาน และการส่ือสารนโยบาย

การควบคุมคุณภาพในสํานกังานกบัผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัชั้น ซ่ึงอาจส่ือสารไดโ้ดยการ

ฝึกอบรม สัมมนา การประชุม การสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พนัธกิจและ

จดหมายข่ายหรือบนัทึกยอ่ 

          ทั้งน้ี จะมุ่งเน้นท่ีจะให้ความสําคญัต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานทางวิชาชีพและ

ขอ้กาํหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการปฏิบติังานตามนโยบายและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการ

ควบคุมคุณภาพของสาํนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง และการเสนอรายงานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์  

          ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 26-28) กล่าวไวว้า่ความรับผิดชอบของสํานกังานในการ

ส่งเสริมวฒันธรรมในองค์กรในส่วนของการควบคุมคุณภาพงานวตัถุประสงค์หน่ึงของสํานัก

งานสอบบัญชี คือ การจัดให้มีและรักษาความต่อเน่ืองซ่ึงระบบการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้

สาํนกังานมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่สํานกังานและบุคลากรไดมี้การปฏิบติัตามมาตรฐาน
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ทางวชิาชีพ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานท่ีออกโดยสํานกังานหรือ

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานมีความเหมาะสมสําหรับสถานการณ์นั้นๆ อีกทั้งหุ้นส่วนและพนกังาน

ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการถือปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของ

สํานักงาน นั่นคือ คุณภาพของงานเป็นส่ิงท่ีบุคลากรต้องคาํนึงถึงเป็นส่ิงแรก สํานักงานจึงตอ้ง

กาํหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัเพื่อสนบัสนุนวฒันธรรมภายในองคก์ร หุ้นส่วนจะส่ือสารวฒันธรรม

ของการควบคุมคุณภาพน้ีไปยงัพนกังานทุกระดบั 

          ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 25-30) ไดท้าํการวิจยัและสรุปไวว้า่สํานกังานสอบบญัชี

ควรจดัให้มีนโยบายและวิธีการปฏิบติัท่ีสนับสนุนวฒันธรรมภายในองค์กรว่าคุณภาพของงานมี

ความสําคญัต่อการปฏิบติังานสอบบญัชี นโยบายและวิธีการปฏิบติัควรกาํหนดให้ผูบ้ริหารสูงสุด

ของสํานักงาน หรือหุ้นส่วนบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดในการจดัให้มีการควบคุมคุณภาพการ

สอบบญัชีนอกจากน้ี สํานักงานควรจดัให้มีนโยบายและวิธีการปฏิบติัท่ีกาํหนดให้มีบุคลากรท่ี

รับผิดชอบต่อการดาํเนินการเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี รวมทั้งไดรั้บมอบอาํนาจท่ี

จาํเป็นต่อการทาํหนา้ท่ีน้ี และผูส้อบบญัชีจะตอ้งรับผดิชอบในคุณภาพโดยรวมของแต่ละงานสอบ 

บญัชีท่ีตนไดรั้บมอบหมาย โดยตอ้งมีการส่ือสารให้สมาชิกในทีมตรวจสอบทราบถึง ความสําคญั

ของคุณภาพงานสอบบญัชีในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพและขอ้กาํหนดท่ีทางการและ

กฎหมายกาํหนด การปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี และการ

ออกรายงานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

            ปิยมาศ  เรืองแสงรอบ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 83-95) ไดจ้าํการวิจยัและ

สรุปไว้ว่า ปัจจุบันผู ้บริหารสูงสุด หรือหุ้นส่วนสํานักงานของท่านมีการตระหนักถึงความ

รับผิดชอบของตนเพียงพอแลว้หรือไม่ อยา่งไร ผูใ้ห้สัมภาษณ์ 4 ใน 6 คน เห็นวา่เพียงพอ โดยให้

เหตุผลว่าปัจจุบนัผูบ้ริหารสูงสุด หรือ หุ้นส่วนสํานักงานให้ความสําคญักบัการควบคุมคุณภาพ

งานสอบบญัชี โดยการกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการปฏิบติังาน การฝึกอบรมภายในและภายนอกใน

ทุกระดบั ทั้งในเร่ืองของมรรยาททางวชิาชีพในเร่ืองจรรยาบรรณ เร่ืองความเป็นอิสระ ดา้นวิชาการ 

และวิธีการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอผูใ้ห้สัมภาษณ์ 2 ใน 6 คน เห็นวา่ยงัไม่เพียงพอโดยให้เหตุผล

ว่า ผูบ้ริหารปัจจุบนัไม่ใช่ผูส้อบบญัชีประกอบกบัการกาํกบัดูแลในปัจจุบนัจะเน้นท่ีตวับุคคลคือ 

ผูส้อบบญัชี ดงันั้นผูบ้ริหารจึงเน้นไปท่ีการควบคุมคุณภาพงานของแต่ละบุคคล 1.2 ท่านคิดว่า

ในทางปฏิบติั ปัญหาและอุปสรรคใดท่ีทาํให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีรับผิดชอบต่อการดาํเนินการ

เก่ียวกบัคุณภาพงานสอบบญัชีไม่ให้ความสําคญักบัคุณภาพงานสอบบญัชีผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคน มี

ความเห็นตรงกนัในเร่ืองบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และระยะเวลาท่ีมีจาํกดั ซ่ึงเกิดจาก
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กาํหนดวนัท่ีต้องนําส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงทาํให้เกิดการละเลย

นอกจากน้ีปัญหาและอุปสรรคอ่ืนมีดงัน้ี 

1.  บุคลากรท่ีรับผิดชอบไม่มีความผูกพนักบัองคก์รในระยะยาว จึงทาํให้บุคลากรตอ้งการเพียงให้

งานเสร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

2.  บุคลากรอาจไม่เขา้ใจและไม่รู้สึกวา่การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีเป็นส่ิงสาํคญั และการ 

ดาํเนินการตามระบบส่วนใหญ่นั้นมกัตอ้งจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงบางคร้ังในช่วงเร่งด่วนอาจ

ละเลยการปฏิบติัตามระบบได ้

3.  วฒันธรรมองค์กรและการส่ือสารภายใน ไม่ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมการปฏิบติังานท่ีให้

ความสําคญักบัคุณภาพงานสอบบญัชี รวมทั้งไม่มีการส่งเสริมการให้รางวลัแก่งานท่ีมีคุณภาพ 

หรือไม่มีบทลงโทษท่ีเหมาะสม 

4.  สาํนกังานไม่มีระบบการติดตามผลการดาํเนินงานในเวลาท่ีเหมาะสม ทนัเหตุการณ์ 

5.  สํานักงานให้ความสําคญักับต้นทุน/กาํไร(Cost/benefit) มากกว่าการเน้นในเร่ืองคุณภาพ

งานสอบบญัชี ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขนั 

            ณัชชารีย ์ จุรียโ์รจน์ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2555) ไดท้าํการวิจยัและสรุปไวว้่า 

ปัญหาท่ีพบมีตามลาํดับดังน้ี ผูน้ ําสํานักงานขาดภาวะการเป็นผูน้ํา ผูน้ ําสํานักงานมีการส่ือสาร

นโยบายสาํนกังานใหบุ้คคลากรในสาํนกังานทราบเก่ียวกบัระบบการควบคุมคุณภาพอยา่งไม่ทัว่ถึง 

ประสบการณ์และความสามารถของผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัระบบการควบคุมคุณภาพไม่เพียงพอ

หรือไม่เหมาะสม ผูน้าํและบุคลากรในสํานักงานไม่มีการวางแผนนโยบายหรือวิธีปฏิบติัร่วมกนั 

ผูน้าํสํานกังานไม่ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมคุณภาพสํานักงานอย่างจริงจงั การกาํหนด

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูน้าํสํานักงานในการดาํเนินการเก่ียวกบัระบบการ

ควบคุมคุณภาพของสาํนกังานไม่ชดัเจน ผูน้าํสํานกังานมีการกาํหนดนโยบายท่ีชดัเจนหรือซบัซ้อน

และทาํได้ยากในทางปฏิบติั นโยบายเก่ียวกบัระบบการควบคุมคุณภาพสํานกังานท่ีผูน้าํตอ้งการ

ส่ือสารให้ทราบไม่ชดัเจน ผูน้าํสํานกังานไม่มีส่วนร่วมในการกาํหนดหรือทาํงานดา้นนโยบายการ

ควบคุมคุณภาพสาํนกังาน 

            ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร และเอกพล  คงมา (2556,  น. 32-43) ไดท้าํการวิจยัและสรุปวา่ 

สําหรับองค์ประกอบด้านความรับผิดชอบของผูน้าํต่อคุณภาพภายในสํานักงานประกอบไปด้วย

คาํถามทั้งหมด4 คาํถามอา้งอิงในแต่ละประเด็นท่ีสําคญัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 

สรุปผลไดว้่าผูส้อบบญัชีส่วนใหญ่เขา้ใจถึงบทบาทและหน้าท่ีท่ีสําคญัของผูน้าํสํานกังานต่อการ

กาํหนดใหมี้การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการมอบหมายความรับผิดชอบและส่ือสารไปยงับุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งใหเ้ห็นความสาํคญัของการควบคุมคุณภาพไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ียในภาพรวม 4.33) 
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            ธญัลกัษณ์  ศรีพรสวรรค์ (2553) ไดท้าํการวิจยัและสรุปไวว้่า สํานกังานตอ้งจดัให้ มี

นโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีออกแบบมาเพื่อให้ ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลแก่สํานกังานว่า การ

ปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และสํานกังานหรือ

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานออกรายงานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ นโยบายและวิธีปฏิบติัดงักล่าว

ตอ้งรวมถึง 

(ก) เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมความสมํ่าเสมอของคุณภาพในการปฏิบติังานสํานกังานงเสริม

ความสมํ่าเสมอของคุณภาพของการปฏิบติังานผ่านนโยบายและวิธีปฏิบติัของสํานกังาน ซ่ึงมกัอยู่

ในรูปของคู่มือท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือท่ีเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ การจดัทาํเอกสารหลกัฐานท่ี

เป็นมาตรฐานโดยใช้ซอฟท์แวร์หรือในรูปแบบอ่ืน และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรม

หรือท่ีเน้นเฉพาะเร่ือง เร่ืองต่าง ๆ ท่ีพิจารณาอาจรวมถึง กลุ่มผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอธิบายสรุป

เก่ียวกบังานอยา่งไร เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องงานท่ีจะทาํกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.  กระบวนการต่าง ๆ ของการควบคุมดูแล การฝึกอบรมพนกังานและการสอนพนกังานแบบตวัต่อ

ตวั 

2.  วิธีการต่าง ๆ ในการสอบทานงานท่ีทาํแลว้ การใชดุ้ลยพินิจท่ีสําคญั และรูปแบบของรายงานท่ี

ออก 

3.  การจดบนัทึกท่ีเหมาะสมเก่ียวกบังานท่ีทาํแลว้และระยะเวลาและขอบเขตของการสอบทาน 

4.  กระบวนการต่าง ๆ ในการทาํนโยบายและวธีิปฏิบติัใหเ้ป็นปัจจุบนั 

          การทาํงานร่วมกนัและการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมช่วยให้สมาชิกในกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีมี

ประสบการณ์นอ้ยกวา่เขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 

(ข) ความรับผดิชอบในการควบคุมดูแล และการควบคุมดูแลงาน รวมถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

1.  การติดตามความคืบหนา้ของงาน 

2. การพิจารณาทกัษะความรู้และความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผูป้ฏิบติังานว่าบุคคล

เหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการปฏิบติังานหรือไม่ มีความเข้าใจในคาํสั่งท่ีได้รับหรือไม่ และได้

ปฏิบติังานตามแนวท่ีไดว้างแผนไวส้าํหรับงานนั้นหรือไม่ 

3.  การพิจารณาและตดัสินใจเร่ืองท่ีสําคญัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน การพิจารณา

ความสาํคญัของเร่ืองดงักล่าว และการปรับเปล่ียนแนวท่ีไดว้างแผนไวอ้ยา่งเหมาะสม และ 

4.  การระบุเร่ืองต่าง ๆ เพื่อการปรึกษาหารือหรือเพื่อการพิจารณาโดยสมาชิกในกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ี

มีประสบการณ์มากกวา่ในระหวา่งการปฏิบติังาน 

(ค) ความรับผดิชอบในการสอบทาน การสอบทาน รวมถึงการพิจารณาวา่ 
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1.  ไดมี้การปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

2.  ไดมี้การนาํเร่ืองท่ีสาํคญัต่าง ๆ มาพิจารณาแลว้หรือไม่ 

3.  ไดมี้การปรึกษาหารือท่ีเหมาะสมและไดมี้การจดบนัทึกและนาํขอ้สรุปท่ีไดไ้ปปฏิบติัหรือไม่ 

4.  มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของงานท่ีทาํหรือไม่ 

5.  งานท่ีทาํสนบัสนุนขอ้สรุปท่ีไดแ้ละมีการจดบนัทึกไวอ้ยา่งเหมาะสมหรือไม่ 

6.  หลกัฐานท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมท่ีจะสนบัสนุนรายงานหรือไม่ และ 

7.  ไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องวธีิการปฏิบติังานหรือไม่ 

          การพิจารณานโยบายและวิธีปฏิบติัเก่ียวกับความรับผิดชอบในการสอบทานของ

สํานกังานตอ้งอยู่บนพื้นฐานท่ีวา่ งานของสมาชิกในกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่จะ

ถูกสอบทานโดยสมาชิกในกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 

 2.  ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี เป็นส่ิงท่ี

กาํหนดความประพฤติและวธีิปฏิบติังานของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีตอ้งยดึถือ โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่จากผูรั้บบริการ ความเช่ือถือได้ในผลงาน ความเป็นมืออาชีพทางวิชาชีพ

บญัชี และคุณภาพของงานวิชาชีพบญัชี ดงันั้น เม่ือปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งยึดมัน่ จะส่งผลต่อ

คุณภาพงานสอบบญัชี สําหรับขอบเขตขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพท่ีตอ้งปฏิบติั 

            สํานกังานตอ้งกาํหนดนโยบายและกระบวนการท่ีออกแบบข้ึนเพื่อให้เกิดความมัน่ใจ

ตามสมควรวา่ สํานกังานและบุคคลากรของสํานกังานไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู ้

ประกอบวิชาชีพบญัชี หลกัการพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ท่ี 

23/2552 เร่ือง ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2551 อนัประกอบดว้ย  

1.  ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต  

2.  ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน  

3.  ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั  

4.  ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี

ปฏิบติัหนา้ท่ีให ้ 

  นอกจากการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

สํานกังานตอ้งพิจารณาถึง Codes of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) และ

ทบทวนขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพของสํานกังานให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ หรือเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลง หลกัการพื้นฐานของจรรยาบรรณวชิาชีพ ไดแ้ก่  

1.  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  

DPU



16 
 

2.  ความเท่ียงธรรม  

3.  ความรู้ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพและความระมดัระวงัรอบคอบ 

4.  การรักษาความลบั  

5.  ประพฤติตนเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 

            สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2556) ขอ้บงัคบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชี เป็นบทบญัญติัท่ีกาํหนดส่ิงท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ โดย

กาํหนดข้ึนเป็นขอ้ ๆ ตามหลักการพื้นฐานท่ีได้อธิบายไวใ้นส่วนท่ีแล้วเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ี

ชดัเจนในส่วนน้ี จะเป็นการช้ีแจงและอธิบายถึงขอ้บงัคบัดงักล่าว ซ่ึงใชส้ําหรับผูส้อบบญัชีโดยเรียง

ตามลาํดบัของหมวดและขอ้บงัคบัแต่ละขอ้ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากในการปฏิบติัวิชาชีพของผูส้อบ

บญัชี อาจตอ้งประสบกบัลกัษณะงานและสถานการณ์ท่ีมีความแตกต่างกนัไป จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะ

จดัทาํคาํช้ีแจงใหส้ามารถครอบคลุมทุกประเด็น 

            สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(2556) การปฏิบติัตน

เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ (Professional Behavior) หมายถึงผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีพึงประพฤติปฏิบติั

ตนในทางท่ีถูกท่ีควร สํานึกในหน้าท่ี และพึงปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบเพื่อรักษาช่ือเสียงแห่ง

วิชาชีพ และงดเวน้การกระทาํท่ีจะนํามาสู่การเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ โดยมีคติ หรือ

นโยบายประจาํสาํนกังานดงัน้ี 

1.  ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งประพฤติปฏิบติัตนในทางท่ีถูกท่ีควร สํานึกในหนา้ท่ี และไม่ปฏิบติั

ตนในลกัษณะท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแก่วชิาชีพ 

2.  ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ยินยอมให้ผู ้อ่ืนอ้างช่ือว่าตนเป็นผู ้ปฏิบัติหรือควบคุมงาน

ใหบ้ริการทางวชิาชีพบญัชีโดยท่ีตนเองมิไดเ้ป็นผูป้ฏิบติัหรือควบคุมงานใหบ้ริการอยา่งแทจ้ริง 

3.  ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งไม่ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการของตนเกินความเป็นจริง ไม่โออ้วด 

หรือเปรียบเทียบตนเองหรือสํานักงานท่ีตนเองสังกัดอยู่กับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีอ่ืน หรือ

สาํนกังานท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีอ่ืนสังกดัอยู ่

            ฐิติชญาน์  นาวา (2555) ไดท้าํการวิจยัและกล่าวไวว้่า สํานกังานตอ้งกาํหนดนโยบาย

และกระบวนการท่ีออกแบบข้ึนเพื่อให้เกิดความมัน่ใจตามสมควรวา่ สํานกังานและบุคคลากรของ

สํานกังานไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 

(ฉบบัท่ี 19) เร่ือง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 โดยการส่งเสริมให้บุคลากร

เห็นถึงความสําคัญในเร่ืองจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบของผูน้ําของ

สํานกังานท่ีจะกาํหนดนโยบายและปฏิบติัตามเป็นตวัอยา่ง รวมถึงการให้ความรู้และการฝึกอบรม

เก่ียวกบัขอ้กาํหนดของจรรยาบรรณในวิชาชีพแก่บุคลากรทุกคน การติดตามผลการปฏิบติัตาม
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ขอ้กาํหนดของจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการจดัให้มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีไม่มีการ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าว 

          นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงจรรยาบรรณในเร่ืองความเป็นอิสระ โดยสํานกังานตอ้งกาํหนด

นโยบายและกระบวนการท่ีออกแบบข้ึนเพื่อให้เกิดความมัน่ใจตามสมควรว่า สํานกังานบุคลากร

ของสํานกังาน รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของการดาํรงไวซ่ึ้งความเป็น

อิสระท่ีกาํหนดโดยขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงนโยบายและกระบวนการดงักล่าว 

จะตอ้งช่วยส่ือสารขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความเป็นอิสระให้แก่บุคลากรของสํานกังานและบุคคลอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงสามารถระบุสถานการณ์และความสัมพนัธ์ซ่ึงอาจกระทบต่อความเป็นอิสระใน

การปฏิบติังาน และทาํการประเมินวา่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระสําหรับงานนั้นหรือไม่ รวมทั้ง

ดาํเนินการตามความเหมาะสมเพื่อจาํกดัหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับไดโ้ดยการใช้

มาตรการป้องกนัหรือถอนตวัจากการรับงานอยา่งไรก็ตามสํานกังานตอ้งไดรั้บหนงัสือยืนยนัท่ีเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายและวิธีปฏิบติัของสํานกังาน

เก่ียวกบัความเป็นอิสระจากบุคลากรของสาํนกังานทุกคนท่ีตอ้งดาํรงไวซ่ึ้งความเป็น 

          ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 26-28) ได้กล่าวสรุปให้แนวทางสําหรับหลกัการ

พื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีกาํหนด สํานักงานตอ้งกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัเพื่อให้

สํานักงานมีความเช่ือมัน่ว่าสํานักงานและบุคลากรได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณท่ี

เก่ียวข้องจรรยาบรรณพื้นฐานดังกล่าว ได้เเก่ ความซ่ือสัตย์ (Integrity) ความเท่ียงธรรม 

(Objectivity) ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพและความระมัดระวงัรอบคอบ 

(Professional Competence and Due Care) การรักษาความลบั (Confidentiality) เเละการประพฤติ

ตนเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (Professional Behavior) เเนวปฏิบติัยงักล่าวถึงจรรยาบรรณในเร่ืองความ

เป็นอิสระ (Independence) โดยสํานักงานต้องกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัเพื่อให้มัน่ใจว่า

สํานกังาน รวมทั้งบุคลากรได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของการดาํรงความเป็นอิสระ สํานักงานตอ้ง

ได้รับคาํรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อยปีละคร้ัง เก่ียวกับการปฏิบติัตามนโยบายและวิธี

ปฏิบติัในการรักษาความเป็นอิสระจากบุคลกรของสํานกังานทุกคนท่ีตอ้งดาํรงความเป็นอิสระตาม

ขอ้กาํหนดทางจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งนอกจากน้ี หุ้นส่วนและและพนกังานตอ้งไม่มีผลประโยชน์ 

(Conflict of Interest) หรือมีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของลูกคา้ ซ่ึงส่งผลต่อการใชดุ้ลยพินิจ

หรือความเท่ียงธรรมของผูป้ระกอบวชิาชีพ รวมทั้งตอ้งรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ 

          ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 25-30) ได้ทาํการวิจยัและกล่าวสรุปไวว้่า สํานัก

งานสอบบญัชีควรจดัให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าสํานกังานสอบ

บญัชีและพนกังานปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะในเร่ืองความ
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เป็นอิสระ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานควรกาํหนดให้ผูส้อบบญัชี ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ลูกคา้ ขอบเขตการให้บริการ เพื่อให้สํานกังานประเมินผลกระทบทั้งหมดต่อความเป็นอิสระและ

ต้องสรุปว่ามีการปฏิบติัตามข้อกาํหนดของความเป็นอิสระ เพื่อประเมินว่ามีสถานการณ์และ

ความสัมพนัธ์ท่ีทาํให้ขาดความเป็นอิสระ และประเมินขอ้มูลของการไม่ปฏิบติัตามนโยบายของ

ความเป็นอิสระ รวมทั้งดาํเนินการแกไ้ขหามาตรการป้องกนั หรือถอนตวัจากการเป็นผูส้อบบญัชี

สาํนกังานควรจดัใหมี้นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ สาํนกังานจะไดรั้บแจง้

การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของความเป็นอิสระ และช่วยสํานกังานดาํเนินการท่ีเหมาะสมในการ

แกไ้ขสถานการณ์นั้น นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานควรประกอบดว้ยขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

1.  กาํหนดใหบุ้คลากรแจง้ต่อสาํนกังานโดยทนัทีวา่มีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดในเร่ืองความเป็นอิสระ 

2.  กาํหนดให้สํานกังานส่ือสารเก่ียวกบัการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดในเร่ืองความเป็นอิสระทนัทีแก่ผูส้อบ

บญัชีและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งมีการดาํเนินการท่ีเหมาะสม 

3.  หากจาํเป็น ผูส้อบบญัชีและบุคลากรควรส่ือสารให้สํานักงานทราบโดยทนัที เก่ียวกับการ

ดาํเนินการในการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองความเป็นอิสระ  

4.  กาํหนดใหส้าํนกังานตอ้งไดรั้บหนงัสือยนืยนัจากพนกังานทุกคน รวมถึงหุ้นส่วนวา่ตนไดป้ฏิบติั

ตามนโยบายและวธีิการปฏิบติัของสาํนกังานในเร่ืองความเป็นอิสระแลว้อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 สํานกังานควรจดัให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อกาํหนดการป้องกนัท่ีจะ

ช่วยลดขอ้จาํกดัจากความคุน้เคยกบัลูกคา้ลงไปในระดบัท่ีสามารถรับได ้เม่ือใชบุ้คลากรคนเดียวกนั

ในระยะเวลานาน เช่น ขอ้กาํหนดสําหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียน เช่น การ

หมุนเวียนผูส้อบบญัชี และพนักงานท่ีรับผิดชอบในการสอบทาน ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตาม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ 

            ปิยมาศ  เรืองแสงรอบ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 83-95) ไดท้าํการวิจยัและ

กล่าวสรุปไวว้่า ความเป็นอิสระ ความโปร่งใส และเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่เห็นแก่

ผลตอบแทนพิเศษท่ีลูกคา้เสนอให้เป็นลาํดบัแรก เน่ืองจากเป็นเร่ืองจริยธรรม การละเลยขั้นตอน

การปฏิบติังานจนทาํให้ผูส้อบบญัชีขาดความเป็นอิสระ การตรวจสอบลูกคา้รายเดิมเป็นระยะ

เวลานาน และการตรวจสอบลูกคา้กรณีท่ีตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงอาจส่งผลให้ไม่มีการ

หมุนเวยีนสายตรวจ ความกดดนัในดา้นระยะเวลาท่ีมีจาํกดัในระหวา่งการสอบทานหรือตรวจสอบ 

ทําให้เม่ือมีประเด็นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเห็น อาจทําให้ละเว้นบางขั้นตอนของการ

ปฏิบติังานเพื่อลดข้อขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างผูส้อบบญัชีกบัผูบ้ริหาร การกงัวลในเร่ืองการ

สูญเสียลูกค้า หรือเหตุการณ์ท่ีอาจทาํให้ลูกค้าเสียหาย หลักเกณฑ์การรับงบการเงินของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีไม่รับงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีมีการแสดง
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ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข กล่าวคือ หากงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนผูส้อบบญัชีแสดงความเห็น

เปล่ียนแปลงไปจากการไม่มีเง่ือนไข (ยกเวน้การถูกจาํกัดขอบเขตโดยสถานการณ์) ตลาด

หลกัทรัพยจ์ะสั่งพกัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทันั้น กรณีดงักล่าวเป็นปัจจยัในการเพิ่มแรง

กดดนัจากผูบ้ริหารท่ีมีต่อผูส้อบบญัชี ทาํให้อาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจท่ีซับซ้อนและไม่

สามารถปฏิบติังานตามขั้นตอนได้ในบางกรณี ความคิดเห็นเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบายท่ีจะ

ป้องกนัและลดขอ้จาํกดัจากความคุน้เคยกบัลูกคา้ เช่นการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี และพนักงานท่ี

รับผดิชอบในการสอบทาน นโยบายดงักล่าวจะให้ประโยชน์ในเร่ืองความเป็นอิสระและอาจทาํให้

เห็นมุมมองท่ีแตกต่างออกไป รวมทั้ง 

เป็นการพฒันาบุคลากรในสํานกังานให้มีประสบการณ์และความรู้มากข้ึน สํานกังานขนาดกลาง

และขนาดเล็กอาจจะมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และความเช่ียวชาญในแต่ละธุรกิจไม่เพียงพอ

ทาํใหเ้กิดความเส่ียงและความล่าชา้ในการปฏิบติังานในช่วงแรก และอาจเป็นการเพิ่มความเส่ียงอนั

เกิดจากการตรวจสอบผดิพลาดได ้รวมทั้ง เป็นการเพิ่มตน้ทุนในการปฏิบติังาน 

           ณชัชารีย ์ จุรียโ์รจน์ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2555) ไดท้าํการวิจยัและกล่าวสรุปไวว้า่ 

ปัญหาท่ีพบมีตามลําดับดังน้ี  อาจมีบุคลากรบางคนในสํานักงานท่ีปกปิดสถานการณ์หรือ

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัลูกคา้รายท่ีตรวจสอบ ซ่ึงก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความเป็นอิสระ การขาดการ

ปรับปรุงการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัความเป็นอิสระให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ การขาดการดาํเนินการท่ี

เหมาะสมเม่ือพบขอ้จาํกดัหรือเหตุท่ีทาํให้ขาดความเป็นอิสระท่ีไม่อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้

การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้และขอบเขตการใหบ้ริการ เพื่อให้สํานกังานประเมินผลกระทบต่อความ

เป็นอิสระมีไม่เพียงพอ การมีการจดัทาํหนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรสําหรับ

ลูกคา้บางรายท่ีทาํการตรวจสอบเท่านั้น การขาดการส่ือสารขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความเป็นอิสระ

ใหแ้ก่บุคลากรในสาํนกังานทราบ 

           เอกพล  คงมา และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2556, น. 32-43) ไดท้าํการวิจยัและกล่าวไวว้า่ 

ในองค์ประกอบด้านข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องประกอบไปด้วยคาํถามทั้งหมด 17 

คาํถามอา้งอิงในแต่ละประเด็นท่ีสําคญัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 เช่นเดียวกัน 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจและคาดว่าจะสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง

ในระดบัดี (ค่าเฉล่ียในภาพรวม 3.76) โดยเหตุผลท่ีสนบัสนุนขอ้มูลดงักล่าว คือโดยส่วนใหญ่ผูส้อบ

บญัชีมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 อยูก่่อนแลว้ และไดย้ดึถือขอ้บงัคบัดงักล่าวในการปฏิบติังาน 

สอบบญัชีแต่เดิมตามท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนหน่ึงไดแ้สดงความคิดเห็นกลบัมา และสอดคลอ้ง

กบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ถึงประเด็นดงักล่าว 

DPU



20 
 

           ธญัลกัษณ์  ศรีพรสวรรค ์(2553) ไดท้าํการวิจยัและกล่าวไวว้า่ สํานกังานสอบบญัชีควร

ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองความเป็นอิสระเป็นหลกั เพราะหากเกิดอคติ ไม่มีความเป็นอิสระแลว้ แมจ้ะ

มีความรู้ความสามารถมากแต่การปฏิบติังานจะไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงประเด็นท่ีจะส่งผลถึง

ความเป็นอิสระน้ีมีทั้งจากดา้นลูกคา้และดา้นระยะเวลาการทาํงานท่ีมีจาํกดัของผูส้อบบญัชี ดงัท่ี 

ปิยมาศ  เรืองแสงรอบ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552) ไดท้าํการศึกษาไว ้นอกจากน้ีจรรยาบรรณ

ของผูส้อบบญัชียงัเป็นปัจจยัอนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการเลือกผูส้อบบญัชีดงัท่ีกล่าวไวใ้นงานวิจยัของ

สมหวงั  ศุภโชคชยัวฒันา และคณะ (2540) แต่ความเป็นอิสระสามารถมองไดห้ลายมุม ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีอาจไม่ได้มองว่าส่ิงท่ีกระทาํอยู่เป็นเร่ืองของความเป็นอิสระ เช่น มีรายการเกิดข้ึนระหว่าง

ตนเองกบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นการซ้ือของหรือการให้บริการท่ีมีการลดราคา หรือกรณีท่ีถูกลูกคา้ข่มขู่ 

อา้งวา่หากไม่ กระทาํตามท่ีตอ้งการจะเปล่ียนสาํนกังาน ซ่ึงสาํนกังานขนาดเล็กจะประสบ กบัปัญหา

ดงักล่าว บ่อยคร้ัง เป็นตน้ ทั้งน้ีรวมไปถึงการกระทาํตวัของผูส้อบบญัชีดว้ย ความเป็นอิสระเป็นส่ิง

นามธรรม ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งมีความเป็นอิสระทั้งภายในจิตใจ (In Mind) และภาพลกัษณ์ (In 

Appearance) ควบคู่กนั ซ่ึงหากผูส้อบบญัชี ไม่สามารถมีความเป็นอิสระไดท้ั้ง 2 ดา้น จะไม่สามารถ

ปฏิบติังานตรวจสอบใหมี้คุณภาพได ้

 3.  การตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึงความสัมพนัธ์กับลูกค้าและงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ

สาํนกังานตอ้งมีกระบวนการและวิธีปฏิบติัในการตอบรับงานสอบบญัชี กระบวนการพิจารณาและ

ประเมินความเส่ียงในการรับงานสอบบญัชีคร้ังแรกและการพิจารณาว่าจะรับงานต่อไปหรือไม่ 

รวมถึงการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ การพิจารณาตอบรับงานกบั

ลูกคา้รายใหม่ หรือคงไวซ่ึ้งลูกคา้รายเดิม เป็นอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีช่วยลดความเส่ียงการปฏิบติังาน 

จากการรับลูกคา้ท่ีมีปัญหา ดงันั้น สํานกังานสอบบญัชีหรือผูส้อบบญัชีตอ้งจดัให้มีนโยบายและวิธี

ปฏิบติัเก่ียวกบัการตอบรับงานกบัลูกคา้รายใหม่และการคงไวซ่ึ้งลูกคา้รายเดิม โดยพิจารณาปัจจยั

ต่างๆ ดงัน้ี ความซ่ือสัตยสุ์จริตของลูกคา้ ทกัษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจาํเป็นใน

การปฏิบัติงานของกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้ ง ประเมินทรัพยากรและเวลาในการ

ปฏิบติังาน สํานักงาน หุ้นส่วนและพนักงานสามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางจรรยาบรรณท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงความเป็นอิสระจากลูกคา้สาํนกังานหรือผูส้อบบญัชีควรใชแ้บบสอบถามมาตรฐาน

ในการประเมินความเส่ียงของลูกคา้แต่ละราย ก่อนตดัสินใจรับงานหรือคงไวซ่ึ้งงาน 

 ฐิติชญาน์  นาวา (2555) ไดท้าํการวิจยัและกล่าวไวว้่า สํานกังานตอ้งกาํหนดนโยบาย

และวิธีปฏิบติัซ่ึงออกแบบมาเพื่อให้สํานกังานมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า สํานกังานจะ

สามารถตอบรับงานและคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และรับงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได ้

เม่ือสาํนกังานมีขีดความสามารถในการปฏิบติังานนั้นและมีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีเวลาและ
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ทรัพยากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบติังาน สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางจรรยาบรรณ

ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ละไดมี้การพิจารณาถึงความซ่ือสัตยสุ์จริตของลูกคา้และไม่มีขอ้มูลท่ีนาํไปสู่ขอ้สรุป

วา่ลูกคา้ขาดความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยสํานกังานจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นในแต่ละสถานการณ์

ก่อนท่ีจะตอบรับงานสาํหรับลูกคา้รายใหม่หรือเม่ือตอ้งตดัสินใจวา่จะตอบรับงานท่ีมีอยูต่่อเน่ืองไป

หรือไม่ และเม่ือมีการพิจารณาการตอบรับงานใหม่ของลูกคา้รายเดิม ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยการส่ือสาร

กบัผูใ้ห้บริการดา้นวิชาชีพบญัชีแก่ลูกคา้คนปัจจุบนัหรือคนก่อนในเร่ืองเก่ียวกบัขอ้กาํหนดด้าน

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งและการปรึกษาหารือบุคคลภายนอกอ่ืน การสอบถามจากบุคลากรอ่ืนของ

สํานกังานหรือบุคคลภายนอก เช่น ธนาคาร ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย เป็นตน้ และการตรวจสอบ

ประวติัจากฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในการตดัสินใจวา่จะคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้หรือไม่

นั้น รวมถึงการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญัท่ีเกิดข้ึนในการรับงานปัจจุบนัหรือก่อนหนา้น้ี และผล

ของเร่ืองดงักล่าวท่ีอาจมีต่อการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์นั้นดว้ย  

 ศิลปะพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 26-28) ไดก้ล่าวให้แนวทางในการจดัทาํนโยบายและ

กระบวนการการตอบรับและการรักษาความต่อเน่ืองสํานกังานตอ้งรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นในแต่ละ

สถานการณ์ก่อนท่ีจะตอบรับงานสําหรับลูกคา้รายใหม่ หรือเม่ือตอ้งตดัสินใจวา่จะตอบรับงานท่ีมี

อยู่ต่อเน่ืองไปหรือไม่ และเม่ือมีการพิจารณาการตอบรับงานใหม่ของลูกคา้ปัจจุบนักระบวนการ

สอบทานก่อนรับงาน รวมถึงการประเมินความเส่ียง การพิจารณาความซ่ือสัตยสุ์จริตของลูกคา้ 

ความรู้ความสามารถท่ีจาํเป็น รวมทั้งการมีทรัพยากรและเวลาเพียงพอในการปฏิบติังานให้เสร็จ

สมบูรณ์ การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางจรรยาบรรณ รวมถึงการดาํรงไวซ่ึ้งความเป็นอิสระ เเละ

สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการควบคุมคุณภาพของสาํนกังานได ้

         ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 25-30) ไดท้าํการวิจยัและกล่าวไวว้่า สํานกังานสอบ

บัญชีควรจัดให้มีนโยบายและขั้ นตอนการปฏิบัติงานในการตอบรับงานและการคงไว้ซ่ึง

ความสัมพนัธ์กับลูกคา้ ท่ีออกแบบท่ีจะให้สํานักงานมัน่ใจว่าสํานักงานจะรับงานสอบบญัชีกับ

ลูกคา้ต่อเม่ือสํานกังานและผูส้อบบญัชีมีความรู้ความสามารถท่ีจะดาํเนินการสอบบญัชีได ้รวมถึง

เวลาและทรัพยากรในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณได ้รวมทั้งตอ้ง

พิจารณาความซ่ือสัตยสุ์จริตของลูกคา้นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานควรกาํหนดให้สํานกังาน

ได้รับขอ้มูลท่ีจาํเป็นในแต่ละสถานการณ์ก่อนท่ีจะรับงานสอบบญัชีจากลูกคา้รายใหม่ หรือเม่ือ

ตดัสินใจท่ีจะรับงานของลูกคา้รายเดิม และถา้พบว่าอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการรับ

งานจากลูกคา้ สํานกังานควรระบุวา่เหมาะสมหรือไม่ท่ีจะรับงานนั้น รวมทั้งถา้มีการระบุประเด็น

แลว้ สํานักงานตกลงท่ีจะรับงาน สํานักงานควรจดัทาํเอกสารบนัทึกวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

และหากผูส้อบบญัชีไดข้อ้มูลท่ีจะทาํให้ปฏิเสธการรับงาน ก็ควรแจง้ให้สํานกังานทราบในทนัที 
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เพื่อท่ีจะดาํเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป นอกจากน้ีสํานักงานควรระบุสถานการณ์ท่ีหากสํานักงาน

ไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวอาจทาํใหป้ฏิเสธการรับงาน นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานควรรวมถึงการ

พิจารณาความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและกฎหมายสําหรับแต่ละสถานการณ์ และขอ้กาํหนดในการ

รายงานผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และความเป็นไปไดท่ี้อาจจะถอนตวัจากงานสอบบญัชี 

 ปิยมาศ  เรืองแสงรอบ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 83-95) ไดท้าํการวิจยัและ

กล่าวไวว้า่ ปัญหาและอุปสรรคใดท่ีจะทาํให้สํานกังานไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอน

การปฏิบติังานในการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ปัญหาและอุปสรรคใน

การไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบายและขั้นปฏิบติังานมีดงัน้ี 

1.  ขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลาการเสนองาน ทาํให้มีขอ้จาํกดัดา้นการคน้หาขอ้มูลข่าวสาร และในเร่ือง

ของความเส่ียงดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริตของผูบ้ริหาร 

2.  ความสนิทสนมและความกงัวลวา่จะสูญเสียลูกคา้ 

3.  การรับงานพึ่งพิงความเห็นของผูรั้บงาน โดยไม่มีการระบุขั้นตอนการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.  วฒันธรรมองคก์รท่ีอาจใหค้วามสาํคญักบัผลสรุปวา่จะรับงานหรือไม่รับ มากกวา่การเนน้ถึงการ

หาขอ้มูลข่าวสารและการปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวมีโอกาส

เกิดข้ึนนอ้ย เน่ืองจากการตดัสินใจของสํานกังานจะตอ้งผา่นมติท่ีประชุมของหุ้นส่วนสํานกังานทุก

คน ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการตดัสินใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเท่านั้น  

  ณัชชารีย ์ จุรียโ์รจน์ และศิลปะพร  ศรีจัน่เพชร (2555)  ไดท้าํการวิจยัและกล่าวไวว้่า 

ปัญหาท่ีพบมีตามลาํดบัดงัน้ี การตดัสินใจท่ีจะตอบรับงานหรือคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ทั้งๆ 

ท่ีทราบวา่มีประเด็นปัญหาท่ีอาจส่งผลต่อความเป็นอิสระในการตรวจสอบและยงัไม่ไดด้าํเนินการ

แก้ไขใดๆ ก่อนรับงาน การละเลยหรือขาดการติดตาม/ติดต่อกบัผูส้อบบญัชีคนก่อนและไม่ได้

สอบถามมรรยาทผูส้อบบญัชี กรณีรับงานลูกคา้รายใหม่ การท่ีสํานกังานให้ความสนิทสนมกบั

ลูกคา้บริษทัท่ีตรวจสอบมากเกินไป จนละเลยการปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการ

ปฏิบติังานในการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

 ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร และเอกพล  คงมา (2556, น. 32-43) ไดท้าํการวิจยัและกล่าวว่า 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพดา้นการตอบรับและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะในแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถาม 9 ขอ้ ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมผูต้อบ

แบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานและคาดวา่จะสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัดี 

(ค่าเฉล่ียในภาพรวม 3.85) แต่เม่ือแยกการวิเคราะห์ในเชิงรายละเอียด พบว่า องค์ประกอบดา้น

ดงักล่าวสามารถแยกวิเคราะห์ไดเ้ป็น 2 ประเด็นใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ การตอบรับลูกคา้ และการคงไวซ่ึ้ง
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ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดยคาํถามดา้นการตอบรับลูกคา้มีค่าเฉล่ียคะแนนของคาํถามแต่ละขอ้ใน

ระดบัดี แต่สาํหรับดา้นการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีค่าเฉล่ียคะแนนของคาํถามแต่ละขอ้ใน

ระดบัพอใชถึ้งดีทั้งน้ีอาจเป็นขอ้สันนิษฐานไดว้า่ผูส้อบบญัชีในสาํนกังานขนาดเล็กหรือผูส้อบบญัชี

อิสระ ซ่ึงมีสัดส่วนมากท่ีสุดในกลุ่มตวัอยา่งอาจไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัการจดัให้มีนโยบายและวิธี

ปฏิบติัในการคงไวซ่ึ้งงานและความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มาแต่เดิม เช่น ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลท่ีอาจเป็น

เหตุใหส้าํนกังานปฏิเสธงานหากไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวก่อนหนา้นั้นเป็นตน้ ซ่ึงขอ้สันนิษฐานดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์บางท่านเสนอแนะว่าควรจดัให้มี

การฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบติัการ (Training andWorkshop) ซ่ึงประเด็นดงักล่าวคลา้ยกบัผลงานวิจยั

ดา้นการใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีในมาเลเซีย (Aida Hazlin Ismail et al., 

2008) ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

 4.  ทรัพยากรบุคคล สํานกังานตอ้งการออกแบบวิธีปฏิบติัเพื่อให้สํานกังานมีบุคคลากรท่ีมี

คุณภาพ มีทกัษะความรู้ ความสามารถ และยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณท่ีเพียงพอมีขั้นตอนตั้งแต่การ

วางแผนกาํลังคน การกาํหนดคุณสมบติัของพนักงาน การรับคนเข้าทาํงาน การพฒันาความรู้

ความสามารถของพนกังาน การประเมินผลและเล่ือนตาํแหน่งพนกังานโดยตอ้งเช่ือมโยงกบัระบบ

คุณภาพของสํานกังาน ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหน่ึงต่อความสําเร็จของสํานกังาน 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพจึงเนน้กระบวนการใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีทกัษะความรู้ความสามารถ และ

ความยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณท่ีเพียงพอ โดยการพิจารณาในเร่ืองการวางแผนกาํลงัคนให้สัมพนัธ์

กบัปริมาณงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัอย่างเหมาะสม แนวทางการสรรหาและคดัเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ 

การมอบหมายความรับผดิชอบในงานแต่ละงานให้เหมาะสม การกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัใน

การพฒันาความรู้ต่อเน่ือง การประเมินผลการปฏิบติังาน และการบงัคบัใช้นโยบายการควบคุม

คุณภาพ 

  ฐิติชญาน์  นาวา (2555) ไดท้าํการวิจยัและกล่าวไวว้่า สํานกังานตอ้งกาํหนดนโยบาย

และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า สํานักงานมีบุคลากรท่ีมีทกัษะ ความรู้ 

ความสามารถ และยึดมัน่ในหลักจรรยาบรรณท่ีจาํเป็น เพื่อการปฏิบติังานให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานทางวิชาชีพ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และช่วยให้สํานกังานหรือ

ผูส้อบบญัชีสามารถเสนอรายงานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้นได้ เช่น มีความเข้าใจและ

ประสบการณ์ในงานท่ีมีลกัษณะและความซับซ้อนใกล้เคียงกนั มีความเขา้ใจในมาตรฐานทาง

วชิาชีพ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีความเช่ียวชาญดา้นเทคนิคดา้นการบญัชี
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และการสอบบญัชีมีความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรม มีความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพ และมีความเขา้ใจนโยบายและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพของสํานกังาน เป็นตน้ 

โดยนโยบายและวิธีปฏิบติัดงักล่าวจะตอ้งครอบคลุมถึงเร่ืองการจดัหาและการรักษาพนกังาน การ

ประเมินผลการปฏิบติังานความสามารถและการมีเวลาท่ีจะปฏิบติังาน ทกัษะความรู้ การพฒันาดา้น

อาชีพ การเล่ือนตาํแหน่งการใหค้่าตอบแทน และการวางแผนกาํลงัคน 

         กระบวนการในการจดัหาพนกังานอยา่งมีประสิทธิผล ช่วยให้สํานกังานคดัเลือกบุคคล

ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีศกัยภาพในการพฒันาทกัษะความรู้และความสามารถท่ีจาํเป็นในการ

ปฏิบติังานของสํานกังาน และมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมท่ีช่วยให้บุคคลเหล่านั้นสามารถปฏิบติังาน

ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ โดยทกัษะความรู้ของบุคลากรนั้น สามารถพฒันาไดห้ลายวิธี ไม่วา่จะเป็นการ

ให้ความรู้ทางวิชาชีพ การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพซ่ึงรวมถึงการฝึกอบรมประสบการณ์

การทาํงาน การสอบแบบตวัต่อตวัโดยพนกังานท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ และการใหค้วามรู้เก่ียวกบั

ความเป็นอิสระท่ีตอ้งดาํรงไว ้ นอกจากน้ี การประเมินผลการปฏิบติังาน การให้ค่าตอบแทน และ

การเล่ือนตาํแหน่ง ยงัช่วยใหเ้กิดการตระหนกัถึงและการให้คุณค่ากบัการพฒันาและการดาํรงไวซ่ึ้ง

ทกัษะความรู้และการยดึมัน่ในหลกัของจรรยาบรรณในวชิาชีพดว้ย 

         ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 26-28) ไดใ้ห้แนวทางเก่ียวกบันโยบายและกระบวนการ

ท่ีจะทาํให้ทรัพยากรบุคคลเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพมีประสิทธิภาพ สํานักงานต้องกาํหนด

นโยบายและวธีิปฏิบติัเพื่อใหม้ัน่ใจวา่สาํนกังานมีบุคลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และยึด

มัน่ในหลกัจรรยาบรรณ สาํนกังานอาจกาํหนดให้มีบุคคลท่ีรับผิดชอบดา้นทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง

การวางแผนจดัหาทรัพยากรบุคคล การใหค้าํปรึกษา  

การประเมินผลการปฏิบติังานและการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทางวิชาชีพขอ้บงัคบั 

และข้อกาํหนดตามกฎหมายแผนปฏิบติัฉบบัน้ีให้ข้อแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ เช่น การกาํหนด

ตารางเวลาในการพฒันาดา้นวิชาชีพภายในสํานกังาน การเก็บรักษาแฟ้มประวติับุคคล (รวมถึงการ

ยืนยนัเก่ียวกบัความเป็นอิสระ หนงัสือรับทราบเก่ียวกบัการรักษาความลบั และรายงานการพฒันา

ดา้นวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง) และการพฒันาและจดัใหมี้การปฐมนิเทศ 

          ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 25-30) ไดท้าํการวิจยัและกล่าวไวว้า่ สํานกังานควรจดั

ใหมี้นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่สาํนกังานมีบุคลากรท่ีมีความรู้ท่ีเพียงพอ 

และสามารถท่ีจะปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัตาม

กฎหมายและออกรายงานท่ีมีความเหมาะสมตามสถานการณ์สํานักงานควรมอบหมายความ

รับผิดชอบในแต่ละงานสอบบญัชีแก่ผูส้อบบญัชี และจดัให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน 

โดยตอ้งระบุบทบาท ความรับผดิชอบและความรู้ความสามารถของผูส้อบบญัชีให้ชดัเจน และมีการ
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ส่ือสารไปยงัผูส้อบบญัชี นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชี ควรมัน่ใจวา่ทีมตรวจสอบและผูเ้ช่ียวชาญ (ท่ีไม่ได้

เป็นส่วนหน่ึงของทีมตรวจสอบ) มีความสามารถและมีศกัยภาพท่ีจะทาํงานสอบบญัชีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และขอ้กาํหนดท่ีทางการและกฎหมายกาํหนด และออกรายงานการสอบบญัชี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

           ปิยมาศ  เรืองแสงรอบ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 83-95) ไดท้าํการวิจยัและ

กล่าวสรุปไวว้า่ การระบุบทบาทของผูส้อบบญัชี ไวช้ดัเจน โดยหุ้นส่วนผูรั้บผิดชอบงานตรวจสอบ

จะมีส่วนร่วมในการสอบทานกระดาษทาํการและงบการเงิน ร่วมกบัผูส้อบบญัชีท่ีเป็นผูอ้อกรายงาน

รวมทั้งการปรึกษาหารือ และร่วมกนัตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาและประเด็นต่างๆ สํานกังานบาง

แห่งอาจมีการระบุไวแ้ต่ไม่ชดัเจน ซ่ึงทาํให้ผูส้อบบญัชี แต่ละคนในสํานกังานใชว้ิจารณญาณสูงใน

การปฏิบติังาน ซ่ึงอาจทาํให้มีความเห็นแตกต่างกันในสํานักงานเดียวกัน สํานักงานควรให้

ความสาํคญักบัขั้นตอน การประเมินผล เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีสุด เน่ืองจากจะทาํให้สํานกังานทราบ

ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงพอและทาํให้ทราบถึงความสามารถของบุ

คลาการอยา่งแทจ้ริงและเพื่อมัน่ใจไดว้า่สํานกังานมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงพอ และ

สามารถท่ีจะปฏิบติังานสอบบญัชีตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพียงพอให้ผูส้อบบญัชีออกรายงานท่ีมี

ความเหมาะสมตามสถานการณ์ ตอ้งให้ความสําคญัในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับสมคัรพนกังานท่ีมี

ความรู้ความสามารถและมีไหวพริบ นอกจากน้ียงัต้องเน้นการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองและการ

ประเมินการปฏิบติังานของพนกังานอย่างเป็นกลางเพื่อให้ไดพ้นกังานท่ีมี ความรู้ความสามารถ 

ขั้นตอนการฝึกอบรมเป็นขั้นตอนท่ีสําคญัท่ีสุดโดยให้เหตุผลวา่การพฒันาบุคลากรเป็นปัจจยัสําคญั

ท่ีจะช่วยกระตุน้ และทาํให้ก้าวทนัทั้งในดา้นความรู้เก่ียวกบัวิชาการ รวมทั้งในเร่ืองของมรรยาท

ทางวชิาชีพ เทคนิคการตรวจสอบและวธีิการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ ปัจจุบนัสาํนกังานมีบุคลากร 

(Engagement Team) ท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะปฏิบติังานสอบบญัชีตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพสํานกังานสอบบญัชีหรือไม่ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคน เห็นวา่ ยงัไม่เพียงพอในส่วนของทีมงาน 

ซ่ึงดูแลเร่ืองการสอบทานคุณภาพงานสอบบญัชีโดยเฉพาะ เพราะหากใช้บุคลากรจากทีมตรวจท่ี

ตอ้งปฏิบติังานตรวจสอบดว้ยก็จะไม่มีเวลาพอท่ีจะดาํเนินการไดต้ามมาตรฐานควบคุมคุณภาพได ้

            ณัชชารีย ์ จุรียโ์รจน์ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2555) ไดท้าํการวิจยัและกล่าวไวว้่า 

ปัญหาท่ีพบมีตามลาํดบัดงัน้ี การขาดบุคลากรผูป้ระสานงานเก่ียวกบัระบบการควบคุมคุณภาพ

ภายในสํานกังาน การท่ีจาํนวนบุคลากรและความสามารถของบุคลากรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัระบบ

การควบคุมคุณภาพสํานกังานมีไม่เพียงพอ การท่ีบุคลากรยงัไม่เขา้ใจในวิธีการแปลงนโยบายไปสู่

การปฏิบติัอยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นเหตุใหไ้ม่บรรลุตามวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน การท่ีทรัพยากร 
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ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการนาํนโยบายการควบคุมคุณภาพสํานกังานไปปฏิบติัไม่เพียงพอ เช่น เคร่ืองมือ

และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ และงบประมาณ 

           ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร และเอกพล  คงมา  (2556, น. 32-43) ไดท้าํการวจิยัและกล่าวสรุป

ไวว้า่ คาํถามจาํนวน 5 ขอ้ในองคป์ระกอบดา้นทรัพยากรบุคคล พบคาํตอบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความรู้ความเขา้ใจและคาดวา่จะสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัดี(ค่าเฉล่ียในภาพรวม 3.50) 

อยา่งไรก็ตาม พบวา่ค่าเฉล่ียเร่ิมเขา้ใกลสู่้ระดบัพอใช ้และมีความคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถาม

และผูถู้กสัมภาษณ์ในประเด็นดา้นทรัพยากรบุคคลอยา่งหลากหลายมุมมองและน่าสนใจ เช่น บาง

รายใหค้วามเห็นวา่ การจดัหาผูช่้วยผูส้อบบญัชีในปัจจุบนัมีแนวโนม้หายากข้ึน เพราะผูเ้รียนจบ

บญัชีส่วนใหญ่ไม่ชอบงานสอบบญัชีเพราะทาํงานหนกั ส่วนใหญ่จะทาํเพื่อเก็บชัว่โมงฝึกงานขั้นตํ่า

เพื่อใหไ้ดส้อบเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหรือทาํงานสอบบญัชีจนถึงระดบัผูช่้วยผูส้อบบญัชีอาวุโส

แลว้จึงเปล่ียนงานอ่ืนท่ีเบากวา่และไดเ้งินเดือนสูงข้ึน จากเหตุดงักล่าวทาํใหใ้นบางคร้ังหวัหนา้

สาํนกังานจาํเป็นตอ้งเลือกบุคคลท่ีสมคัรใจมาทาํงานก่อน โดยไม่คาํนึงถึงความรู้ความสามารถใน

งานสอบบญัชี แลว้จึงจดัใหมี้การฝึกอบรมภายหลงั นอกจากน้ีบางรายใหค้วามเห็นวา่ผูส้อบบญัชี

อิสระส่วนใหญ่ทาํงานประจาํของตนอยูแ่ลว้และบางรายไม่มีผูช่้วยผูส้อบบญัชี ทาํใหก้ารจดัทาํ

นโยบายและวธีิปฏิบติัในเร่ืองทรัพยากรบุคคลใหไ้ดต้ามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเป็นส่ิงท่ีไม่

สาํคญัเท่าไรนกั ซ่ึงขอ้คิดเห็นทั้งหมดดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นวา่เป็นประเด็นท่ีผูส้นใจสามารถนาํมาต่อ

ยอดในการทาํงานวจิยัต่อไปได ้

            ธัญลักษณ์  ศรีพรสวรรค์ (2553) ได้ทาํการวิจัยและกล่าวสรุปไวว้่า เร่ืองความรู้

ความสามารถของบุคลากรเป็นส่ิงท่ีสํานักงานควรให้ความสําคัญท่ีสุด เพราะหากความรู้

ความสามารถของบุคคลท่ีรับมาไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังานของสํานกังาน สํานกังานยงัสามารถท่ี

จะทาํการอบรม หรือให้ความรู้แก่บุคคลนั้นๆ ให้เป็นไปตามท่ี สํานกังานตอ้งการได ้นอกจากน้ี 

ความรู้ความสามารถของบุคคลจะนาํไปสู่ผลในการปฏิบติังานวา่มีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใดดว้ย 

 5.  การปฏิบติังาน กาํหนดวิธีปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และขอ้กาํหนดทาง

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กระบวนการทาํงานของผูส้อบบญัชีตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การปฏิบติังาน

และการสรุปผลงาน โดยตอ้งมี EQCR (Engagement Quality Control Reviewer) หรือผูส้อบทาน

การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี ซ่ึงไม่ใช่ผูป้ฏิบติังานสอบบญัชีในงานนั้นๆ เพื่อเป็นผูส้อบทาน

ในประเด็นสําคญั ตลอดจนการปรึกษาหารือในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้กนั เพื่อให้การปฏิบติังาน

ของผูส้อบบญัชีและบุคลากรปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดทางกฎหมายอยา่ง
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สมํ่าเสมอ และถูกตอ้ง สํานกังานและผูส้อบบญัชีตอ้งกาํหนดนโยบายและวิธีการปฏิบติัดา้นการ

ปฏิบติังาน ในเร่ืองดงัน้ี การวางแผนงาน การควบคุมงาน และการสอบทานงาน การปรึกษาหารือ 

และความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (EQCR) 

            ฐิติชญาน์  นาวา (2555) ไดท้าํการวิจยัและสรุปไวว้่า สํานกังานตอ้งกาํหนดนโยบาย

และวิธีปฏิบติัท่ีออกแบบมาเพื่อให้สํานกังานมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า ไดป้ฏิบติังาน

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทางวชิาชีพขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้าํเสนอ

รายงานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้น โดยงานทุกงานตอ้งไดรั้บการวางแผนและมีการแจง้ให้กลุ่ม

ผูป้ฏิบติังานทราบเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน เช่น ความรับผิดชอบของสมาชิกและ

หุ้นส่วนแต่ละคน วตัถุประสงค์ของงานและวิธีปฏิบติังานโดยละเอียด เป็นตน้ มีกระบวนการ

ควบคุมงาน เช่น การติดตามความคืบหนา้ของงาน และการพิจารณาความรู้และความสามารถของ

สมาชิกแต่ละคน เป็นตน้ มีการสอบทานงานโดยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์มากกว่า ในเวลาท่ี

เหมาะสมและในขั้นตอนท่ีเหมาะสมระหว่างการปฏิบติังาน มีการปรึกษาหารือท่ีเป็นไปอย่าง

เหมาะสมในเร่ืองต่าง ๆ ท่ียากหรือท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ และในระหวา่งการปฏิบติังาน รวมถึงการนาํ

ขอ้สรุปมาปฏิบติัและการแกไ้ขความเห็นท่ีขดัแยง้ ทั้งน้ี ตอ้งจดัให้มีการสอบทานคุณภาพงาน

ตรวจสอบโดยผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบท่ีมีความเท่ียงธรรมซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง 

เพื่อทาํการสอบทานในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การใชดุ้ลยพินิจ ความเป็นอิสระ การปรึกษาหารือ และการ

จดัทาํกระดาษทาํการ เป็นตน้ ตามลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตท่ีกาํหนด ซ่ึงรวมถึงขอ้กาํหนดท่ี

ตอ้งไม่ลงวนัท่ีในรายงานจนกวา่การสอบทานการควบคุมคุณภาพจะเสร็จส้ินนอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้ง

กบัการรวบรวมแฟ้มงานขั้นสุดทา้ยให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาท่ีทนัท่วงทีหลงัจากท่ีรายงานเสร็จ

ส้ินแลว้ การคงไวซ่ึ้งการรักษาความลบัของขอ้มูลในเอกสารหลกัฐานของงานตลอดเวลา และการ

เก็บรักษาอยา่งปลอดภยั ความสมบูรณ์ครบถว้น ความสามารถในการเขา้ถึง และความสามารถใน

การเรียกใชเ้อกสารหลกัฐานของงาน เพื่อหลีกเล่ียงการดดัแปลงแกไ้ขโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการ

สูญหายของเอกสารหลกัฐานของงาน ทั้งน้ี ตอ้งจดัให้มีการเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานของงานซ่ึง

เป็นกรรมสิทธ์ิของสาํนกังานไวเ้ป็นระยะเวลาท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของสํานกังาน หรือตามท่ี

กฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดไวด้ว้ย 

            ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 25-30) ไดท้าํการวจิยัและสรุปไวว้า่ สาํนกังานควรจดัให้

มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีทาํให้มัน่ใจไดว้า่ งานสอบบญัชีไดต้รวจสอบตามมาตรฐาน

วชิาชีพ กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัตามกฎหมายและเพียงพอให้ให้ผูส้อบบญัชีออกรายงานท่ีมีความ

เหมาะสมตามสถานการณ์ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานควรประกอบดว้ยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ

สงเสริมความสมํ่าเสมอของคุณภาพงานสอบบัญชี การกํากับดูแลความรับผิดชอบ และการ
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ตรวจทานความรับผิดชอบ โดยการตรวจทานนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานควรทาํโดยผูท่ี้มี

ประสบการณ์มากกวา่  

           ปิยมาศ  เรืองแสงรอบ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 83-95) ไดท้าํการวิจยัและ

สรุปไวว้า่ ปัญหาและอุปสรรคใดในทางปฏิบติัหากตอ้งจดัให้มีการสอบทานคุณภาพงานสอบบญัชี

ให้เสร็จส้ินก่อนการออกรายงานผูส้อบบัญชีผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนเห็นว่า การตรวจสอบและ

ระยะเวลาในการเผยแพร่งบการเงินมีระยะเวลาจาํกดั และส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึงจะทาํ

ให้การสอบทานคุณภาพงานสอบบญัชีก่อนการออกรายงานผูส้อบบญัชีเป็นไปได้ยาก ถึงแมว้่า

ระยะเวลาท่ีใช้ในการสอบทานอาจเป็นเพียง 1 วนัก็ตาม รวมทั้งประเด็นเร่ืองขาดบุคลากรในการ

รับผดิชอบหนา้ท่ีดงักล่าว โดยเฉพาะบุคลากรระดบัอาวโุสท่ีมีจาํนวนนอ้ยในแต่ละสาํนกังาน  

           ณัชชารีย ์  จุรียโ์รจน์ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2555) ไดท้าํการวิจยัและสรุปไวว้่า 

ปัญหาท่ีพบมีตามลาํดบัดงัน้ี จาํเป็นตอ้งลงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีก่อนการสอบทานการ

ควบคุมคุณภาพงานจะเสร็จส้ิน เน่ืองจากระยะเวลาการนาํยื่นงบการเงินท่ีมีจาํกดั การปฏิบติังานให้

เสร็จสมบูรณ์ก่อนออกรายงานของผูส้อบบญัชีเป็นไปไดย้าก เพราะรายละเอียดของงานตามระบบ

การควบคุมคุณภาพสํานกังานมีมากข้ึน การออกรายงานของผูส้อบบญัชีเป็นไปตามความเห็นของ

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงาน แมว้่าจะเกิดความคิดเห็นท่ีแตกต่างระหว่างผูส้อบทานการควบคุม

คุณภาพงานกบัผูส้อบบญัชี ซ่ึงยงัไม่ไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจน ขาดการจดัทาํเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการ

สอบทานการควบคุมคุณภาพงานเม่ือการสอบทานดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินแลว้ การหาผูส้อบทานการ

ควบคุมคุณภาพงานท่ีเหมาะสม ทั้งในดา้นความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นไปได้ยาก 

ขาดการปรึกษาหารือท่ีเพียงพอและเหมาะสมในเร่ืองต่างๆ ท่ียากหรือท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ก่อนท่ีจะออก

รายงานของผูส้อบบญัชี เน่ืองจากระยะเวลาท่ีมีจาํกดั เอกสารหลกัฐานท่ีสําคญัในงานตรวจสอบเกิด

การสูญหาย เน่ืองจากปริมาณเอกสารท่ีมีมากและสถานท่ีเก็บมีไม่เพียงพอ 

           ธญัลกัษณ์  ศรีพรสวรรค ์(2553) ไดท้าํการวิจยัและสรุปไวว้า่ การแต่งตั้งผูส้อบทานการ

ควบคุมคุณภาพจะเป็นประเด็นสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรค เน่ืองจากสํานกังานสอบบญัชี

ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ทาํให้การหาบุคคลดาํรงตาํแหน่งเป็นเร่ืองยาก นอกจากน้ียงัมีปัญหาในเร่ือง

ของเวลาในการปฏิบติังาน 

 6.  การติดตามผล การติดตามผลเก่ียวกบันโยบาย วิธีปฏิบติัในการควบคุมคุณภาพท่ีสํานกังาน

ไดก้าํหนดไว ้เพื่อให้ความเช่ือมัน่ว่ามีระบบท่ีเพียงพอและการปฏิบติังานมีประสิทธิผล หรือการ

ดูแลตวัสํานักงานสอบบญัชี เพื่อให้สํานักงานสอบบญัชีมีระบบข้ึนมากข้ึนและมีอย่างต่อเน่ือง 

สาํนกังานสอบบญัชีตอ้งกาํหนดบุคคลหรือระบบในการติดตามผลวา่ขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีกล่าวมาทั้ง 

5 ขอ้นั้น มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ระบบติดตามผล จดัทาํข้ึนเพื่อให้ความมัน่ใจว่า
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นโยบายและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัระบบควบคุมคุณภาพของสํานกังานมีการออกแบบท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอ และมีการปฏิบติัตามอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซ่ึงทาํให้การพฒันาระบบการควบคุม

คุณภาพของสํานกังาน และการทาํงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การติดตามผลแบ่ง

ออกเป็น 2 ระดบั คือ การติดตามผลในระดบัสาํนกังาน และการติดตามผลในระดบังาน 

           ฐิติชญาน์  นาวา (2555) ไดท้าํการวจิยัและสรุปไวว้า่ สาํนกังานตอ้งจดัให้มีกระบวนการ

ติดตามผลท่ีออกแบบมาเพื่อให้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลแก่สํานกังานว่า นโยบายและวิธี

ปฏิบติัเก่ียวขอ้งกบัระบบการควบคุมคุณภาพนั้นเก่ียวข้อง เพียงพอ และมีการปฏิบติัอย่างมี

ประสิทธิผล โดยจดัใหมี้การพิจารณาและประเมินผลระบบการควบคุมคุณภาพของสํานกังานอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีมีประสบการณ์และอาํนาจหน้าท่ีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

และตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการตรวจงานนั้น ทั้งน้ี ขอ้บกพร่องท่ีพบจากกระบวนการการ

ติดตามผลตอ้งไดรั้บการประเมินผลและพิจารณาวา่ เกิดข้ึนเน่ืองจากระบบการควบคุมคุณภาพไม่

เพียงพอ หรือเกิดข้ึนอย่างมีแบบแผนเกิดข้ึนซํ้ าๆ หรือตอ้งไดรั้บการแกไ้ขในทนัที รวมทั้งตอ้ง

ส่ือสารให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทราบเก่ียวกบัขอ้บกพร่องท่ีพบนั้นพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะให้แกไ้ขท่ี

เหมาะสม 

         นอกจากน้ี สํานกังานยงัตอ้งจดัให้มีการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนและขอ้กล่าวหาทั้งจาก

ภายในและภายนอกอย่างทนัท่วงทีเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางวิชาชีพและขอ้กาํหนด

ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และการไม่ปฏิบติัตามระบบการควบคุมคุณภาพของสํานกังานซ่ึงรวมถึง

การดาํเนินการอยา่งเหมาะสมต่อผลการสืบสวนเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนและขอ้กล่าวหาเหล่านั้น 

         สาํนกังานตอ้งจดัให้มีนโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีกาํหนดให้มีการจดัทาํเอกสารหลกัฐานท่ี

เหมาะสมเพื่อเป็นหลกัฐานเก่ียวกบัการดาํเนินการในแต่ละองค์ประกอบของระบบการควบคุม

คุณภาพของสาํนกังานดว้ย อยา่งไรก็ตาม รูปแบบและเน้ือหาของเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึง

การดาํเนินการของแต่ละองคป์ระกอบของระบบการควบคุมคุณภาพ ข้ึนอยูก่บัการใชดุ้ลยพินิจและ

ปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงขนาดและจาํนวนสาขา ของสํานกังาน และลกัษณะและความซบัซ้อนของการ

ปฏิบติังานและองคก์รของสาํนกังาน นอกจากน้ีตอ้งกาํหนดให้มีการเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานเป็น

ระยะเวลาท่ีเพียงพอ เพื่อให้ผูท่ี้ปฏิบติังานติดตามผลสามารถประเมินการปฏิบติัตามระบบการ

ควบคุมคุณภาพของสาํนกังานได ้หรือเป็นระยะเวลาตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดไว ้

            ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 26-28) ไดท้าํการวิจยัและสรุปให้แนวทางการติดตาม

นโยบายและกระบวนการของสาํนกังานในการควบคุมคุณภาพรวมถึงกระบวนการ และรายงานการ

ติดตามผล และการตอบขอ้ร้องเรียนและขอ้กล่าวหา สํานักงานตอ้งกาํหนดกระบวนการในการ

ติดตามผล เพื่อใหม้ัน่ใจวา่นโยบายและวธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการควบคุมคุณภาพสอดคลอ้ง 
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เพียงพอ และมีการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิผล โดยมอบหมายให้หุ้นส่วนคนใดคนหน่ึงหรือ

หลายคน หรือบุคคลอ่ืนในสํานักงานท่ีมีประสบการณ์และอาํนาจหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับความ

รับผดิชอบในกระบวนการติดตามผล ในกรณีท่ีเป็นสํานกังานขนาดเล็กผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก

สํานักงานอาจให้บริการติดตามผล ซ่ึงบุคคลเหล่านั้ นมีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในเร่ืองความเป็นอิสระ หรือสาํนกังานอาจเลือกจะวา่จา้งสํานกังานอ่ืนซ่ึงเป็นพนัธมิตรก็

ไดก้ารประเมินผล รวมถึงการประเมินในเร่ืองการปฏิบติัตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ขอ้บงัคบั และ

กฎหมายความเหมาะสมของรายงานของผูส้อบบญัชี มีการปรึกษาหารือท่ีเหมาะสมและเพียงพอใน

เร่ืองท่ีเป็นเร่ืองยากหรือมีขอ้โตแ้ยง้หรือไม่ งานท่ีปฏิบติัมีเอกสารหลกัฐานท่ีเพียงพอและเหมาะสม

หรือไม่ และท่ีสําคญั คือ การประเมินผลว่านโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของ

สาํนกังานไดมี้การนาํไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสมหรือไม่  

           ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 25-30) ไดท้าํการวจิยัและสรุปไวว้า่ สํานกังานควรจดัให้

มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีให้ความเช่ือมัน่ว่านโยบายของระบบการควบคุมคุณภาพ

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจมีความเพียงพอ และดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิผล โดยมีการพิจารณาและ

ประเมินผลระบบการควบคุมคุณภาพอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการสุ่มตรวจทานเป็นระยะ โดยตรวจ

อย่างน้อยหน่ึงงานต่อหน่ึงผูส้อบบัญชีสํานักงานควรส่ือสารให้ผูส้อบบัญชี และบุคคลากรท่ี

เก่ียวขอ้งทราบเก่ียวกบัจุดอ่อนท่ีพบจากขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ และแนะนาํวิธีการแก้ไขท่ี

เหมาะสม ขอ้แนะนาํวธีิการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ย 

1.  การใชว้ธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสมกบัผูส้อบบญัชีและบุคคลากร 

2.  การส่ือสารส่ิงท่ีพบไปยงัผูท่ี้รับผดิชอบในการฝึกอบรมและผูท่ี้พฒันาวชิาชีพ 

3.  เปล่ียนนโยบายและขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ 

4.  การลงโทษทางวนิยัแก่ผูท่ี้ไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบาย และขั้นตอนของสํานกังาน โดยเฉพาะ

ผูท่ี้กระทาํผดิซํ้ า 

         สํานกังานควรจดัให้มีนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีระบุกรณีท่ีผลของขั้นตอน

การควบคุมช้ีให้เห็นว่ารายงานสอบบญัชีอาจไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ระหว่างปฏิบติังานสอบ

บญัชี นโยบายและขั้นตอนควรกาํหนดให้สํานักงานระบุวิธีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไปเพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ กฎระเบียบและขอ้บงัคบัดา้นกฎหมาย และพิจารณาวา่ตอ้งมีการขอ

คาํแนะนาํทางกฎหมายหรือไม่สํานกังานควรส่ือสารผลท่ีไดจ้ากกระบวนการควบคุมคุณภาพอยา่ง

นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง กบัผูส้อบบญัชีและบุคคลากรรวมถึงหุ้นส่วนผูจ้ดัการ การส่ือสารน้ีควรมีความ

เพียงพอให้สํานกังาน และบุคลากรมีการแกไ้ขท่ีเหมาะสมอยา่งทนัที ตามท่ีระบุไวใ้นบทบาทและ

ความรับผิดชอบของแต่ละคน ขอ้มูลท่ีส่ือสารควรประกอบด้วย คาํอธิบายขั้นตอนการควบคุม
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คุณภาพท่ีใช ้ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากขั้นตอนการควบคุม และคาํอธิบายการดอ้ยคุณภาพท่ีเกิดข้ึนซํ้ าๆหรือ

มีนยัสาํคญั และวธีิการแกไ้ข 

           ปิยมาศ เรืองแสงรอบ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2552, น. 83-95) ไดท้าํการวิจยัและสรุป

ไวว้า่ ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการติดตามผลการปฏิบติังานในการส่ือสารผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน

ตามการควบคุมคุณภาพของสํานกังานสอบบญัชี คือ ควรมีการติดตามอย่างสมํ่าเสมอเป็นระยะๆ 

อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 คร้ัง ปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบติัใดท่ีอาจทาํให้ไม่สามารถแกไ้ข

ขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีท่ีตรวจพบ สรุปไดด้งัน้ี 

1.  วธีิการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวตอ้งใชต้น้ทุนสูงมาก 

2.  ขอ้จาํกดัดา้นบุคลากรท่ีจะมาแกไ้ข 

3.  นโยบายและขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้อาจไม่สามารถทาํไดจ้ริงในทางปฏิบติั 

4.  ผูป้ฏิบติังานขาดความเขา้ใจ ซ่ึงอาจเกิดจากปัญหาความพร้อมของบุคลากร หรือจากการส่ือสาร

ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

5.  ระบบการประเมินผลไม่จูงใจใหเ้กิดการแกไ้ขหรือบทลงโทษยงัไม่เหมาะสม 

           ณัชชารีย ์จุรียโ์รจน์ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2555) ได้ทาํการวิจยัและกล่าวไวว้่า 

ปัญหาท่ีพบมีตามลาํดบัดงัน้ี การติดต่อส่ือสารกนัภายในสํานกังานมีความล่าชา้ การขาดบุคลากรท่ี

มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการติดตามผลในสาํนกังาน 

           ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร และเอกพล  คงมา (2556, น. 32-43) ไดท้าํการวิจยัและสรุปไวว้า่ 

องคป์ระกอบดา้นการติดตามผลในงานวิจยัน้ีประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 13 ขอ้ ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามความรู้ความเขา้ใจและคาดว่าจะสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงใน

ระดบัพอใช้ (ค่าเฉล่ียในภาพรวม 3.26) ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียในภาพรวมเพียงองค์ประกอบเดียวท่ีอยูใ่น

ระดบัพอใช ้ผูว้จิยัจึงไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่องคป์ระกอบดงักล่าวน่าจะถือเป็นประเด็นใหม่ท่ีผูส้อบบญัชี

ในสาํนกังานขนาดเล็กและผูส้อบบญัชีอิสระยงัอาจไม่เขา้ใจและไม่มัน่ใจในการนาํไปปฏิบติัใชจ้ริง 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 2 ให้ขอ้สังเกตไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามอาจยงัไม่เขา้ใจกบัการ

ประเมินผลการส่ือสารผลการประเมินและขอ้บกพร่องท่ีพบ และการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบ ผูว้ิจยั

จึงมีคาํถามไปยงัผูใ้ห้สัมภาษณ์ในประเด็นดงักล่าว และไดรั้บคาํตอบกลบัมาบางส่วนว่าในอดีตท่ี

ผา่นมาภายหลงัการสอบบญัชี ผูส้อบบญัชีในสํา นกังานขนาดเล็กและผูส้อบบญัชีอิสระมกัละเลย

ในเร่ืองการประเมินและติดตามผลเพราะถือว่าได้ทาํหน้าท่ีจบไปแล้ว ผูส้อบบัญชีจึงมักไม่มี

หลกัฐานท่ีไดจ้ากการประเมินขอ้บกพร่องในงานท่ีทาํเพื่อนาํไปสู่การวางแผนการปฏิบติังานในปี
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ถัดไป เม่ือเกิดเหตุการณ์ร้องเรียนและข้อกล่าวหา ผูส้อบบัญชีจึงมักไม่ได้รับความเป็นธรรม

เน่ืองจากขาดหลกัฐานดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นวา่ขอ้คาํตอบสนบัสนุนแนวคิดการบงัคบัใชม้าตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพในองคป์ระกอบดา้นติดตามผลของสภาวชิาชีพบญัชีฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะนอกจาก

จะช่วยใหก้ารทาํงานสอบบญัชีมีความโปร่งใสและตรวจสอบไดแ้ลว้ ยงัจะทาํใหแ้ผนงาน 

สอบบญัชีในปีถดัไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนนอกจากการถามความรู้ความเขา้ใจใน

มาตรฐานการควบคุมภาพแลว้ ในส่วนทา้ยของแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ยงัเปิดโอกาสให้

ผูต้อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการนาํมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ ฉบบัท่ี 1 มาปรับใชง้านจริง โดยมีผูต้อบแบบสอบถามและผูใ้หส้ัมภาษณ์หลายรายแสดง 

ความคิดเห็นในมุมมองท่ีเหมือนกนับางประเด็น ท่ีน่าสนใจยกตวัอยา่งเช่น 

1.  สนับสนุนการบงัคบัใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มคุณค่าและยกระดบังานวิชาชีพ

สอบบญัชี 

2.  อาจก่อใหเ้กิดความยุง่ยากในการปฏิบติัดา้นการจดัทาํเอกสาร (Documentation) 

3.  อาจตอ้งใชเ้วลาเพิ่มมากข้ึนในการปฏิบติังานสอบบญัชี 

4.  อาจทาํให้ตน้ทุนการปฏิบติังานงานสอบบญัชีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัรายไดค้่าธรรมวิชาชีพสําหรับ

กิจการขนาดเล็กท่ีค่อนขา้งตํ่าอยู่แล้ว และถ้าจาํเป็นต้องข้ึนค่าธรรมเนียม ผูป้ระกอบการจะรับ

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่ได ้

5.  อาจก่อให้เกิดแรงตา้นจากพนกังานในภาระหน้าท่ีงานท่ีมากข้ึนกว่าเดิม และเกิดความอึดอดัใจ

ไม่อยากทาํงานในด้านการสอบบญัชีอีกนอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามและผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะโดยสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

6.  สภาวิชาชีพบญัชีฯ ควรมีส่วนช่วยประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือสารให้เห็นความจาํเป็นและประโยชน์

ในดา้นการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีมากกว่าน้ีโดยจดัให้มีการสัมมนาร่วมกบัผูป้ระกอบการ

ขนาดเล็ก สาํนกังานทาํบญัชีและบุคคลทัว่ไป 

7.  สภาวิชาชีพบญัชีฯ ควรกาํหนดวิธีปฏิบติั “ขั้นตํ่า” ท่ีผูส้อบบญัชีในสํานกังานขนาดเล็กและ

ผูส้อบบญัชีอิสระ ท่ีจาํเป็น “ตอ้งทาํ” และ “ควรทาํ” เพื่อให้ไดม้าตรฐานเดียวกนัเรียงตามลาํดบั

ความสําคญัเน่ืองจากกรอบในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพค่อนขา้งกวา้ง ซ่ึงจะมีส่วนช่วยไม่ให้

เกิดขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้ร้องเรียนในภายหลงั 

8.  สภาวชิาชีพบญัชีฯ ควรมีส่วนช่วยในการกาํหนดค่าสอบบญัชีขั้นตํ่า หรือมีส่วนช้ีแจงในการปรับ

ค่าธรรมเนียมท่ีอาจสูงข้ึนเพื่อลดขอ้สงสัยของผูป้ระกอบการ 

9.  สภาวิชาชีพบญัชีฯ ควรจดัอบรม การฝึกปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจใน

มาตรฐาน 
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10.  ผูส้อบบญัชีควรมีเวลาในการปรับใชม้าตรฐานการควบคุมคุณภาพผา่นไปในระยะหน่ึง ก่อนท่ี

สภาวชิาชีพบญัชีฯ จะเร่ิมมีการตรวจสอบ 

           ธัญลักษณ์  ศรีพรสวรรค์ (2553) ได้ทาํการวิจยัและกล่าวสรุปไวว้่า มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพมีการกาํหนดให้มีผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพ (Engagement Quality Control 

Review: EQCR) รวมถึงการติดตามผล ซ่ึงจะเป็นตวัช่วยในการป้องกนัในเร่ืองของความเป็นอิสระ

อีกทางหน่ึงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพจะช่วยลดปัญหาดงักล่าวไดห้ากสํานกังานมีการปฏิบติั

ตามมาตรฐานจริง เพราะหากการกาํหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัทางดา้นจรรยาบรรณ หรือมาตรการ

ป้องกนัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดให้มีผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพ และการติดตามผลนั้น เป็น

เพียงแค่การกระทาํเพื่อให้  “มีตามมาตรฐานกาํหนด” นอกจากจะไม่ช่วยลดปัญหาดงักล่าวแลว้ ยงั

ไม่ช่วยใหส้าํนกังานมีคุณภาพดีข้ึนแต่อยา่งใด 

         

2.2  วรรณกรรมทางการสอบบัญชี 

          จากการศึกษาวรรณกรรมทางการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในปัญหาและอุปสรรค รวมไป

ถึงการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี พบวา่มีวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแยกเป็นประเด็นดงัน้ี 

 2.2.1  การศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกบัปัญหาและผลกระทบของการนาํมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพสาํนกังานสอบบญัชีมาปฏิบติั 

          จากงานวิจยัของ ปิยมาศ  เรืองแสงรอบ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552) ซ่ึงได้

ทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบติัของสํานักงานสอบบญัชีท่ีมีผูส้อบบญัชีท่ี

ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ซ่ึง

ไม่รวมสํานกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ (Big 4)ในการจดัให้มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบ

บญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISQC 1) ดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-Depth Interview) พบวา่ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคสําหรับสํานกังานสอบบญัชีท่ีไม่ใช่สํานกั

งานสอบบญัชีขนาดใหญ่ คือ  

1.  ดา้นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารต่อคุณภาพภายในสาํนกังานจะพบปัญหาและอุปสรรคจากการ

ท่ีมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และระยะเวลาท่ีมีจาํกดั ซ่ึงเกิดจากการกาํหนดวนัท่ีตอ้ง

นาํส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํให้ผูรั้บผิดชอบต่อการดาํเนินการเก่ียวกบั

คุณภาพงานสอบบญัชีไม่ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพงานสอบบญัชี  

2.  ดา้นขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาและอุปสรรคดา้นลูกคา้เช่น 

การตรวจสอบลูกคา้รายเดิมเป็นระยะเวลานาน การกงัวลเร่ืองการสูญเสียลูกคา้ และดา้นระยะเวลาท่ี

มีจาํกดั ทาํใหอ้าจละเลยขั้นตอนการปฏิบติังาน  
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3.  ด้านการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจะเป็น

ขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลา ความสนิทสนมและความกงัวลในเร่ืองการสูญเสียลูกคา้ ท่ีทาํให้สํานกังาน

ไม่สามารถปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานในการตอบรับงานและการ

คงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ได ้ 

4.  ด้านทรัพยากรบุคคล ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบคือ การท่ียงัไม่มีการระบุบทบาทหน้าท่ีของ

หุน้ส่วนสาํนกังาน ผูส้อบบญัชี หรือเจา้ของไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งมีบุคลากรไม่เพียงพอ หากมีการ

นาํระบบควบคุมคุณภาพสาํนกังานตามมาตรฐานสากลมาปฏิบติั 

5.  ดา้นผลการปฏิบติังานสอบบญัชี ส่วนใหญ่พบปัญหาเก่ียวกบัการสอบทานการควบคุมคุณภาพ

การปฏิบติังานท่ีตอ้งจดัให้มีการสอบทานคุณภาพงาน สอบบญัชีให้เสร็จส้ินก่อนการออกรายงาน

ของผูส้อบบญัชี ซ่ึงเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากระยะเวลาตรวจสอบท่ีจาํกดั  

6.  ดา้นการติดตามดูแล ปัญหาและอุปสรรคคือ ขอ้จาํกดัดา้นวิธีการ ระยะเวลาและบุคลากร รวมทั้ง

นโยบายหรือขั้นตอนท่ีสาํนกังานกาํหนดไวอ้าจไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

        ธญัลกัษณ์  ศรีพรสวรรค ์(2553) ไดศึ้กษาแนวคิดและเหตุผลของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

ปัญหาและผลกระทบของสาํนกังานสอบบญัชีจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเพื่อ

นาํผลท่ีได้จากการศึกษาไปพฒันาเป็นข้อเสนอแนะในการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพมา

ปฏิบัติ จากการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีทําการรวบรวมความรู้จากเอกสารหลักฐานต่างๆ และการ

สัมภาษณ์บุคคลท่ีสังกดัอยู่ในหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลตามกฎหมาย ซ่ึงไดแ้ก่ สภาวิชาชีพบญัชี ใน

พระบรมราชูปถมัภ ์และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 

        การปฏิบัติตาม 6 องค์ประกอบในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพนั้น สํานักงานสอบบญัชี

สามารถนาํมาปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากทั้ง 6 องคป์ระกอบมีอยูใ่นมาตรฐานสอบบญัชีอยู่

แลว้ เพียงแต่มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ISQC 1) นาํมารวบรวมไวเ้ป็นประเด็นหลกัๆ เพื่อ

ทบทวนและเน้นย ํ้าในเร่ืองของการปฏิบติังานเพื่อให้ผลงานการสอบบญัชี มีคุณภาพมากกว่า ซ่ึง

สํานกังานทุกแห่งมีการควบคุมคุณภาพภายในสํานกังานอยู่แลว้ อาจอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

เช่น คู่มือการปฏิบติังาน บางแห่งอาจไม่มีเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่มีการปฏิบติัจริง หรือการ   สอบ

ทานงานท่ีมีการปฏิบติัจริง แต่ไม่มีการกาํหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางปฏิบติั เป็นตน้ แต่เร่ือง

หลกัท่ีสําคญัท่ีสํานกังานควรคาํนึงถึงก่อน คือเร่ืองโครงสร้างภายในสํานักงานเน่ืองจากประเทศ

ไทยมีความคุ้นเคยกับการสอบบญัชีด้วยตวัคนเดียว หรือการทาํเป็นอาชีพเสริม แม้ปัจจุบนัจะ

สามารถทาํไดย้าก ผูส้อบบญัชีจึงควรประกอบอาชีพสอบบญัชีเป็นอาชีพหลกัมากกวา่ นอกจากน้ีสา

นกังานสอบบญัชีส่วนใหญ่ยงัเป็นธุรกิจภายในครอบครัวไม่ใช่ระบบหุ้นส่วนเหมือนอยา่งเช่น Big4 

ทาํให้การเติบโตในธุรกิจสอบบญัชีเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากพนกังานภายในสํานกังานรู้วา่ตาํแหน่ง
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สูงสุดท่ีตน สามารถดาํรงไดคื้อ ตาํแหน่งพนกังาน ไม่สามารถท่ีจะเป็นหุน้ส่วนของสํานกังานได ้ทาํ

ใหมี้ความคิดท่ีจะลาออกจากสาํนกังาน 

        ส่ิงแรกท่ีสาํนกังานควรทาํในการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ISQC 1) น้ีมาปฏิบติั

คือ ศึกษาและทาํความเขา้ใจในตวัมาตรฐานอย่างแทจ้ริง ซ่ึง ส่วนใหญ่สํานักงานยงัไม่เขา้ใจถึง

จุดประสงค์ของมาตรฐานน้ี และเปรียบเทียบสํานกังานตนเองกบั Big4 ทาํให้มองว่าตนเองไม่มี

ความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐาน ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ เน่ืองจาก Big4 มีลูกคา้และพนกังานเป็น

จาํนวนมาก ส่งผลให้มีความเส่ียงสูงเม่ือเทียบกบัสํานกังานขนาดกลางและขนาดเล็ก ระบบภายใน

สํานกังานจึงตอ้งมีการออกแบบมาเพื่อให้สามารถจดัการและควบคุมความเส่ียงจากการสอบบญัชี

ได ้ระบบจึงมีความซบัซอ้นและมีกระบวนการท่ีละเอียดในการตรวจเช็คหรือตรวจสอบการทาํงาน

ในขั้นตอนต่างๆ แต่สาํหรับสาํนกังานขนาดกลางและขนาดเล็กไม่จาํเป็นตอ้งเทียบเท่า  Big4 เพราะ

มีลูกคา้และพนกังานนอ้ยกวา่ ความเส่ียงจึงยอ่มนอ้ยกวา่ ความซบัซ้อนของระบบภายในนอ้ยกวา่จึง

ไม่จาํเป็นตอ้งเทียบเท่า  Big4 

          ฐิติชญาน์  นาวา (2555) ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการสํานกั

งานสอบบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานท่ีให้บริการด้านการ

ตรวจสอบ เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการสํานัก

งานสอบบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานท่ีให้บริการด้านการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ซ่ึงไดก้าํหนดให้สํานกังานตอ้งจดัให้มีระบบ

การควบคุมคุณภาพภายในสํานกังาน ท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความ

รับผดิชอบของผูน้าํต่อคุณภาพภายในสาํนกังาน ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง การตอบรับ

และการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ทรัพยากรบุคคล  

การปฏิบติังานและการติดตามผล 

          จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผูป้ระกอบการสํานักงานสอบบญัชีในจงัหวดั

เชียงใหม่ต่อการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานกังานท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบตามมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 พบวา่ 

1.  ผูป้ระกอบการสาํนกังานสอบบญัชีส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีดีพอเก่ียวกบัการควบคุม

คุณภาพทั้ง 6 องคป์ระกอบ โดยมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบั

การติดตามผลและขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ยใน

องค์ประกอบท่ีเก่ียวกับการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กับลูกค้าและงานท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะ และมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลางในองค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัความ

รับผดิชอบของผูน้าํต่อคุณภาพภายในสาํนกังานและการปฏิบติังาน 
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2.  ผูป้ระกอบการสํานักงานสอบบญัชีทุกราย ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัข้อกาํหนดด้าน

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้ท่ีวา่ สาํนกังานจะตอ้งจดัการกบัสถานการณ์และความสัมพนัธ์ท่ีทาํให้

ขาดความเป็นอิสระให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ โดยใชม้าตรการป้องกนัหรือถอนตวัออกจากงาน

นั้น 

3.  ผูป้ระกอบการสํานกังานสอบบญัชีท่ีประกอบการในรูปแบบบริษทัจาํกดัมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพในองค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบของผูน้าํต่อคุณภาพภายใน

สาํนกังานมากท่ีสุด อนัดบัสองเป็นผูท่ี้ประกอบการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจาํกดัอนัดบัสามเป็นผูท่ี้

ประกอบการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามญั/คณะบุคคล และอนัดบัสุดทา้ยเป็นผูท่ี้ประกอบการใน

รูปแบบกิจการเจา้ของคนเดียว 

4.  ผูป้ระกอบการสํานกังานสอบบญัชีท่ีมีระยะเวลาการให้บริการ 11 - 15 ปี และมากกวา่ 15 ปี มี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพในเร่ืองท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบของผูน้ําต่อ

คุณภาพภายในสํานกังาน และการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะนอ้ยกวา่ผูป้ระกอบการสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมีระยะเวลาการใหบ้ริการ 5 - 10 ปี 

          ณัชชารีย ์  จุรียโ์รจน์ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2555) ศึกษาปัญหาและผลกระทบจาก

การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชีมาใช้ในประเทศไทย พบว่า ปัญหาท่ีพบ

ในทางปฏิบติัจากการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังาน (ISQC 1) มาใชใ้นภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.70-3.36 โดยปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือปัญหาดา้น

ทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 รองลงมาคือ ปัญหาดา้นการติดตามผล  

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 และปัญหาดา้นผลการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 ตามลาํดบั และเม่ือ

วเิคราะห์ปัญหาท่ีพบแยกตามกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ กลุ่ม

ระดบัหวัหน้าสํานกังานหรือเทียบเท่า พบวา่ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ปัญหาดา้น

ทรัพยากรบุคคล ปัญหาดา้นผลการปฏิบติังาน และปัญหาดา้นการติดตามผล ตามลาํดบั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีพบในภาพรวมจากการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังาน (ISQC 1) 

มาใชด้งักล่าวขา้งตน้ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยมาศ  เรืองแสงรอบ และศิลปพร  ศรีจัน่

เพชร (2552) และงานวจิยัของ ธญัลกัษณ์  ศรีพรสวรรค ์(2553) 

          ในขณะท่ีกลุ่มระดบัผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ พบวา่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 

คือ ปัญหาดา้นทรัพยากรบุคคล ปัญหาดา้นผลการปฏิบติังาน และปัญหาดา้นการตอบรับงานและ

การคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ตามลาํดบั ซ่ึงในระดบัผูป้ฏิบติังาน

ตรวจสอบเล็งเห็นปัญหาในดา้นทรัพยากรบุคคลและปัญหาดา้นผลการปฏิบติังานเช่นเดียวกนักบั

ระดบัหวัหนา้สาํนกังานหรือเทียบเท่า แต่มีความคิดเห็นแตกต่างกนัสาํหรับปัญหาท่ีพบในอนัดบั 
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ท่ี 3 ของระดบัผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ คือ ปัญหาดา้นการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์

กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ในขณะท่ีระดบัหวัหนา้สํานกังานหรือเทียบเท่าเล็งเห็นปัญหา

ดา้นการติดตามผลมากกวา่ ทั้งน้ีเน่ืองจากระดบัหวัหนา้สํานกังานหรือเทียบเท่าเป็นกลุ่มมีหนา้ท่ีใน

การร่วมกาํหนดนโยบายวิธีการปฏิบติังาน การมอบหมายงานและการสอบทานงานทั้งในส่วนการ

ควบคุมคุณภาพสํานกังานโดยทัว่ไปและคุณภาพของงานสอบบญัชี ดงันั้น จึงเล็งเห็นความสําคญั

ของปัญหาดา้นการติดตามผลเป็นหลกั เพราะหากการนาํไปปฏิบติัซ่ึงนโยบายหรือวิธีการปฏิบติั

ใดๆ แต่หากไม่มีการติดตามผล อาจทาํให้สํานกังานปฏิบติั ไม่เป็นไปตามแนวทางหรือมาตรฐาน

เดียวกนั แต่ระดบัผูป้ฏิบติังานตรวจสอบกลบัให้ความสําคญักบัปัญหาดา้นการตอบรับงานและการ

คงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กับลูกค้าและงานท่ีมีลักษณะเฉพาะมากกว่า โดยเฉพาะปัญหาความรู้

ความสามารถในการปฏิบติังาน ระยะเวลาและทรัพยากรในการปฏิบติังานท่ีไม่เพียงพอ แต่

สาํนกังานก็ยงัพิจารณารับงานตรวจสอบนั้น ซ่ึงผูป้ฏิบติังานตรวจสอบเห็นวา่เป็นปัญหาสําคญัและ

ทาํใหป้ริมาณงานเพิ่มข้ึนโดยไม่สัมพนัธ์กบับุคลากรท่ีมีอยู ่

          ผูต้อบแบบสอบถามได้ระบุผลกระทบจากการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

สํานักงาน สอบบญัชีมาใช้ว่าส่งผลให้มีปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน การทาํงานมีความซับซ้อน

โดยเฉพาะเร่ืองเอกสารภายในท่ีจาํเป็นจะตอ้งจดัทาํเพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในของ

สาํนกังานนั้นๆ รวมทั้งตอ้งมีการจดัเตรียมขอ้มูล รวมทั้งนโยบายหรือแนวทางปฏิบติัให้ชดัเจนมาก

ยิ่งข้ึน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นทรัพยากรบุคคล ทาํให้มองว่าสํานกังานสอบบญัชีของตนไดรั้บ

ผลกระทบเล็กนอ้ย เพราะในแต่ละสํานกังานก็มีระบบการควบคุมภายในอยูแ่ลว้ เพียงแต่วา่อาจมี

การส่ือสารออกมาไม่ชดัเจนและไม่เคร่งครัดมากนกั ซ่ึงเม่ือมีการกาํหนดให้ปฏิบติัตามมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชีและจะตอ้งมีหน่วยงานกาํกบัดูแล อย่างเช่น สํานักงาน 

ก.ล.ต. เขา้ตรวจเยีย่มและประเมินระดบัการควบคุมคุณภาพสาํนกังาน จึงส่งผลใหห้ลายสาํนกังาน 

ตอ้งเร่งจดัระบบและเตรียมพร้อมก่อนการเขา้ตรวจเยี่ยมดงันั้น จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่คิดวา่

ปริมาณงานเพิ่มมากข้ึนจากเดิม เน่ืองจากการจดัระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบบญัชี (ISQC 1) 

         ผู ้ตอบแบบสอบถามย ังให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองของการปลูกฝังให้พนักงานใน

สํานกังานมีความตระหนักถึงการปฏิบติัตามระบบการควบคุมคุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั

มากกวา่การบงัคบัให้ทาํตามระบบ หรือ ควรมีการวางแผนและการส่ือสารนโยบายต่างๆ เพื่อให้

สอดคล้องกับระบบการควบคุมคุณภาพสํานักงานอย่างชัดเจน อีกทั้งยงัเสนอแนะว่าการนํา

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังาน (ISQC 1) มาใช ้ ควรนาํมาปฏิบติัโดยเนน้เน้ือหามากกวา่
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รูปแบบ เน่ืองจากในบางสํานกังานมีการออกแบบเอกสารภายในข้ึนมาใหม่เป็นจาํนวนมาก เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัในมาตรฐานดงักล่าว 

          ดงันั้น จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ปัญหาและผลกระทบของการนํามาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชีมาปฏิบติั มีดงัน้ี เช่น  

1.  ดา้นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารต่อคุณภาพภายในสาํนกังานจะพบปัญหาและอุปสรรคจากการ

ท่ีมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน  

2.  ดา้นขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาและอุปสรรคดา้นลูกคา้เช่น 

การตรวจสอบลูกคา้รายเดิมเป็นระยะเวลานาน ดา้นระยะเวลาท่ีมีจาํกดั ทาํให้อาจละเลยขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน  

3.  ด้านการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจะเป็น

ขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลา ความสนิทสนม ท่ีทาํให้สํานกังานไม่สามารถปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบาย

4.  ด้านทรัพยากรบุคคล ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ การท่ียงัไม่มีการระบุบทบาทหน้าท่ีของ

หุน้ส่วนสาํนกังานฯ  

5.  ด้านผลการปฏิบติังานสอบบญัชี เช่น ปัญหาเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมคุณภาพการ

ปฏิบติังานท่ีตอ้งจดัให้มีการสอบทานคุณภาพงาน สอบบญัชีให้เสร็จส้ินก่อนการออกรายงานของ

ผูส้อบบญัชี  

6.  ดา้นการติดตามดูแล ปัญหาและอุปสรรคคือ ขอ้จาํกดัดา้นวิธีการ ระยะเวลาและบุคลากร รวมทั้ง

นโยบายหรือขั้นตอนท่ีสาํนกังานกาํหนดไวอ้าจไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง และสํานกังานทุกแห่งอาจ

มีการควบคุมคุณภาพภายในสํานักงานอยู่แล้ว อาจอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น คู่มือการ

ปฏิบติังาน บางแห่งอาจไม่มีเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่มีการปฏิบติัจริง หรือการสอบทานงานท่ีมีการ

ปฏิบติัจริง แต่ไม่มีการกาํหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางปฏิบติั เป็นตน้ แต่เร่ืองหลักท่ีสําคญัท่ี

สาํนกังานควรคาํนึงถึงก่อน คือเร่ืองโครงสร้างภายในสาํนกังานเน่ืองจากประเทศไทยมีความคุน้เคย

กบัการสอบบญัชีดว้ยตวัคนเดียว  ปัญหาในการปฏิบติังานสอบบญัชีส่งผลใหคุ้ณภาพงานสอบบญัชี

ลดลงไปด้วย ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า นโยบายของแต่ละสํานักงานเป็นส่ิงสําคัญอย่างหน่ึงท่ีเป็น

ตวักาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน และการจดัสรรทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกบังาน

ตรวจสอบนั้นๆ ซ่ึงหากตอ้งการให้ปัญหาและผลกระทบของการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

สํานกังานสอบบญัชีมาปฏิบติัลดลงย่อมจะตอ้งแกไ้ขจากตน้เหตุ นัน่คือ การบริหารจดัการภายใน

สาํนกังานสอบบญัชีแต่ละแห่ง โดยการควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ดและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
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   2.2.2  งานศึกษาเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพและความน่าเช่ือถือของผลงานผูส้อบบญัชี 

           ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร และเอกพล  คงมา (2556) ผลการศึกษาพบวา่ผูส้อบบญัชี

โดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 มาใช้เน่ืองจากจะทาํให้

มาตรฐานการปฏิบติังานสอบบญัชีมีแนวโนม้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และทาํให้วิชาชีพสอบบญัชี

ดูมีคุณค่ามากข้ึนกวา่เดิม อยา่งไรก็ตาม ผูส้อบบญัชีบางส่วนมีความคิดเห็นวา่การควบคุมคุณภาพใน

องคป์ระกอบบางส่วน เช่น ดา้นการติดตามผล ยงัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้เวลาทาํความเขา้ใจมากข้ึน โดย

อาจจดัในรูปแบบการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบติัการ ส่วนการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทั้ง

ฉบบัมาปรับใชง้านจริงนั้น ในทางปฏิบติัจะพบวา่การจดัทาํแผนงาน การจดัเตรียมเอกสารและการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีท่ีมีมากข้ึนกว่าเดิม ในขณะท่ีอาํนาจต่อรองด้านการกาํหนดค่าธรรมเนียม

วชิาชีพยงัคงเดิม โดยเฉพาะงานสอบบญัชีท่ีไดรั้บการติดต่อจากบริษทัทาํบญัชี อาจส่งผลให้รายได้

จากวชิาชีพไดรั้บไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ีเสียไป ซ่ึงเหตุดงักล่าวอาจทาํให้บัน่ทอนกาํลงัใจผูส้อบบญัชี

และผูช่้วยผูส้อบบญัชีในการปฏิบติังาน และทาํให้มีผูส้นใจในงานสอบบญัชีลดนอ้ยลง อีกทั้งการ

ส่ือสารไปยงัเจา้ของกิจการและผูท้าํบญัชี ซ่ึงเป็นผูท้าํขอ้มูลตน้ทางก็เป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็นเพื่อให้

บุคคลดงักล่าวตระหนกัถึงบทบาทของผูส้อบบญัชีต่อการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพมาใช ้ 

            นอกจากการถามความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการควบคุมภาพแลว้ ในส่วนทา้ยของ

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ยงัเปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 มาปรับใชง้านจริง โดยมีผูต้อบ

แบบสอบถามและผูใ้ห้สัมภาษณ์หลายรายแสดงความคิดเห็นในมุมมองท่ีเหมือนกนับางประเด็นท่ี

น่าสนใจ ยกตวัอยา่งเช่น 

1.  สนับสนุนการบงัคบัใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มคุณค่าและยกระดบังานวิชาชีพ

สอบบญัชี 

2.  อาจก่อใหเ้กิดความยุง่ยากในการปฏิบติัดา้นการจดัทาํเอกสาร (Documentation) 

3.  อาจตอ้งใชเ้วลาเพิ่มมากข้ึนในการปฏิบติังานสอบบญัชี 

4.  อาจทาํใหต้น้ทุนการปฏิบติังานสอบบญัชีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัรายไดค้่าธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับ

กิจการขนาดเล็กท่ีค่อนขา้งตํ่าอยูแ่ลว้ และถา้จาํเป็นตอ้งข้ึนค่าธรรมเนียม ผูป้ระกอบการจะรับค่าจ่าย

ดงักล่าวไม่ได ้

5.  อาจก่อให้เกิดแรงตา้นจากพนกังานในภาระหน้าท่ีงานท่ีมากข้ึนกว่าเดิม และเกิดความอึดอดัใจ

ไม่อยากทาํงานในดา้นการสอบบญัชีอีก        
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           นงลักษณ์  พฒันบัณฑิต และคณะ (2543) ศึกษาปัจจยัในการเลือกใช้บริการจาก

สํานักงานบัญชีของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยท่ีมี

ความสําคญัท่ีสุดในการเลือกใช้สํานกังานบญัชี คือ คุณภาพของการให้บริการ เน่ืองจากปัจจุบนั

ผูป้ระกอบการมักให้ความสําคัญกับข้อมูลทางบัญชีเพื่อนํามาใช้ช่วยในการตัดสินใจในการ

บริหารธุรกิจ อีกทั้งมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากและ

รวดเร็ว ดงันั้นขอ้มูลทางบญัชีท่ีมีคุณภาพและรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์จึงเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการ

ตอ้งการ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัในเร่ืองของความเป็นระบบในการทาํงานของสํานกังาน เพราะหาก

สาํนกังานมีการทาํงานท่ีเป็นระบบและมีขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐานแน่นอน จะส่งผลให้งานบริการนั้น

มีความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือ และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งทาํให้ผูรั้บบริการเกิด

ความเช่ือถือ และไวว้างใจงานบริการนั้นเป็นงานท่ีมีคุณภาพ ดงันั้น สํานกังานท่ีมีระบบการทาํงาน

ท่ีดียอ่มเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ดว้ยเช่นกนั 

          ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2545, อา้งถึงใน จกัรพงษ ์ รัตนะ, 2547) กล่าววา่ ธุรกิจขนาดยอ่ม

โดย ส่วนใหญ่มกัตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบญัชีขนาดเล็ก ซ่ึงอาจไม่มีการมอบหมายงาน

ตรวจสอบ และการแบ่งงานอยา่งเพียงพอ กล่าวคือ ผูส้อบบญัชีอาจปฏิบติังานตรวจสอบเพียงผูเ้ดียว

โดยไม่มีผูช่้วย หรือมีผูช่้วยเพียงไม่ก่ีคน ในบางสถานการณ์ผูส้อบบญัชีอาจมีความจาํเป็นตอ้งขอ

คาํปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเหมาะสมทั้งจากภายนอกและภายในสาํนกังานเม่ือมีความจาํเป็น หรือใน

กรณีท่ีตอ้งอาศยัวจิารณญาณในประเด็นการตรวจสอบท่ีมีความซบัซอ้น หรือมีความผดิปกติ 

         สาวิตรี  อ่องธรรมกุล (2547) ไดศึ้กษาความแตกต่างของความคาดหวงัท่ีมีต่อการสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชี กบัผูใ้ช้งบการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่นกัลงทุน ท่ีปรึกษาทางการเงิน และสินเช่ือของ

ธนาคารพาณิชยโ์ดยแบ่งพิจารณาเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1.  บทบาทการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี พบว่าผูส้อบบญัชีและผูใ้ชง้บการเงินมีความคิดเห็นไม่

เหมือนกนัในประเด็นการตรวจสอบทุจริตท่ีไม่มีสาระสําคญั เพราะแมว้า่ผูใ้ชง้บการเงินจะเขา้ใจวา่

ไม่ใช่หน้าท่ีของผูส้อบบญัชี แต่คาดหวงัให้ผูส้อบบญัชีตรวจทุจริตทั้งท่ีมีสาระสําคญัและไม่มี

สาระสาํคญั ในขณะท่ีผูส้อบบญัชีเขา้ใจวา่ตนไม่ไดมี้ความรับผดิชอบถึงระดบันั้น 

2.  ความเขา้ใจและความเช่ือถือได้ในรายงานการสอบบญัชี พบว่า ผูท่ี้ใช้งบการเงินเห็นด้วยกบั

รายงานการสอบบญัชีท่ีใหค้วามเช่ือมัน่ในเร่ืองของความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลในงบการเงิน ซ่ึงน่าจะ

ถือไดว้่าเป็นวตัถุประสงค์หลกัของการออกรายงานการสอบบญัชีและการตรวจสอบบญัชี แมว้่า

ผูใ้ชง้บการเงินบางส่วนยงัมีความคาดหวงัต่อรายงานสอบบญัชีมากกว่าท่ีควรจะเป็นตามความคิด

ของผูส้อบบญัชี เช่น ความหมายของคาํวา่ “ถูกตอ้งตามท่ีควร” 
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3.  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี พบว่าทั้งผูส้อบบญัชีและผูใ้ชง้บกาเงินเห็นดว้ยกบัการท่ีผูส้อบ

บญัชีตอ้งไม่ถือหุน้ในบริษทัท่ีตรวจสอบและไม่ควรมีตาํแหน่งผูบ้ริหารของสมาคมหรือมูลนิธิท่ีตน

เป็นผูต้รวจสอบ 

4.  ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีถูกฟ้องร้อง พบว่า ผูส้อบบญัชีไม่เห็นด้วยกบัการ

ชดใช้ค่าเสียหายต่อผูใ้ช้งบการเงินแบบไม่จาํกดั เน่ืองจากความผิดท่ีเกิดข้ึนอาจไม่ใช่ความผิดท่ี

แทจ้ริงของผูส้อบบญัชี หรือเป็นการรับผิดชอบท่ีเกินกวา่เหตุ ในขณะท่ีผูใ้ช้งบการเงินคาดหวงัให้

ผูส้อบบญัชีควรรับผดิชอบ แต่ไม่ไดต้อ้งการใหช้ดใชค้่าเสียหายแบบไม่จาํกดั 

         นอกจากงานวิจัยข้างต้น วราภรณ์  ตันติยุทธ (2549) ได้ทําการศึกษาระดับความ

คาดหวงัของผูใ้ชง้บการเงินต่อผูส้อบบญัชีในประเทศไทย 4 เร่ือง ไดแ้ก่เร่ืองความเช่ือถือไดข้องงบ

การเงินและขอ้มูลท่ีกิจการเปิดเผยต่อสาธารณะชน เร่ืองการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ เร่ืองการ

คน้พบและรายงานการทุจริตและขอ้ผิดพลาดและเร่ืองการควบคุมภายใน ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า

เร่ืองท่ีผูใ้ชง้บการเงินคาดหวงัจากผูส้อบบญัชีมากท่ีสุด 2 เร่ือง เร่ืองแรกคือ ความเช่ือถือไดข้องงบ

การเงินและขอ้มูลท่ีกิจการเปิดเผยต่อสาธารณะชน เน่ืองจากความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องขอ้มูล

จะช่วยในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากข้ึน ส่วนอีกเร่ืองหน่ึงคือ เร่ืองการควบคุม

ภายใน เน่ืองจากการควบคุมภายในเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีสําคญัท่ีจะส่งผลต่อความถูกตอ้งและเช่ือถือ

ไดข้องงบการเงิน อีกทั้งผูใ้ช้งบการเงินเช่ือว่าการท่ีผูส้อบบญัชีมีความเขา้ใจในระบบการควบคุม

ภายในของกิจการจะทาํให้ผู ้สอบบัญชีสามารถวางแผนและพัฒนาการตรวจสอบได้อย่างมี

ประสิทธิผลมากข้ึน 

          ดงันั้น จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นว่า คุณภาพและความน่าเช่ือถือของผลงานผูส้อบบญัชี

ทาํให้วิชาชีพสอบบัญชีดูมีคุณค่ามากข้ึนกว่าเดิมซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการนํามาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 มาถือปฏิบติั ในทางปฏิบติัจะ พบว่า การจดัทาํแผนงาน การจดัเตรียม

เอกสารและการปฏิบติังานสอบบญัชีท่ีมีมากข้ึนกว่าเดิม ในขณะท่ีอาํนาจต่อรองดา้นการกาํหนด

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพยงัคงเดิม คุณภาพและความน่าเช่ือถือของผลงานผูส้อบบญัชีทาํให้มีผลต่อ

ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการจากสํานกังานบญัชีของบริษทัและห้างหุ้นส่วนจาํกดัเน่ืองจากปัจจุบนั

ผูป้ระกอบการมักให้ความสําคัญกับข้อมูลทางบัญชีเพื่อนํามาใช้ช่วยในการตัดสินใจในการ

บริหารธุรกิจ รวมถึงความคาดหวงัของผูใ้ชง้บการเงินต่อผูส้อบบญัชีในประเทศไทย 

 2.2.3  งานศึกษาเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 

          ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร และเอกพล  คงมา (2556) ไดท้าํการวจิยัและกล่าวสรุปไวว้า่ ผู ้สอบ

บญัชีมีความรู้ ความเขา้ ใจในมาตรฐานการควบคุมภาพ ฉบบัท่ี 1 ดีเพียงพออยู ่แลว้สืบเน่ืองจากการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีและขอบงัคบัดา้นจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีอยู่
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เดิม มีเพียงองค์ประกอบบางด้าน เช่น การติดตามผลท่ีอาจจาํเป็นตอ้งให้ความรู้ให้การฝึกอบรม

เพิ่มเติม 

           สมหวงั  ศุภโชคชยัวฒันา และคณะ (2540) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัจดทะเบียน

และรับอนุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่าปัจจยัท่ีมีความสําคญัท่ีสุดในการเลือก

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 3 อนัดบัแรก คือ จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี คุณภาพงานสอบบญัชี และ

ความสามารถของผูส้อบบญัชี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ บริษทัจด

ทะเบียนและรับอนุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีสําคญัท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือความไม่

พอใจในคุณภาพงานสอบบญัชี สํานักงานสอบบญัชีท่ียอมรับของบุคคลภายนอก และการขาด

ประสบการณ์ของผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

         สมใจ  พฒันกิจไพโรจน์ และคณะ (2542) ได้ทาํการศึกษาความคาดหวงัของ

บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรองงบการเงินของผูส้อบบญัชี พบวา่ บุคคลภายนอกคาดหวงั

วา่ผูส้อบบญัชีจะมีความรับผิดชอบต่องบการเงินท่ีตรวจสอบ โดยตอ้งตรวจสอบให้ถูกตอ้งตามท่ี

ควรและเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ในขณะท่ีบางกลุ่มเห็นว่า งบการเงินท่ีผูส้อบญัชีตรวจสอบ

เปิดเผยไม่เพียงพอบางคร้ังผูส้อบบญัชีทาํงานในเชิงการคา้มากเกินไปทาํให้สูญเสียความเป็นอิสระ 

หรือบางคร้ังไม่รับผิดชอบต่องบการเงินท่ีตรวจสอบโดยมีการแสดงขอ้มูลท่ีไม่ครบและมีการ

ตกแต่งบญัชี นอกจากนั้นบุคคลภายนอกบางกลุ่มยงัมีความคิดเห็นวา่ผูส้อบบญัชีท่ีไม่ไดต้รวจสอบ

งบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่ค่อยมีความรับผดิชอบ 

         จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นว่า สืบเน่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีและ

ขอ้บงัคบัดา้นจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีอยู่เดิมถือเป็นการปฏิบติัตามมาตรฐาน

การควบคุมภาพ ฉบบัท่ี 1 มีเพียงองค์ประกอบบางด้าน เช่น การติดตามผลท่ีอาจจาํเป็นตอ้งให้

ความรู้ใหก้ารฝึกอบรมเพิ่มเติม และงานวิจยัของ สมหวงั  ศุภโชคชยัวฒันา และคณะ (2540) พบวา่ 

ปัจจยัท่ีมีความสําคญัท่ีสุดในการเลือกผูส้อบบญัชีรับอนุญาต คือ จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี 

คุณภาพงานสอบบญัชี และความสามารถของผูส้อบบญัชี สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ สมใจ  พฒัน

กิจไพโรจน์ และคณะ (2542) พบว่าบุคคลภายนอกคาดหวงัวา่ผูส้อบบญัชีจะมีความรับผิดชอบต่อ

งบการเงินท่ีตรวจสอบ โดยตอ้งตรวจสอบใหถู้กตอ้งตามท่ีควรและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ         

 2.2.4  งานศึกษาเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และการบริหารจดัการภายในสาํนกังานสอบบญัชี 

         นลินรัตน์  เด่นดอนทราย (2547) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีทาํให้

คุณภาพงานสอบบญัชีลดลง โดยศึกษาในมุมมองของผูช่้วยผูส้อบบญัชีและผูจ้ดัการงานสอบบญัชี

ของสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมีผูส้อบบญัชีซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน กลต. พบวา่ ลกัษณะ
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ของพฤติกรรมท่ีทาํให้คุณภาพงานสอบบญัชีลดลงท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด 3 ลกัษณะคือ การรายงาน

จาํนวนชัว่โมงท่ีใชใ้นการสอบบญัชีนอ้ยกวา่ระยะเวลาท่ีไดใ้ชไ้ปจริง การเพิ่มขนาดของระดบัความ

ผิดพลาดท่ียอมรับได้เพื่อให้รายการนั้นผ่านตามเกณฑ์ท่ีได้ตั้งไว ้และการไม่ศึกษาถึงรายการท่ี

เก่ียวขอ้งและขอ้มูลทางเทคนิคเพิ่มเติม ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีทาํให้คุณภาพ

งานสอบบญัชีลดลงมากท่ีสุดคือ การฝึกอบรมอยา่งเพียงพอและการรับรู้ถึงความมีประสิทธิผลของ

การสอบทานงานสอบบญัชี ปัจจยัรองลงมาคือ การรับรู้ถึงแรงกดดนัทางเวลาและการเห็นวา่ในการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีมีขั้นตอนมากเกินไปและบางขั้นตอนไม่จาํเป็น 

         จกัรพงษ ์ รัตนะ (2547) ไดท้าํการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสํานกั

งานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 4 ดา้นคือ 

1.  ดา้นการเงิน ระดบัปัญหาและอุปสรรคท่ีมีปัญหามากคือ ปัญหาค่าธรรมเนียมของงานสอบบญัชี

จากลูกคา้ รองลงมาคือปัญหาการติดตามหน้ี กรณีลูกคา้คา้งชาํระค่าสอบบญัชี 

2.  ด้านลูกค้า ระดบัปัญหาและอุปสรรคท่ีมีปัญหามากคือ ปัญหาระบบการควบคุมภายในของ

องคก์รลูกคา้ และปัญหาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานดา้นบญัชีของพนกังานบริษทัลูกคา้ 

ตามลาํดบั 

3.  ดา้นกระบวนการภายใน ระดบัปัญหาและอุปสรรคท่ีมีปัญหามากคือ ปัญหาการสอบทานและ

ควบคุมงานตรวจสอบโดยหวัหนา้งาน ตามหลกัการควบคุมคุณภาพบญัชี และปัญหารองลงมาคือ 

ความรู้ความชาํนาญดา้นการตรวจสอบบญัชีของพนกังานสอบบญัชี 

4.  ด้านการเรียนรู้และการพฒันา ระดบัปัญหาและอุปสรรคท่ีมีปัญหามากคือปัญหาการพฒันา

ความรู้และฝึกอบรมพนักงานสอบบญัชีอย่างสมํ่าเสมอ ในเร่ืองเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี การ

สอบบญัชี ประกาศ คาํสั่ง และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดาน

สอบบญัชี ปัญหารองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือ ปัญหาการส่งเสริมขวญักาํลงัใจพนกังาน 

         นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบญัชี ซ่ึงพบวา่ปัจจยั

ท่ีส่งผลกระทบคุณภาพงานสอบบญัชี คือ ความรู้ความชาํนาญด้านการตรวจสอบบญัชีในแต่ละ

ประเภทกล่าวคือ สํานักงานสอบบญัชีขนาดเล็ก เช่น กิจการเจ้าของคนเดียว อาจไม่ปฏิบติัการ

ตรวจสอบตามขั้นตอนตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรองทัว่ไปกาํหนดไว ้เม่ือเปรียบเทียบกบัสํานกั

งานสอบบัญชีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ท่ีต้องรักษามาตรฐานการตรวจสอบบญัชีเพื่อรักษา

คุณภาพงานสอบบญัชี 

         อิสริยาศิริ  พยตัติกุล (2544) ไดศึ้กษาถึงแนวทางการกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชีของสํานกั

กาํกบัดูแลธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์โดยศึกษาปัญหาในการนาํนโยบายการกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชีไป

ปฏิบติัในทศันะของราชการสาํนกักาํกบัดูแลธุรกิจ พบวา่ มีปัญหาดงัต่อไปน้ี 
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1.  ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามกฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชี มี 4 ประเด็น ไดแ้ก่ การลงลายมือ

ช่ือรับรองโดยไม่มีการตรวจสอบบญัชี หรือท่ีเรียกกนัว่า “การรับจา้งลงลายมือช่ือ” หรือ “มือปืน

รับจา้ง” ปัญหาผูส้อบบญัชีรุ่นใหม่ไม่กลา้ปฏิบติังานตรวจสอบเน่ืองจากธุรกิจจาํนวนมากไม่จดัทาํ

บญัชีให้ไดม้าตรฐาน ซ่ึงส่งผลให้ไม่สามารถจดัทาํงบการเงินให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีได ้

ปัญหาผูส้อบบญัชีบางส่วนไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชี และปัญหาการขาดแคลนผูส้อบ

บญัชี 

2.  ปัญหาท่ีเก่ียวกบัทางดา้นสมรรถนะ มี 4 ประเด็น ไดแ้ก่ ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรและบุคลากร

จาํนวนมากในกลุ่มงานของสํานักงานกาํกบัดูแลธุรกิจ ปัญหากลุ่มงานของสํานักงานกาํกบัดูแล

ธุรกิจมีขีดความสามารถไม่เพียงพอ ขาดความเช่ียวชาญและทกัษะในการกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชี 

ปัญหาผูบ้ริหารในส่วนต่างๆ ขาดภาวะผูน้ําและไม่มีความเข้มแข็งรวมทั้งเจ้าหน้าท่ีขาดความ

กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน และปัญหาในการส่ือสารภายในหน่วยงาน 

3.  ปัญหาท่ีเก่ียวกบัทางดา้นการควบคุม มีเพียงประเด็นเดียวคือ ปัญหาในเร่ืองของระบบการทาํงาน

ขาดความขดัเจน ทาํใหไ้ม่เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

4.  ปัญหาท่ีเก่ียวกบัทางดา้นความร่วมมือ และการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง มี 2 ประเด็นคือปัญหา

การดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบติังานผูส้อบบญัชีของเจ้าหน้าท่ีไม่มีความเสมอภาคกนั และ

ปัญหาจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนไม่ยอมรับและไม่ถือปฏิบติัแนวทางเดียวกนั 

5.  ปัญหาท่ีเก่ียวกบัทางดา้นอาํนาจและความสัมพนัธ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มี 2 ประเด็น ไดแ้ก่ปัญหาอนั

เน่ืองมาจากหน่วยงานของรัฐเป็นผูก้ ํากับดูแลผูส้อบบญัชีโดยตรง จึงมีขั้นตอนมาก ทาํให้ไม่

สามารถดูแลผูส้อบบญัชีได้ทั่วถึงและต่อเน่ือง และปัญหาการมีระบบเส้นสายผ่านเข้ามาทาง

ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้ริหารระดบัสูง 

6.  ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นความสนบัสนุน และความผูกพนัขององคก์ารหรือบุคคลท่ีสําคญั มี

ประเด็นปัญหาเดียว คือ ปัญหาแผนงานหรือโครงการต่างๆ ขาดการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง 

         จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นวา่ การปฏิบติังาน และการบริหารจดัการภายในสํานกังานสอบ

บญัชีลกัษณะของพฤติกรรมท่ีทาํให้คุณภาพงานสอบบญัชีลดลงท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด 3 ลกัษณะคือ 

การรายงานจาํนวนชัว่โมงท่ีใชใ้นการสอบบญัชีนอ้ยกวา่ระยะเวลาท่ีไดใ้ชไ้ปจริง การเพิ่มขนาดของ

ระดบัความผิดพลาดท่ียอมรับไดเ้พื่อให้รายการนั้นผ่านตามเกณฑ์ท่ีไดต้ั้งไว ้และการไม่ศึกษาถึง

รายการท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลทางเทคนิคเพิ่มเติม ต่างจากผลงานวิจยัของ จกัรพงษ ์ รัตนะ (2547) ท่ี

ระบุว่าระดบัปัญหาและอุปสรรคท่ีมีปัญหามากคือ ปัญหาการสอบทานและควบคุมงานตรวจสอบ

โดยหัวหน้างาน ตามหลกัการควบคุมคุณภาพบญัชี และปัญหารองลงมาคือ ความรู้ความชาํนาญ

ดา้นการตรวจสอบบญัชีของพนกังานสอบบญัชี สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อิสริยาศิริ  พยตัติกุล 
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(2544) ท่ีระบุว่าสํานกังานสอบบญัชีมีปัญหาขาดแคลนทรัพยากรและบุคลากรจาํนวนมากในกลุ่ม

งานของสาํนกังานกาํกบัดูแลธุรกิจ ปัญหากลุ่มงานของสาํนกังานกาํกบัดูแลธุรกิจมีขีดความสามารถ

ไม่เพียงพอ ขาดความเช่ียวชาญและทกัษะในการกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชี ปัญหาผูบ้ริหารในส่วน

ต่างๆ ขาดภาวะผู ้นําและไม่มีความเข้มแข็งรวมทั้ งเจ้าหน้าท่ีขาดความกระตือรือร้นในการ

ปฏิบติังาน และปัญหาในการส่ือสารภายในหน่วยงาน 

 2.2.5  ปัญหาการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ไปใช้ ในงานสอบบญัชีสําหรับ

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดเล็กและผู ้สอบบญัชีอิสระ 

           ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร และเอกพล  คงมา (2556) ไดท้าํการศึกษาระดบัความรู้ ความเขา้ใจ

ในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับท่ี 1 ของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ท่ีมีผลบังคับใช้ วนัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2557 ว่าจะสามารถนาํไปปฏิบติังานได จริง และสํารวจปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ในทางปฏิบติัในมุมมองของผูส้อบบญัชี โดยเฉพาะผู ้สอบบญัชีท่ีอยู่ ในสํานกังานขนาดเล็กและผู ้

สอบบญัชีอิสระท่ีปฏิบติังานคนเดียว การศึกษาใช ้วิธีการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์ ผู ้สอบบญัชีรับอนุญาตเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพในองค ์

ประกอบทั้ง 6 ดา้น ได แก่  (1) ความรับผิดชอบของผู ้นาํต่อคุณภาพภายในสํานกังาน (2) ขอ้กาํหนด

ดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การตอบรับและการคงไว ซ่ึงความสัมพนัธ์ กบัลูกคา้และงานท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะ (4) ทรัพยากรบุคคล (5) การปฏิบติังานและ (6) การติดตามผล โดยวิเคราะห์ขอ้มูล

และความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้ เกิดอุปสรรคและเป็นปัญหาต่องานสอบบญัชีหาก

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้  ผลการศึกษาพอว่าส่วนใหญ่ ผู ้สอบบญัชีมี

ความรู้ ความเขา้ ใจในมาตรฐานการควบคุมภาพ ฉบบัท่ี 1 ดีเพียงพออยู่ แลว้สืบเน่ืองจากการปฏิบติั

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและขอบงัคบัดานจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีอยูเ่ดิม มี

เพียงองคป์ระกอบบางดา้น เช่น การติดตามผลท่ีอาจจาํเป็นตอ้งใหค้วามรู้ใหก้ารฝึกอบรมเพิ่มเติม 

            ผลการศึกษาพบว่าผูส้อบบญัชีโดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการนาํมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ ฉบบัท่ี 1 มาใช้เน่ืองจากจะทาํให้มาตรฐานการปฏิบติังานสอบบญัชีมีแนวโน้มเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั และทาํให้วิชาชีพสอบบญัชีดูมีคุณค่ามากข้ึนกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ผูส้อบบญัชี

บางส่วนมีความคิดเห็นวา่การควบคุมคุณภาพในองคป์ระกอบบางส่วน เช่น ดา้นการติดตามผล ยงั

เป็นเร่ืองท่ีต้องให้เวลาทาํความเข้าใจมากข้ึน โดยอาจจัดในรูปแบบการฝึกอบรมและการฝึก

ปฏิบติัการ ส่วนการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทั้งฉบบัมาปรับใชง้านจริงนั้น ในทางปฏิบติัจะ

พบว่าการจดัทาํแผนงาน การจดัเตรียมเอกสารและการปฏิบติังานสอบบญัชีท่ีมีมากข้ึนกว่าเดิม 
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ในขณะท่ีอาํนาจต่อรองดา้นการกาํหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพยงัคงเดิม โดยเฉพาะงานสอบบญัชีท่ี

ไดรั้บการติดต่อจากบริษทัทาํบญัชี อาจส่งผลใหร้ายไดจ้ากวิชาชีพไดรั้บไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ีเสียไป 

ซ่ึงเหตุดงักล่าวอาจทาํให้บัน่ทอนกาํลงัใจผูส้อบบญัชีและผูช่้วยผูส้อบบญัชีในการปฏิบติังาน และ

ทาํให้มีผูส้นใจในงานสอบบญัชีลดนอ้ยลง อีกทั้งการส่ือสารไปยงัเจา้ของกิจการและผูท้าํบญัชี ซ่ึง

เป็นผูท้าํข้อมูลต้นทางก็เป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็นเพื่อให้บุคคลดงักล่าวตระหนักถึงบทบาทของ

ผูส้อบบญัชีต่อการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพมาใช้นอกจากน้ี การให้ความรู้ความเขา้ใจ ใน

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพและการกาํหนดแนวทาง “ขั้นตํ่า” ท่ีตอ้งปฏิบติัในดา้นการควบคุม

คุณภาพก็เป็นส่ิงท่ีผูส้อบบญัชีในสาํนกังานขนาดเล็กและผูส้อบบญัชีอิสระตอ้งการเช่นเดียวกนั ผล

การศึกษาในงานวจิยัน้ีเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานพฒันาและกาํกบัดูแลคุณภาพงานสอบบญัชี

ตลอดจนสํานักงานสอบบญัชีขนาดเล็กและผูส้อบบญัชีอิสระเพื่อทาํให้ทราบถึงสถานะ ความรู้

ความเข้าใจและข้อเสนอแนะต่าง ๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานสอบบัญชีให้พัฒนาและมี

ประสิทธิภาพต่อไป 

          ขอ้จาํกดัของงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามและผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์

ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในต่างจงัหวดัมีจาํนวน

น้อย ซ่ึงอาจทาํให้ผลสรุปท่ีได้อาจไม่ครอบคลุมทั้งหมดทั้งหมด และอาจทาํให้ค่าการวิเคราะห์

ขอ้มูลต่าง ๆ ยกตวัอยา่งเช่น ความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานและความสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง

คลาดเคล่ือนไปจากเดิมอันเน่ืองมาจากปัจจัยแฝงหลาย ๆ ปัจจัย เช่น การเข้าถึงเทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ตของสํานกังานต่างจงัหวดัซ่ึงตอ้งพึ่งพาขอ้มูลและข่าวสารจากส่วนกลาง ความรวดเร็ว

ในการรับทราบและทาํความเข้าใจในข่าวสารและแนวปฏิบัติท่ีสําคญัจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

ตลอดจนจาํนวนหลกัสูตรอบรมท่ีสถานบนัอบรมในต่างจงัหวดัจดัใหมี้ข้ึนในเร่ืองมาตรฐานการ 

ควบคุมคุณภาพดงักล่าว ซ่ึงผูท่ี้สนใจสามารถทาํงานวิจยัเพื่อศึกษาในปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ใน

โอกาสต่อไป 

         นอกจากน้ี ยงัมีงานวิจยัของ Ismail et al. (2008) ท่ีดาํเนินการวิจยัเก่ียวกบัการนาํระบบ

การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีตามมาตรฐาน ISQC 1 มาปฏิบติังานจริงในสํานกังานสอบบญัชี

ขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศมาเลเซีย โดยมีวิธีวิจยัในรูปแบบการสัมภาษณ์กลุ่มเจาะจง 

(Focus Group Interview) กบัผูส้อบบญัชี พบวา่ผูส้อบบญัชีส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการจดัให้มีการใช้

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพงานสอบบญัชี อยา่งไรก็ตามในประเทศมาเลเซีย

ยงัมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุมภาพดงักล่าวนอ้ยมาก ผูส้อบบญัชีหลายคนยงั

ขาดความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐาน และเรียกร้องให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการฝึกอบรมและ

ฝึกปฏิบติัการ (Trainingand Workshop) ซ่ึงถือเป็นเร่ืองสําคญัสูงสุดท่ีจะทาํให้ผูส้อบบญัชีมีความรู้
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ความเขา้ใจในมาตรฐานดงักล่าว Yong and Mahzan (2013) ไดด้าํเนินวิจยัดา้นการปรับใชม้าตรฐาน

การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี ISQC 1 สําหรับสํานกังานขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศ

มาเลเซียเช่นเดียวกนั โดยใชว้ิธีวิจยัในรูปแบบแบบสอบถามส่งไปยงัผูส้อบบญัชีและผูท้าํบญัชีใน

มาเลเซีย พบว่า องค์ประกอบท่ีสําคญัและมีบทบาทอยา่งมากในการปรับใชม้าตรฐานการควบคุม

คุณภาพ ได้แก่องค์ประกอบด้านทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรขององค์กรโดยกล่าวได้ว่าระดบั

การศึกษาและประสบการณ์ของบุคลากรเป็นส่วนหน่ึงในด้านทรัพยากรบุคคลท่ีจะทาํให้การ

ปฏิบติังานดา้นการควบคุมคุณภาพประสบความสําเร็จ และทรัพยากรขององคก์ร ไดแ้ก่ วฒันธรรม

องคก์ร เครือข่ายของสาํนกังาน และทรัพยากรดา้นการเงินเป็นส่วนสาํคญัท่ีผลกัดนัใหม้าตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพประสบความสําเร็จในประเทศไทย ฝ่ายพฒันาและกาํกบัดูแลคุณภาพผูส้อบบญัชี 

(2556) มีการสํารวจความคิดเห็นในเร่ืองการปฏิบติังานสอบบญัชี ภายหลงัจากไดมี้การช้ีแจงเร่ือง

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

2556 ผลสรุปท่ีไดพ้บวา่ การประเมินความเส่ียงในการรับงานถืออุปสรรคต่อการปฏิบติังานสอบ

บญัชีให้มีคุณภาพในลาํดบัสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ การวางแผนงานตรวจสอบ ประวติัและความ

ตอ้งการของลูกคา้ และการขอยืนยนัยอดคงเหลือต่าง ๆ จากลูกคา้ ตามลาํดบั นอกจากน้ีปัญหาท่ี

ผูส้อบบญัชีพบในการปฏิบติังานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความซับซ้อนและการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง

ของมาตรฐานการบญัชีมาตรฐานการสอบบญัชีและขอ้บงัคบัต่าง ๆ รองลงมาไดแ้ก่ค่าธรรมเนียม

วิชาชีพตํ่าเกินไป งบการเงินของลูกค้าจดัทาํมาไม่ถูกตอ้งและการขาดบุคลากรในการช่วยงาน

ตามลาํดบั 

         จากแนวคิดเก่ียวกับปัญหาการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ไปใช้ ใน

งานสอบบญัชีสําหรับสํานกังานสอบบญัชีขนาดเล็กและผู ้สอบบญัชีอิสระเป็นปัญหาและอุปสรรค

ในการนาํนโยบายไปปฏิบติั สรุปไดว้่าปัญหาท่ีพบ เช่น การจดัทาํแผนงาน การจดัเตรียมเอกสาร

และการปฏิบติังานสอบบญัชีท่ีมีมากข้ึนกว่าเดิม รวมทั้งระดบัการศึกษาและประสบการณ์ของ

บุคลากรเป็นส่วนหน่ึงในด้านทรัพยากรบุคคลท่ีจะทาํให้การปฏิบติังานดา้นการควบคุมคุณภาพ

ประสบความสําเร็จ และการกาํหนดนโยบายท่ีไม่ชดัเจน ปัญหาดา้นความไม่เพียงพอของบุคลากร 

ปัญหาการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร ปัญหาด้านการเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ในการปฏิบติัไม่

เพียงพอ และขาดความต่อเน่ืองในการนาํนโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงปัญหาดงักล่าวลว้นแลว้แต่เป็นส่ิง

สาํคญัท่ีทาํใหอ้งคก์รอาจไม่ประสบผลสาํเร็จในการปฏิบติัตามนโยบายการนาํมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ไปใช้ ในงานสอบบญัชีสําหรับสํานักงานสอบบญัชีขนาดเล็กนั้นๆ ให้บรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
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 2.2.6  งานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการควบคุณภาพ 

          ปิยมาศ  เรืองแสงรอบ และศิลปะพร  ศรีจนัเพชร (2552) ไดท้าํการศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคในทางปฏิบติัหากนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบญัชีมาใช้ในสํานัก

งานสอบบญัชีขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยการวิจัยดังกล่าวได้ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน กลต. ซ่ึงไม่รวมสํานกั

งานสอบบญัชีขนาดใหญ่ (Big4) พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคโดยแบ่งตามองค์ประกอบของการ

ควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีไดด้งัน้ี  

1.  ดา้นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารต่อคุณภาพภายในสาํนกังาน 

   โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริหารสูงสุด หรือหุ้นส่วนสํานกังานมีการตระหนกัถึงความรับผิดชอบเพียงพอ

แลว้ ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีพบคือ การมีบุคลากรท่ีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และระยะเวลา

การทาํงานท่ีมีจาํกดั ทาํใหไ้ม่ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพงานสอบบญัชีเท่าท่ีควร 

2.  ดา้นขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ปัญหาและอุปสรรคท่ีทาํให้เกิดการละเลยขั้นตอนการปฏิบติังานจนทาํให้ผูส้อบบญัชีขาดความ

เป็นอิสระ มาจากปัจจยัสองดา้น คือ ดา้นลูกคา้ เช่น การตรวจสอบลูกคา้รายเดิมเป็นระยะเวลานาน 

การกงัวลเร่ืองการสูญเสียลูกคา้และดา้นระยะเวลาท่ีมีจาํกดั ทาํให้อาจละเลยขั้นตอนการปฏิบติังาน 

นอกจากเร่ืองความเป็นอิสระแลว้ ยงัอาจเกิดปัญหาในเร่ืองการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีและพนกังานท่ี

รับผิดชอบในการตรวจสอบเพื่อป้องกันและลดข้อจาํกัดจากความคุ้นเคยกับลูกค้า เน่ืองจาก

สาํนกังานขนาดกลางและเล็กอาจมีบุคลากรไม่เพียงพอ 

3.  ดา้นการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะทาํให้สํานักงานไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการ

ปฏิบติังานในการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้คือขอ้จาํกดัด้านระยะเวลา 

ความสนิทสนม และความกงัวลในเร่ืองการสูญเสียลูกคา้ 

4.  ดา้นทรัพยากรบุคคล 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบส่วนใหญ่คือ การท่ีสํานกังานสอบบญัชียงัไม่มีการระบุบทบาทหนา้ท่ี

ของหุ้นส่วนสํานกังาน ผูส้อบบญัชี หรือเจา้ของไวอ้ยา่ชดัเจน อีกทั้งยงัมีบุคลากรไม่เพียงพอหากมี

การนาํระบบควบคุมคุณภาพสาํนกังานตามมาตรฐานสากลมาใชป้ฏิบติั 

5.  ดา้นผลการปฏิบติังานสอบบญัชี เก่ียวกบัการสอบทานการควบคุมคุณภาพการปฏิบติังานท่ีตอ้ง

จดัใหมี้การสอบทานคุณภาพงานสอบบญัชีใหเ้สร็จส้ินก่อนการออกรายงานผูส้อบบญัชี 

เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีปฏิบติังานตรวจสอบและกาํหนดเวลาในการเผยแพร่งบการเงินของบริษทั

จดทะเบียนมีระยะเวลาจาํกดัและส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาเดียวกนั จึงทาํให้การสอบทานคุณภาพ
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งานสอบบญัชีใหเ้สร็จส้ินก่อนการออกรายงานผูส้อบบญัชีเป็นไปไดย้าก นอกจากน้ียงัมีปัญหาและ

อุปสรรคในเร่ืองของความเพียงพอของบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรอาวุโสท่ีมีจาํนวนนอ้ยในแต่ละ

สํานกังาน รวมทั้งทาํให้ตน้ทุนในการจดัสรรทรัพยากรสูงข้ึน เน่ืองจากหากปฏิบติัตามระบบทาํให้

สามารถรับงานได้ลดลง หรือ ต้องผลักภาระให้แก่ลูกค้าโดยการข้ึนค่าสอบบญัชี ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงานต่อไปของสาํนกังานสอบบญัชี 

6.  ดา้นการติดตามดูแล 

ปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบติัสําหรับการติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจากการสอบ

ทานคุณภาพสํานกังาน คือขอ้จาํกดัดา้นวิธีการ ระยะเวลาและบุคลากรรวมทั้งอาจเกิดจากนโยบาย

หรือขั้นตอนท่ีกาํหนดไวอ้าจไม่สามารถปฏิบติัได ้

       นอกจากน้ี งานวิจยัดงักล่าวยงัให้ข้อเสนอแนะสําหรับการใช้มาตรฐานการควบคุม

คุณภาพของสาํนกังานสอบบญัชี โดยแบ่งเป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1.  สภาวชิาชีพบญัชีฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัทาํประชาพิจารณ์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งก่อนมีการ

ประกาศบงัคบัใชม้าตรฐานการควบคุมคุณภาพของสาํนกังานสอบบญัชี 

2.  สภาวิชาชีพบญัชีฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจดัให้มีการอบรมแนวทาง วิธีปฏิบติัและ

ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบบญัชี 

3.  สาํนกังานสอบบญัชี อาจจดัใหมี้การรวมกลุ่มกนัเพื่อแบ่งปันทรัพยากรของแต่ละสํานกังานสอบ

บญัชี หรือมีการแต่งตั้งผูส้อบทานคุณภาพงานสอบบญัชีร่วมกนั เพื่อช่วยลดภาระของตน้ทุน และ

ลดปัญหาเร่ืองการขาดแคลนบุคลากร 

4.  สํานักงานสอบบญัชีแต่ละแห่งควรวางแผนงาน รวมทั้งกาํหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ

ดาํเนินการจดัให้มีระบบการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชีตามมาตรฐานสากลเพื่อให้

สาํนกังานมีความพร้อมและสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวไดท้นัต่อการเร่ิมบงัคบัใช ้

         นอกจากน้ี Sanusi (2007) กล่าววา่ ประเทศมาเลเซียเร่ิมนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

(ISQC 1) ในกลางปี 2006 พบวา่ มีขอ้จาํกดัสําหรับสํานกังานสอบบญัชีขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ทั้ งน้ี อาจเน่ืองมาจากการประสบกับปัญหาในเร่ืองของความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนในเร่ืองของ

มาตรการ การควบคุมคุณภาพฉบบัน้ี และสําหรับการประเมินความสามารถในการปฏิบติัตาม

มาตรฐาน ISQC 1 ของสํานักงานสอบบญัชีแต่ละแห่งนั้น จะมีการประเมินเป็นผลคะแนนตาม

ระดบัการให้ความสําคญัทั้งในดา้นนโยบายและวิธีการปฏิบติัทั้ง 7 องค์ประกอบ (รวมเร่ืองการ

จดัทาํเอกสารเป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบ) และแบ่งออกเป็น 5 ระดบัท่ีแตกต่างกนั คือ 
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         ระดบัท่ี 1 (91-100%)  หมายความวา่  สาํนกังานมีการปฏิบติัตามมาตรฐานไดดี้เยีย่ม 

          ระดบัท่ี 2 (81-90%)  หมายความวา่  สาํนกังานปฏิบติัตามมาตรฐานไดดี้เยีย่มเพียง 

                                         บางส่วน 

          ระดบัท่ี 3 (71-80%)  หมายความวา่  สาํนกังานปฏิบติัไดต้ ํ่ากวา่มาตรฐานท่ีวางไว ้

          ระดบัท่ี 4 (61-70%)  หมายความวา่  สาํนกังานตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงบางส่วน 

          ระดบัท่ี 5 (0-60%)  หมายความวา่  สาํนกังานตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงทั้งหมด 

         จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นวา่ ประเด็นท่ีเป็นปัญหาในการปฏิบติังานสอบบญัชีและทาํให้

คุณภาพงานสอบบญัชีลดลงนั้น คือ ขั้นตอนการปฏิบติังานสอบบญัชียงัมีความซบัซอ้น เช่น  

ในด้านของความรับผิดชอบในงานสอบบัญชี การควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากสาํนกังานสอบบญัชียงัไม่มีการกาํหนดนโยบายและวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีท่ี

ชดัเจน นอกจากน้ียงัรวมไปถึงขอ้กาํหนดจรรยาบรรณในการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

โดยเฉพาะในเร่ืองความเป็นอิสระซ่ึงปัจจุบนับุคคลภายนอกได้ให้ความสําคญัมากข้ึน และอีก

ประเด็นหน่ึงคือ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในสาํนกังานท่ีไม่เพียงพอในการปฏิบติังานสอบ

บญัชี เน่ืองจากปัจจุบนัสภาวชิาชีพบญัชีฯ มีการประกาศใชม้าตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีมากข้ึน 

บุคลากรในสํานักงานอาจไม่ได้รับการอบรมมาตรฐานใหม่ๆ เท่าท่ีควรหากสํานักงานไม่ให้การ

สนบัสนุน 

         จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นวา่ งานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการควบคุณภาพของ  

ปิยมาศ  เรืองแสงรอบ และศิลปะพร  ศรีจนัเพชร (2552) พบว่า การมีบุคลากรท่ีไม่เพียงพอต่อ

ปริมาณงาน โดยเฉพาะบุคลากรอาวุโสท่ีมีจาํนวนนอ้ยในแต่ละสํานกังานและระยะเวลาการทาํงาน

ท่ีมีจาํกดั ทาํให้ไม่ให้ความสําคญักบัคุณภาพงานสอบบญัชีเท่าท่ีควร สอดคล้องกบังานวิจยัของ 

Sanusi (2007) กล่าววา่ ประเทศมาเลเซียเร่ิมนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ISQC 1)  

ในกลางปี 2006 พบวา่ ประเด็นท่ีเป็นปัญหาในการปฏิบติังานสอบบญัชีและทาํให้คุณภาพงานสอบ

บญัชีลดลงนั้นคือความรู้ความสามารถของบุคลากรในสํานักงานท่ีไม่เพียงพอในการปฏิบติังาน

สอบบญัชีบุคลากรในสาํนกังานอาจไม่ไดรั้บการอบรมมาตรฐานใหม่ๆ 

         ดังนั้ นการศึกษาน้ี จึงเน้นศึกษาปัญหา และผลกระทบในบางองค์ประกอบของ 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงไดแ้ก่ดา้นการปฏิบติังาน เร่ือง บทบาทของ

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงาน, การวางแผนงาน การควบคุมงาน และการสอบทานงาน, การสอบทาน

การควบคุมคุณภาพงาน โดยศึกษาในมุมมองของผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี 

           ความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน (Accountability) หมายถึง ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีพึง

ปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือและประโยชน์ต่อบุคคลต่างๆ ภายใต้
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กรอบวิชาชีพ จากผลการประกอบวิชาชีพบญัชี โดยควรมีนโยบายในการปฏิบติัขั้นพื้นฐานของ

สาํนกังานดงัน้ี 

1.  ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งมีความรับผิดชอบภายใตก้รอบวิชาชีพบญัชีต่อผูรั้บบริการ ผูถื้อหุ้น 

ผูเ้ป็น หุน้ส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให้ 

2.  ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือและประโยชน์ต่อบุคคลต่างๆ 

ภายใตก้รอบวชิาชีพ 

 2.2.7  งานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังาน 

           ฐิติชญาน์  นาวา (2555) จากงานวิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการสํานกังานสอบบญัชีมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 61.29) โดยมีความรู้ความ

เขา้ใจแต่ละเร่ืองดงัน้ี 

1.  สาํนกังานตอ้งจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานไวเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังาน 

2 ผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีมีอายงุานมากกวา่สามารถสอบทานงานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีมีอายุงานนอ้ย

กวา่ตนได ้คิดเป็นร้อยละ 61.29 

3.  สํานักงานตอ้งจดัให้มีการปรึกษาหารือกบับุคคลภายในหรือภายนอกสํานักงานท่ีมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 19.35 

4.  สํานักงานตอ้งมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสําหรับงานตรวจสอบงบการเงินของ

บริษทัจดทะเบียนทุกงาน คิดเป็นร้อยละ 83.87  

5.  สาํนกังานตอ้งไม่ลงวนัท่ีในรายงานจนกวา่การสอบทานการควบคุมคุณภาพจะเสร็จส้ิน คิดเป็น

ร้อยละ 45.16 

6.  สํานักงานมีการสอบทานการใช้ดุลยพินิจท่ีสําคัญและข้อสรุปท่ีได้จากการปฏิบัติงาน

นอกเหนือจากการสอบทานงบการเงินหรือขอ้มูลเร่ืองอ่ืนและร่างรายงานดว้ย คิดเป็นร้อยละ 87.10 

7.  การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ไม่ไดท้าํใหค้วามรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีท่ีมีต่องานนั้น

ลดลง คิดเป็นร้อยละ 93.55 

8.  สาํนกังานตอ้งใหผู้ส้อบบญัชีและผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีปฏิบติังานตรวจสอบงานนั้น ประเมินความ

เป็นอิสระของสาํนกังานดว้ย คิดเป็นร้อยละ 6.45 

9.  สํานักงานตอ้งแต่งตั้งบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัดา้นเทคนิค รวมถึงสามารถให้คาํปรึกษาได้เป็น

ผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพงาน คิดเป็นร้อยละ54.84 

10.  ผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพงานจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานในช่วงเวลาท่ี

รับการสอบทาน รวมทั้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานแต่ละงานนั้น คิดเป็นร้อยละ 38.71 
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11.  สาํนกังานตอ้งจดัทาํเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงวา่ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบายในการสอบทานการ

ควบคุมคุณภาพงานแลว้ คิดเป็นร้อยละ 93.55 

12.  เม่ือมีความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนัเก่ียวกับงานเกิดข้ึน สํานักงานจะตอ้งไม่ลงวนัท่ีในรายงาน

จนกวา่จะไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวหมดไป คิดเป็นร้อยละ 74.19 

13.  สํานกังานตอ้งรวบรวมแฟ้มงานขั้นสุดทา้ยให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาท่ีทนัท่วงทีหลงัจากท่ี

รายงานเสร็จส้ินแลว้ คิดเป็นร้อยละ 16.13 

14.  สํานกังานตอ้งจาํกดัการเขา้ถึงเอกสารหลกัฐานของงาน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือการสูญหาย

ของเอกสารหลกัฐานของงาน คิดเป็นร้อยละ 90.32 

15.  กรรมสิทธ์ิในเอกสารหลกัฐานของงานเป็นกรรมสิทธ์ิของสํานกังาน บางคร้ังอาจให้เอกสาร

หลกัฐานคดัลอกมาจากเอกสารหลกัฐานของงานแก่ลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 54.84 

            ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 26-28) การให้แนวทางสําหรับการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน บทบาทท่ีสาํคญัของหุ้นส่วน การวางแผน การควบคุมและการสอบทานงานการปรึกษา 

การแกไ้ขความเห็นท่ีขดัแยง้ และผลการสอบทานคุณภาพงานสาํนกังานตอ้งกาํหนดนโยบายและวิธี

ปฏิบติั เพื่อให้มัน่ใจว่าได้ปฏิบติังานอย่างสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทางวิชาชีพและขอ้กาํหนดทาง

กฎหมาย และสํานักงานหรือผู ้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานได้เสนอรายงานท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ นโยบายและวิธีปฏิบติัดงักล่าวรวมถึงการส่งเสริมความสมํ่าเสมอของคุณภาพในการ

ปฏิบติังานความรับผิดชอบในการควบคุมงาน ความรับผิดชอบในการสอบทานงาน และควบคุม

งานผู ้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานในฐานะท่ีเป็นผู ้นําของกลุ่มผูป้ฏิบัติงานตรวจสอบ มีความ

รับผิดชอบในคุณภาพโดยรวมของงานแต่ละงาน และรับผิดชอบกลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบโดย

การใหค้าํปรึกษาหารือท่ีเหมาะสม งานทุกงานท่ีรับผิดชอบตอ้งมีการวางแผน การควบคุม และการ

สอบทานตามมาตรฐานทางวิชาชีพและมาตรฐานของสํานักงานอย่างเพียงพอสํานักงานยงัตอ้ง

กาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติั เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปรึกษาหารือกนัอย่างเหมาะสมในเร่ืองท่ีมีขอ้

โตแ้ยง้ รวมทั้งจดัให้มีทรัพยากรอยา่งเพียงพอในการปรึกษาหารืออยา่งเหมาะสม และขอ้สรุปจาก

การปรึกษาหารือได้มีการจดบันทึกและมีการปฏิบัติตามหากสํานักงานไม่สามารถจัดหาจาก

ทรัพยากรภายในสํานักงานได้ สํานักงานอาจจดัหาจากแหล่งอ่ืนๆ รวมถึงสํานักงานอ่ืนซ่ึงเป็น

พนัธมิตร หน่วยงานวชิาชีพ หรือสาํนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีให้บริการท่ีปรึกษาตวัอยา่งประเด็น

ท่ีควรปรึกษาหารือ เช่น การดาํเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ การทุจริตท่ีสงสัยหรือท่ีคน้พบหรือ

ความผิดปกติอ่ืนๆ การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารสําคญัขอ้สงสัยในความซ่ือสัตยสุ์จริตของผูบ้ริหาร 

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเสนอรายงานอยา่งมีเง่ือนไข การเสนอให้ปรับปรุงงบการเงินปีก่อนยอ้นหลงั 
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การฟ้องร้องท่ีมีสาระสําคญั ปัญหาในอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ และประเด็นทางบญัชีหรือการ

สอบบญัชีท่ีสาํคญั เป็นตน้ 

           ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 25-30) ได้วิจยัและกล่าวสรุปไวว้่า 1) การขอคาํ

ปรึกษาหารือสํานกังานควรจดัให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีทาํให้มัน่ใจไดว้่า มีการ

ปรึกษาในประเด็นท่ียากหรือมีขอ้โตแ้ยง้ มีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะทาํให้บุคลากรปรึกษาหารือได ้

และตอ้งบนัทึกลกัษณะ ขอบเขต และขอ้สรุป ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการปฏิบติัตาม

ขอ้สรุปดงักล่าว และ 2)  การสอบทานการควบคุมคุณภาพการปฏิบติังานสํานกังานควรจดัให้มี

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน โดยกาํหนดใหมี้การตรวจทานคุณภาพงานสอบบญัชีท่ีมีการใช้

ดุลยพินิจ และจดัให้มีการสอบทานคุณภาพงานสอบบญัชีสําหรับการตรวจสอบบริษทัจดทะเบียน 

รวมทั้งกาํหนดกฎเกณฑ์ในการจดัให้มีการสอบทานคุณภาพงานสอบบญัชีสําหรับการตรวจสอบ 

หรือการสอบทานงบการเงิน หรือการใหบ้ริการอ่ืน  

           ปิยมาศ  เรืองแสงรอบ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 83-95) ไดว้ิจยัและกล่าวสรุป

ไวว้่า ปัญหาและอุปสรรคในการแต่งตั้งผูส้อบทานคุณภาพงานสอบบญัชี ตามแนวปฏิบติัการ

ควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชีขนาดเล็กและขนาดกลาง ในกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

 1.  กรณีท่ีเป็นสํานกังานเจา้ของคนเดียว (Sole Proprietor) และไม่มีผูเ้ช่ียวชาญ ผูส้อบ

ทานคุณภาพการปฏิบติังาน (Engagement Quality Control Reviewer: QCR) อาจเป็นผูส้อบทาน

คุณภาพงานสอบบญัชี ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคน เห็นว่าจะมีตน้ทุนการจา้งและ

บุคลากรไม่เพียงพอ เน่ืองจากผูมี้ความรู้ความสามารถและมีความอาวุโสมีจาํนวนจาํกดั และส่วน

ใหญ่ก็สังกดัในสํานกังานสอบบญัชีแลว้ ดงันั้น การใชบุ้คคลากรภายนอกก็ถือวา่เป็นขอ้จาํกดัอยา่ง

มาก  

 2.  กรณีท่ีเป็นสาํนกังานท่ีมีหุน้ส่วนจาํนวนสองถึงสามคน หุ้นส่วนผูจ้ดัการ อาจแต่งตั้ง

ผูส้อบทานคุณภาพการปฏิบติังานจากหุน้ส่วน และพนกังานภายในสํานกังานผูใ้ห้สัมภาษณ์จาํนวน 

6 คน เห็นว่าการกาํหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงักล่าวให้แก่หุ้นส่วนและพนักงานภายใน

สํานกังานเพิ่มเติม จะทาํให้แต่ละสายงานรับงานบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่มากราย เพราะตอ้งไปทาํ

หนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีผูส้อบทานงาน (Second Partner) ใหแ้ต่ละสายดว้ย และหากสายตรวจรับงาน

มากเกินไปอาจทาํให้การสอบทานงานระหว่างกนัไม่สามารถทาํให้ทนัเวลาได ้ดงันั้น เม่ือรับงาน

ไม่ไดม้ากนกั รายไดค้่าสอบบญัชีอาจไม่สามารถคุม้ตน้ทุนพนกังานได ้นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีระดบั

อาวุโส มีจํานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ดังนั้ น หากหุ้นส่วนหรือพนักงานท่ีได้รับ

มอบหมายมีอาวโุสไม่เพียงพออาจทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระ 
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           ณัชชารีย ์ จุรียโ์รจน์ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2555) ไดว้ิจยัและกล่าวสรุปไวว้า่ การ

มอบหมายและการสอบทานงาน การมอบหมายงานไม่ตรงกบัความสามารถของผูป้ฏิบติั ขาดการ

ส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารหลกัและผูท่ี้มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลของลูกคา้ท่ีตรวจสอบเก่ียวกบัตวับุคคลหรือ

บทบาทหน้าท่ีของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบนั้น การมอบหมายงานให้กบักลุ่ม

ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบไม่เหมาะสม การมอบหมายหน้าท่ีในการควบคุมดูแลและความรับผิดชอบ

ในการสอบทานงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความจงรักภกัดีต่อสํานกังาน ทาํให้จาํนวนบุคลากร

ไม่เหมาะสมกบัปริมาณงาน การพฒันาวชิาชีพและการส่ือสาร ขาดการพฒันาความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบั

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชี ขาดการส่งเสริมให้บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมหรือ

สัมมนาทางวิชาชีพบญัชี ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการปรึกษาหารือ ไม่ไดน้าํไปปฏิบติัอย่างเหมาะสมก่อน

ออกรายงานของผูส้อบบญัชี การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบันโยบายการติดตามผลภายในสํานกังานมี

นอ้ยเกินไป  

           ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร และเอกพล  คงมา (2556 น. 32-43) ไดว้ิจยัและกล่าวสรุปไวว้่า 

มาตรฐานการคุมคุณภาพด้านการปฏิบติังานเป็นด้านท่ีมีเน้ือหามากท่ีสุด โดยในแบบสอบถามมี

คาํถามทั้งหมด 28 ขอ้ ผลการวเิคราะห์คาํตอบไดข้อ้สรุปในภาพรวมวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้

ความเขา้ใจ และคาดว่าจะสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัดี (ค่าเฉล่ียในภาพรวม3.78) ทั้งน้ี 

ส่วนหน่ึงของผูต้อบแบบสอบถามและผูถู้กสัมภาษณ์ให้ความเห็นวา่มาตรฐานดา้นการปฏิบติังานก็

คือการนํามาตรฐานการสอบบญัชีเดิมมาใช้นั่นเอง สําหรับการวิเคราะห์คาํตอบในรายละเอียด 

พบว่า  บางคําถามในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน

(Engagement Quality Control Review: EQCR)มีคะแนนค่าเฉล่ียในระดบัพอใช้ ซ่ึงอาจเป็น

ขอ้สังเกตได้ว่าผูต้อบแบบสอบถามอาจยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน

เท่าท่ีควร อีกทั้งมีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูส้อบบญัชีอิสระหรืออยู่ใน

สาํนกังานขนาดเล็กไดใ้หค้วามเห็นวา่บริษทัลูกคา้ท่ีตนตรวจสอบยงัไม่เขา้ข่ายท่ีจะตอ้งทาํ EQCR 

           ธัญลักษณ์  ศรีพรสวรรค์ (2553) ได้ทาํการวิจยัและกล่าวสรุปไวว้่า มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพสอบบญัชี (ISQC 1) กาํหนดว่าวนัท่ีในรายงานไม่ควรเป็นวนัท่ีก่อนวนัท่ีการสอบ

ทานการควบคุมคุณภาพเสร็จส้ิน แต่ในทางปฏิบติัสํานกังานอาจไม่สามารถสอบทานงานให้เสร็จ

ส้ินก่อนวนัออกรายงานได ้ประเด็นดงักล่าวมีความสําคญัมาก โดยเฉพาะสํานกังานสอบบญัชีท่ีใช้

กระดาษเขียนมือจดัทาํกระดาษทาํการ เน่ืองจากการลงวนัท่ียอ้นหลงั(Back Dated) สามารถทาํได้

ง่าย สานกังานควรใชว้ธีิแกไ้ขโดยการสร้างวฒันธรรมในสํานกังานให้ตระหนกัถึงความสําคญัของ
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การลงวนัท่ีตามความเป็นจริง ซ่ึงตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ีไดแ้บ่งการสอบทานงานสอบ

บญัชีเป็น 2 ประเภทคือ การควบคุมคุณภาพงาน (EQCR) และการติดตามผล (Monitoring) ซ่ึงการ

ควบคุมคุณภาพงานหมายถึง การสอบทานในส่วนท่ีเป็นประเด็นหลกัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจแสดง

ความเห็นงบการเงิน ทั้งรายการท่ีมีสาระสําคญั และรายการท่ีใช้ดุลยพินิจเป็นหลกั (Hot File 

Review) ซ่ึงตอ้งสอบทานใหเ้สร็จก่อนออกรายงานการสอบบญัชี DPU



 

 

 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

3.1  กรอบแนวคิดของการวจัิย 

          การศึกษาถึงการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ด้านการ

ปฏิบติังานเร่ือง บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงาน การวางแผนงาน การควบคุมงาน การสอบ

ทานงาน และการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน สําหรับผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี มี

วตัถุประสงคห์ลกัในการศึกษาถึงวิธีการปฏิบติั อุปสรรค หรือผลกระทบอยา่งไรในทางปฏิบติั เพื่อ

ประโยชน์ในการสร้างแนวทางในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพสํานักงานสอบบญัชีดว้ยการ

ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานต่อไป อยา่งไรก็ดีเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งและสามารถอธิบายถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีจะศึกษาถึงกบัลกัษณะความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัแปรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

และเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปใช้ตามวตัถุประสงค์ข้างตน้มากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงได้พฒันากรอบ

แนวคิดดงัภาพท่ี 3.1 สํารวจความคิดเห็น การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) 

ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสาํนกังาน ไดน้าํประเด็นต่างๆ ไปปฏิบติัมากนอ้ยเพียงไร 
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                    Engagement Performance 

       

 
 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดงานวจิยั     

 

3.2  การรวบรวมข้อมูล 

         การศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบ

บญัชีมาปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังาน สําหรับผูส้อบบญัชี

อิสระในจงัหวดันนทบุรี ไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

 

ความคิดเห็น 

TSQC 1 

เร่ือง บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงาน 

TSQC 1 

เร่ือง การวางแผนงาน  

TSQC 1 

เร่ือง การควบคุมงาน 

TSQC 1 

เร่ือง การสอบทานงาน 

TSQC 1 

เร่ือง การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 
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1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

 1.1  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัจะทาํการจดัส่ง

แบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างท่ีได้จากการสุ่ม ซ่ึงแบบสอบถามจะใช้เทคนิคในการวดัผลของ

ขอ้มูลแบบการจดัลาํดบัคะแนน (Rating) และคาํถามในแบบสอบถามจะมีทั้งคาํถามปลายปิดและ

ปลายเปิด เพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของคาํถาม ผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง

โดยทางจดหมาย ซ่ึงแบบสอบถามแต่ละชุดนั้นไดถู้กแนบดว้ยซองจดหมายติดแสตมป์สําหรับตอบ

กลบัมายงัผูว้จิยัเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูต้อบแบบสอบถามและทาํให้แบบสอบถามท่ีกลบัมายงั

ผูว้ิจยัมากข้ึน โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2558 

 1.2  การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองทัว่ไป เช่น ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี โดย

การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อให้ทราบทศันะคติของผูใ้ห้

สัมภาษณ์ เช่น ท่านคิดว่าผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี มีคุณภาพในการทาํงานมากน้อย

เพียงใด, ท่านคิดวา่จงัหวดันนทบุรีมีความพร้อมมากนอ้ยเพียงใด กบัการนาํมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพสาํนกังานสอบบญัชี (TSQC 1) มาปฏิบติั, จากการท่ีสภาวิชาชีพบญัชีฯ มีการออกมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชี (TSQC 1) ท่านคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อสํานกังานสอบ

บญัชี และผลงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไร (โดยเฉพาะผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี), ท่านคิด

วา่องคป์ระกอบใดในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชี (TSQC 1) ท่ีจะเป็นปัญหา

และอุปสรรคมากท่ีสุดต่อการนาํมาปฏิบติั เร่ืองผลการปฏิบติังาน เช่น ปัญหาและอุปสรรคใดท่ีท่าน

คิดว่าเป็นประเด็นหลกัในเร่ืองของผลการปฏิบติังาน, ท่านคิดว่าผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดั

นนทบุรีมีความสมํ่าเสมอของคุณภาพในการปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด, ท่านคิดวา่ การควบคุมงาน

ของผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีมีการปฏิบติักนัมากนอ้ยเพียงใด, เน่ืองจากประเด็นในการ

ปรึกษาหารือท่ีเกิดข้ึน ท่ีจะถือวา่เป็นเร่ืองยากหรือง่ายนั้นข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ 

ทาํให้ไม่สามารถระบุประเด็นความยากง่ายในนโยบายและวิธีปฏิบติัได ้ท่านคิดว่าสํานกังานสอบ

บญัชีควรปฏิบติัเช่นไร เพื่อลดปัญหาดงักล่าว, มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) กาํหนดวา่

วนัท่ีในรายงานไม่ควรเป็นวนัท่ี ก่อนวนัท่ีการสอบทานการควบคุมคุณภาพเสร็จส้ิน แต่ในทาง

ปฏิบติัสํานกังานอาจไม่สามารถสอบทานงานให้เสร็จส้ินก่อนวนัออกรายงานได ้ท่านมีความเห็น
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เก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่งไร, ประเด็นดงักล่าวมีความสาํคญัมากนอ้ยเพียงใด หากสํานกังานสอบทานงาน

ไม่ทนัเวลา หรือสาํนกังานอาจระบุวนัสอบทานเป็นวนัท่ีก่อนออกรายงาน ทั้งๆ ท่ีสอบทานงานหลงั

วนัออกรายงานนั้นท่านคิดวา่จะพบปัญหาและอุปสรรคใดในกรณีท่ีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

สํานักงานสอบบัญชี (TSQC1) มีการกําหนดให้มีการแต่งตั้ งผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพ

(โดยเฉพาะสาํนกังานขนาดเล็กและผูส้อบบญัชีอิสระ)  

  เร่ืองอ่ืนๆ เช่น เน่ืองจากการดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

สํานกังานสอบบญัชีจะเป็นการเพิ่มภาระหนา้ท่ีให้กบัสํานกังานสอบบญัชี ท่านคิดวา่สภาวิชาชีพฯ 

หรือผูมี้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการดาํเนินการอะไรบา้ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือสํานกังานสอบบญัชี

ในประเด็นดงักล่าว, จากการท่ีสภาวิชาชีพบญัชีฯ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและสํานกังานสอบบญัชี เพื่อทาํหนา้ท่ีในการตรวจ

เยี่ยมสํานักงานสอบบญัชีเพื่อตรวจสอบถึงการดาํเนินการว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นไป 

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่นั้น ท่านคิดว่าจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เพียงใด, เน่ืองจากสภาวิชาชีพบญัชีฯ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีในการเข้า

ตรวจสอบสํานกังานสอบบญัชีท่านคิดว่าระบบหรือขั้นตอนในการเขา้ตรวจเยี่ยม สํานกังานสอบ

บญัชีนั้นควรมีรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอน อย่างไร, ภายหลงัจากประเทศไทยมีการปฏิบติัตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชี(TSQC1) แลว้ ท่านคิดวา่สภาพการณ์ของผูส้อบ

บญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีโดยรวมจะเป็นอยา่งไร 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมจากหนงัสือวารสาร ส่ิงพิมพ์

เอกสาร รายงาน และขอ้มูลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีแหล่งมาจากท่ีต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเอกสาร และเวบ็

ไซดบ์นระบบอินเตอร์เน็ต เช่น 

          มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังาน 

         ปิยมาศ  เรืองแสงรอบ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552, น. 83-95) ไดก้ล่าวไวว้่า จาก

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลจากเอกสารทางบญัชี พบวา่ ผลการปฏิบติังานสอบบญัชี การสอบทานการควบคุม

คุณภาพการปฏิบติังานมีปัญหาและอุปสรรคใดในทางปฏิบติัหากตอ้งจดัให้มีการสอบทานคุณภาพ

งานสอบบญัชีให้เสร็จส้ินก่อนการออกรายงานผูส้อบบญัชีผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนเห็นว่า การ

ตรวจสอบและระยะเวลาในการเผยแพร่งบการเงินมีระยะเวลาจาํกดั และส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลา
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เดียวกนั ซ่ึงจะทาํใหก้ารสอบทานคุณภาพงานสอบบญัชีก่อนการออกรายงานผูส้อบบญัชีเป็นไปได้

ยาก ถึงแมว้า่ระยะเวลาท่ีใช้ในการสอบทานอาจเป็นเพียง 1 วนัก็ตาม รวมทั้งประเด็นเร่ืองขาด

บุคลากรในการรับผิดชอบหนา้ท่ีดงักล่าว โดยเฉพาะบุคลากรระดบัอาวุโสท่ีมีจาํนวนนอ้ยในแต่ละ

สํานักงาน และปัญหาและอุปสรรคในการแต่งตั้งผูส้อบทานคุณภาพงานสอบบญัชี ตามแนว

ปฏิบติัการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชีขนาดเล็กและขนาดกลาง ในกรณีต่างๆ ดงัน้ี กรณีท่ี

เป็นสํานกังานเจา้ของคนเดียว (Sole Proprietor) และไม่มีผูเ้ช่ียวชาญ ผูส้อบทานคุณภาพการ

ปฏิบติังาน (Engagement Quality Control Reviewer: EQCR) อาจเป็นผูส้อบทานคุณภาพงานสอบ

บญัชี ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกคน เห็นวา่จะมีตน้ทุนการจา้งและบุคลากรไม่เพียงพอ 

เน่ืองจากผูมี้ความรู้ความสามารถและมีความอาวุโสมีจาํนวนจาํกดั และส่วนใหญ่ก็สังกดัในสํานกั

งานสอบบญัชีแลว้ ดงันั้น การใชบุ้คลากรภายนอกก็ถือวา่เป็นขอ้จาํกดัอยา่งมากทาํให้ตน้ทุนในการ

จดัสรรทรัพยากรสูงข้ึนเน่ืองจากหากปฏิบติัตามระบบทาํให้สามารถรับงานไดล้ดลง หรือตอ้งผลกั

ภาระให้แก่ลูกคา้โดยการข้ึนค่าสอบบญัชีซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานต่อไปของสํานัก

งานสอบบญัชี รวมทั้งระบบการประเมินผลไม่จูงใจใหเ้กิดการแกไ้ขหรือบทลงโทษยงัไม่เหมาะสม 

 

3.3  วธีิการวจัิย  

          งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการปฏิบติัและผลกระทบจากการปฏิบติั

ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชี (TSQC 1) ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังาน เร่ือง

บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงาน, การวางแผนงาน การควบคุมงาน และการสอบทานงาน, 

การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสําหรับผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี ทั้งน้ีเพื่อให้ผู ้

สัมภาษณ์มีอิสระท่ีจะอธิบายแนวความคิดเห็นของตวัเอง ซ่ึงดาํเนินการวิจยัโดยรวบรวมขอ้มูลจาก

แบบสอบถาม (Questionnaire) จากนั้นนาํผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อ

สรุปผลการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี  

         การวิจยัจากเอกสาร (Documentary Research ) โดยการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือและ

เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ วารสาร และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังาน 

         วธีิการวจิยัทั้งสองลกัษณะเพื่อใหท้ราบถึงการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 

(TSQC1) ดา้นการปฏิบติังาน มาใช้ในสําหรับผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี ในมุมมองของ 

คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชี สภาวชิาชีพบญัชีฯ และในมุมมองของผูส้อบ

บญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี โดยผูว้ิจยัมีสมมติฐานว่าผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี ได้
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ปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังาน อยา่งเหมาะสม 

จาํนวนลูกคา้มีผลต่อการสอบทานงานตามหลกัการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีอยา่งมีนยัสําคญั 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํ Check list สอบถามเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

ฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังาน เร่ือง บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงาน, การวางแผน

งาน การควบคุมงาน และการสอบทานงาน, การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน เพื่อให้ทราบวา่ 

ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี ได้ปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัดงักล่าวในขอ้ใดอย่างไรบา้ง 

เน่ืองจากสาํนกังานสอบบญัชีมีขนาดของการเนินงานท่ีแตกต่างกนั จึงทาํให้บางสํานกังานท่ีมีขนาด

เล็กกว่าหรือผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี ไม่ได้นํามาตรฐานฉบบัดงักล่าวบางข้อมาถือ

ปฏิบติั การสอบถามถึงการนํามาตรฐานฉบบัดังกล่าวมาใช้ก่อนเข้าสัมภาษณ์จึงมีความจาํเป็น 

เพื่อให้การสัมภาษณ์ตรงประเด็น และเพิ่มความเขา้ใจในประเด็นท่ีสัมภาษณ์ เช่น สํานกังานไดมี้

การกาํหนดความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานให้ชดัเจนหรือไม่อยา่งไรสํานกังานได้

มีการพิจารณาตอบรับงานหรือไม่อย่างไร สํานักงานได้มีการรวบรวมขอ้มูลธุรกิจท่ีตรวจสอบ

หรือไม่อย่างไร เพื่อให้ผูส้ัมภาษณ์และผูถู้กสัมภาษณ์ทราบถึงขอบเขตของการสัมภาษณ์และ

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บ ผูว้ิจยัจึงไดมี้การจดัทาํวิธีการวิจยั ดงัภาพท่ี 3.2 เพื่อเป็นการสุ่มเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งการทาํวจิยัในคร้ังน้ี 
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ภาพที ่3.2  วธีิการวจัิย 

 

 

 

วธีิการวจิยั 

การใชแ้บบสัมภาษณ์ 

ใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบสโนว์

บอลหรือแบบลูกโซ่ (Snow Ball or 

Chain Sampling) ซ่ึงเป็นการเลือก

ตวัอยา่งในลกัษณะแบบต่อเน่ือง  

ตวัอยา่งแรกในการศึกษาคร้ังน้ี คือ

ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี 

จาํนวน 879 ราย 

ตวัอยา่งแรก ซ่ึงเป็นผูแ้นะนาํผูส้อบ

บญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีราย

ถดัไปจึงไดผู้ป้ระกอบการ 5 

สาํนกังาน  

การใชแ้บบสอบถาม 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตในจงัหวดันนทบุรี 

คือ 275 คน  

ทาํการส่งแบบสอบถามจาํนวน 400 

ฉบบั  
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3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

         ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ศึกษาจากประชากรท่ีเป็นผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตในจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 400 คน จากจาํนวนประชากรตามรายช่ือผูส้อบบญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 879 คน (สํานกัพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั

นนทบุรี, 2557) กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาอีกกลุ่มหน่ึงเพื่อการสัมภาษณ์คือผูป้ระกอบการสํานกั

งานสอบบญัชีจาํนวน 5 สํานักงาน จากจาํนวนทั้งหมด 60 สํานักงาน (สํานักพฒันาธุรกิจการคา้

จงัหวดันนทบุรี, 2557)  

 

3.5  วธีิการสุ่มตัวอย่าง  

           ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคาํนวณไดจ้ากสูตรของ Taro Yamane  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 0.05 

            n = N 

      1 + N(e)2 

           โดยท่ี n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

           N คือ จาํนวนประชากรทั้งหมด 

            e คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ซ่ึงเท่ากบั 0.05 

          (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555) 

 

           กลุ่มตวัอย่าง สําหรับการวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในจังหวดันนทบุรี 

จาํนวน 879 คน โดยกาํหนดให้ค่าความคลาดเคล่ือนคือ 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมนั 95% สามารถ

คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

 

n  =          879             =  274.90 

                               1+879(0.05x0.05) 

           

 3.5.1  แบบสอบถาม ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในจงัหวดันนทบุรี คือ 

275 คน ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดท้าํการส่งแบบสอบถามจาํนวน 400 ฉบบั เน่ืองจากผูว้ิจยัคาดว่าอตัราการ

ตอบกลับจะมีน้อยจึงได้เพ่ิมจํานวนในการส่งแบบสอบถามเพ่ือให้ได้การตอบกลับตามที่ได้

คาํนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของผู้สอบบัญชีในจังหวัดนนทบุรี 
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 3.5.2  แบบสัมภาษณ์ ใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบสโนวบ์อลหรือแบบลูกโซ่ (Snow Ball or 

Chain Sampling) ซ่ึงเป็นการเลือกตวัอยา่งในลกัษณะแบบต่อเน่ือง โดยท่ีตวัอยา่งแรกจะเป็นผูใ้ห้

คาํแนะนาํในการเลือกตวัอย่างถดัไป และมีการแนะนาํต่อไปจนกระทัง่ไดข้นาดตวัอย่างตามท่ี

ตอ้งการ (เทพศกัด์ิ  บุณยรัตพนัธ์ุ, 2555: ออนไลน์) โดยตวัอยา่งแรกในการศึกษาคร้ังน้ี ผูส้อบบญัชี

อิสระในจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 879 ราย (สํานกัพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดันนทบุรี, 2557) วิธีการ 

เลือกผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีรายหน่ึงในจงัหวดันนทบุรีจากรายช่ือท่ีได้มานั้นเป็น

ตวัอยา่งแรก ซ่ึงจะเป็นผูแ้นะนาํผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีรายถดัไป และจากการแนะนาํ

ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีอยา่งต่อเน่ืองกนัไปน้ีเอง จึงไดผู้ป้ระกอบการสํานกังานสอบ

บญัชีจาํนวน 5 สํานกังาน จากจาํนวนทั้งหมด 60 สํานกังาน (สํานกัพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั

นนทบุรี, 2557) 

 

3.6  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

      3.6.1  แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ แบบสอบถามโดยอาศยัขอ้มูลจาก

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

          ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามสํานกังานสอบบญัชีไดแ้ก่ ตาํแหน่งวุฒิ

การศึกษาสูงสุด และอายุของผูต้อบแบบสอบถาม รูปแบบการประกอบการ ระยะเวลาท่ีให้บริการ 

งานบริการท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ จาํนวนลูกคา้ท่ีให้บริการ จาํนวนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และจาํนวนผูช่้วย

ผูส้อบบญัชีของสาํนกังานสอบบญัชีรวมถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

ฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังาน เร่ือง บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงาน การวางแผน

งาน การควบคุมงาน การสอบทานงาน และการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน  

          ส่วนท่ี 2 การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังาน 

มาปฏิบติัในสํานักงาน โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบั

ดงักล่าว ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามมาตรฐานในแต่ละองคป์ระกอบของระบบการควบคุมคุณภาพท่ี

ทาํการศึกษาในคร้ังน้ี คือ บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงาน การวางแผนงาน การควบคุมงาน 

การสอบทานงาน และการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน  

         ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 

(TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังาน เร่ือง บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงาน การวางแผนงาน การ

ควบคุมงาน การสอบทานงาน และการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 

      3.6.2  แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้อกแบบสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อ

ทราบถึงทศันะของผูใ้หส้ัมภาษณ์และทราบปัญหาและอุปสรรคในการนาํระบบการควบคุมคุณภาพ
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งานสอบบญัชีตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับท่ี 1 ด้านการปฏิบัติงาน โดยแบ่งแบบ

สัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1  เร่ืองทัว่ไป ไดแ้ก่ 1)  ท่านคิดวา่สาํนกังานสอบบญัชีขนาดเล็กในจงัหวดั

นนทบุรีโดยรวม มีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด 2)  ท่านคิดวา่จงัหวดันนทบุรีมีความพร้อมมากเพียงใด 

กบัการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ สาํนกังานสอบบญัชี (TSQC1) มาปฏิบติั 3)  จากการท่ีสภา

วชิาชีพบญัชีฯ มีการออกมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชี(TSQC1) ท่านคิดวา่จะ

ส่งผลกระทบต่อสาํนกังานสอบบญัชี และผลงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไร(โดยเฉพาะสาํนกังานสอบ

บญัชีขนาดเล็ก) 4)  ท่านคิดวา่องคป์ระกอบใดในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชี 

(TSQC1) ท่ีจะเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีสุดต่อการนาํมาปฏิบติั 

  ส่วนท่ี 2  ผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 1)  ปัญหาและอุปสรรคใดท่ีท่านคิดวา่เป็นประเด็น

หลกัในเร่ืองของผลการปฏิบติังาน 2)  ท่านคิดวา่สาํนกังานสอบบญัชีในจงัหวดันนทบุรีมีความ

สมํ่าเสมอของคุณภาพในการปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด 3)  ท่านคิดวา่ การควบคุมงานในสาํนกั

งานสอบบญัชีในจงัหวดันนทบุรีมีการปฏิบติักนัมากนอ้ยเพียงใด 

 

3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 

         ขอ้มูลท่ีได้ทาํการเก็บรวบรวมมาจะถูกนาํมาประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อใช้

ศึกษาตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั และผูว้ิจยันาํมาใช้ในวิเคราะห์เชิงสถิติ ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูล

สําหรับกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในจงัหวดันนทบุรีจะใช้วิธี Multivariate Analysis ในการ

ทดสอบสมมติฐาน และขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะนาํมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) อีกคร้ัง เพื่ออธิบายระดบัการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพสาํนกังานสอบบญัชี (TSQC 1) ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังาน เร่ืองบทบาทของผูส้อบบญัชีท่ี

รับผิดชอบงาน, การวางแผนงาน การควบคุมงาน และการสอบทานงาน, การสอบทานการควบคุม

คุณภาพงาน สาํหรับผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้การวดัระดบัการปฏิบติัตามมาตรฐาน และกาํหนดเกณฑ์การให้

คะแนนในแต่ละขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตาม

แบบ ของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) กาํหนดการให้คะแนนการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 

1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสํานกังานเป็น 5 ระดบั (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 น. 

100-103) ดงัน้ี  
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ระดบัการปฏิบติั ระดบัคะแนน 

มากท่ีสุด 5 คะแนน 

มาก 4 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 

นอ้ย 2 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 

 

ระดบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละระดบันั้นใหสู้ตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

 ช่วงความกวา้งของขอ้มูลในแต่ละชั้น    =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด    

              จาํนวนชั้น 

=  5 – 1    

      5     

=  0.80 

        

สามารถแปลความหมายของระดบัระดบัการปฏิบติั ไดด้งัน้ี 

 

ค่าเฉล่ีย ระดบัการปฏิบติั 

4.21 – 5.00  มากท่ีสุด 

3.41 – 4.20  มาก 

2.61 – 3.40  ปานกลาง 

1.81 – 2.60  นอ้ย 

1.00 – 1.80  นอ้ยท่ีสุด 

 

           การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อทราบทศันะของ

ผูใ้หส้ัมภาษณ์และทราบปัญหาและอุปสรรคในการนาํระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบไปดว้ยสาระสาํคญัดงัน้ี  

 ความมีคุณภาพในการทาํงานขอผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีมีมากนอ้ยเพียงใด 

และความพร้อมในการนาํของผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีมีความพร้อมมากนอ้ยเพียงใดกบั

การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชี (TSQC 1) มาปฏิบติั ความคิดเห็นเก่ียวกบั
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สภาวิชาชีพบญัชีฯ ท่ีไดมี้การออกมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชี (TSQC 1) จะ

ส่งผลกระทบต่อสํานกังานสอบบญัชี และผลงานของผูส้อบบญัชีอย่างไร (โดยเฉพาะผูส้อบบญัชี

อิสระในจงัหวดันนทบุรี) ความคิดเห็นว่าองค์ประกอบใดในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานัก

งานสอบบญัชี (TSQC 1) ท่ีจะเป็นปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุดต่อการนาํมาปฏิบติั ความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคใดท่ีเป็นประเด็นหลักในเร่ืองของผลการปฏิบติังาน ความคิดเห็น

เก่ียวกบัผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีถึงเร่ืองความสมํ่าเสมอของคุณภาพในการปฏิบติังาน

มากน้อยเพียงใด ความคิดเห็นเก่ียวกบัการควบคุมงานของผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีมี

การปฏิบติักนัมากนอ้ยเพียงใด ความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นในการปรึกษาหารือท่ีเกิดข้ึน ท่ีจะถือวา่

เป็นเร่ืองยากหรือง่ายนั้นข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ทาํให้ไม่สามารถระบุประเด็น

ความยากง่ายในนโยบายและวธีิปฏิบติัได ้ความคิดเห็นวา่สํานกังานสอบบญัชีควรปฏิบติัเช่นไรเพื่อ

ลดปัญหาดงักล่าว ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) 

กาํหนดวา่วนัท่ีในรายงานไม่ควรเป็นวนัท่ี ก่อนวนัท่ีการสอบทานการควบคุมคุณภาพเสร็จส้ิน แต่

ในทางปฏิบติัสํานักงานอาจไม่สามารถสอบทานงานให้เสร็จส้ินก่อนวนัออกรายงานได้ ความ

คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสํานกังานสอบทานงานไม่ทนัเวลา หรือสํานกังานอาจระบุวนัสอบทานเป็น

วนัท่ีก่อนออกรายงาน ทั้งๆ ท่ีสอบทานงานหลังวนัออกรายงานนั้นท่านคิดว่าจะพบปัญหาและ

อุปสรรคใดในกรณีท่ีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชี (TSQC1) มีการกาํหนดให้

มีการแต่งตั้งผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพ(โดยเฉพาะสํานกังานขนาดเล็กและผูส้อบบญัชีอิสระ) 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบ

บญัชีจะเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีให้กับสํานักงานสอบบัญชี ว่าสภาวิชาชีพฯ หรือผูมี้หน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งควรมีการดาํเนินการอะไรบา้ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือสํานักงานสอบบญัชีในประเด็น

ดงักล่าวอยา่งไร ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสภาวิชาชีพบญัชีฯ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

กาํกบัดูแลการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและสํานักงานสอบบญัชี เพื่อทาํ

หน้าท่ีในการตรวจเยี่ยมสํานักงานสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบถึงการดําเนินการว่ามีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และเป็นไป ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่นั้น จะมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลเพียงใด ความคิดเห็นเก่ียวเร่ืองท่ีสภาวิชาชีพบญัชีฯ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ฯ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีในการเขา้ตรวจสอบสํานักงานสอบบญัชีท่านคิดว่าระบบหรือขั้นตอนในการเขา้

ตรวจเยีย่ม สาํนกังานสอบบญัชีนั้นควรมีรูปแบบ วธีิการ และขั้นตอน ควรเป็นอยา่งไร ความคิดเห็น

ว่าภายหลงัจากประเทศไทยมีการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบญัชี

(TSQC1) แลว้ สภาพการณ์ของผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีโดยรวมจะเป็นอย่างไร ความ

พร้อม ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัตามระบบการควบคุมคุณภาพงานของสํานกังานสอบบญัชี
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ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังาน ขอ้เสนอแนะในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีและแนวทางในการลดปัญหาและอุปสรรคในการ

ควบคุมคุณภาพของสาํนกังานสอบบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้น

การปฏิบติังาน  

 คาํถามท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นคาํถามปลายเปิดเพื่อให้ผูส้ัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น

ได้โดยไม่มีข้อจาํกัดผูว้ิจ ัยได้พฒันาคาํถามดังกล่าวจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสําหรับ

สํานกังานท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบและการสอบทานงบกรเงิน และงานให้ความเช่ือมัน่อ่ืน

ตลอดจนบริการเก่ียวเน่ือง การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน และแนวปฏิบติัการควบคุม

คุณภาพของสํานักงานสอบบญัชีขนาดเล็กและขนาดกลาง และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวกับปัจจัยท่ีผลต่อคุณภาพงานสอบบญัชี โดยได้นําไปให้ผูช้ ํานาญการด้านการสอบบญัชี

ทบทวนคาํถามดงักล่าววา่มีความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด และไดน้าํมาปรับปรุงให้มีความเขา้ใจและ

ชดัเจนมากข้ึนการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี จะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการใช้เหตุผล

ตามหลกัตรรกะ(Logical Reasoning) เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ถึงขอ้ดี ขอ้จาํกดั วิเคราะห์ความเห็น

ปัญหาและอุปสรรคในการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของสํานกังานสอบบญัชีตามมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังานไปปฏิบติัรวมถึงขอ้เสนอแนะ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

ต่อผูส้อบบญัชีและผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

 

3.8  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

         ผลของการวิจยัจะทาํให้ทราบวา่ มีปัญหาในทางปฏิบติัอะไรบา้งและมีขอ้เสนอแนะใด

ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) การควบคุมคุณภาพสําหรับ

สํานกังานท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือมัน่อ่ืน

ตลอดจนบริการเก่ียวเน่ือง ดา้นการปฏิบติังาน โดยเฉพาะเร่ือง บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบ

งาน, การวางแผนงาน การควบคุมงาน และการสอบทานงาน และการสอบทานการควบคุมคุณภาพ

งาน ปัญหาและอุปสรรคในการวิจยัพร้อมกบัการเสนอแนะแนวทางในการขยายผลการวิจยัใน

ประเด็นท่ีได้เพิ่มเติมจากการวิจยั เพื่อให้ผูส้นใจนําไปขยายผลในการวิจยัคร้ังต่อไป หรือเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆ  

         ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัจะเปรียบเทียบผลการศึกษาปัญหาและผลการะทบ

จากการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชีมาใชใ้นประเทศไทย (ณัชชารีย ์  จุรีย์

โรจน์ และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 2555) โดยผูว้จิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบจาก

การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ สํานกังานสอบบญัชี มาใชใ้นประเทศไทย ซ่ึงไดท้าํการศึกษา
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และรวบรวมขอ้มูลโดยการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยัและบทความ โดยเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามและสัมภาษณ์ผูส้อบบญัชีและนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์สถิติเชิงอา้งอิงโดยใชก้ารวเิคราะห์

ปัจจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการใชเ้หตุผลตามหลกัตรรกะ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

ปัญหาและผลกระทบจากการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบญัชีมาใช้ ผล

การศึกษาพบวา่ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจากการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชี

มาใชใ้นระดบัภาพรวม 3 อนัดบัแรกคือ ปัญหาดา้นทรัพยากรบุคคล ปัญหาดา้นการติดตามผล และ

ปัญหาด้านผลการปฏิบติังาน นอกจากน้ี ยงัพบว่า สํานักงานสอบบญัชีขนาดใหญ่ไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบญัชีมาใช้ ในขณะท่ีสํานัก

งานสอบบญัชีขนาดกลางและขนาดเล็กไดรั้บผลกระทบเล็กนอ้ย เน่ืองจากปริมาณงานและตน้ทุนท่ี

เพิ่มข้ึน 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

         การวิจยัเร่ือง “มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ด้านการปฏิบติังาน สําหรับ

ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี” ผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการวิจยัออกเป็นสองส่วนไดแ้ก่ผลสรุปจาก

การวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามและผลการการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามสําหรับงานวิจยัเร่ือง “มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 

ด้านการปฏิบติังาน สําหรับผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี” โดยขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีส่ง

แบบสอบถามมีจาํนวน 400 ชุด ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวน 275 ชุด คิดเป็นร้อยละ 68.75 

แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมาไดน้ั้นเป็นขอ้มูลท่ีเพียงพอและน่าเช่ือถือ เน่ืองจากเก็บรวบรวมมาได้

มากกวา่ร้อยละ 60 ของแบบสอบถามทีตอ้งการทั้งหมด (บุญธรรม จิตอนนัต,์2540 : 91-92) โดยนาํ

ขอ้มูลตวัอย่างท่ีเก็บรวบรวมมาได้จาํนวน 275 คน ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมาทาํการ

วิเคราะห์ ด้วยวิธีการทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์ไว ้2 

ส่วนดงัต่อไปน้ี   

         4.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 

(TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสาํนกังาน 

 4.3  ผลจากการสัมภาษณ์ 

 

4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

รูปแบบการประกอบการ ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ จาํนวนลูกคา้ท่ีใหบ้ริการต่อปี จาํนวนผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพฉบบัท่ี1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังาน แสดงผลจาํนวนและร้อยละ ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจาํแนกตาม เพศ 

 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 121 44.0 

หญิง 154 56.0 

รวม 275 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.1  พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี

ประกอบไปดว้ยเพศ ชาย และ หญิง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คือเป็นเพศหญิง ร้อยละ 

56.0 และเพศชาย ร้อยละ 44.0 

 

ตารางที ่4.2  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจาํแนกตาม อายุ 

 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

20-29 ปี 13 4.7 

30-39ปี 104 37.8 

40-49 ปี 121 44.0 

50 ปีข้ึนไป 37 13.5 

รวม 275 100.0 

 

         จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีส่วน

ใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วง 40-49 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือช่วงอายุ 30-39 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 37.8อายอุยูใ่นช่วง 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 13.5 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยอยูใ่นช่วงอายุ 20-

29 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.7 
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ตารางที่ 4.3  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี - - 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 144 52.0 

สูงกวา่ปริญญาตรี 132 48.0 

รวม 275 100.0 

          

 จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีส่วน

ใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 52.0 และการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 48.0  

 

ตารางที ่4.4  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจาํแนกตาม รูปแบบการประกอบการ 

 

รูปแบบการประกอบการ จํานวน ร้อยละ 

เจา้ของคนเดียว 133 48.4 

นิติบุคคล 142 51.6 

รวม 275 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.4  พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี

ประกอบไปดว้ยเจา้ของคนเดียว และ นิติบุคคล คือรูปแบบการประกอบการนิติบุคคล ร้อยละ 51.6 

และรูปแบบการประกอบการเจา้ของคนเดียว ร้อยละ 48.4 

 

ตารางที่ 4.5  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจาํแนกตาม ระยะเวลาในการดาํเนิน

ธุรกิจ 

 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกจิ จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 109 39.6 

5-10 ปี 116 42.2 

10-15 ปี 33 12.0 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 
  

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกจิ จํานวน ร้อยละ 

16-20 ปี 7 2.5 

20 ปีข้ึนไป 10 3.6 

รวม 275 100.0 

 

         จากตารางท่ี 4.5  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีส่วน

ใหญ่มีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจอยู่ในช่วง 5-10 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ

ช่วงระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ นอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.6 ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจอยู่

ในช่วง 10-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.0 ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจอยูใ่นช่วง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 

2.5 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยอยูใ่นช่วงระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 20 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.6 

 

ตารางที่ 4.6  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจาํแนกตาม จาํนวนลูกคา้ท่ีใหบ้ริการ

ต่อปี 

 

จํานวนลูกค้าทีใ่ห้บริการต่อปี จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 50 กิจการ 26 9.5 

51-100 กิจการ 31 11.3 

101-150 กิจการ 41 14.9 

151-200 กิจการ 53 19.3 

201 กิจการข้ึนไป 124 45.1 

รวม 275 100.0 

         

  จากตารางท่ี 4.6  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ีส่วน

ใหญ่มีลูกคา้ท่ีให้บริการต่อปี จาํนวน 201 กิจการข้ึนไป มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 45.1 รองลงมาคือ

ช่วงลูกค้าท่ีให้บริการต่อปี จาํนวน 151-200กิจการ คิดเป็นร้อยละ 19.3 ลูกค้าท่ีให้บริการต่อปี

จาํนวน 101-150กิจการ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ลูกคา้ท่ีให้บริการต่อปีจาํนวน 51-100กิจการ คิดเป็น

ร้อยละ 11.3 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยอยูใ่นช่วงลูกคา้ท่ีให้บริการต่อปี จาํนวน นอ้ยกวา่ 50 กิจการ คิด

เป็นร้อยละ 9.5 
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ตารางที่ 4.7  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจาํแนกตาม จาํนวนผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต 

 

จํานวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน ร้อยละ 

1-3คน 181 65.8 

4-6คน 69 25.1 

7-10คน 20 7.3 

10คนข้ึนไป 5 1.8 

รวม 275 100.0 

 

         จากตารางท่ี 4.7  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีส่วน

ใหญ่มีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวน 1-3คน ข้ึนไป มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมาคือช่วง

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวน 4-6คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาํนวน 7-10คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.3 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยอยูใ่นช่วงผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวน 10คนข้ึนไป คิด

เป็นร้อยละ 1.8 

 

ตารางที่ 4.8  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจาํแนกตาม จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

 

จํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จํานวน ร้อยละ 

1-3คน 74 26.9 

4-6คน 102 37.1 

7-10คน 54 19.6 

10คนข้ึนไป 45 16.4 

รวม 275 100.0 

 

         จากตารางท่ี 4.8  พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีส่วน

ใหญ่มีผูช่้วยผูส้อบบญัชี จาํนวน 4-6คน มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมาคือช่วงผูช่้วยผูส้อบ

บญัชี จาํนวน 1-3คนคิดเป็นร้อยละ 26.9 ผูช่้วยผูส้อบบญัชีจาํนวน 7-10คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 ส่วน

กลุ่มตวัอยา่งนอ้ยอยูใ่นช่วงผูช่้วยผูส้อบบญัชี จาํนวน 10คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 16.4 
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ตารางที ่4.9  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจาํแนกตาม ความรู้ความเขา้ใจ 

เก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังาน 

 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพฉบับที ่1  

(TSQC 1) ด้านการปฏิบัติงาน 

ใช่ ไม่ใช่ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 

1 มีผลบงัคบัใชเ้ร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2557 เป็นตน้ไป 

269 97.8 6 2.2 

2. ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพมี

ขอบเขตการบงัคบัใชท้ั้งกบั  

สานกังานสอบบญัชีทุกแห่งท่ีมี

ผูส้อบบญัชี และผูส้อบบญัชีอิสระ

คนเดียว 

255 92.7 20 7.3 

3. ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่

องคป์ระกอบของระบบการควบคุม

คุณภาพ มี 6 ดา้น 

244 88.7 31 11.3 

4. ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่การ

ปฏิบติัและยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ 

ถือวา่เป็นการปฏิบติัตามมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ 

257 93.5 18 6.5 

5. ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่การ

จดัทาํแผนงานสอบบญัชี และ

แนวทางการสอบบญัชี ถือวา่เป็นการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ 

259 94.2 16 5.8 
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         จากตารางท่ี 4.9  พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีมี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังาน ดงั

รายละเอียดต่อไปน้ี 

 ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 มีผลบงัคบัใชเ้ร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบวา่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 97.8 และ

ตอบไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 2.2  

 ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่มาตรฐานการควบคุมคุณภาพมีขอบเขตการบงัคบัใชท้ั้ง

กบั สานกังานสอบบญัชีทุกแห่งท่ีมีผูส้อบบญัชี และผูส้อบบญัชีอิสระคนเดียว กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ตอบวา่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 92.7 และตอบไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 7.3 

 ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่องคป์ระกอบของระบบการควบคุมคุณภาพ มี 6 ดา้น 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบวา่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 88.7 และตอบไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 11.3 

 ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่การปฏิบติัและยึดมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ ถือวา่เป็นการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบวา่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 93.5 และ

ตอบไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 6.5 

 ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่การจดัทาํแผนงานสอบบญัชี และแนวทางการสอบบญัชี 

ถือวา่เป็นการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบวา่ใช่ คิดเป็นร้อย

ละ 94.2 และตอบไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 5.8 

 

4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC 1) ด้าน

การปฏิบัติงานมาปฏิบัติในสํานักงาน 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) 

ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสํานกังาน ประกอบดว้ย ดา้นบทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบ

งาน ด้านการวางแผนงาน ดา้นการควบคุมงาน ดา้นการสอบทานงาน และด้านการสอบทานการ

ควบคุมคุณภาพงาน แสดงผลจาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ียและ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที่ 4.10  แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการนาํมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสํานกังาน ดา้นบทบาทของ

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงาน 

 

ด้านบทบาทของผู้สอบ

บัญชีทีรั่บผดิชอบงาน 

ระดับการปฏิบัต ิ(ร้อยละ)  

Χ  S.D. 
ระดับการ

ปฏิบัติ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ส่ือสารไปยงัผูบ้ริหาร

หลกัและผูมี้หนา้ท่ี

กาํกบัดูแลของลูกคา้ 

เก่ียวกบัตวับุคคลและ

บทบาทหนา้ท่ีของผู ้

สอบบญัชีท่ีรับผดิ 

ชอบงานดงักล่าว 

108 146 21 - - 4.32 0.61 มากท่ีสุด 

(39.3) (53.1) (7.6) - -    

2. ความเขา้ใจและ

ประสบการณ์จริงใน

งานท่ีมีลกัษณะและ

ความซบัซอ้น

ใกลเ้คียงกนั จาก 

การฝึกอบรมและการ

มีส่วนร่วมท่ีเหมาะสม 

96 160 19 - - 4.28 0.58 มากท่ีสุด 

(34.9) (58.2) (6.9) - -    

3. ความเขา้ใจใน

มาตรฐานวชิาชีพและ

ขอ้กาํหนดทาง

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

91 166 18 - - 4.27 0.57 มากท่ีสุด 

(33.1) (60.4) (6.5) - -    

4. ความรู้และความ

เช่ียวชาญดา้นเทคนิค 

รวมถึงความรู้ดา้น

เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

90 153 31 1 - 4.21 0.64 มากท่ีสุด 

(32.7) (55.6) (11.3) (0.4) -    
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 

 

ด้านบทบาทของผู้สอบ

บัญชีทีรั่บผดิชอบงาน 

ระดับการปฏิบัต ิ(ร้อยละ)  

Χ  S.D. 
ระดับการ

ปฏิบัติ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

5. ความรู้เก่ียวกบั

อุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีลูกคา้

ดาํเนินธุรกิจอยู ่

101 149 25 - - 4.28 0.62 มากท่ีสุด 

(36.7) (54.2) (9.1) - -    

6. ความสามารถในการ

ใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผู ้

ประกอบวชิาชีพ และ

ความเขา้ใจนโยบาย

และวธีิปฏิบติัเก่ียวกบั

การควบคุมคุณภาพ

ของสาํนกังาน 

112 151 12 - - 4.36 0.57 มากท่ีสุด 

(40.7) (54.9) (4.4) - -    

เฉลีย่ 4.28 0.47 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.10  พบวา่ การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้น

การปฏิบติังานมาปฏิบติัในสํานักงาน ด้านบทบาทของผูส้อบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน ของกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( Χ = 

4.28, S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปหา

นอ้ย ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ และความเขา้ใจนโยบายและวิธี

ปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพของสํานกังาน (Χ =4.36 , S.D. =0.57) รองลงมาคือ ส่ือสารไป

ยงัผูบ้ริหารหลกัและผูมี้หนา้ท่ีกาํกบัดูแลของลูกคา้ เก่ียวกบัตวับุคคลและบทบาทหนา้ท่ีของผูส้อบ

บญัชีท่ีรับผิดชอบงานดงักล่าว (Χ = 4.32, S.D. = 0.61) ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

ลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่(Χ = 4.28, S.D. =0.62 ) ความเขา้ใจและประสบการณ์จริงในงานท่ีมีลกัษณะ

และความซบัซอ้นใกลเ้คียงกนั จากการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสม (Χ = 4.28, S.D. = 

0.58) ความเขา้ใจในมาตรฐานวิชาชีพและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (Χ = 4.27, S.D. 
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=0.64) และความรู้และความเช่ียวชาญด้านเทคนิค รวมถึงความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เก่ียวขอ้ง (Χ = 4.21, S.D. = 0.64) ตามลาํดบั  

 

ตารางที่ 4.11  แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการนาํมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสาํนกังาน ดา้นการวางแผนงาน 

 

ด้านการวางแผนงาน 

ระดับการปฏิบัต ิ(ร้อยละ)  

Χ  S.D. 
ระดับการ

ปฏิบัติ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. กลุ่มผูป้ฏิบติังานไดรั้บ

การอธิบายสรุป

เก่ียวกบังานอยา่งไร 

เพื่อใหเ้ขา้ใจถึง

วตัถุประสงคข์องงานท่ี

จะทาํ 

113 147 15 - - 4.36 0.58 มากท่ีสุด 

(41.1) (53.5) (5.5) - -    

2. กระบวนการต่าง ๆ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานการ

ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

116 142 17 - - 4.36 0.60 มากท่ีสุด 

(42.2) (51.6) (6.2) - -    

3. กระบวนการต่าง ๆ 

ของการควบคุมดูแล 

การฝึกอบรมพนกังาน

และการสอนพนกังาน

แบบตวัต่อตวั 

110 136 28 1 - 4.29 0.66 มากท่ีสุด 

(40.0) (49.5) (10.2) (0.4) -    

4. การจดบนัทึกท่ี

เหมาะสมเก่ียวกบังาน

ท่ีทาํแลว้และระยะเวลา

และขอบเขตของการ

สอบทาน 

 

115 142 17 1 - 4.35 0.61 มากท่ีสุด 

(41.8) (51.6) (6.2) (0.4) -    
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 

 

  

 

 

ด้านการวางแผนงาน 

ระดับการปฏิบัติ (ร้อยละ)  

Χ  S.D. 
ระดับการ

ปฏิบัติ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

5. กระบวนการต่าง ๆ ใน

การทาํนโยบายและวธีิ

ปฏิบติัใหเ้ป็นปัจจุบนั 

115 141 19 - - 4.35 0.61 มากท่ีสุด 

(41.8) (51.3) (6.9) - -    

เฉลีย่ 4.34 0.49 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.11  พบวา่ การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้น

การปฏิบัติงานมาปฏิบัติในสํานักงาน ด้านการวางแผนงาน ของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาท่ีตอบ

แบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Χ = 4.34, S.D. = 0.49) เม่ือ

พิจารณารายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ  เ รียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

กระบวนการต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง (Χ = 4.36, S.D. = 0.60) 

รองลงมาคือ กลุ่มผูป้ฏิบัติงานได้รับการอธิบายสรุปเก่ียวกับงานอย่างไร เพื่อให้เข้าใจถึง

วตัถุประสงคข์องงานท่ีจะทาํ (Χ = 4.36, S.D. =0.58) การจดบนัทึกท่ีเหมาะสมเก่ียวกบังานท่ีทาํ

แลว้และระยะเวลาและขอบเขตของการสอบทาน และกระบวนการต่าง ๆ ในการทาํนโยบายและวิธี

ปฏิบติัให้เป็นปัจจุบนั (Χ = 4.35, S.D. = 0.61) เท่ากนั และกระบวนการต่าง ๆ ของการ

ควบคุมดูแล การฝึกอบรมพนกังานและการสอนพนกังานแบบตวัต่อตวั (Χ =4.29 , S.D. =0.66) 

ตามลาํดบั  

 

ตารางที่ 4.12  แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการนาํมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสาํนกังาน ดา้นการควบคุมงาน 

ด้านการควบคุมงาน 

ระดับการปฏิบัต ิ(ร้อยละ)  

Χ  S.D. 
ระดับการ

ปฏิบัติ 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

1. การติดตามความ

คืบหนา้ของงาน 

164 

(59.3) 

99 12 - - 4.55 0.58 มากท่ีสุด 

(36.0) (4.4) - -    
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 

 

ด้านการควบคุมงาน 

 

ระดับการปฏิบัต ิ(ร้อยละ)  

Χ  S.D. 
ระดับการ

ปฏิบัติ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

2. การพิจารณาทกัษะ

ความรู้และ

ความสามารถของ

สมาชิกแต่ละคนใน

กลุ่มผูป้ฏิบติังานวา่

บุคคลเหล่านั้นมีเวลา

เพียงพอในการ

ปฏิบติังานหรือไม่ มี

ความเขา้ใจในคาํสั่งท่ี

ไดรั้บหรือไม่ และได้

ปฏิบติังานตามแนวท่ี

ไดว้างแผนไวส้าํหรับ

งานนั้น 

154 106 14 1 - 4.50 0.61 มากท่ีสุด 

(56.0) (38.5) (5.1) (0.4) -    

3. การพิจารณาและ

ตดัสินใจเร่ืองท่ีสาํคญั

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งการ

ปฏิบติังาน การ 

พิจารณาความสาํคญั

ของเร่ืองดงักล่าว และ

การปรับเปล่ียนแนวท่ี

ไดว้างแผนไวอ้ยา่ง 

เหมาะสม 

 

 

144 120 11 - - 4.48 0.58 มากท่ีสุด 

(52.4) (43.6) (4.0) - -    

DPU



82 
 

ตารางที ่4.12  (ต่อ) 

 

 

ด้านการควบคุมงาน 

 

ระดับการปฏิบัต ิ(ร้อยละ)  

Χ  S.D. 
ระดับการ

ปฏิบัติ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

4. การระบุเร่ืองต่าง ๆ 

เพื่อการปรึกษาหารือ

หรือเพื่อการพิจารณา

โดยสมาชิกในกลุ่ม 

ผูป้ฏิบติังานท่ีมี

ประสบการณ์มากกวา่

ในระหวา่งการ

ปฏิบติังาน 

100 157 18 - - 4.30 0.58 มากท่ีสุด 

(36.4) (57.1) (6.5) - -    

เฉลีย่ 4.46 0.45 มากท่ีสุด 

 

  จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้น

การปฏิบัติงานมาปฏิบัติในสํานักงาน ด้านการควบคุมงาน ของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาท่ีตอบ

แบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Χ = 4.46, S.D. = 0.45) เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การติดตาม

ความคืบหน้าของงาน (Χ = 4.55, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ การพิจารณาทกัษะความรู้และ

ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผูป้ฏิบติังานว่าบุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการ

ปฏิบติังานหรือไม่ มีความเขา้ใจในคาํสั่งท่ีไดรั้บหรือไม่ และไดป้ฏิบติังานตามแนวท่ีไดว้างแผนไว้

สําหรับงานนั้น (Χ = 4.50, S.D. = 0.61) การพิจารณาและตดัสินใจเร่ืองท่ีสําคญัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ระหว่างการปฏิบติังาน การพิจารณาความสําคญัของเร่ืองดงักล่าว และการปรับเปล่ียนแนวท่ีได้

วางแผนไวอ้ยา่งเหมาะสม (Χ = 4.48, S.D. = 0.58) และการระบุเร่ืองต่าง ๆ เพื่อการปรึกษาหารือ

หรือเพื่อการพิจารณาโดยสมาชิกในกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์มากกว่าในระหว่างการ

ปฏิบติังาน (Χ =4.30, S.D. =0.58) ตามลาํดบั  
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ตารางที่ 4.13  แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการนาํมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสาํนกังานดา้นการสอบทานงาน 

 

ด้านการสอบทานงาน 

ระดับการปฏิบัต ิ(ร้อยละ)  

Χ  S.D. 
ระดับการ

ปฏิบัติ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ไดมี้การปฏิบติังาน

ตามมาตรฐานวชิาชีพ

และขอ้กาํหนดทาง

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

101 162 12 - - 4.32 0.55 มากท่ีสุด 

(36.7) (58.9) (4.4) - -    

2. ไดมี้การนาํเร่ืองท่ี

สาํคญัต่าง ๆ มา

พิจารณาแลว้ 

95 162 18 - - 4.28 0.58 มากท่ีสุด 

(34.5) (58.9) (6.5) - -    

3. ไดมี้การปรึกษาหารือ

ท่ีเหมาะสมและไดมี้

การจดบนัทึกและนาํ

ขอ้สรุปท่ีไดไ้ปปฏิบติั 

103 155 17 - - 4.31 0.58 มากท่ีสุด 

(37.5) (56.4) (6.2) - -    

4. มีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งปรับเปล่ียน

ลกัษณะ ระยะเวลา 

และขอบเขตของงาน

ท่ีทาํ 

84 147 44 - - 4.15 0.67 มาก 

(30.5) (53.5) (16.0) - -    

5. งานท่ีทาํสนบัสนุน

ขอ้สรุปท่ีไดแ้ละมีการ

จดบนัทึกไวอ้ยา่ง

เหมาะสม 

96 161 18 - - 4.28 0.58 มากท่ีสุด 

(34.9) (58.5) (6.5) - -    
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 

 

ด้านการสอบทานงาน 

ระดับการปฏิบัต ิ(ร้อยละ)  

Χ  S.D. 
ระดับการ

ปฏิบัติ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

6. หลกัฐานท่ีไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสม

ท่ีจะสนบัสนุน

รายงาน 

112 148 15 - - 4.35 0.58 มากท่ีสุด 

(40.7) (53.8) (5.5) - -    

7. ไดบ้รรลุวตัถุประสงค์

ของวธีิการปฏิบติังาน 

116 142 17 - - 4.36 0.60 มากท่ีสุด 

(42.2) (51.6) (6.2) - -    

เฉลีย่ 4.29 0.44 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้น

การปฏิบติังานมาปฏิบัติในสํานักงาน ด้านการสอบทานงาน ของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาท่ีตอบ

แบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Χ = 4.29, S.D. = 0.44) เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ไดบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์องวิธีการปฏิบติังาน (Χ =4.36, S.D. =0.60) รองลงมาคือ หลกัฐานท่ีไดรั้บเพียงพอ

และเหมาะสมท่ีจะสนบัสนุนรายงาน (Χ =4.35, S.D. = 0.58) ไดมี้การปฏิบติังานตามมาตรฐาน

วิชาชีพและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (Χ =4.32, S.D. =0.55) ไดมี้การปรึกษาหารือท่ี

เหมาะสมและไดมี้การจดบนัทึกและนาํขอ้สรุปท่ีไดไ้ปปฏิบติั (Χ = 4.31, S.D. =0.58) ไดมี้การนาํ

เร่ืองท่ีสาํคญัต่าง ๆ มาพิจารณาแลว้ และงานท่ีทาํสนบัสนุนขอ้สรุปท่ีไดแ้ละมีการจดบนัทึกไวอ้ยา่ง

เหมาะสม (Χ = 4.28, S.D. = 0.58) และมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนลกัษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตของงานท่ีทาํ (Χ =4.15, S.D. = 0.67) ตามลาํดบั  
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ตารางที่ 4.14  แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการนาํมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสํานกังาน ดา้นการสอบทาน

การควบคุมคุณภาพงาน 

 

ด้านการสอบทานการ

ควบคุมคุณภาพงาน 

ระดับการปฏิบัต ิ(ร้อยละ)  

Χ  S.D. 
ระดับการ

ปฏิบัติ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ลกัษณะของงาน 

รวมถึงขอบเขตท่ีงาน

นั้นเก่ียวขอ้งกบั

ผลประโยชน์

สาธารณะ 

133 111 31   4.37 0.68 มากท่ีสุด 

(48.4) (40.4) (11.3)      

2. การตรวจพบ

สถานการณ์หรือ

ความเส่ียงท่ีไม่ปกติ

ในงานหรือประเภท

ของงาน 

107 108 36 24  4.08 0.93 มาก 

(38.9) (39.3) (13.1) (8.7)     

3. การมีกฎหมายหรือ

ขอ้กาํหนดท่ี

กาํหนดใหมี้การสอบ

ทานการควบคุม

คุณภาพงาน 

123 127 24 1  4.35 0.65 มากท่ีสุด 

(44.7) (46.2) (8.7) (0.4)     

เฉลีย่ 4.27 0.62 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้น

การปฏิบติังานมาปฏิบติัในสาํนกังาน ดา้นการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ของกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Χ = 4.27, S.D. = 

0.62) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ 

การมีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดท่ีกาํหนดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (Χ = 4.35, S.D. 

=0.65) รองลงมาคือ ลกัษณะของงาน รวมถึงขอบเขตท่ีงานนั้นเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์สาธารณะ 
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(Χ =4.37, S.D. = 0.68) และการตรวจพบสถานการณ์หรือความเส่ียงท่ีไม่ปกติในงานหรือประเภท

ของงาน (Χ =4.08 , S.D. =0.93) ตามลาํดบั  

 

ตารางที่ 4.15  แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการนาํมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสาํนกังาน 

 

การนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที ่1 

(TSQC 1) ด้านการปฏิบัติงานมาปฏิบัติในสํานักงาน 

Χ  S.D. ระดับการปฏิบัต ิ

บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงาน 4.28 0.47 มากท่ีสุด 

การวางแผนงาน 4.34 0.49 มากท่ีสุด 

การควบคุมงาน 4.46 0.45 มากท่ีสุด 

การสอบทานงาน 4.29 0.44 มากท่ีสุด 

การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 4.27 0.62 มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.33 0.36 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.15  พบวา่ การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการ

ปฏิบติังานมาปฏิบติัในสํานกังาน ของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Χ = 4.33, S.D. = 0.36) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุดทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การควบคุมงาน (Χ = 4.46, S.D. = 0.45) 

รองลงมาคือ การวางแผนงาน (Χ = 4.34, S.D. =0.49) การสอบทานงาน (Χ = 4.29, S.D. =0.44) 

บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงาน (Χ =4.28, S.D. =0.47) และการสอบทานการควบคุม

คุณภาพงาน (Χ = 4.27, S.D. =0.62) ตามลาํดบั  
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4.3  ผลจากการสัมภาษณ์ 

 

ตารางที ่4.16 คาํถามเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดวา่ผูส้อบ

บญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรี มี

คุณภาพในการ

ทาํงานมากนอ้ย

เพียงใด 

1, 2, และ 4 -  หากกล่าวถึงคุณภาพของสํานกังานในจงัหวดันนทบุรี

หรือผู ้สอบบัญชีอิสระในจังหวัดนนทบุรีขนาดของ

สํานักงานเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพงานสอบ

บญัชี จึงควรแบ่งตามขนาดของกิจการ วา่เป็นผูส้อบบญัชี

อิสระปฏิบติังานคนเดียว หรือเป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีสํานัก

งานสอบบญัชีท่ีมีผูช่้วยไม่เกิน 10 คน และ ผูส้อบบญัชีท่ี

มีสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมีผูช่้วย 10 ข้ึนไป สํานกังานสอบ

บญัชีท่ีมีผูช่้วยหลายคน มีความเป็นไปไดว้า่จะมีคุณภาพ

ในระดบัหน่ึง ส่วนสํานักงานสอบบญัชีท่ีมีผูช่้วยผูส้อบ

บญัชีนอ้ย หรือ ผูส้อบบญัชีอิสระท่ีปฏิบติังานคนเดียว มี

ความเป็นไปไดว้่าจะไม่มีคุณภาพดี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยั

ประกอบอ่ืนๆ อีก แต่ส่วนใหญ่สํานกังานท่ีมีผูช่้วยผูส้อบ

นอ้ยรายหรือเป็นผูส้อบบญัชีอิสระปฏิบติังานคนเดียวจะ

ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าท่ีควร เพราะบางสํานกังานท่ีมีผูส้อบ

บญัชีหน่ึงคนสามารถเซ็นรับรองงบการเงินได้มากถึง 

200 บริษทั ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะสามารถตรวจสอบได้

ครบถว้นตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทั้งน้ีไดส้อดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ  สมใจ  พัฒนกิจไพโรจน์  และคณะ 

(2540) ท่ีกล่าวไวว้่าผูส้อบบัญชีท่ีไม่ได้ตรวจสอบงบ

การเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ค่อย

มีความรับผิดชอบ ส่งผลให้การตรวจสอบบญัชีและการ

เปิดเผยข้อมูลอาจไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดวา่ผูส้อบ

บญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรี มี

คุณภาพในการ

ทาํงานมากนอ้ย

เพียงใด (ต่อ) 

3 -  สําหรับผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่

จดัอยูใ่นประเภทท่ีเรียกวา่กาํลงัพฒันาเพื่อจะให้มีคุณภาพ 

หรือมีศกัยภาพในการทาํให้มีคุณภาพมากกวา่ เพราะผูใ้ช้

งบการเงินมีหลายระดับ ดังนั้ นความสําคัญหรือความ

คาดหวังท่ีบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานรัฐท่ีใช้งบ

การเงินมองมาท่ีผูส้อบบญัชีจึงแตกต่างกนั แต่ไม่วา่ระดบั

ของการใช้งบการเงินจะแตกต่างกนัอย่างไร คุณภาพใน

การทาํงานควรเท่าเทียมกนั เพราะปฏิบติัตามมาตรฐาน

เดียวกนัและตามมาตรฐานวิชาชีพในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ

ควบคุมคุณภาพกาํหนดให้สํานกังานสอบบญัชีตอ้งจดัให้

มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี เพื่อใหแ้น่ใจวา่

การสอบบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

ฉบบัท่ี 1 และ มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 220 

5 

 

-  ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี มีคุณภาพในการ

ทาํงานมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี อนัดบั

ท่ีหน่ึง  คือ ปัจจัยด้านลูกค้า  ซ่ึงปัจจัยลูกค้า ท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชีมาก เช่น การท่ี

ผูบ้ริหารของกิจการขาดความโปร่งใสในการบริหารงาน

การท่ีลูกคา้มีระบบการควบคุมภายในท่ีไม่น่าเช่ือถือและ

การท่ีลูกคา้ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่ได้แสดงในงบการเงิน

ให้ผู ้สอบบัญชีทราบอันดับรองลงมา อันดับสองคือ 

ปัจจยัดา้นสภาวิชาชีพบญัชีฯซ่ึงปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อคุณภาพงานสอบบญัชีมากท่ีสุด คือ การท่ีมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ ยาก 

ต่อความเขา้ใจและการนาํมาปฏิบติั การขาดประสิทธิภาพ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดวา่ผูส้อบ

บญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรี มี

คุณภาพในการ

ทาํงานมากนอ้ย

เพียงใด (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (ต่อ) ในการเผยแพร่และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการ

บญัชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน

การสอบบญัชี อนัดบัท่ีสาม คือ ปัจจยัดา้นสํานกังาน ซ่ึง

ปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบญัชีมากท่ีสุด 

คือ ความไม่ชดัเจนของแนวทางการปฏิบติังานสอบบญัชี 

ภายในสํานักงานเอง อันดับท่ีส่ี  คือ ปัจจัยด้านผู ้ร่วม

วิชาชีพ ซ่ึงปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบ

บญัชีมากท่ีสุด เช่นการขาดความเป็นอิสระของสํานัก

งานสอบบญัชีอ่ืนหรือผูส้อบบญัชีอิสระอ่ืนท่ีตรวจสอบ

บริษทัในเครือ ความน่าเช่ือถือของสํานกังานสอบบญัชี

อ่ืนหรือผูส้อบบญัชีอิสระอ่ืนท่ีตรวจสอบงบการเงินของ

บริษัทในเครือ และการท่ีผูส้อบบัญชีอ่ืนท่ีตรวจสอบ

บริษทัในเครือของลูกคา้ไม่ให้ความร่วมมือในการสอบ

ทานกระดาษทาํการตรวจสอบ 

ผูว้จิยั -  การนํากฎการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชีหรือสํานัก

งานสอบบญัชีมาใชใ้นประเทศไทย น่าจะมีประโยชน์ใน

เร่ืองการเพิ่มความเป็นอิสระให้กับผู ้สอบบัญชี เพิ่ม

คุณภาพการตรวจสอบและสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูใ้ช้งบ

การเงินและคุณภาพในการทาํงานของผูส้อบบญัชีอิสระ

ในจงัหวดันนทบุรี จะกระทบโดย อนัดบัแรก คือ ปัญหา

การสอบทานและควบคุมงานตรวจสอบโดยหัวหนา้งาน 

อนัดับท่ีสองคือความรู้ความชํานาญด้านการสอบของ

พนกังานตรวจสอบและดา้นการเรียนรู้และการพฒันาคือ 

ปัญหาการพฒันาความรู้และฝึกอบรมพนกังานตรวจสอบ 

อยา่งสมํ่าเสมอ ในเร่ืองเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีการ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดวา่ผูส้อบ

บญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรี มี

คุณภาพในการ

ทาํงานมากนอ้ย

เพียงใด (ต่อ) 

 

ผูว้จิยั (ต่อ) สอบบญัชี และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งขอ้

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสอบบัญชี 

ปัญหารองลงมาคือ ปัญหาการส่งเสริมขวญักําลังใจ

พนักงาน ผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบคุณภาพงานสอบบัญชี นั่นคือ ความรู้ความ

ชาํนาญดา้นการตรวจสอบในสํานกังานสอบบญัชีแต่ละ

ประเภท และมีความเห็นวา่สาํนกังานสอบบญัชีขนาดเล็ก 

(เช่น กิจการเจ้าของคนเดียว) หรือผูส้อบบัญชีอิสระท่ี

ปฏิบัติงานคนเดียว อาจไม่ปฏิบัติการตรวจสอบตาม

ขั้นตอนตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 และ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอ่ืนๆ ท่ีกําหนดไว้หรือ

ปฏิบติัไดไ้ม่ครบถว้นตามมาตรฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบั

สํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ และ

ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎ ระเบียบหรือหลกัเกณฑ์

ในการตรวจสอบสํานักงานสอบบญัชีท่ีจดทะเบียนกับ

สภาวชิาชีพบญัชีฯ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกจนัทร์  

ปึงเจริญกุล (2547) ไดศึ้กษาความสามารถในการแข่งขนั

ของธุรกิจสอบบญัชีในประเทศไทยต่อการเปิดเสรีภาค

บริการ พบว่าปัจจยัท่ีทาํให้สํานักงานสอบบญัชีร่วมกบั

ต่างประเทศมีความสามารถในการแข่งขนัมากกวา่สํานกั

ง า น ส อ บ บัญ ชี ไ ท ย อย่ า ง มี นัย สํ า คัญ  ไ ด้แ ก่ ปั จ จัย

ความ สา มา รถ ข อง บุค ลา กร  ด้า นระดับก าร ศึก ษ า

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ การฝึกอบรม และ

ค่าตอบแทนพนักงาน ปัจจัยด้านลูกค้าด้านจํานวน

ประเภทธุรกิจ ปัจจยัขนาดสาํนกังาน 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดวา่ผูส้อบ

บญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรี มี

คุณภาพในการ

ทาํงานมากนอ้ย

เพียงใด (ต่อ) 

ผูว้จิยั (ต่อ) และปัจจยัเทคโนโลยี ผลการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า

สํานกังานสอบบญัชีร่วมกบัต่างประเทศมีความสามารถ

ในการแข่งขนัมากกว่า และเป็นปัจจยัท่ีมีความซับซ้อน

เลียนแบบได้ยาก และต้องใช้เวลาในการสร้างปัจจัย

ดงักล่าว 

2.  ท่านคิดวา่จงัหวดั

นนทบุรีมีความ

พร้อมมากนอ้ย

เพียงใด กบัการนาํ

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) มา

ปฏิบติั 

1 และ 4 -  มาตรฐานการสอบบญัชี คือแนวคิดท่ีจะระบุไวอ้ย่าง

ชัดเจนว่า ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ผูส้อบบญัชีต้องทาํ

อะไรบ้าง  และในขณะน้ีสภาวิชาชีพบัญชีได้ออก

มาตรฐานการสอบบญัชีเพื่อการควบคุมคุณภาพผูส้อบ

บัญชีให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันทุกคน โดยใช้ช่ือว่า

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชี 

(TSQC 1) มีการจดัทาํตวัอย่างกระดาษทาํการ และคู่มือ

การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีท่ีทาํงานคนเดียว หรือเป็น

สํานกังานขนาดเล็ก เพื่อให้มีการจดัทาํเอกสารหลกัฐาน

ก า รส อบ บัญ ชี ท่ี ไ ด้ม า ตร ฐา น มี ก า ร วา ง แ ผ น ก า ร

ตรวจสอบบญัชี และการประเมินความเส่ียง นอกจากน้ี 

ผูส้อบบัญชีอิสระในจังหวดันนทบุรียงัต้องรับมือกับ

ความเปล่ียนแปลงอีกอย่างหน่ึงคือ การจะมีผูส้อบบญัชี

ของอาเซียน (ACPA หรือ ASEAN Certified 

Professional Accountant) ซ่ึงทาํให้มีการทาํงานสอบ

บญัชีขา้มประเทศในหมู่สมาชิกอาเซียน เน่ืองจากการเปิด

เสรี 7 อาชีพ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) นั้นไดร้วมอาชีพนกับญัชีและผูส้อบบญัชีอยูด่ว้ย 

อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติั แต่ละประเทศอาจจะยงัมี 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

2.  ท่านคิดวา่จงัหวดั

นนทบุรีมีความ

พร้อมมากนอ้ย

เพียงใด กบัการนาํ

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) มา

ปฏิบติั (ต่อ) 

1 และ 4 

(ต่อ) 

และผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรียงัตอ้งปฏิบติั

ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชี 

(TSQC 1) เพื่อเร่ิมตน้พฒันาสายงานวชิาชีพสอบบญัชี

เพื่อกา้วไปสู่มาตรฐานระดบัสากลและเป็นการส่งเสริม

ใหผู้ส้อบบญัชีปรับตวัไดท้นักบัการเปล่ียนแปลงของ

มาตรฐานบญัชีสากลและธุรกรรมท่ีซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 

รวมทั้งหากไม่มีการเร่ิมใชม้าตรฐานการควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบบญัชี ความพร้อมจะไม่เกิดข้ึนและ

เน่ืองจากเป็นมาตรฐานท่ีสาํนกังานสอบบญัชีและผูส้อบ

บญัชีอิสระท่ีรับงานดา้นการสอบบญัชีตอ้งปฏิบติัตาม

กฎระเบียบบางอยา่งท่ีมีลกัษณะเป็นการกีดกนัอยา่ง

ออ้มๆ เช่น การกาํหนดใหผู้ท่ี้ตอ้งการจะลงลายมือช่ือ

รับรองงบการเงินในประเทศใด ตอ้งสอบเพื่อใหไ้ดรั้บ

ใบอนุญาตของผูส้อบบญัชีในประเทศนั้น และในการ

สอบตอ้งใชภ้าษาทอ้งถ่ินของชาตินั้นๆ ซ่ึงทาํใหย้ากต่อ

การไดใ้บอนุญาตจริง เป็นตน้ คาดกนัวา่ อาจมีการ

ปฏิบติังานขา้มประเทศกนัโดยไม่มีการลงลายมือช่ือ

รับรองงบการเงิน แต่คงเป็นวิธีการทาํงานร่วมกบัผูส้อบ

บญัชีทอ้งถ่ินในประเทศนั้นๆ มากกวา่ ในปัจจุบนัแมจ้ะ

ยงัไม่ถึงกาํหนดเปิด AEC ก็มีการทาํงานกนัขา้มชาติอยา่ง

ไม่เป็นทางการ แต่อาจจะทาํกนัในลกัษณะท่ีไม่มีการลง

ลายมือช่ือรับรองงบการเงินกนัขา้มประเทศ 

-  แนวโนม้การทาํงานของผูส้อบบญัชีจะมีขอ้กาํหนดให้

ตอ้งทาํตามขั้นตอนต่างๆ ตามมาตรฐานการสอบบญัชี

มากข้ึน ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งปรับตวัเองใหท้นัต่อแนวโนม้ 

DPU



93 
 

ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

2.  ท่านคิดวา่จงัหวดั

นนทบุรีมีความ

พร้อมมากนอ้ย

เพียงใด กบัการนาํ

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) มา

ปฏิบติั (ต่อ) 

1 และ 4 

(ต่อ) 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าว คาดกนัวา่ แนวโนม้ค่าสอบ

บญัชีก็จะสูงข้ึน การเสนองานในลกัษณะตดัราคาค่าสอบ

บญัชีเพื่อใหไ้ดรั้บงานน่าจะมีนอ้ยลง และกิจการจะเลือก

ผูส้อบบญัชีโดยดูจากคุณภาพงานมากข้ึน ไม่เนน้แต่ราคา

ถูกเขา้วา่เหมือนในปัจจุบนั ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1 สรุปวา่

ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี น่าจะยงัไม่มีความ

พร้อมท่ีจะนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสาํนกั

งานสอบบญัชี (TSQC 1) มาปฏิบติั เน่ืองจากการปฏิบติั

ตามมาตรฐานดงักล่าวทาํใหกิ้จการหรือผูส้อบบญัชีอิสระ

ในจงัหวดันนทบุรี มีหนา้ท่ีเพิ่มข้ึนจากหนา้ท่ีท่ีมีอยูแ่ลว้

ตามปกติ ทาํใหก้ารปฏิบติัตามมาตรฐาน มีตน้ทุนเพิ่มข้ึน 

เป็นเหตุใหผ้ลการประกอบการของกิจการหรือ

ผลตอบแทนจากงานสอบบญัชีมีกาํไรตํ่าลง และผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตบางรายอาจจะถึงกบัเลิกประกอบวชิาชีพ

สอบบญัชีไปเลย 

2 -  ผู ้สอบบัญชีอิสระในจังหวดันนทบุรีมีความพร้อม

สําหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

สํานักงานสอบบัญชี (TSQC 1)โดยให้เหตุผลว่า การ

ควบคุมคุณภาพเหมือนกบัการควบคุมภายใน ท่ีไม่ได้มี

สูตรสําเร็จว่าจะใช้ไดเ้หมือนกนัทุกสํานกังาน เพราะแต่

ละสาํนกังานมีระบบ วิธีคิด เทคนิค และกลยุทธ์ท่ีต่างกนั 

นอกจากน้ีมาตรฐานดงักล่าวได้มีการแบ่งระดบัในการ

นํามาปฏิบัติ กล่าวคือไม่ได้กําหนดว่าสํานักงานสอบ

บัญชีท่ีมีผู ้สอบบัญชีคนเดียวต้องมีระบบการควบคุม

คุณภาพครบเหมือนกบัสาํนกังานขนาดใหญ่ แต่ปัญหาคือ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

2. ท่านคิดวา่จงัหวดั

นนทบุรีมีความ

พร้อมมากนอ้ย

เพียงใด กบัการนาํ

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) 

มาปฏิบติั (ต่อ) 

2 (ต่อ) ผูส้อบบญัชีส่วนใหญ่เขา้ใจมาตรฐานผิด โดยเปรียบเทียบ

สํานักงานตนเองกับ  Big4  แล้วมองว่าตนเองไม่ มี

ความสามารถ ซ่ึงเป็นความคิดท่ีผิด ดังนั้นถ้าเข้าใจใน

มาตรฐานน้ีจริงจะไม่พบปัญหาในการนาํมาปฏิบติั 

3 -  สํานักงานสอบบญัชีมีความพร้อมในด้านความเขา้ใจ

ในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชี แต่

หากมองว่าไม่พร้อม จะเป็นในแง่ของขอ้จาํกดั ไม่ว่าจะ

เป็นเร่ืองค่าสอบบญัชีท่ีตํ่าเกินไป (เม่ือเทียบกบัประเทศ

อ่ืน) เร่ืองของเวลาท่ีต้องใช้ในการทาํงานมากข้ึน การ

เตรียมตวัให้มีความพร้อมมากข้ึน การจดัระบบภายใน

สาํนกังาน แต่ทั้งหมดน้ีจะเป็นขอ้จาํกดัในช่วงแรกเท่านั้น 

ซ่ึงภายหลงั ขอ้จาํกดัดงักล่าวจะลดลงและหมดไป 

5 หากไม่มีการเร่ิมใชม้าตรฐานการควบคุมคุณภาพ สาํนกั

งานสอบบญัชีน้ี ความพร้อมจะไม่เกิดข้ึน แต่ระยะเวลา

ในช่วงน้ีถือ เป็นการดีสาํหรับ ผูส้อบบญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรีท่ีมีการใชม้าตรฐานฉบบัน้ี เพราะ

นอกจากมาตรฐานฉบบัน้ีแลว้ ยงัมีมาตรฐานการบญัชี 

และมาตรฐานสอบบญัชีท่ีมีการปรับเปล่ียน แกไ้ขใหเ้ป็น

มาตรฐานสากลเช่นกนั 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

2.  ท่านคิดวา่จงัหวดั

นนทบุรีมีความ

พร้อมมากนอ้ย

เพียงใด กบัการนาํ

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) มา

ปฏิบติั (ต่อ) 

ผูว้จิยั -  ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีมีความพร้อม

สาํหรับการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบบญัชี (TSQC 1) เพราะเน้ือหาภายใน

มาตรฐาน ความจริงแลว้คือระบบการจดัการภายใน

สาํนกังาน และผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีควร

พฒันาวชิาชีพการสอบบญัชีไทยไปสู่ระดบัสากล พร้อม

รับการแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยปฏิบติัตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชี 

(TSQC 1) และติดตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานทาง

วชิาชีพสากล ทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการสอบบญัชี รวมถึงดา้นจรรยาบรรณวชิาชีพ   

-  ข่าวสารสภาวิชาชีพบญัชี (2557: ออนไลน์) ปัจจุบนั

ประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของ 

International Federation of Accountants (IFAC) และ

ม า ต ร ฐ า น ก า ร ส อ บ บัญ ชี ข อ ง ไ ท ย ส อ ด ค ล้อ ง กับ

มาตรฐานสากล ท่ีผ่านมา ก.ล.ต.ได้เสริมสร้างคุณภาพ

งานสอบ บัญชีบริษัทในตลาดทุนให้ได้ม าตรฐา น 

โปร่งใส และน่าเช่ือถือ ทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล จน

ไดรั้บการยอมรับในเวทีสากลอย่างต่อเน่ือง โดย ก.ล.ต. 

ไดรั้บการยอมรับให้เขา้เป็นสมาชิก International Forum 

of Independent Audit Regulator (IFIAR) ตั้งแต่ปี 2553 

ดา้นการบญัชีและการสอบบญัชีของประเทศไทยได้รับ

การประเมินว่ามีคุณภาพดีเป็นอนัดับ 2 ในเอเชีย โดย 

Asian Corporate Governance Association (ACGA) ในปี 

2555 และโดยในปี 2556 คณะกรรมาธิการยโุรปยอมรับ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

2.  ท่านคิดวา่จงัหวดั

นนทบุรีมีความ

พร้อมมากนอ้ย

เพียงใด กบัการนาํ

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) มา

ปฏิบติั (ต่อ) 

ผูว้จิยั (ต่อ) มาตรฐานการกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชีในตลาดทุนไทย และ

อนุญาตให้ผูส้อบบญัชีของไทยตรวจสอบและรับรองงบ

การเงินของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยใ์นยุโรปได ้โดย

ไม่ตอ้งข้ึนทะเบียนกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชี

ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอีกทั้ง ก.ล.ต. และสภา

วิชาชีพบญัชีฯ ยงัมีโครงการเพื่อพฒันาผูส้อบบญัชีและ

สํานกังานสอบบญัชีตลาดทุนให้มีคุณภาพและปริมาณท่ี

สามารถรองรับการขยายตวัของกิจการในตลาดทุน โดย

สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะคัดเลือกผู ้สอบบัญชีและสํานัก

งานสอบบญัชีนอกตลาดทุนท่ีมีศกัยภาพเขา้ร่วมโครงการ

อบรม ตรวจเยี่ยมให้คาํแนะนาํ และพฒันาปรับปรุงการ

ปฏิบติังานใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

(TSQC1) โดยคาดวา่ผูส้อบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชี

จะมีความพร้อมในระยะเวลาภายใน 12 - 18 เดือน เพื่อ

ให้บริการสอบบญัชีแก่บริษทัในตลาดทุน ในจาํนวนน้ี

อาจมีบางรายท่ีจะเ ร่ิมต้นเป็นผู ้สอบบัญชีบริษัทใน

กระดาน เอสเอ็มอี ก่อนท่ีจะยกระดับสู่การเป็นผูส้อบ

บญัชีบริษทัทัว่ไปในตลาดทุน ต่อไป พร้อมกนัน้ี ทั้งสอง

หน่วยงานย ังสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของสํานัก

งานสอบบญัชี เพื่อให้สํานกังานสอบบญัชีเขม้แข็งและมี

จาํนวนผูส้อบบญัชีท่ีมาขอความเห็นชอบเพิ่มข้ึน รวมถึง

ส่งเสริมให้ผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมทาํงานกบัสํานกังานสอบ

บัญชีท่ีตรวจสอบบริษัทในตลาดทุน ซ่ึงจะช่วยแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและทาํให้สํานักงานสอบ

บญัชีมีความมัน่คงมากยิง่ข้ึน จึงเป็นโอกาสดีของสาํนกั 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

2.  ท่านคิดวา่จงัหวดั

นนทบุรีมีความ

พร้อมมากนอ้ย

เพียงใด กบัการนาํ

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) มา

ปฏิบติั (ต่อ) 

ผูว้จิยั (ต่อ) งานสอบบญัชีในจงัหวดันนทบุรีและผูส้อบบญัชีอิสระ

ในจงัหวดันนทบุรี 

-  สมพงษ์  พรอุปถมัภ์ (2557) ได้สรุปบทความไวว้่า 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 หรือท่ีเรียกเป็น

ภาษาองักฤษวา่ Thai Standards on Quality Control no. 1 

(TSQC 1) มีผลบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2557 น้ี ซ่ึงสํานกังาน

สอบบัญชีได้เตรียมความพร้อมมาก่อนท่ีจะบังคับใช ้

เน่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับน้ีต้องมีการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและระบบการ

บริหารงานสอบบญัชีมากพอสมควร สาเหตุท่ีตอ้งมีการ

ใช้มาตรฐานฉบบัน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่าผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติั

ตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกําหนดตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งและนาํเสนอรายงานผูส้อบบญัชีไดเ้หมาะสมกบั

สถานการณ์  เพื่อยกระดบัการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี 

ทาํให้เป็นท่ียอมรับมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของสํานกังานสอบบญัชีใน

เวทีสากลมากข้ึน สํานักงานสอบบญัชีต้องเขียนระบบ

ควบคุมคุณภาพทุกเร่ืองท่ีกล่าวมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

โดยถือว่าถา้เร่ืองใด ไม่ไดเ้ขียนไว ้แสดงวา่ไม่ไดท้าํ ใน

ปัจจุบนั สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูท้าํหน้าท่ีบงัคบั

ใช้การปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวกบัสํานักงานสอบ

บญัชีท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนกบั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนสภาวิชาชีพบญัชี

ก็ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรฐานการ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

2.  ท่านคิดวา่จงัหวดั

นนทบุรีมีความ

พร้อมมากนอ้ย

เพียงใด กบัการนาํ

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) มา

ปฏิบติั (ต่อ) 

ผูว้จิยั (ต่อ) ควบคุมคุณภาพดังกล่าวด้วย และได้ออกคู่มือเก่ียวกับ 

TSQC 1 ใหส้าํนกังานสอบบญัชีนาํไปใชง่้ายข้ึน 

3.  จากการท่ีสภา

วชิาชีพบญัชีฯ มี

การออกมาตรฐาน

การควบคุม

คุณภาพสาํนกั

งานสอบบญัชี 

(TSQC 1) ท่านคิด

วา่จะส่งผลกระทบ

ต่อสาํนกังานสอบ

บญัชี และผลงาน

ของผูส้อบบญัชี

อยา่งไร 

(โดยเฉพาะผูส้อบ

บญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรี 

1, 3, และ 5 -  หลงัจากการการประกาศใช้มาตรฐานฉบบัน้ี จะทาํให้

ผูส้อบบญัชีตอ้งมีกระบวนการทาํงานท่ีเป็นมาตรฐานมาก

ยิ่ง ข้ึน แม้ว่าผู ้สอบบัญชีจะต้องใช้ต้นทุนและเวลา

ค่อนขา้งมากในระยะแรก แต่จะทาํให้คุณภาพการสอบ

บญัชีในระยะยาวดีข้ึน  การรับงานสอบบญัชีเกินปริมาณ

ท่ีผูส้อบบญัชีจะสามารถตรวจสอบไดอ้ย่างมีคุณภาพจะ

ลดลง และส่งผลทางออ้มใหล้ดการตดัราคาค่าธรรมเนียม

การสอบบัญชีระหว่างผู ้สอบบัญชีด้วยกัน เน่ืองจาก

ผูส้อบบญัชีจะไม่สามารถทาํการสอบบญัชีให้มีคุณภาพ

ด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีท่ีตํ่ ามากอีกต่อไป 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะเป็นในด้านดี เพราะอย่างน้อย

สํานกังานสอบบญัชีไดรู้้วา่มีมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการสาํนกังาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อตวัสํานกังานเอง 

นอกจากน้ี เน่ืองจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ีใช้

รูปแบบจากสาํนกังานใหญ่อยา่ง Big4 แต่ออกแบบมาเพื่อ

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งน้ี 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

3.  จากการท่ีสภา

วชิาชีพบญัชีฯ มี

การออกมาตรฐาน

การควบคุม

คุณภาพสาํนกั

งานสอบบญัชี 

(TSQC 1) ท่านคิด

วา่จะส่งผลกระทบ

ต่อสาํนกังานสอบ

บญัชี และผลงาน

ของผูส้อบบญัชี

อยา่งไร 

(โดยเฉพาะผูส้อบ

บญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรี 

1, 3, และ 5 

(ต่อ) 

เพื่อให้ทุกสํานักงานสอบบัญชีมีคุณภาพไปในแนว

เดียวกันทั้ งหมด ดังนั้ นแม้สํานักงานจะมองว่า เกิด

ผลกระทบดา้นลบต่อตวัสํานกังาน แต่เป็นเพียงช่วงแรก

เท่านั้น เพราะในอนาคตเร่ืองของคุณภาพผลงานผูส้อบ

บัญชีจะดีข้ึน เ น่ืองจากผลงานของผู ้สอบบัญชีจะมี

คุณภาพไดน้ั้นตอ้งมาจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมีคุณภาพ

ท่ีดี โดยสํานักงานสอบบญัชีหรือผูส้อบบญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรีตอ้งมีการกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติั

ให้พนักงานทราบทั่วกัน ซ่ึงนโยบายและวิธีปฏิบัติ

ดงักล่าวล้วนตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสอบบญัชี และ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ นั่นหมายความว่า แม้

สํานกังานจะทาํการลดตน้ทุนโดยการลดอตัราค่าจา้งงาน 

หรือการจา้งบุคลากรนอ้ยคน ในขณะท่ีมีปริมาณงานมาก

ข้ึน จะไม่สามารถทาํได้ เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้อีกทั้งสํานกังานจะไม่ประสบ

กบัปัญหาในเร่ืองของคุณภาพงานสอบบญัชีท่ีลดลงอีก

ด้วย  เพรา ะก ารปฏิบัติง านทั้ งหมดจะ เป็นไป ตา ม

มาตรฐานและนาํมาสู่ซ่ึง ความมีคุณภาพ 

2 -  ข้ึนอยูก่บัสาํนกังานวา่มีมาตรฐานในเร่ืองคุณภาพมาก

นอ้ยเพียงใด ซ่ึงหากสาํนกังานไม่ค่อยมีมาตรฐานจะ

ไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งมาก เน่ืองจากมาตรฐานน้ีจะทาํ

ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวธีิการประกอบกิจการคร้ังใหญ่

ภายในสาํนกังาน เช่นในเร่ืองการรับลูกคา้ท่ีตอ้งข้ึนอยูก่บั

ความสามารถของสาํนกังาน อาจส่งผลใหส้าํนกังานไม่

สามารถรับงานไดม้ากเหมือนในอดีต แต่หากปฏิบติัตาม 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

3.  จากการท่ีสภา

วชิาชีพบญัชีฯ มี

การออกมาตรฐาน

การควบคุม

คุณภาพสาํนกั

งานสอบบญัชี 

(TSQC 1) ท่านคิด

วา่จะส่งผลกระทบ

ต่อสาํนกังานสอบ

บญัชี และผลงาน

ของผูส้อบบญัชี

อยา่งไร 

(โดยเฉพาะผูส้อบ

บญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรี 

2 (ต่อ) มาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ีได ้ผลท่ีตามมาจะทาํให้

ลกัษณะการดาํเนินการ รวมถึงผลงานของสาํนกังานดีข้ึน 

4 -  จะส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในผลงานตรวจสอบ

ของผูส้อบบญัชี ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งต่อสํานกังานสอบ

บญัชี และผลงานของผูส้อบบญัชีจะเป็นดา้นดี เน่ืองจาก

มาตรฐาน TSQC1 จะให้ประโยชน์โดยตรงกับสํานัก

งานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีเอง ส่วนผลกระทบดา้นลบ 

อาจเกิดข้ึนเพราะความไม่เขา้ใจในมาตรฐานอยา่งแทจ้ริง

ก่อให้เกิดความคิดท่ีว่าตนเองไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรฐานได ้

 

 

ผูว้จิยั -  มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั และผลกระทบมาก

นอ้ยแตกต่างกนัไปตามขนาดของกิจการสาํนกังานสอบ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

3.  จากการท่ีสภา

วชิาชีพบญัชีฯ มี

การออกมาตรฐาน

การควบคุม

คุณภาพสาํนกั

งานสอบบญัชี 

(TSQC 1) ท่านคิด

วา่จะส่งผลกระทบ

ต่อสาํนกังานสอบ

บญัชี และผลงาน

ของผูส้อบบญัชี

อยา่งไร 

(โดยเฉพาะผูส้อบ

บญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรี 

ผูว้จิยั (ต่อ) บญัชีและผลกระทบจะเป็นทั้งผลกระทบดา้นบวกและ

ผลกระทบดา้นลบ โดยเฉพาะผูส้อบบญัชีอิสระจะไดรั้บ

ผลกระทบมากท่ีสุดเน่ืองจากมองวา่มาตรฐานดงักล่าว

เพิ่มภาระงานใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีทุกคนท่ีรับงานสอบบญัชี 

ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวทาํใหมี้ภาระหนา้ท่ี

งานเพิ่มข้ึน จึงอาจจะตอ้งจา้งผูช่้วยผูส้อบบญัชีในท่ีสุด 

บางรายถึงกบัถอดใจเลิกอาชีพผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดย

ใหเ้หตุผลวา่ สภาวชิาชีพบญัชีกาํหนดกรอบมาตรฐาน

การสอบบญัชีท่ีเขม้งวดมากเกินไป ทาํใหผู้ส้อบบญัชีรับ

อนุญาตปฏิบติังานยากลาํบากมากยิง่ข้ึน 

-  อยา่งไรก็ตามผลกระทบในดา้นลบจะเป็นเพียงช่วงแรก

เท่านั้น เพราะในอนาคตเร่ืองของคุณภาพของผลงาน

ผูส้อบบญัชีจะดีข้ึน ผูใ้ชบ้ริการงานสอบบญัชีจะมีความ

พอใจในการใหบ้ริการอยา่งมีมาตรฐานและผูใ้ชง้บ

การเงินจะมีความเช่ือมัน่ในผลงานของผูส้อบบญัชี 

เน่ืองจากผลงานของผูส้อบบญัชีจะมีคุณภาพไดน้ั้นตอ้ง

มาจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมีคุณภาพท่ีดีก่อน 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยมาศ  เรืองแสงรอบ และ

ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2552) หลกัเกณฑด์งักล่าวจะช่วยให้

คุณภาพงานสอบดีข้ึน และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยลดความ

เส่ียงของผูส้อบบญัชี และเป็นการยกระดบัมาตรฐาน

สาํนกังานใหเ้ป็นท่ียอมรับอยา่งไรก็ตาม การนาํมาตรฐาน

ดงักล่าวมาใชใ้นทางปฏิบติัอาจมีปัญหาและอุปสรรคโดย

ใหเ้หตุผลวา่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวจะทาํใหเ้กิดความยุง่ยาก

ต่อการปฏิบติังานมากข้ึนและทาํใหมี้ตน้ทุนสูงในการจดั 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

3.  จากการท่ีสภา

วชิาชีพบญัชีฯ มี

การออกมาตรฐาน

การควบคุม

คุณภาพสาํนกั

งานสอบบญัชี 

(TSQC 1) ท่านคิด

วา่จะส่งผลกระทบ

ต่อสาํนกังานสอบ

บญัชี และผลงาน

ของผูส้อบบญัชี

อยา่งไร 

(โดยเฉพาะผูส้อบ

บญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรี 

ผูว้จิยั (ต่อ) ใหมี้ระบบดงักล่าว ซ่ึงสาํนกังานสอบบญัชีตอ้งผลกัภาระ

ใหลู้กคา้ และเม่ืออตัราค่าสอบบญัชีของสาํนกังานสอบ

บญัชีขนาดเล็กสูงใกลเ้คียงกบัสาํนกังานสอบบญัชีขนาด

ใหญ่ ยอ่มทาํใหลู้กคา้อาจเปล่ียนไปใชข้นาดใหญ่แทน 

เพราะไดเ้ปรียบเร่ืองช่ือเสียงอยูแ่ลว้ สุดทา้ยอาจทาํให้

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดเล็กไม่สามารถดาํเนินการ

ต่อไปได ้ดงันั้น จึงตอ้งมีการใหร้ะยะเวลาในการเตรียม

ความพร้อมอยา่งเหมาะสม 

4.  ท่านคิดวา่

องคป์ระกอบใดใน

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) ท่ี

จะเป็นปัญหาและ

อุปสรรคมากท่ีสุด

ต่อการนาํมา

ปฏิบติั 

2 และ 4 -  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชี 

(TSQC 1 )  ด้า นกา รป ฏิบัติ ง านจะ เป็ นปั ญหา แล ะ

อุปสรรคมากท่ีสุด โดยเฉพาะสํานกังานสอบบญัชีขนาด

เล็กและผู ้สอบบัญชีอิสระในจังหวัดนนทบุรี  โดย

ประเด็นท่ีน่าจะเป็นปัญหามากท่ีสุดคือเร่ืองการแต่งตั้ง

ผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพ เป็นประเด็นหลกัท่ีจะให้

เกิดปัญหาและอุปสรรค เน่ืองจากไม่รู้ว่าสํานกังานจะมี

การแต่งตั้ง ผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพเพียงในนาม

หรือไม่ แมแ้นวทางการปฏิบติัของตาํแหน่งดงักล่าวจะ

เป็นการดีท่ีมีบุคคลเขา้มาช่วยสอบทานการปฏิบติังาน 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

4.  ท่านคิดวา่

องคป์ระกอบใดใน

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) ท่ี

จะเป็นปัญหาและ

อุปสรรคมากท่ีสุด

ต่อการนาํมา

ปฏิบติั (ต่อ) 

2 และ 4 

(ต่อ) 

ทุกขั้นตอนอีกรอบหน่ึง ส่งผลให้ผลงานท่ีออกมามี

คุณภาพดีจริง บางทานให้ความเห็นว่า การใช้ความ

สงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานสอบ

บญัชี เช่นเร่ืองของการวิเคราะห์ การคาํนึงถึงประเด็น

ต่างๆ ในการทาํงาน รวมไปถึงการใช้ดุลยพินิจในการ

ปฏิบติังานสอบบญัชี เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะก่อให้เกิดปัญหา

ในการปฏิบติังานเช่นกนั 

3 และ 5 -  องค์ประกอบเร่ืองทรัพยากรบุคคล จะนาํไปสู่ปัญหา

และเป็นอุปสรรคท่ีสุดต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ เน่ืองจากหากสํานักงาน

ไม่สามารถทําให้บุคคลภายในสํานักงานเข้าใจถึง

จุดประสงค์ของมาตรฐานได้ อาจเกิดการต่อต้าน 

หรือไม่ยอมรับจากบุคลากรในสํานักงาน และนาํไปสู่

การลาออกจากสํานกังานได ้ ทรัพยากรบุคคล (Human 

Resources) เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีสุดเน่ืองจาก ใน

งานสอบบญัชี ทรัพยากรบุคคลคือเคร่ืองมือหลกัในการ 

ปฏิบติังาน เป็นส่ิงท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัสาํนกังาน แต่หาก

ความรู้ความสามารถต่างกนั ความคิดต่างกนั การบริหาร

จดัการ จะทาํไดย้าก ซ่ึงในเร่ืองของทรัพยากรบุคคลจะมี

ประเด็นของจรรยาบรรณอยูด่ว้ย โดยเฉพาะในเร่ืองของ

ศีลธรรมจรรยา ความซ่ือสัตย ์สํานกังานจึงควร ปลูกฝัง

ความคิด ดงักล่าว เพราะงานสอบบญัชีเป็นงานขายความ 

น่าเช่ือถือ สํานักงาน จึงต้องทาํให้ลูกค้ามั่นใจว่า ตัว

สํานักงานมีศีลธรรม มีความซ่ือสัตย์ และมีความเป็น

อิสระในการปฏิบติังานทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

4.  ท่านคิดวา่

องคป์ระกอบใดใน

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) ท่ี

จะเป็นปัญหาและ

อุปสรรคมากท่ีสุด

ต่อการนาํมา

ปฏิบติั (ต่อ) 

3 และ 5 

(ต่อ) 

บุคคลถือเป็นส่ิงท่ีสํานักงานควรให้ความสําคญั ตั้งแต่

การคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานสํานกังานตอ้งเลือกคนท่ีดี

และมีความเหมาะสมท่ีสุด เร่ืองความรู้ความสามารถ

ของบุคลากรเป็นส่ิงท่ีสํานักงานควรให้ความสําคัญ

เพราะหากความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีรับมาไม่

เพียงพอต่อการปฏิบติังานของสํานักงาน สํานักงานยงั

สามารถท่ีจะทาํการอบรม หรือให้ความรู้แก่บุคคลนั้นๆ 

ใหเ้ป็นไปตามท่ี สาํนกังานตอ้งการได ้ 

-  นอกจากน้ี ความรู้ความสามารถของบุคคลจะนาํไปสู่

ผลในการปฏิบติังานว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใดด้วย 

เม่ือรับเขา้มาแลว้ ควรจดัให้มีการอบรม ก่อนการทาํงาน

จริง และเม่ือทํางานแล้ว สํานักงานต้อง จัดให้มีการ

ประเมินผลการทํางานท่ียุติธรรม รวมถึงการกําหนด

ผลตอบแทนตามความสามารถ ทั้ งน้ีเพื่อรักษาบุคคล

เหล่านั้นให้อยู่กับสํานักงาน แต่ประเด็นสําคญัท่ีสํานัก

งานสอบบัญชีควรเน้นคือเร่ืองความรู้ความสามารถ 

เน่ืองจากความรู้ความสามารถของสาํนกังานจะถูกส่งผา่น

ไ ป ยัง ตัว พ นั ก ง า น ท่ี ไ ป พ บ ลู ก ค้ า  ซ่ึ ง ร ว ม ไ ป ถึ ง

ประสบการณ์ของพนกังานในสํานกังานดว้ย นอกจากน้ี 

หากพนกังานมีความรู้ความสามารถแลว้ ผลงานท่ีออกมา

จะดีมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ จกัรพงษ ์ 

รัตนะ (2547) ได้กล่าวว่าปัญหาดา้นการเรียนรู้และการ

พฒันาพนักงานภายในสํานักงานถือเป็นปัญหาหลกัใน

การปฏิบติังานสอบบญัชี นอกจากน้ีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพงานสอบบญัชีคือ เร่ืองความรู้ความชาํนาญ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

4.  ท่านคิดวา่

องคป์ระกอบใดใน

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) ท่ี

จะเป็นปัญหาและ

อุปสรรคมากท่ีสุด

ต่อการนาํมา

ปฏิบติั (ต่อ) 

3 และ 5 

(ต่อ) 

ด้านการตรวจสอบบญัชี อีกด้วย อีกทั้งปัญหาภายใน

สํานักงานส่วนใหญ่มาจากการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นหลกัคือ ตอ้งสร้างวฒันธรรมภายในสํานกังานให้

มีค วา ม สม ดุลกัน  โดย เฉพ า ะก า รป ระ เ มินผ ลก า ร

ปฏิบติังาน ท่ีควรมีความยุติธรรมและสะทอ้นการทาํงาน

ท่ีแทจ้ริง รวมไปถึงการติดต่อส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประเมินผลท่ีถูกตอ้งดว้ยเพราะปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่

คือ เม่ือมีการประเมินผลแล้ว บุคคลในสํานักงานส่วน

ใหญ่มองว่าผลท่ีได้ไม่เป็นกลาง ไม่เห็นพอ้งตอ้งกนักบั

ผลท่ีประเมินได ้ซ่ึงประเด็นปัญหาตรงน้ีจะส่งผลในเร่ือง

อตัราการเปล่ียนงานของบุคคลในสํานกังานดว้ย แต่หาก

พนกังานรู้ถึงผลการประเมินท่ียติุธรรม จะถือเป็นการเพิ่ม

มูลค่าใหก้บัตวัพนกังานเอง ซ่ึงผลการประเมินน้ีจะส่งผล

ไปยงัเร่ืองของการจ่ายผลตอบแทนให้กบัพนักงานด้วย 

ถา้ระบบการประเมินผลมีความชดัเจน สามารถรักษาคน

ท่ีทํางานดี หรือลงโทษคนท่ีทํางานไม่ดี สามารถให้

รางวลั หรือค่าตอบแทนอย่างท่ีควรจะเป็นได้ จะทาํให้

ปัญหาในเร่ืองของทรัพยากรบุคคลลดลง สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ณัชชารีย  ์ จุรียโ์รจน์ และศิลปพร  ศรีจัน่

เพชร (2555) ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาท่ีพบในทางปฏิบติั

จากการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงาน 

(TSQC 1)มาใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉล่ียระหว่าง2.70-3.36 โดยปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 3 

อันดับแรก คือปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.36 รองลงมาคือ ปัญหาดา้นการติดตามผล 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

4.  ท่านคิดวา่

องคป์ระกอบใดใน

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) ท่ี

จะเป็นปัญหาและ

อุปสรรคมากท่ีสุด

ต่อการนาํมา

ปฏิบติั (ต่อ) 

3 และ 5 

(ต่อ) 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.11 และปัญหาดา้นผลการปฏิบติังาน มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั3.07 ตามลาํดบั และเม่ือวิเคราะห์ปัญหาท่ี

พบแยกตามกลุ่มตวัอย่างซ่ึงผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

ดงักล่าวขา้งตน้พบว่า กลุ่มระดบัหัวหน้าสํานกังานหรือ

เทียบเท่า พบว่าปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 3 อนัดับแรก คือ 

ปัญหาดา้นทรัพยากรบุคคล ปัญหาดา้นผลการปฏิบติังาน 

และปัญหาดา้นการติดตามผล ตามลาํดบั และสอดคลอ้ง

กับปัญหาท่ีพบในภาพรวมจากการนํามาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพสํา นักงาน (TSQC 1) มาใช้ดังกล่าว

ขา้งตน้ 

-  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยมาศ  เรืองแสง

รอบ และศิลปะพร  ศรีจัน่เพชร (2552) และงานวิจยัของ 

ธัญลักษณ์  ศรีพรสวรรค์ (2553)ในขณะท่ีกลุ่มระดับ

ผูป้ฏิบัติงานตรวจสอบ พบว่าปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 3 

อนัดบัแรก คือ ปัญหาดา้นทรัพยากรบุคคล ปัญหาดา้นผล

การปฏิบติังาน และปัญหาดา้นการตอบรับงานและการ

ค ง ไ ว้ ซ่ึ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า แ ล ะ ง า น ท่ี มี

ลักษณะเฉพาะ ตามลําดับ ซ่ึงในระดับผู ้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเล็งเห็นปัญหาในด้านทรัพยากรบุคคลและ

ปัญหาด้านผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกันกับระดับ

หัวหน้าสํานักงานหรือเทียบเท่า  แต่มีความคิดเห็น

แตกต่างกนัสําหรับปัญหาท่ีพบในอนัดบัท่ี 3 ของระดบั

ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ คือ ปัญหาด้านการตอบรับงาน

และการคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะ ในขณะท่ีระดบัหวัหนา้สาํนกังานหรือ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

4.  ท่านคิดวา่

องคป์ระกอบใดใน

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) ท่ี

จะเป็นปัญหาและ

อุปสรรคมากท่ีสุด

ต่อการนาํมา

ปฏิบติั (ต่อ) 

3 และ 5 

(ต่อ) 

เทียบเท่าเล็งเห็นปัญหาดา้นการติดตามผลมากกว่า ทั้งน้ี

เน่ืองจากระดบัหวัหนา้สํานกังานหรือเทียบเท่าเป็นกลุ่มมี

หน้าท่ีในการร่วมกาํหนดนโยบายวิธีการปฏิบติังาน การ

มอบหมายงานและการสอบทานงานทั้ งในส่วนการ

ควบคุมคุณภาพสํานักงานโดยทั่วไปและจากการ

วิเคราะห์ปัจจยัขา้งตน้ สามารถสรุปปัญหาท่ีพบในทาง

ปฏิบติัจากการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังาน

มาใช้จาํนวน 11 กลุ่มปัญหา ซ่ึงปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 3 

อนัดบัแรก โดยพิจารณาจากค่าEigenvalue จากมากไปหา

นอ้ย คือ ปัญหาดา้นความรับผิดชอบของผูน้าํต่อคุณภาพ

ภายในสํานักงาน ปัญหาด้านผลการปฏิบัติงาน และ

ปัญหาด้านข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณท่ีเ ก่ียวข้อง 

ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคญักบัปัญหาดา้นผูน้าํสํานกังานเป็นอนัดบัแรก 

เพราะมองว่าการท่ีสํานักงานจะดาํเนินงานไปไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ย่อมข้ึนอยู่กับวิสัยทัศน์ของผูน้ําองค์กร 

รวมถึงแนวคิด ทกัษะต่างๆ ท่ีจาํ เป็นในการบริหารงาน 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของแต่ละสํานักงานดังนั้ น 

หากผูน้าํสํานักงานขาดภาวะผูน้าํ ขาดการส่ือสารไปยงั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยอ่มส่งผลต่อคุณภาพสาํนกังานโดยรวม 

ในขณะท่ีปัญหาด้านผลการปฏิบติังานและปัญหาด้าน

ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งนั้น เป็นเร่ืองท่ีมี

ความเช่ือมโยงกนั เพราะการทาํงานดา้นตรวจสอบบญัชี

อาจมีข้อจาํกัดด้านระยะเวลามาเก่ียวข้อง ซ่ึงส่งผลต่อ

คุณภาพงานสอบบญัชีโดยตรง และยงัมีผลต่อคุณภาพ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

4.  ท่านคิดวา่

องคป์ระกอบใดใน

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) ท่ี

จะเป็นปัญหาและ

อุปสรรคมากท่ีสุด

ต่อการนาํมา

ปฏิบติั (ต่อ) 

3 และ 5 

(ต่อ) 

สาํนกังานโดยรวม ซ่ึงทาํให้ขาดความน่าเช่ือถือในสายตา

ของบุคคลภายนอกดว้ย และหากสํานกังานใดท่ีมีปัญหา

ด้านผลก ารป ฏิบัติ งานตรวจสอบ ก็ ย่อม ส่งผ ลต่อ

ขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจถูกละเลย 

และทาํให้งานสอบบญัชีไม่เป็นไปตาม ท่ีกาํหนดและไม่

มีประสิทธิภาพคุณภาพของงานสอบบญัชี 

-  ดังนั้ นจึงเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาด้านการ

ติดตามผลเป็นหลัก เพราะหากการนําไปปฏิบัติซ่ึง

นโยบายหรือวิธีการปฏิบติัใดๆ แต่หากไม่มีการติดตาม

ผล อาจทาํให้สํานักงานปฏิบติั ไม่เป็นไปตามแนวทาง

หรือมาตรฐานเดียวกนั แต่ระดบัผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ

กลบัให้ความสําคญักบัปัญหาด้านการตอบรับงานและ

กา รค งไ ว้ซ่ึ งค วา ม สัม พัน ธ์กับ ลู ก ค้า แล ะง า น ท่ี มี

ลักษณะเฉพาะมากกว่า  โดยเฉพาะปัญหาความ รู้

ความ สา มา รถ ใ นก ารปฏิ บัติ งา น  ระย ะ เวล าแล ะ

ทรัพยากรในการปฏิบติังานท่ีไม่เพียงพอ แต่สํานกังานก็

ย ังพิจารณารับงานตรวจสอบนั้ น  ซ่ึงผู ้ป ฏิบัติงาน

ตรวจสอบเห็นวา่เป็นปัญหาสาํคญัและทาํให้ปริมาณงาน

เพิ่ ม ข้ึ นโดย ไ ม่ สั ม พัน ธ์ กับ บุ คล า ก ร ท่ี มีอยู่ผู ้ตอบ

แบบสอบถามได้ระบุผลกระทบจากการนํามาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพสํานกังาน สอบบญัชีมาใช้ว่าส่งผล

ให้มีปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน การทํางานมีความ

ซับซ้อนโดยเฉพาะเร่ืองเอกสารภายในท่ีจาํเป็นจะตอ้ง

จดัทาํเพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในของ

สาํนกังานนั้นๆ รวมทั้งตอ้งมีการจดัเตรียมขอ้มูลๆ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

4.  ท่านคิดวา่

องคป์ระกอบใดใน

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) ท่ี

จะเป็นปัญหาและ

อุปสรรคมากท่ีสุด

ต่อการนาํมา

ปฏิบติั (ต่อ) 

3 และ 5 

(ต่อ) 

รวมทั้งนโยบายหรือแนวทางปฏิบติัให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นทรัพยากรบุคคล ทาํให้มองว่า

สํานักงานสอบบญัชีของตนได้รับผลกระทบเล็กน้อย 

เพราะในแต่ละสาํนกังานก็มีระบบการควบคุมภายในอยู่

แล้ว เพียงแต่ว่าอาจมีการส่ือสารออกมาไม่ชัดเจนและ

ไม่เคร่งครัดมากนัก ซ่ึงเม่ือมีการกาํหนดให้ปฏิบติัตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชีและ

จะตอ้งมีหน่วยงานกาํกบัดูแลอยา่งเช่น สาํนกังาน ก.ล.ต. 

เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินระดับการควบคุมคุณภาพ

สํานกังาน จึงส่งผลให้หลายสํานกังานตอ้งเร่งจดัระบบ

และเตรียมพร้อมก่อนการเขา้ตรวจเยี่ยมดงันั้น จึงทาํให้

ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่คิดวา่ปริมาณงานเพิ่มมากข้ึนจาก

เดิม เน่ืองจากการจดัระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชี (TSQC 1) 

-  ผูต้อบแบบสอบถามยงัให้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองของการ

ปลูกฝังให้พนกังานในสํานกังานมีความตระหนกัถึงการ

ปฏิบติัตามระบบการควบคุมคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกนัมากกว่าการบงัคบัให้ทาํตามระบบ หรือ ควรมี

การวางแผนและการส่ือสารนโยบายต่างๆ เพื่อให้

สอดคล้องกบัระบบการควบคุมคุณภาพสํานกังานอย่าง

ชัดเจน อีกทั้ งย ังเสนอแนะว่าการนํา  มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพสํานักงาน (TSQC 1) มาใช้ ควรนาํมา

ปฏิบติัโดยเน้นเน้ือหามากกว่ารูปแบบ เน่ืองจากในบาง

สํานักงานมีการออกแบบเอกสารภายในข้ึนมาใหม่เป็น

จาํนวนมาก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัในมาตรฐาน 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

4.  ท่านคิดวา่

องคป์ระกอบใดใน

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) ท่ี

จะเป็นปัญหาและ

อุปสรรคมากท่ีสุด

ต่อการนาํมา

ปฏิบติั (ต่อ) 

3 และ 5 

(ต่อ) 

ดงักล่าว และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีรณา  ติรณะ

ประกิจ (2552) ปัจจุบนัสํานกังานสอบบญัชีในประเทศ

ไทยมักประสบกับปัญหาในเร่ืองของการขาดแคลน

ทรัพยากรบุคคลในการปฏิบติังาน แต่ในทางกลับกัน 

สํานักงานกลับรับงานบริการตรวจสอบบญัชีเพิ่มข้ึน 

ปัญหาดงักล่าวส่งผลใหก้ารปฏิบติังานอาจไม่ไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานสอบบญัชีเท่าท่ีควร มาตรฐานการควบคุม

คุณภาพสํานกังานสอบบญัชี (TSQC1) จะช่วยลดปัญหา

ดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใดผู ้ให้สัมภาษณ์ทุกคน มี

ความเห็นว่า ในแง่ของมาตรฐานสอบบญัชีเพียงอย่าง

เดียว สํานักงานจะไม่สามารถรับงานได้แล้วหากไม่มี

ความพร้อมทั้ งในด้านทรัพยากรบุคคลและความรู้

ความสามารถ ซ่ึงถา้สํานกังานปฏิบติัตามมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพสํานักงานอย่างเคร่งครัดจริง จะไม่

ประสบกบัปัญหาขา้งตน้น้ี แต่ปัญหาดงักล่าวจะพบมาก

ในสํานักงานขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีตรวจสอบ

บริษทันอกตลาดหลกัทรัพย ์เน่ืองจากสาเหตุหน่ึงท่ีทาํ

ใหเ้กิดปัญหาน้ีคือ การคิดค่าสอบบญัชีท่ีตํ่าเกินไป ทาํให้

สํานกังาน ตอ้งเนน้เร่ืองของปริมาณงานตรวจสอบแทน 

ดงันั้นสาํนกังานจึงควรคิดค่าสอบบญัชีให้สมเหตุสมผล

กับต้นทุนในการตรวจสอบมากกว่าสําหรับผู ้วิจ ัยมี

ความเห็นว่า  มาตรฐาน TSQC1 จะช่วยลดปัญหา

ดังกล่าวได้  เพราะอย่าง ท่ีก ล่าวในข้างต้นแล้วว่า 

มาตรฐานจะช่วยลดปัญหาท่ีจะทําให้คุณภาพของ

งานสอบบญัชีลดลงนอกจากปัญหาขา้งตน้แลว้ ยงัพบ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

4.  ท่านคิดวา่

องคป์ระกอบใดใน

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) ท่ี

จะเป็นปัญหาและ

อุปสรรคมากท่ีสุด

ต่อการนาํมา

ปฏิบติั (ต่อ) 

3 และ 5 

(ต่อ) 

ปัญหาในเร่ืองของสํานักงานตอ้งการลดตน้ทุนในการ

ดาํเนินงานส่งผลใหอ้ตัราค่าตอบแทนการจา้งงานอาจไม่

สมเหตุสมผลเม่ือเทียบกบัปริมาณงานท่ีตอ้งทาํ และอาจ

ทาํให้บุคคลในสํานักงานปฏิบติังานตรวจสอบไม่ได้

คุณภาพเท่าท่ีควร 

1 -  การติดตามผล (Monitoring) คือองคป์ระกอบท่ีจะพบ

ปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการนาํมาปฏิบติัมากท่ีสุด 

เน่ืองจากวธีิการติดตามผลตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่เคยปฏิบติัสาํหรับสาํนกังานสอบ

บญัชี ส่วนใหญ่ในประเทศไทย และการหาบุคคลท่ีทาํ

หนา้ท่ีในการติดตามผลเป็นส่ิงท่ียาก เน่ืองจากบุคคลท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีตอ้งมีอาํนาจพอท่ีจะสามารถแสดงความ

คิดเห็นไดเ้ตม็ท่ี และเวลาทาํงานจริงควรท่ีจะมีเคร่ืองมือ 

ในการช่วยใหผู้ท่ี้รับผิดชอบหนา้ท่ีน้ีมีความเป็นอิสระ 

และมีอาํนาจสั่งการ ซ่ึงบางคร้ังอาจตอ้งใชค้วามเป็น

อาวโุสในการปฏิบติังาน หรือสาํนกังานอาจร่วมมือ

ระหวา่งกนั เพื่อทาํการสอบทานซ่ึงกนัและกนั แต่อาจเกิด

ประเด็นปัญหาในเร่ืองของส่วนไดเ้สีย และการรักษา

ความลบัระหวา่งกนั นอกจากน้ี การติดตามผลยงัถูกมอง

วา่เป็นการทาํงานซํ้ าซอ้น ทั้งยงัเป็นการเสียเวลา 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

4.  ท่านคิดวา่

องคป์ระกอบใดใน

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชี (TSQC 1) ท่ี

จะเป็นปัญหาและ

อุปสรรคมากท่ีสุด

ต่อการนาํมาปฏิบติั 

(ต่อ) 

ผูว้จิยั -  การแต่งตั้ งผู ้สอบทานการควบคุมคุณภาพจะเป็น

ประเด็นสาํคญัท่ีก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค เน่ืองจาก

ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีไม่มีการรวมกลุ่ม

เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีผูส้อบทาน

การควบคุมคุณภาพตอ้งมีความรู้ความสามารถในระดบั

ท่ีสูงในงานดา้นการสอบบญัชี ทาํให้การหาบุคคลดาํรง

ตําแหน่งดังกล่าวเป็นเร่ืองยากท่ีจะหาผู ้มีคุณสมบัติ

ดงักล่าวได ้แมห้าไดแ้ลว้ก็อาจจะสู้กบัค่าใช้จ่ายท่ีตอ้ง

เสียไปเพื่อให้ได้บุคคลดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าท่ีเป็น

ผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพงานไม่ได ้นอกจากน้ียงัมี

ปัญหาในเร่ืองของระยะเวลาในการปฏิบติังานอีกด้วย 

ปัญหาและอุปสรรคอันดับรองลงมาคือ การบันทึก

รายการในกระดาษทาํการ ของผูส้อบบญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรีเป็นอีกปัญหาหน่ึง เน่ืองจากผูส้อบบญัชี

ส่วนใหญ่มกัอา้งเสมอวา่มีการปฏิบติังานแต่ไม่ไดมี้การ

บนัทึกลงในกระดาษทาํการ ซ่ึงสาเหตุหน่ึงของการไม่

บนัทึกรายการคือ การขาดทกัษะในการเขียน กล่าวคือ

ผูส้อบบญัชีรู้ว่ารายการเป็นอย่างไร สามารถอธิบายได ้

แต่ไม่สามารถเขียนออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรได ้

 

 

 

 

 

 

DPU



113 
 

ตารางที ่4.17 คาํถามเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

1.  ปัญหาและ

อุปสรรคใดท่ีท่าน

คิดวา่เป็นประเด็น

หลกัในเร่ืองของ

ผลการปฏิบติังาน 

ผูใ้ห้

สัมภาษณ์

ทุกคน 

-  ปัญหาอนัดับแรกคือ เร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบทานการ

ควบคุมคุณภาพ (EQCR) คือประเด็นหลกัท่ีจะก่อให้เกิด

ปัญหาและอุปสรรค เน่ืองจากไม่รู้ว่าสํานักงานจะมีการ

แต่งตั้ ง EQCR เพียงในนามหรือไม่ แม้แนวทางการ

ปฏิบติัของตาํแหน่งดงักล่าวจะเป็นการดีท่ีมีบุคคลเขา้มา

ช่วยสอบทานการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอีกรอบหน่ึง 

ส่งผลให้ผลงานท่ีออกมามีคุณภาพดีจริง และการสรรหา

ผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพงานกรณีท่ีเป็นสํานกังาน

เจ้าของคนเดียว อย่างเช่นผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดั

นนทบุรี การไม่สามารถหาผูเ้ช่ียวชาญได ้และผูส้อบทาน

คุณภาพการปฏิบติังาน (Engagement Quality Control 

Reviewer : QCR) อาจเป็นผูส้อบทานคุณภาพงานสอบ

บญัชี ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกจะมีตน้ทุนการจา้ง และจะทาํ

ใหบุ้คลากรไม่เพียงพอ เน่ืองจากผูมี้ความรู้ความสามารถ

และมีความอาวุโสมีจาํนวนจาํกดั และส่วนใหญ่ก็สังกดั

ในสํานักงานสอบบัญชีแล้ว ดังนั้ น การใช้บุคคลากร

ภายนอกก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดอย่างมาก เน่ืองจากผูใ้ห้

สัมภาษณ์เห็นวา่ผูท่ี้จะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวได ้ควรเป็นผู ้

ท่ีมีประสบการณ์งานสอบบัญชีอยู่ในระดับสูง ทาํให้

สํานักงานสอบบญัชีขนาดเล็กและผูส้อบบญัชีอิสระใน

จังหวัดนนทบุ รีจะมี อุปสรรคในการนํามาตรฐาน

มาตรฐานกา รควบ คุมคุณ ภาพ ฉบับ ท่ี  1  ด้านกา ร

ปฏิบติังาน ไปปฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรมปัญหาอนัดบัท่ี

สองคือการใช้ความสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ ในการ

ปฏิบติังานสอบบญัชี เช่นเร่ืองของการวเิคราะห์ การ 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

1.   ปัญหาและ

อุปสรรคใดท่ีท่าน

คิดวา่เป็นประเด็น

หลกัในเร่ืองของ

ผลการปฏิบติังาน 

(ต่อ) 

ผูใ้ห้

สัมภาษณ์

ทุกคน (ต่อ) 

คาํนึงถึงประเด็นต่างๆ ในการทาํงาน รวมไปถึงการใช้

ดุลยพินิจในการปฏิบติังานสอบบญัชี เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะ

ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบติังานเช่นกนั ปัญหาอนัดบัท่ี

สามคือการบันทึกรายการในกระดาษทําการของ

สํานกังานเป็นปัญหาหน่ึงของสํานกังาน เน่ืองจากผูส้อบ

บญัชีส่วนใหญ่มกัอา้งเสมอวา่มีการปฏิบติังานแต่ไม่ไดมี้

การบนัทึกลงในกระดาษทาํการ ซ่ึงสาเหตุหน่ึงของการ

ไม่บนัทึกรายการคือ การขาดทกัษะในการเขียน กล่าวคือ

ผูส้อบบญัชีรู้ว่ารายการเป็นอย่างไร สามารถอธิบายได ้

แต่ไม่สามารถเขียนออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรได ้

ผูว้จิยั -  เพราะการแต่งตั้งผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพจะเป็น

ประเด็นสําคญัท่ีก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในลาํดบัท่ี

มีสาระสําคญั เน่ืองจากสํานักงานสอบบญัชีในจงัหวดั

นนทบุรีส่วนใหญ่มีขนาดเล็กหรือเป็นผูส้อบบญัชีอิสระท่ี

ปฏิบัติงานคนเดียว ทาํให้การหาบุคคลดํารงตาํแหน่ง

ผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพสอบบญัชีจะเป็นเร่ืองยาก 

2.  ท่านคิดวา่ผูส้อบ

บญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรีมี

ความสมํ่าเสมอ

ของคุณภาพใน

การปฏิบติังานมาก

นอ้ยเพียงใด 

3 และ 5 -  ความสมํ่าเสมอของคุณภาพการปฏิบติังานสอบบญัชี 

แบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือดา้นท่ีดีมีคุณภาพ และดา้นท่ีไม่

ค่อยมีคุณภาพ ซ่ึงสํานักงานใดท่ีไม่ค่อยดีจะไม่ดีอย่าง

สมํ่าเสมอ กล่าวคือสํานกังานหรือผูส้อบบญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรีรู้ว่าการปฏิบติังานสอบบญัชีของตนเอง

ไม่ค่อยดีมีคุณภาพเท่าท่ีควรแต่ไม่ได ้มีการ ปรับปรุงให้

ดีข้ึนแต่อย่างใด ในขณะท่ีสํานักงานสอบบัญชีหรือ

ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีท่ีปฏิบติังานดี จะดี

อยา่งสมํ่าเสมอ เวน้แต่ขอ้ผดิพลาดบางอยา่งท่ีอาจส่งผล 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

2.  ท่านคิดวา่ผูส้อบ

บญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรีมี

ความสมํ่าเสมอ

ของคุณภาพใน

การปฏิบติังานมาก

นอ้ยเพียงใด (ต่อ) 

3 และ 5 

(ต่อ) 

ให้คุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีลดลง เช่น การ

ตดัสินใจผิดพลาดเน่ืองจากการใช้ดุลยพินิจของผูส้อบ

บญัชี 

1 -  คุณภาพในการปฏิบติังานสอบบญัชีมีความสมํ่าเสมอ 

แต่จะแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับความสามารถของผูส้อบ

บญัชี เพราะผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีแต่ละ

คนมีความถนัด ความรู้ความสามารถท่ีต่างกัน ทาํให้

คุณภาพในการปฏิบติังานจึงไม่เท่ากนั 

2  -  สํานกังานหรือผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีมี

ความสมํ่าเสมอในเร่ืองของคุณภาพทั้งในดา้นบวกและ

ดา้นลบ แต่สาเหตุหน่ึงท่ีมีส่วนให้คุณภาพการปฏิบติังาน

สอบบัญชีไม่ ดีเท่าท่ีควรคือ บริษัทท่ี เป็นลูกค้าของ

สํานักงานหรือผู ้สอบบัญชีอิสระในจังหวัดนนทบุรี 

เพราะหากผูบ้ริหารของบริษัทท่ีเป็นลูกค้าดังกล่าว มี

ความคิดท่ีจะทุจริต และมีการกระทาํท่ีแนบเนียน แม้

ผูส้อบบญัชีจะเก่งเพียงใดแต่ไม่สามารถท่ีจะตรวจเจอส่ิง

ท่ีลงบญัชีไม่ถูกตอ้งได ้

4 -  สํานักงานสอบบัญชีใดท่ีมีคุณภาพดีอยู่แล้ว จะมี

คุณภาพสมํ่าเสมอ ส่วนสํานกังานสอบบญัชีใดท่ีไม่ค่อย

มีคุณภาพ การปฏิบติังานและผลงานจะไม่ค่อยมีคุณภาพ

เช่นกันแม้ผู ้สอบบัญชีในสํานักงานจะปฏิบัติงานได้

อยา่งมีคุณภาพ แต่เม่ือบุคคลภายนอกมองเขา้มา จะมอง

ท่ีสาํนกังาน ไม่ไดม้องท่ีตวัผูส้อบบญัชี 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

2.  ท่านคิดวา่ผูส้อบ

บญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรีมี

ความสมํ่าเสมอ

ของคุณภาพใน

การปฏิบติังานมาก

นอ้ยเพียงใด (ต่อ) 

ผูว้จิยั -  ผู ้สอบบัญชีอิสระในจังหวัดนนทบุ รีจะมีความ

สมํ่าเสมอของคุณภาพในการปฏิบัติงานในระดับท่ีดี

เพราะเช่ือว่าจงัหวดันนทบุรีอยู่ติดกบักรุงเทพมหานคร

ทาํใหเ้ป็นการง่ายท่ีเจา้หนา้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชีหรือผู ้

ท่ีไดรั้บมอบหมายจะมาเยี่ยมเยือนสํานักงานสอบบญัชี 

ดงันั้นการเตรียมความพร้อมของสํานักงานสอบบญัชี

หรือผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี จึงมีความจาํ

เป็นอยู่เสมอเน่ืองจากไม่สามารถทราบไดว้่า เจา้หน้าท่ี

ของสภาวิชาชีพบญัชีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากสภา

วชิาชีพบญัชีจะมาเยีย่มเยอืนสาํนกังานในเวลาใด 

3. ท่านคิดวา่ การ

ควบคุมงานของ

ผูส้อบบญัชีอิสระ

ในจงัหวดันนทบุรี

มีการปฏิบติักนั

มากนอ้ยเพียงใด 

ผูใ้ห้

สัมภาษณ์

ทุกคน 

-  ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานในฐานะท่ีเป็นผูน้ําของ

กลุ่มผูป้ฏิบัติงานตรวจสอบต้องมีความรับผิดชอบใน

คุณภาพโดยรวมของงานแต่ละงานและรับผิดชอบกลุ่ม

ผู ้ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยการให้ค ําปรึกษาหารือท่ี

เหมาะสม งานทุกงานท่ีรับผดิชอบตอ้งมีการวางแผน การ

ควบคุม และการสอบทานตามมาตรฐานทางวิชาชีพและ

มาตรฐานของสํานักงานอย่างเพียงพอ การควรคุมงาน

ของผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีมีอยู่ทุกคนทุก

สํานกังานสอบบญัชี เพียงแต่ระบบหรือแผนการท่ีใช้ใน

การควบคุมจะมีความเขม้งวดแตกต่างกันนอกจากน้ียงั

รวมไปถึงความใส่ใจในประเด็นสําคญั และความสงสัย

ของผูส้อบบญัชีแต่บุคคลดว้ยผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดั

นนทบุรีบางท่านจะมีระบบการควบคุมงานท่ีค่อนข้าง

เข้มงวดกว่าบางท่าน เน่ืองจากจาํนวนงานและจาํนวน

บุคลากรท่ีมากนอ้ยแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

3. ท่านคิดวา่ การ

ควบคุมงานของ

ผูส้อบบญัชีอิสระ

ในจงัหวดันนทบุรี

มีการปฏิบติักนั

มากนอ้ยเพียงใด 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูว้จิยั -  การควบคุมงานของผู ้สอบบัญชีอิสระในจังหวัด

นนทบุรีจะมีการปฏิบัติกันในระดับท่ีดีเพราะเช่ือว่า

จงัหวดันนทบุรีอยูติ่ดกบักรุงเทพมหานครทาํให้เป็นการ

ง่ายท่ีเจ้าหน้าท่ีของสภาวิชาชีพบัญชีหรือผู ้ท่ีได้รับ

มอบหมายจะมาเยี่ยมเยือนและให้ค ําแนะนําในการ

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบั

ท่ี 1 ด้านการปฏิบติังาน รวมทั้งการหาขอ้มูลเพื่อนาํมา

เป็นแนวทางมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการสรรหา

บุคลากร อยูใ่นระดบัท่ีไม่ยากมากทั้งน้ีผูส้อบบญัชีอิสระ

ในจงัหวดันนทบุรีจะมีการควบคุมงาน แต่จะแตกต่าง

ตามขนาดของสํานักงานหรือจาํนวนของผูช่้วยผูส้อบ

บญัชีหรือจาํนวนลูกคา้ของแต่ละสาํนกังาน และคุณภาพ

ในการปฏิบติังานของแต่ละสาํนกังาน 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

          3.1  เน่ืองจาก

ประเด็นในการปรึกษา 

หารือท่ีเกิดข้ึนท่ีจะถือวา่

เป็นเร่ืองยากหรือง่ายนั้น

ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลใน

แต่ละสถานการณ์ ทาํให้

ไม่สามารถระบุประเด็น

ความยากง่ายในนโยบาย

และวธีิปฏิบติัได ้ท่านคิด

วา่สาํนกังาน สอบบญัชี

ควรปฏิบติัเช่นไรเพื่อลด

ปัญหาดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใ้ห้

สัมภาษณ์

ทุกคน 

-  สาํนกังานหรือผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีควร

ระบุประเด็นท่ีควรต้องมีการปรึกษาหารือกันไว้ใน

นโยบายของสาํนกังานใหค้รบถว้น เพราะการท่ีมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพมีการกาํหนดในเร่ืองน้ี เน่ืองมาจาก

การปรึกษาหารือกันจะเป็นการช่วยกันคิด ช่วยกัน

ตรวจสอบ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนใน

อนาคต ทั้งน้ีประเด็นท่ีควรปรึกษาหารือกนันั้นไดแ้ก่ ทุก

เร่ืองท่ีต้องใช้ดุลพินิจ เน่ืองจากปัญหาด้านสอบบญัชีท่ี

เกิดข้ึนส่วนใหญ่ เกิดข้ึนเพราะการใช้ดุลยพินิจผิด ไม่ใช่

เร่ืองการคาํนวณผิดหรือกฎเกณฑ์อ่ืน ทั้งน้ีการใช้ดุลย

พินิจควรมีการระบุถึงระดับของการปรึกษาหารือด้วย 

เช่นดุลยพินิจเร่ือง ใดใชป้รึกษาหารือกบับุคคลระดบัไหน 

เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจระบุแยกเป็นประเด็นสาหรับพื้นท่ี

เส่ียง หรือประเด็นท่ีมีความเส่ียงสําหรับการสอบบญัชี 

เช่นประเด็นเร่ืองการรับรู้รายได ้หรือการตั้งประมาณการ

ทางบญัชี เป็นตน้ ซ่ึงประเด็นการปรึกษาหารือควรรวม

ไปถึงเร่ืองอ่ืนๆด้วย เช่นเร่ืองมาตรฐานการบัญชีใหม่ 

หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ซ่ึงแมส้ํานกังานหรือ

ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีไม่สามารถระบุได้

ครบทุกประเด็น แต่อย่างน้อยจะถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติั นอกจากน้ีสํานกังานควรมีการจดัอบรมในหวัขอ้

ท่ีเ ก่ียวกับการใช้ความสงสัยเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพ 

(Professional Skepticism) ในประเด็นต่างๆ ดว้ย เพราะ

เ ม่ื อ บุ ค ค ล เ กิ ด ค ว า ม ส ง สั ย จ ะ ทํา ใ ห้ นํา ม า ซ่ึ ง ก า ร

ปรึกษาหารือกนั 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

          3.1  เน่ืองจาก

ประเด็นในการปรึกษา 

หารือท่ีเกิดข้ึนท่ีจะถือวา่

เป็นเร่ืองยากหรือง่ายนั้น

ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลใน

แต่ละสถาน การณ์ ทาํให้

ไม่สามารถระบุประเด็น

ความยากง่ายในนโยบาย

และวธีิปฏิบติัได ้ท่านคิด

วา่สาํนกังานสอบบญัชี

ควรปฏิบติัเช่นไรเพื่อลด

ปัญหาดงักล่าว (ต่อ) 

ผูว้จิยั การระบุประเด็นท่ีจะตอ้งปรึกษาหารือนั้น อาจแบ่งเป็น

ระดบัตามความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการระบุถึง

บุคคลท่ีตอ้งทาํการปรึกษาหารือในแต่ละระดบัดว้ย 

เน่ืองจากการระบุประเด็นให้ไดค้รอบคลุมทุกเร่ืองนั้น

เป็นส่ิงยาก อีกทั้งแมมี้ระบุประเด็นไดค้รบถว้นแลว้ แต่

หากพนกังานไม่ทราบท่ีจะตอ้งปรึกษากบัใคร การระบุ

ประเด็นปรึกษาหารือดงักล่าวจะไม่มีความสาํคญั เพราะ

ไม่สามารถนาํมาปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ได ้

          3.2  มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ กาํหนด

วา่วนัท่ีในรายงานไม่ควร

เป็นวนัท่ีก่อนวนัท่ีการ

สอบทานการควบคุม

คุณภาพเสร็จส้ินแต่

ในทางปฏิบติัสาํนกังาน

อาจไม่สามารถสอบทาน

งานใหเ้สร็จส้ินก่อนวนั

ออกรายงานได ้ท่านมี

ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ี

อยา่งไร 

1, 3, และ 

4 

-  เ ร่ืองของการลงวันท่ี เ ป็นเ ร่ืองสําคัญ โดยเฉพาะ

สํานกังานสอบบญัชีท่ีใชก้ระดาษเขียนมือจดัทาํกระดาษ

ทาํการ เน่ืองจากการลงวนัท่ียอ้นหลงัสามารถทาํไดง่้าย 

สํานักงานควรใช้วิธีแก้ไขโดยการสร้างวฒันธรรมใน

สาํนกังานใหต้ระหนกัถึงความสําคญัของการลงวนัท่ีตาม

ความเป็นจริง และมองเห็นผลเสียท่ีจะตามมาหากทาํการ

ลงวนัท่ียอ้นหลงั รวมถึงเร่ืองของความซ่ือสัตยต์่อตนเอง 

เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีปฏิบติังานตรวจสอบและกาํหนดเวลา

ในการส่งงบการเงินของบริษทัจาํกดั ให้จดัการประชุม

อนุมติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วนัปิดรอบบญัชี 

และใหส่้งงบการเงินต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัอนุมติังบการเงิน จะเห็น

ไดว้า่มีระยะเวลาท่ีจาํกดัและงบการเงินของกิจการจะ 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

          3.2  มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ กาํหนด

วา่วนัท่ีในรายงานไม่ควร

เป็นวนัท่ีก่อนวนัท่ีการ

สอบทานการควบคุม

คุณภาพเสร็จส้ินแต่

ในทางปฏิบติัสาํนกังาน

อาจไม่สามารถสอบทาน

งานใหเ้สร็จส้ินก่อนวนั

ออกรายงานได ้ท่านมี

ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ี

อยา่งไร (ต่อ) 

1, 3, และ 

4 (ต่อ) 

เสร็จประมาณส้ินเดือนกุมภาพนัธ์เป็นอย่างเร็ว ดังนั้ น

ช่วงเวลาท่ีงบจะเสร็จเป็นช่วงเวลาเดียวกนั จึงทาํให้การ

สอบทานคุณภาพงานสอบบญัชีให้เสร็จส้ิน ก่อนการออก

รายงานผูส้อบบญัชีเป็นไปไดย้ากนอกจากน้ี ปัญหาและ

อุปสรรคในการแต่งตั้งผูส้อบทานคุณภาพงานสอบบญัชี 

ถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคหลักในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชี 

เน่ืองจากความเพียงพอของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากร

อาวุโสท่ีมีจาํนวนน้อยในแต่ละสํานักงานรวมทั้งทาํให้

ตน้ทุนในการจดัสรรทรัพยากรสูงข้ึนเน่ืองจากหากปฏิบติั

ตามระบบจะทาํใหส้ามารถรับงานไดล้ดลง หรือตอ้งผลกั

ภาระให้แก่ลูกคา้โดยการข้ึนค่าสอบบญัชีซ่ึงอาจส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงานต่อไปของสาํนกังาน 

2 และ 5 -  สาํนกังานอาจมีความเขา้ใจในเร่ืองการสอบทานงานไม่

ถูกต้อง ซ่ึงตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ีได้แบ่ง

การสอบทานงานสอบบัญชีเป็น 2 ประเภทคือ การ

ควบคุมคุณภาพงาน (EQCR) และการติดตามผล 

(Monitoring) ซ่ึงการควบคุมคุณภาพงานหมายถึง การ

สอบทานในส่วนท่ีเป็นประเด็นหลักท่ี มีผลต่อการ

ตัดสินใจแสดงความเห็นงบการเงิน ทั้ งรายการท่ีมี

สาระสําคญั และรายการท่ีใช้ดุลยพินิจเป็นหลกัซ่ึงตอ้ง

สอบทานให้เสร็จก่อนออกรายงานการสอบบญัชี เพราะ

หากเกิดข้อผิดพลาดภายหลังวนัออกงบการเงินจะไม่

สามารถแก้ไขอะไรได้ ซ่ึงการควบคุมคุณภาพจะเป็น

มาตรการป้องกนัสาํหรับสาํนกังานมากกวา่ โดยเฉพาะ 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

          3.2  มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ กาํหนด

วา่วนัท่ีในรายงานไม่ควร

เป็นวนัท่ีก่อนวนัท่ีการ

สอบทานการควบคุม

คุณภาพเสร็จส้ินแต่

ในทางปฏิบติัสาํนกังาน

อาจไม่สามารถสอบทาน

งานใหเ้สร็จส้ินก่อนวนั

ออกรายงานได ้ท่านมี

ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ี

อยา่งไร (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 และ 5 

(ต่อ) 

งานสอบบญัชีท่ีมีความเส่ียงสูง เพราะจะเป็นการเขา้มามี

ส่วนร่วมในการสอบทานงานในทุกๆขั้นตอน ส่วนการ

ติดตามผล จะเป็นการตรวจดูรายการอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเด็น

หลกัเพื่อท่ีจะนาํไปปรับปรุงแกไ้ขในงวดการตรวจสอบ

หน้า รวมไปถึงติดตามผลระบบการควบคุมคุณภาพของ

สาํนกังานโดยรวมดว้ย 

ผูว้จิยั ในทางปฏิบติัเป็นการยากมากท่ีวนัท่ีการสอบทานการ

ควบคุมคุณภาพจะเป็นวนัท่ีก่อนออกรายงานได ้เน่ืองจาก

บริษทัต่างๆ ต้องจัดประชุมอนุมัติงบการเงินภายใน 4 

เดือนนับตั้งแต่วนัปิดรอบบัญชี ด้วยระยะเวลาท่ีจาํกัด 

บุคคลากรท่ีจะใช้ในการสอบทานจะถูกใช้ไปในการ

ตรวจสอบงบการเงิน 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

          3.3  ประเด็น

ดงักล่าวมีความสาํคญั

มากนอ้ยเพียงใด หาก

สาํนกังานสอบทานงาน

ไม่ทนัเวลา หรือสาํนกั 

งานอาจระบุวนัสอบทาน

เป็นวนัท่ีก่อนออกราย 

งาน ทั้งๆ ท่ีสอบทานงาน

หลงัวนัออกรายงานนั้น

ท่านคิดวา่จะพบปัญหา

และอุปสรรคใดในกรณีท่ี

มาตรฐานการควบ คุม

คุณภาพสาํนกังาน สอบ

บญัชี (TSQC 1) มีการ

กาํหนดใหมี้การแต่งตั้ง

ผูส้อบทานการควบคุม

คุณภาพ(โดยเฉพาะ

สาํนกังานขนาดเล็กและ

ผูส้อบบญัชีอิสระ) 

ผูใ้ห้

สัมภาษณ์

ทุกคน 

-  สํานักงานเล็กและผูส้อบบญัชีอิสระจะประสบปัญหา

ในเร่ืองของการหาบุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่งผูส้อบทาน

การควบคุมคุณภาพ (EQCR) เน่ืองจากสํานกังานขนาด

เล็กในประเทศไทยเป็นลกัษณะของธุรกิจครอบครัว และ

มีบุคลากรนอ้ย อีกทั้งผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพตอ้ง

เป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถในระดบัหน่ึง และตอ้งมี

ความสามารถในการใช้อาํนาจดว้ย เพราะความสามารถ

ในการใช้อาํนาจอาจไม่เพียงพอสําหรับตาํแหน่งท่ีดาํรง

อยู ่เช่นมีประเด็นในเร่ืองของความอาวุโสเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

ทาํให้การใชอ้าํนาจไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งเต็มท่ี ส่งผลให้

การสอบทานการควบคุมคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร ส่วนสํานักงานสอบบญัชีขนาดกลางจะพบ

ปัญหาในเร่ืองของเวลาในการปฏิบติังานเน่ืองจากผูส้อบ

บญัชีแต่ละคนมีงานท่ีตอ้งรับผิดชอบอยู่แล้ว และเม่ือมี

งานสอบทานงานผูส้อบบญัชีอ่ืนเพิ่มเขา้มา อาจ ทาํให ้

ปฏิบติังานตรวจสอบหรืองานสอบทานไม่ทนัตามเวลาท่ี

กาํหนดไว ้และอาจไม่ได้คุณภาพเท่าท่ีควร ทั้งน้ีปัญหา

ดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยมาศ  เรือง

แสงรอบ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2552) ท่ีระบุถึงความ

ไปไดย้ากของการสอบทานคุณภาพงานให้เสร็จก่อนการ

ออกรายงาน อีกทั้งยงัมีปัญหาในเร่ืองของความเพียงพอ

ของบุคลากรภายในสาํนกังานดว้ย 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

          3.3  ประเด็น

ดงักล่าวมีความสาํคญั

มากนอ้ยเพียงใด หาก

สาํนกังานสอบทานงาน

ไม่ทนัเวลา หรือสาํนกั 

งานอาจระบุวนัสอบทาน

เป็นวนัท่ีก่อนออกราย 

งาน ทั้งๆ ท่ีสอบทานงาน

หลงัวนัออกรายงานนั้น

ท่านคิดวา่จะพบปัญหา

และอุปสรรคใดในกรณีท่ี

มาตรฐานการควบ คุม

คุณภาพสาํนกังาน สอบ

บญัชี (TSQC 1) มีการ

กาํหนดใหมี้การแต่งตั้ง

ผูส้อบทานการควบคุม

คุณภาพ(โดยเฉพาะ

สาํนกังานขนาดเล็กและ

ผูส้อบบญัชีอิสระ) 

 

 

 

 

ผูว้จิยั -  สาํนกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดั

นนทบุรีจะประสบกบัปัญหาทั้งดา้นการหาบุคคลท่ีจะ

ดาํรงตาํแหน่งผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพ และปัญหา

ในดา้นของเวลาในการปฏิบติังานเช่นเดียวกบัความเห็น

ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
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ตารางที ่4.18 คาํถามเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนๆ 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

1.  เน่ืองจากการ

ดาํเนินการเพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบบญัชี

จะเป็นการเพิ่ม

ภาระหนา้ท่ีใหก้บั

สาํนกังานสอบบญัชี 

ท่านคิดวา่สภา

วชิาชีพฯ หรือผูมี้

หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควร

มีการดาํเนินการ

อะไรบา้ง เพื่อเป็น

การช่วยเหลือสาํนกั

งานสอบบญัชีใน

ประเด็นดงักล่าว  

 

1, 3, และ 

5 

-  ส่ิงแรกท่ีสภาวชิาชีพบญัชีฯ ควรใหก้ารช่วยเหลือคือ

การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานแก่สาํนกังานสอบ

บญัชี รวมถึงผูส้อบบญัชีอยา่งทัว่ถึงโดยเฉพาะสาํนกั

งานสอบบญัชีท่ีตรวจสอบบริษทันอกตลาดหลกัทรัพย ์

เน่ืองจากหากสาํนกังานไม่มีความรู้ความเขา้ใจใน

มาตรฐานอยา่งแทจ้ริงแลว้จะทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติั

ตามท่ีมาตรฐานกาํหนดได ้และสาํหรับสาํนกังานขนาด

เล็กหรือผูส้อบบญัชีอิสระท่ีปฏิบติังานคนเดียวท่ีสภา

วชิาชีพบญัชีฯ ทราบอยูแ่ลว้วา่ไม่มีระบบ สภาวชิาชีพ

บญัชีฯควรเขา้ไปช่วยเหลือใหส้าํนกังานมีระบบมากข้ึน 

เขา้ไปดูวา่สาํนกังานตอ้งการอะไร เขา้ไปช่วยหา

เคร่ืองมือให ้หรือเขา้ไปช่วยใหข้อ้มูล เป็นตน้ นอกจากน้ี 

สภาวชิาชีพบญัชีฯ ควรจดัให้มีการอบรมในหวัขอ้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบ

บญัชี การใหค้วามเขา้ใจถึงความถูกตอ้งของการนาํมา

ปฏิบติัใช ้การเปิดรับฟังความเห็น การใหบ้ริการเก่ียวการ

ร่างนโยบายในเร่ืองต่างๆและการตั้งโตะ๊ใหค้วาม

ช่วยเหลือหรือใหค้าํปรึกษา เป็นตน้ 

2 และ 4 -  สภาวชิาชีพบญัชีฯ ควรทาํหนา้ท่ีในการช่วยเหลือสํานกั

งานสอบบญัชีเป็นหลกั เน่ืองจากสภาวิชาชีพฯ มีบทบาท

หนา้ท่ีในการควบคุมดูแลสาํนกังานสอบบญัชีในประเทศ

ไทย สภาวชิาชีพบญัชีฯ ควรจดัใหมี้ทีมงานหรือเจา้หนา้ท่ี

ให้คาํปรึกษาด้านการปฏิบติัตามมาตรฐาน และจดัให้มี

ทีมงานเจา้หน้าท่ีหรือมอบหมายให้มีทีมงานออกไปให้

คาํแนะนาํและเยีย่มเยอืนสาํนกังานงานสอบบญัชีและ  
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

1. เน่ืองจากการ

ดาํเนินการเพื่อให้

เป็นไปตาม

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบ

บญัชีจะเป็นการ

เพิ่มภาระหนา้ท่ี

ใหก้บัสาํนกั

งานสอบบญัชี ท่าน

คิดวา่สภาวชิาชีพฯ 

หรือผูมี้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งควรมีการ

ดาํเนินการ

อะไรบา้ง เพื่อเป็น

การช่วยเหลือสาํนกั

งานสอบบญัชีใน

ประเด็นดงักล่าว 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

2 และ 4 

(ต่อ) 

ผูส้อบบัญชีอิสระ เพื่อให้คาํแนะนําในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานกา รควบ คุมคุณภาพ ฉบับ ท่ี  1  ด้านกา ร

ปฏิบัติงาน รวมทั้ งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสํานัก

งานสอบบัญชีขนาดเล็กหรือกลุ่มผู ้สอบบัญชีอิสระ

เพื่อให้มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติให้

เป็นไปตามมาตรฐานและนอกจากสภาวิชาชีพบญัชีฯ จะ

ทําหน้าท่ี น้ีแล้วหน่วยงานภาครัฐอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

สํานักงานกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ก็

ควรทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือในเร่ืองดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

ผูว้จิยั -  สภาวิชาชีพบญัชีฯ ควรเป็นเสาหลักในการให้ความ

ช่วยเหลือ เน่ืองจากมีหน้าท่ีหลักในกํากับดูแลสํานัก

งานสอบบญัชีทั้งประเทศ แต่นอกจากสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

แลว้ สํานกังาน กลต. ควรท่ีจะให้ความช่วยเหลือ สํานัก

งานสอบบญัชีท่ีตรวจสอบบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึง

รวมไปถึงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ี

ควรให้ความช่วยเหลือสํานกังานสอบบญัชีท่ีข้ึนทะเบียน

จัดตั้ งบ ริษัท  หรือ  ห้ าง หุ้นส่ วน หรือแม้แ ต่ตลา ด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีควรให้ความรู้แก่บริษทัจด

ทะเบียน ทั้งน้ีเพื่อให้บริษทัต่างๆ มีความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชี และเพื่อก่อให้เกิดความ

ร่วมมือในการปฏิบติังานสอบบญัชี แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น การให้

ความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานควรท่ีจะเป็นไปในแนว

เดียวกนั เพราะหากความรู้หรือคาํตอบท่ีได้จากการขอ

ความช่วยเหลือแตกต่างกนั จะส่งผลให้สํานักงานสอบ

บญัชีเกิดความสับสนในประเด็นปัญหาต่างๆ ได ้
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

2. จากการท่ีสภา

วชิาชีพบญัชีฯ มีการ

แต่งตั้งคณะอนุ 

กรรมการเพื่อกาํกบั

ดูแลการปฏิบติังาน

สอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตและสาํนกั

งานสอบบญัชี เพื่อ

ทาํหนา้ท่ีในการ

ตรวจเยีย่มสาํนกั

งานสอบบญัชีเพื่อ

ตรวจสอบถึงการ

ดาํเนินการวา่มี

คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และ

เป็นไป ตาม

มาตรฐานการสอบ

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือไม่นั้น ท่านคิด

วา่จะมี

ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลเพียงใด 

 

 

1 และ 4 -  ป ระ สิ ทธิ ภาพ อา จจะ ย ัง ไ ม่ค่ อย มีนัก เพ ราะ ก า ร

ปฏิบติังานตรวจเยี่ยมในภาคสนามยงัขาดกาํลงับุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถ ซ่ึงในขณะน้ีกาํลงับุคคลท่ีมีอยู่เป็น

เพียงเจ้าหน้าท่ีส่วนหน่ึง ซ่ึงอาจไม่มีความเป็นอิสระ

เพียงพอ เน่ืองจากยงัทาํงานสอบบญัชีอยู่ นอกจากน้ียงัมี

คณะบุคคลจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงบุคคล

เหล่าน้ีอาจย ังไม่ เคยสัมผ ัสกับการใช้มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชีเท่าท่ีควร จึงอาจเป็น

ปัญหาในเร่ืองของคุณภาพในการเขา้ตรวจเยีย่มสาํนกังาน 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

2.  จากการท่ีสภา

วชิาชีพบญัชีฯ มีการ

แต่งตั้งคณะอนุ 

กรรมการเพื่อกาํกบั

ดูแลการปฏิบติังาน

สอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตและสาํนกั

งานสอบบญัชี เพื่อ

ทาํหนา้ท่ีในการ

ตรวจเยีย่มสาํนกั

งานสอบบญัชีเพื่อ

ตรวจสอบถึงการ

ดาํเนินการวา่มี

คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และ

เป็นไป ตาม

มาตรฐานการสอบ

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือไม่นั้น ท่านคิด

วา่จะมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล

เพียงใด (ต่อ) 

 

 

2 และ 5 -  เป็นมาตรการท่ีดี และหากคณะอนุกรรมการดงักล่าวมี

การปฏิบติัหน้าท่ีอย่างจริงจงั คาดว่าจะมีประสิทธิภาพ

แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  แ ต่ ทั้ ง น้ี ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง

คณะอนุกรรมการดังกล่าวควรเป็นไปเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมวิชาชีพสอบบญัชีโดยการไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้

ค ําแนะนําในคร้ังแรกๆ ก่อนท่ีจะมีมาตรการอ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสมในภายหลงัหากไม่มีการพฒันาการปฏิบติัให้

เป็นไปตามแนวทางท่ีมาตรฐานกาํหนด 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

2. จากการท่ีสภา

วชิาชีพบญัชีฯ มีการ

แต่งตั้งคณะอนุ 

กรรมการเพื่อกาํกบั

ดูแลการปฏิบติังาน

สอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตและสาํนกั

งานสอบบญัชี เพื่อ

ทาํหนา้ท่ีในการ

ตรวจเยีย่มสาํนกั

งานสอบบญัชีเพื่อ

ตรวจสอบถึงการ

ดาํเนินการวา่มี

คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และ

เป็นไป ตาม

มาตรฐานการสอบ

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือไม่นั้น ท่านคิด

วา่จะมี

ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลเพียงใด 

(ต่อ) 

 

3 -  การแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและ

สาํนกังานสอบบญัชี เพื่อทาํหนา้ท่ีในการตรวจเยีย่มสํานกั

งานสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบถึงการดํา เนินการว่ามี

คุณภาพ ประสิทธิภาพ น่าย ังไม่มีทั้ งคุณภาพในการ

ปฏิบติังาน และประสิทธิผลจากการปฏิบติังาน เน่ืองจาก

หน้าท่ีดงักล่าวถือเป็นส่ิงใหม่สําหรับสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

อีกทั้ งขั้นตอนท่ีจะนําไปสู่การตรวจเยี่ยมยงัไม่เป็นท่ี

ชดัเจน และกวา้งขวางพอสาํหรับสาํนกังานสอบบญัชี 

DPU



129 
 

ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

2.  จากการท่ีสภาวชิาชีพ

บญัชีฯ มีการแต่งตั้ง

คณะอนุ กรรมการ

เพื่อกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติังานสอบ

บญัชีของผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตและ

สาํนกังานสอบบญัชี 

เพื่อทาํหนา้ท่ีในการ

ตรวจเยีย่มสาํนกั

งานสอบบญัชีเพื่อ

ตรวจสอบถึงการ

ดาํเนินการวา่มี

คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และ

เป็นไป ตาม

มาตรฐานการสอบ

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือไม่นั้น ท่านคิด

วา่จะมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล

เพียงใด (ต่อ) 

 

 

 

ผูว้จิยั -  แผนการและเป้าหมายของสภาวชิาชีพบญัชีฯ ในการนาํ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพดงักล่าวมาปฏิบติัใชย้งัไม่มี

ความ ชัดเจนเท่าท่ีควร ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองนโยบายการ

ปฏิบติังาน วิธีการปฏิบติังาน ขอบเขตของการให้เวลาใน

การปฏิบติัตามมาตรฐานรวมถึงเร่ืองคุณภาพของบุคคลท่ี

จะเขา้ตรวจเยี่ยมสํานกังานดงัท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้ ปัญหา

ดงักล่าวอาจทาํให้สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดรั้บผลกระทบใน

แง่ของช่ือเสียง ความศรัทธาจากผู ้ประกอบวิชาชีพ

เน่ืองจากสํานักงานสอบบญัชีหรือผูส้อบบญัชีอิสระท่ี

ปฏิบติังานคนเดียวต่างมีความคาดหวงัในทีมงานท่ีจะเขา้

ตรวจสอบเช่นกนั 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

3.  เน่ืองจากสภาวชิาชีพ

บญัชีฯ มีการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการฯ 

ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการ

เขา้ตรวจสอบสาํนกั

งานสอบบญัชีท่าน

คิดวา่ระบบหรือ

ขั้นตอนในการเขา้

ตรวจเยีย่ม สาํนกั

งานสอบบญัชีนั้น

ควรมีรูปแบบ 

วธีิการ และขั้นตอน 

อยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

ผูใ้ห้

สัมภาษณ์

ทุกคน 

-  ไม่สามารถสรุปคาํตอบได้ชัดเจน ได้แต่เพียงแสดง

ความเห็นว่าระบบหรือขั้นตอนในการเข้าตรวจเยี่ยม 

สํานักงานสอบบัญชีนั้ นควรมีรูปแบบ วิ ธีการ และ

ขั้นตอนไม่แตกต่างกันในทุกๆ สํานักงานเน่ืองจากมี

เป้าหมายเดียวกนั คือการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพสํานักงานสอบบัญชี  ซ่ึง เป็นเ ร่ืองเ ดียวกัน 

มาตรฐานเดียวกนั วตัถุประสงคเ์หมือนกนั ดงันั้นขั้นตอน

และวิธีการเขา้ตรวจสอบจึงไม่ ควรจะแตกต่างกนั แมแ้ต่

การตรวจสํานักงานสอบบญัชีขนาดใหญ่อย่าง Big4 กบั 

สํานักงานขนาดเล็กและขนาดกลาง เพราะใช้คู่มือการ

ตรวจสอบเดียวกนั โดยคณะอนุกรรมการดงักล่าว ควรมี

รูปแบบการตรวจเยีย่มโดยเป็นการไปใหค้าํแนะนาํในการ

ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานการสอบบญัชี และควรมี

การแจ้งให้สํานักงานสอบบัญชีหรือผูส้อบบญัชีอิสระ

ทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 14 วนั ก่อนการเขา้ตรวจเยี่ยม

สาํนกังาน และแจง้ขั้นตอนการเขา้ตรวจเยี่ยม รวมทั้งแจง้

ให้สํานักงานสอบบัญชีหรือผู ้สอบบัญชีอิสระเตรียม

เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อให้คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและเพื่อเป็นประโยชน์ในการไดรั้บคาํแนะนาํ

จากคณะอนุกรรมการดงักล่าว 

ผูว้จิยั -  ระบบหรือขั้นตอนในการเขา้ตรวจเยี่ยม สํานกังานสอบ

บญัชีนั้นควรมีรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอน ท่ีไม่แตกต่าง

กนั โดยการกาํหนดนดัหมายก่อนเขา้ตรวจเยี่ยมล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 14 วนั และแจ้งขั้นตอน วิธีการตรวจ ส่ิงท่ี

ตอ้งการตรวจ เอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งใหส้าํนกังานสอบ  
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

3.  เน่ืองจากสภาวชิาชีพ

บญัชีฯ มีการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการฯ 

ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการ

เขา้ตรวจสอบสาํนกั

งานสอบบญัชีท่าน

คิดวา่ระบบหรือ

ขั้นตอนในการเขา้

ตรวจเยีย่ม สาํนกั

งานสอบบญัชีนั้น

ควรมีรูปแบบ 

วธีิการ และขั้นตอน 

อยา่งไร (ต่อ) 

ผูว้จิยั (ต่อ) บัญชีจัดเตรียมไว้ให้ตรวจ โดยรูปแบบ วิธีการ และ

ขั้นตอนควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกนัเน่ืองจากเป็น

การปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบั

เดียวกนั 

4.  ภายหลงัจากประเทศ

ไทยมีการปฏิบติัตาม

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบบญัชี

(TSQC 1) แลว้ ท่าน

คิดวา่สภาพการณ์

ของผูส้อบบญัชี

อิสระในจงัหวดั

นนทบุรีโดยรวมจะ

เป็นอยา่งไร  

ผูใ้ห้

สัมภาษณ์

ทุกคน 

-  คุณภาพของผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีจะมี

ความน่าเช่ือถือมากข้ึน ทั้งในลกัษณะการสอบบญัชีและ

งบการเงินท่ีออกมา ซ่ึงจะส่งผลให้งบการเงินท่ีอยู่ในมี

ความน่าเช่ือถือมากข้ึน ผูใ้ช้งบการเงินจะให้ความเช่ือมัน่

ในคุณภาพของรายงานผูส้อบท่ีออกโดยผูส้อบบญัชีอิสระ

ในจงัหวดันนทบุรี มากข้ึน เม่ือคุณภาพของผูส้อบบญัชี

อิสระในจงัหวดันนทบุรีดีข้ึน จะทาํให้สามารถกาํหนดค่า

สอบบญัชีให้เหมาะสมกบัคุณภาพงานได ้บริษทัผูว้่าจา้ง

จะเห็นประโยชน์ และมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายค่าสอบบญัชี 

ซ่ึงรายได้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวจะส่งผลไปยงัการจ่าย

ค่าตอบแทนกบัผูช่้วยผูส้อบหรือพนกังานในสํานกังานท่ี

สมเหตุสมผลกบัการปฏิบติังานดว้ย กล่าวคือเม่ือมีการ 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

 

คําถาม 

ลาํดับผู้ให้ 

สัมภาษณ์

คนที ่

ผลจากการสัมภาษณ์ 

4.  ภายหลงัจากประเทศ

ไทยมีการปฏิบติัตาม

มาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ

สาํนกังานสอบบญัชี

(TSQC 1) แลว้ ท่าน

คิดวา่สภาพการณ์

ของผูส้อบบญัชี

อิสระในจงัหวดั

นนทบุรีโดยรวมจะ

เป็นอยา่งไร 

ผูใ้ห้

สัมภาษณ์

ทุกคน 

(ต่อ) 

ปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบ

บญัชีแลว้ ทุกอยา่งภายในสํานกังานจะสมดุลกนั แต่ทั้งน้ี

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาจส่งผลให้ปริมาณของ

ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีเน่ืองจากการรวมตวั

กนัเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวได ้

ผูว้จิยั -  ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีจะมีคุณภาพ และมี

ความน่าเช่ือถือมากข้ึน ช่วยยกระดบัความน่าเช่ือถือของ

การสอบบญัชี และรายงานทางการเงินของกิจการท่ีผ่าน

การสอบบญัชีของสํานักงานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชี

อิสระในจงัหวดันนทบุรี ช่วยลดระดบัความแตกต่างของ

คุณภาพในแต่ละสํานักงานจะลดน้อยลงเน่ืองจากการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานเดียวกนัเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของกิจการบนเวทีในระดบัสากล 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

           

          การศึกษาความรู้ความเขา้ใจและการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ด้านการ

ปฏิบติังาน สําหรับผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี เพื่อให้ทราบและเป็นขอ้มูลให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสาํนกังานสอบบญัชีในจงัหวดันนทบุรีในการศึกษาคร้ัง

น้ี ไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากผูป้ระกอบการสํานกังานสอบบญัชีในจงัหวดั

นนทบุรีจาํนวน 275 ราย นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และนาํเสนอดว้ยการอธิบายลกัษณะทัว่ๆไปของ

ขอ้มูลโดยใชด้ว้ยวิธีการทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั นอกจากน้ีในการศึกษายงัรวบรวม

ขอ้มูลจากเอกสาร วารสาร หนงัสือ ส่ิงพิมพแ์ละวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผลการการวิเคราะห์

ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูส้อบบัญชีและนําข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิงโดยใช้การ

วิเคราะห์ปัจจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการใช้เหตุผลตามหลกัตรรกะ เพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชีมาใช ้

ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของสาํนกังานสอบบญัชี 

 ผูต้อบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยเพศ ชาย และ หญิง ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงมากกวา่เพศชาย คือเป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.0 และเพศชาย ร้อยละ 44.0 มีอายุอยูใ่นช่วง 

40-49 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือช่วงอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.8 อายุอยู่

ในช่วง 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 13.5 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยอยูใ่นช่วงอายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 

4.7 มีการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 52.0 และการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 48.0 ประกอบไปดว้ยเจา้ของคนเดียว และ นิติบุคคล คือรูปแบบการประกอบการนิติบุคคล 

ร้อยละ 51.6 และรูปแบบการประกอบการเจา้ของคนเดียว ร้อยละ 48.4 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ

ดาํเนินธุรกิจอยู่ในช่วง 5-10 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือช่วงระยะเวลาในการ

ดาํเนินธุรกิจ นอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.6 ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจอยูใ่นช่วง 10-15 ปี คิด

เป็นร้อยละ 12.0 ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจอยู่ในช่วง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.5 ส่วนกลุ่ม
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ตวัอย่างน้อยอยู่ในช่วงระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 20 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.6 ส่วนใหญ่มี

ลูกคา้ท่ีให้บริการต่อปี จาํนวน 201 กิจการข้ึนไป มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 45.1 รองลงมาคือช่วง

ลูกคา้ท่ีให้บริการต่อปี จาํนวน 151-200กิจการ คิดเป็นร้อยละ 19.3 ลูกคา้ท่ีให้บริการต่อปีจาํนวน 

101-150 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ลูกคา้ท่ีให้บริการต่อปีจาํนวน 51-100 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 

11.3 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยอยูใ่นช่วงลูกคา้ท่ีใหบ้ริการต่อปี จาํนวน นอ้ยกวา่ 50 กิจการ คิดเป็นร้อย

ละ 9.5 มีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวน 1-3 คน ข้ึนไป มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมาคือ

ช่วงผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวน 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาํนวน 7-10

คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยอยูใ่นช่วงผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวน 10 คนข้ึนไป 

คิดเป็นร้อยละ 1.8 ส่วนใหญ่มีผูช่้วยผูส้อบบญัชี จาํนวน 4-6คน มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 37.1 

รองลงมาคือช่วงผูช่้วยผูส้อบบญัชี จาํนวน 1-3 คนคิดเป็นร้อยละ 26.9 ผูช่้วยผูส้อบบญัชีจาํนวน 7-

10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งน้อยอยูใ่นช่วงผูช่้วยผูส้อบบญัชี จาํนวน 10 คนข้ึนไป 

คิดเป็นร้อยละ 16.4  

 ผูต้อบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นผูส้อบบัญชีอิสระในจังหวดันนทบุรีท่ีมี

ความรู้ความเขา้ใจและทราบดีว่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 มีผลบงัคบัใช้เร่ิมตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป โดยส่วนใหญ่ตอบวา่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 97.8 และตอบไม่ทราบ 

คิดเป็นร้อยละ 2.2 สรุปไดว้่า ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี ตระหนกัดีว่ามีมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ซ่ึงกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี และผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี

มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และดีทราบว่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพมีขอบเขตการบงัคบัใชท้ั้งกบั 

สานักงานสอบบญัชีทุกแห่งท่ีมีผูส้อบบญัชี และผูส้อบบญัชีอิสระคนเดียว ผูส้อบบญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรี ส่วนใหญ่ตอบวา่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 92.7 และตอบไม่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 7.3 

และผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีทราบดีวา่องคป์ระกอบของระบบการควบคุมคุณภาพ มี 6 

ดา้น โดยผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่ตอบวา่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 88.7 และตอบ

ไม่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 11.3 และผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีทราบดีวา่การปฏิบติัและยึด

มัน่ในหลกัจรรยาบรรณ ถือว่าเป็นการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ โดยผูส้อบบญัชี

อิสระในจงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่ตอบวา่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 93.5 และตอบไม่ทราบ คิดเป็นร้อย

ละ 6.5 และผูส้อบบัญชีอิสระในจังหวดันนทบุรีทราบดีว่าการจัดทาํแผนงานสอบบญัชี และ

แนวทางการสอบบญัชี ถือว่าเป็นการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ โดยผูส้อบบญัชี

อิสระในจงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่ตอบวา่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 94.2 และตอบไม่ทราบ คิดเป็นร้อย

ละ 5.8 
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ส่วนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) 

ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสาํนกังาน 

           ดา้นบทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงาน 

         ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) 

ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสํานกังาน ดา้นบทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงาน พบวา่ การ

นาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสํานกังาน ดา้น

บทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงาน ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยั

คร้ังน้ี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ 

เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ และ

ความเขา้ใจนโยบายและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพของสํานกังาน รองลงมาคือ ส่ือสาร

ไปยงัผูบ้ริหารหลกัและผูมี้หน้าท่ีกาํกบัดูแลของลูกคา้ เก่ียวกบัตวับุคคลและบทบาทหน้าท่ีของ

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานดงักล่าว ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่

ความเขา้ใจและประสบการณ์จริงในงานท่ีมีลักษณะและความซับซ้อนใกล้เคียงกัน จากการ

ฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสม ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพและข้อกาํหนดทาง

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และความรู้และความเช่ียวชาญด้านเทคนิค รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ตามลาํดบั 

           สาํหรับผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งใชค้วามรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

วธีิปฏิบติั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ความชาํนาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพดว้ยความมีสติ ใส่ใจ เต็ม

ความสามารถ และระมดัระวงัรอบคอบเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ ตอ้งให้บริการทางวิชาชีพ โดยมี

ความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบติังานให้สําเร็จได ้ตอ้งให้บริการทางวิชาชีพดว้ยความมุ่งมัน่และ

ขยนัหมัน่เพียร ตอ้งศึกษาหาความรู้และความชาํนาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันา

ความรู้ความสามารถใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

และมัน่ใจไดว้่า ไดใ้ห้บริการทางวิชาชีพท่ีอยูบ่นพื้นฐานของกฎเกณฑ์ต่างๆ และมาตรฐานในการ

ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งและควรมีนโยบายในการปฏิบติัขั้นพื้นฐาน 

           หัวหน้าสํานักงานสอบบญัชีมีบทบาทสําคญัในการสร้างวฒันธรรมภายในองค์กรให้

ตระหนกัว่าคุณภาพเป็นส่ิงจาํเป็นในการปฏิบติังาน นอกจากน้ี หัวหน้าสํานักงานสอบบญัชียงัมี

อิทธิพลท่ีสําคญัต่อการบงัคบัใช้นโยบายและวิธีปฏิบติัในระบบการควบคุมคุณภาพของสํานัก

งานสอบบญัชี หัวหน้าสํานกังานตอ้งให้มีการปฏิบติัตามนโยบายการควบคุมคุณภาพอย่างยิ่งใน

เร่ืองการปฏิบติังานสอบบญัชียงัไม่สมํ่าเสมอ หวัหนา้สํานกังานสอบบญัชียงัให้ความสําคญัในเร่ือง

ดงักล่าวไม่เพียงพอ การปฏิบติังานสอบบญัชีเป็นองค์ประกอบท่ีหวัหน้าสํานกังานสอบบญัชีควร
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ตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ ซ่ึงสาํนกังานสอบบญัชีตอ้งวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํให้เกิดขอ้บกพร่อง

และกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีช่วยยกระดบัคุณภาพของงานสอบบญัชีใหดี้ยิง่ข้ึน ทั้งน้ี ปัจจยั

ท่ีอาจกระทบต่อคุณภาพงานสอบบญัชี เช่นขาดการสนบัสนุนและกระตุน้ให้พนกังานตระหนกัถึง

ความสําคัญในการปรึกษาหารือและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนักงานให้คุ้นเคยกับการ

ปรึกษาหารือในประเด็นท่ียากหรืออาจมีความซับซ้อนการมีส่วนร่วมของผูส้อบบญัชีและผูส้อบ

ทานการควบคุมคุณภาพงาน (“EQCR”) ยงัไม่เพียงพอ อาจเป็นเหตุใหก้ารควบคุมและสอบทานงาน

ไม่ทัว่ถึงและไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีวางไว ้ส่งผลให้ผูส้อบทานงานไม่สามารถตรวจพบการไม่ปฏิบติั

ตามนโยบายและคู่มือการสอบบญัชีของสาํนกังานสอบบญัชี หรือไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติ

หรือความไม่ถูกต้องของงบการเงิน สํานักงานควรให้ความสําคัญกับการพิจารณารับงานให้

เหมาะสมกบัความเช่ียวชาญหรือจาํนวนทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู ่

            สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(2556) ไดมี้บทความ

สรุปบทบาทของผู ้สอบบัญชีท่ี รับผิดชอบงานไว้ว่าต้องปฏิบัติตนเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพ 

(Professional Behavior) หมายถึงผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีพึงประพฤติปฏิบติัตนในทางท่ีถูกท่ีควร 

สํานึกในหนา้ท่ี และพึงปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบเพื่อรักษาช่ือเสียงแห่งวิชาชีพ และงดเวน้การ

กระทาํท่ีจะนาํมาสู่การเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ โดยมีคติ หรือนโยบายประจาํสํานกังาน เช่น 

ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนในทางท่ีถูกท่ีควร สํานึกในหนา้ท่ี และไม่ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีทาํให้เกิด

ความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแก่วิชาชีพ  ตอ้งไม่ยินยอมให้ผูอ่ื้นอา้งช่ือว่าตนเป็นผูป้ฏิบติัหรือควบคุม

งานใหบ้ริการทางวชิาชีพบญัชีโดยท่ีตนเองมิไดเ้ป็นผูป้ฏิบติัหรือควบคุมงานให้บริการอยา่งแทจ้ริง  

ตอ้งไม่ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการของตนเกินความเป็นจริง ไม่โออ้วด หรือเปรียบเทียบตนเอง

หรือสํานกังานท่ีตนเองสังกดัอยู่กบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีอ่ืน หรือสํานกังานท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพ

บญัชีอ่ืนสังกดัอยู ่

           ดา้นการวางแผนงาน 

          ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) 

ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสํานกังาน ดา้นการวางแผนงาน เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง รองลงมาคือ กลุ่มผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอธิบายสรุปเก่ียวกบั

งานอยา่งไร เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องงานท่ีจะทาํ การจดบนัทึกท่ีเหมาะสมเก่ียวกบังานท่ีทาํ

แลว้และระยะเวลาและขอบเขตของการสอบทาน และกระบวนการต่าง ๆ ในการทาํนโยบายและวิธี

ปฏิบติัให้เป็นปัจจุบนั เท่ากนั และกระบวนการต่าง ๆ ของการควบคุมดูแล การฝึกอบรมพนกังาน

และการสอนพนกังานแบบตวัต่อตวั ตามลาํดบั 
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           สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(2556) ไดมี้บทความ

สรุปหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีดา้นการวางแผนงานสํานกังานหรือผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี

ควรมีมาตรฐานในการปฏิบติังาน (Professional Standards) โดยปฏิบติังานตามมาตรฐานการ

ประกอบวิชาชีพ โดยการวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมข้อมูลและหลักฐานให้

เพียงพอในการปฏิบติังาน ควรมีนโยบายในการปฏิบติัขั้นพื้นฐานของสํานกังาน เช่น ตอ้งให้บริการ

ทางวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง  ต้อง

ปฏิบติังานด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ และด้วยความชาํนาญตามมาตรฐานของวิชาชีพและ

มาตรฐานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

                  ดา้นการควบคุมงาน 

          ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) 

ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสํานกังาน ดา้นการควบคุมงาน พิจารณารายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุดทุกขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การติดตามความคืบหนา้ของงาน รองลงมาคือ 

การพิจารณาทกัษะความรู้และความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผูป้ฏิบติังานว่าบุคคล

เหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการปฏิบติังานหรือไม่ มีความเข้าใจในคาํสั่งท่ีได้รับหรือไม่ และได้

ปฏิบติังานตามแนวท่ีไดว้างแผนไวส้ําหรับงานนั้น การพิจารณาและตดัสินใจเร่ืองท่ีสําคญัต่าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน การพิจารณาความสาํคญัของเร่ืองดงักล่าว และการปรับเปล่ียนแนวท่ี

ไดว้างแผนไวอ้ย่างเหมาะสม และการระบุเร่ืองต่าง ๆ เพื่อการปรึกษาหารือหรือเพื่อการพิจารณา

โดยสมาชิกในกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ในระหวา่งการปฏิบติังาน ตามลาํดบั 

           สําหรับผูว้ิจยัมีความเห็นว่า สํานกังานสอบบญัชีมีการควบคุมงาน แต่จะแตกต่างตาม

ขนาดของสํานักงาน และคุณภาพในการปฏิบติังานของแต่ละสํานักงาน การควบคุมงานภายใน

สํานกังานมีอยู่ทุกสํานกังานสอบบญัชี เพียงแต่ระบบหรือแผนการท่ีใช้ในการควบคุมจะมีความ

ละเอียด และเขม้งวดแตกต่างกนันอกจากน้ียงัรวมไปถึงความใส่ใจในประเด็นสําคญั และความ

สงสัยของผูส้อบบญัชีแต่บุคคลดว้ยสําหรับผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีอาจจะมีระบบการ

ควบคุมงานท่ีไม่ค่อยเขม้งวดเน่ืองจากจาํนวนงานและจาํนวนบุคลากรท่ีจาํกดั อีกทั้งผลงานการสอบ

บญัชีไม่ไดก้ระทบกบัผูใ้ชง้บการเงินในวงกวา้ง ทั้งน้ีปัญหาดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ วธญัลกัษณ์  ศรีพรสวรรค ์และศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2553) ท่ีระบุวา่สํานกังานสอบบญัชีมีการ

ควบคุมงาน แต่จะแตกต่างตามขนาดของสาํนกังาน  

             ดา้นการสอบทานงาน 

            ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) 

ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสํานกังาน ดา้นการสอบทานงาน ของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาท่ีตอบ
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แบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่น

ระดับมากท่ีสุดทุกข้อ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ได้บรรลุวตัถุประสงค์ของวิธีการ

ปฏิบติังาน รองลงมาคือ หลกัฐานท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมท่ีจะสนบัสนุนรายงาน ไดมี้การ

ปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ได้มีการปรึกษาหารือท่ี

เหมาะสมและไดมี้การจดบนัทึกและนาํขอ้สรุปท่ีไดไ้ปปฏิบติั ได้มีการนาํเร่ืองท่ีสําคญัต่าง ๆ มา

พิจารณาแลว้ และงานท่ีทาํสนบัสนุนขอ้สรุปท่ีไดแ้ละมีการจดบนัทึกไวอ้ยา่งเหมาะสม และมีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของงานท่ีทาํ ตามลาํดบั 

            สาํหรับผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีควรระบุประเด็นท่ีควร

ตอ้งมีการปรึกษาหารือกันไวใ้นนโยบายของสํานักงานให้ครบถ้วน เพราะการท่ีมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพมีการกาํหนดในเร่ืองน้ี เน่ืองมาจากการปรึกษาหารือกันจะเป็นการช่วยกันคิด 

ช่วยกนัตรวจสอบ เพื่อป้องกนัการผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งน้ีประเด็นท่ีควรปรึกษาหารือ

กนันั้นไดแ้ก่ ทุกเร่ืองท่ีตอ้งใช้ดุลยพินิจ เน่ืองจากปัญหาดา้นสอบบญัชีท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ เกิดข้ึน

เพราะการใชดุ้ลยพินิจผดิ ไม่ใช่เร่ืองการคาํนวณผดิหรือกฎเกณฑ์อ่ืน ทั้งน้ีการใชดุ้ลยพินิจควรมีการ

ระบุถึงระดบัของการปรึกษาหารือดว้ย เช่นดุลยพินิจเร่ือง ใดใช้ปรึกษาหารือกบับุคคลระดบัไหน 

เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจระบุแยกเป็นประเด็นสําหรับพื้นท่ีเส่ียง (Risk Area) สําหรับการสอบบญัชี 

เช่นประเด็นเร่ืองการรับรู้รายได้ หรือการตั้ งประมาณการทางบัญชี เป็นต้น ซ่ึงประเด็นการ

ปรึกษาหารือควรรวมไปถึงเร่ืองอ่ืนๆด้วย เช่นเร่ืองมาตรฐานการบญัชีใหม่ หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เป็นต้น ซ่ึงแม้สํานักงานไม่สามารถระบุได้ครบทุกประเด็น แต่อย่างน้อยจะถือเป็น

แนวทางในการปฏิบติั 

           นอกจากน้ีสํานักงานควรมีการจดัอบรมในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัการใช้ความสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวิชาชีพ (Professional Skepticism) ในประเด็นต่างๆ ดว้ย เพราะเม่ือบุคคลเกิดความสงสัย

จะทาใหน้าํมาซ่ึงการปรึกษาหารือกนั การระบุประเด็นท่ีจะตอ้งปรึกษาหารือนั้น อาจแบ่งเป็นระดบั

ตามความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการระบุถึงบุคคลท่ีตอ้งทาํการปรึกษาหารือในแต่ละระดบัดว้ย 

เน่ืองจากการระบุประเด็นให้ได้ครอบคลุมทุกเร่ืองนั้นเป็นส่ิงยาก อีกทั้งแม้มีระบุประเด็นได้

ครบถว้นแลว้ แต่หากพนกังานหรือผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีไม่ทราบท่ีจะตอ้งปรึกษากบั

ใคร การระบุประเด็นปรึกษาหารือดงักล่าวจะไม่มีความสําคญั เพราะไม่สามารถนาํมาปฏิบติัให้เกิด

ประโยชน์ได ้ในขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไดร้ะบุประเด็นปัญหาเก่ียวกบั

ความอิสระในประเด็น การช่วยเหลือลูกคา้จดัทาํงบการเงินว่า อาจก่อให้เกิดปัญหาการสอบทาน

งานของตนเองปัญหาการสอบทานงานของตนเองเกิดข้ึนเม่ือผูส้อบบญัชีและคณะทาํงานสอบบญัชี

เป็นผูต้ดัสินใจดา้นการบริหาร โดยมีตวัอย่างเช่น ปรับปรุงรายการบญัชี หรือการจดัประเภทบญัชี
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ของลูกคา้โดยไม่ได้รับการอนุมติัจากลูกคา้ มีอาํนาจหรือเป็นผูอ้นุมติัการปรับปรุงบญัชี เป็นผู ้

จดัเตรียมเอกสารเบ้ืองตน้ (รวมถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดขอ้สมมตติฐานการตีราคา) หรือ

แกไ้ขเอกสารหรือขอ้มูลดงักล่าว เป็นตน้ 

           ในระหว่างการปฏิบัติงานสอบบัญชี การท่ีผูบ้ริหารได้ร้องขอหรือได้รับข้อหารือ

เก่ียวกบั หลกัการบญัชี การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ความเหมาะสมของ

ระบบการควบคุมภายใน และวิธีการใน  การกาํหนดมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การช่วยเหลือ

ทางเทคนิคเก่ียวกบัลกัษณะและคาํแนะนาํเก่ียวกบัหลกัการบญัชีท่ีเหมาะสม เป็นการสนบัสนุนท่ี

เหมาะสมใหลู้กคา้จดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งตามควร ไม่ไดเ้ป็นการกระทบต่อความเป็น

อิสระของสาํนกังาน นอกจากน้ีในกระบวนการตรวจสอบบญัชี อาจมีการให้คาํแนะนาํลูกคา้ในการ

แกไ้ขปัญหากระทบยอดบญัชี การวิเคราะห์และการรวบรวมขอ้มูลสําหรับการจดัทาํงบการเงินตาม

กฎหมาย การช่วยเหลือในการจดัทาํงบการเงินรวม การร่างหมายเหตุประกอบงบการเงิน การเสนอ

รายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบญัชี และการให้คาํแนะนาํท่ีเหมาะสมในการจดัทาํงบการเงิน

ของบริษทัยอ่ย การให้บริการดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการตามปกติของการสอบบญัชี 

และไม่ถือวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ 

           เม่ือมีปัญหาท่ีสําคญัเกิดข้ึน ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีควรกาํหนดมาตรการ

ป้องกนัและดาํเนินการตามมาตรการนั้นๆ เพื่อขจดัหรือลดปัญหาให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้การ

หารือดงักล่าวตอ้งมีการจดบนัทึกไว ้มาตรการท่ีนาํมาใชข้ึ้นอยูก่บัแต่ละสถานการณ์ สํานกังานควร

พิจารณาให้มีการให้ขอ้สรุปแก่บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ไดรั้บรู้ รวมถึงมาตรการป้องกนัท่ี

ได้ดาํเนินการทั้งท่ีสมเหตุผลและทั้งท่ีไม่สามารถยอมรับได ้ขอ้พิจารณาจะได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาต่างๆ เช่น ความสําคญัของปัญหา ลกัษณะของงานให้ความเช่ือมัน่ (เช่น การสอบบญัชีและ

การสอบทานงาน) วตัถุประสงคข์องผูใ้ชร้ายงานของผูส้อบบญัชี และโครงสร้างของสาํนกังาน 

กาํหนดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีของแต่ละงานเพื่อให้มัน่ใจว่าไดรั้กษา

มาตรฐานของงานสอบบญัชีใหสู้งท่ีสุด 

        ดา้นการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 

          ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) 

ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสํานักงาน ด้านการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ของกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมี

กฎหมายหรือขอ้กาํหนดท่ีกาํหนดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน รองลงมาคือ ลกัษณะ
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ของงาน รวมถึงขอบเขตท่ีงานนั้นเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์สาธารณะ และการตรวจพบสถานการณ์

หรือความเส่ียงท่ีไม่ปกติในงานหรือประเภทของงาน ตามลาํดบั 

            สาํหรับผูว้จิยัมีความเห็นวา่ เร่ืองของการลงวนัท่ีเป็นเร่ืองสําคญั โดยเฉพาะผูส้อบบญัชี

อิสระในจงัหวดันนทบุรีท่ีการสอบบญัชีท่ีใชก้ระดาษเขียนมือจดัทาํกระดาษทาํการ เน่ืองจากการลง

วนัท่ียอ้นหลงั สามารถทาํไดง่้าย ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีควรใชว้ิธีแกไ้ขโดยการสร้าง

วฒันธรรมในสํานกังานให้ตระหนกัถึงความสําคญัของการลงวนัท่ีตามความเป็นจริง และมองเห็น

ผลเสียท่ีจะตามมาหากทาํการลงวนัท่ียอ้นหลงั รวมถึงเร่ืองของความซ่ือสัตยต์่อตนเอง และผูส้อบ

บัญชีอิสระในจังหวดันนทบุรีอาจมีความเข้าใจในเร่ืองการสอบทานงานไม่ถูกต้อง ซ่ึงตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ีไดแ้บ่งการสอบทานงานสอบบญัชีเป็น 2 ประเภทคือ การควบคุม

คุณภาพงาน และการติดตามผล ซ่ึงการควบคุมคุณภาพงานหมายถึง การสอบทานในส่วนท่ีเป็น

ประเด็นหลกัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจแสดงความเห็นงบการเงิน ทั้งรายการท่ีมีสาระสําคญั และ

รายการท่ีใชดุ้ลยพินิจเป็นหลกั ซ่ึงตอ้งสอบทานให้เสร็จก่อนออกรายงานการสอบบญัชี เพราะหาก

เกิดขอ้ผิดพลาดภายหลงัวนัออกงบการเงินจะไม่สามารถแกไ้ขอะไรได ้ซ่ึงการควบคุมคุณภาพจะ

เป็นมาตรการป้องกนัสาํหรับสาํนกังานมากกวา่ โดยเฉพาะงานสอบบญัชีท่ีมีความเส่ียงสูง เพราะจะ

เป็นการเขา้มามีส่วนร่วมในการสอบทานงานในทุกๆขั้นตอน ส่วนการติดตามผล จะเป็นการตรวจดู

รายการอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเด็นหลกัเพื่อท่ีจะนาํไปปรับปรุงแกไ้ขในงวดการตรวจสอบหนา้ รวมไปถึง

ติดตามผลระบบการควบคุมคุณภาพของสาํนกังานโดยรวมดว้ย  

  ทั้งน้ี สําหรับผูว้ิจยัมีความเห็นเช่นเดียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีว่า ควรแกไ้ขโดยการสร้าง

วฒันธรรมในสาํนกังานให้ตระหนกัถึงความสําคญัของการลงวนัท่ีตามความเป็นจริงทั้งน้ีพนกังาน

ของสํานกังานหรือผูช่้วยผูส้อบบญัชีตอ้งแจง้ให้กบัหุ้นส่วนท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีหรือผูส้อบ

บญัชีอิสระของลูกคา้รายนั้นๆ และหุ้นส่วนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี

ทนัทีเม่ือทราบวา่เกิดการขาดความเป็นอิสระ 

           การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติั

ในสํานักงาน ของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหา

น้อย ไดแ้ก่ การควบคุมงาน รองลงมาคือ การวางแผนงาน การสอบทานงาน บทบาทของผูส้อบ

บญัชีท่ีรับผดิชอบงาน และการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ตามลาํดบั 

           สําหรับผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีมีการกาํหนดให้มีการ

สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีของแต่ละงานเพื่อให้มัน่ใจว่าไดรั้กษามาตรฐานของ

งานสอบบญัชีให้สูงท่ีสุดสําหรับลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ผูว้ิจยัจึงมี
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ความเห็นเพิ่มเติมวา่ ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีมีคุณภาพมากนอ้ยแตกต่างกนัออกไปโดย

แบ่งคุณภาพของสํานกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีอิสระได้เป็น 3 กลุ่มคือ ผูส้อบบญัชีอิสระ

ปฏิบติังานคนเดียว ผูส้อบบญัชีท่ีมีสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมีผูช่้วยไม่เกิน 10 คน และ ผูส้อบบญัชีท่ีมี

สํานักงานสอบบญัชีท่ีมีผูช่้วย 10 ข้ึนไป ซ่ึงผูส้อบบญัชีท่ีมีผูช่้วยมากมีแนวโน้มท่ีจะมีคุณภาพ

ค่อนขา้งมากตามไปดว้ย ทั้งน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีคุณภาพในการทาํงาน เช่นความรู้

ความสามารถของผูส้อบบญัชี และแนวความคิดในการบริหารจดัการของหวัหนา้สํานกังาน การถือ

ปฏิบติัตามนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 และมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งคดั แต่อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัเช่ือวา่สํานกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ทุกคนไดน้าํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังาน มาถือปฏิบติั ทั้งน้ีอาจจะ

เป็นเพราะมาตรฐานเป็นขอ้บงัคบัของวิชาชีพสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีรับงานสอบบญัชี

ทั้งหมดตอ้งถือปฏิบติัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้  

 ปัจจุบนัมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการควบคุมคุณภาพงานสอบ

บญัชี คือ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 และมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 220 เร่ือง การ

ควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี โดยไดก้าํหนดให้สํานกังานสอบบญัชีนาํนโยบายและวิธีการปฏิบติั

เก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพมาใช ้เพื่อให้แน่ใจวา่งานตรวจสอบมีการปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ทั้งน้ี ลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของนโยบายและวิธีการปฏิบติัเก่ียวกบั

การควบคุมคุณภาพของสํานกังานสอบบญัชี ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ขนาดของกิจการ ลกัษณะ

ของงานบริการ ลกัษณะ โครงสร้างขององคก์ร และขอ้พิจารณาดา้นตน้ทุนและผลประโยชน์ดงันั้น 

สาํนกังานอาจมีนโยบายและวิธีการปฏิบติั ตลอดจนการจดัทาํเอกสารประกอบการควบคุมคุณภาพ

ท่ีแตกต่างกนัโดยนโยบายการควบคุมคุณภาพท่ีนาํมาใชใ้นสาํนกังานสอบบญัชีโดยทัว่ไปจะรวมถึง

ขอ้กาํหนดของวิชาชีพความชาํนาญและความรู้ความสามารถ การมอบหมายงาน การแบ่งงาน การ

ขอคาํปรึกษาหารือ การตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งลูกคา้ และการติดตาม ทั้งน้ีสํานักงานควร

ติดต่อส่ือสารกบับุคลากรของสํานกังานในลกัษณะท่ีจะให้ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่ บุคลากรมี

ความเขา้ใจนโยบายและวิธีการปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพและมีการนาํไปปฏิบติัจริงตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ไดร้ะบุถึงองคป์ระกอบของการควบคุมคุณภาพของสํานกั

งานสอบบญัชี ซ่ึงรวมถึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน 

             สํานกังานควรจดัให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีทาํให้มัน่ใจไดว้า่ งานสอบ

บญัชีไดต้รวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัตามกฎหมายและเพียงพอให้ให้

ผูส้อบบญัชีออกรายงานท่ีมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานควร

ประกอบดว้ยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการสงเสริมความสมํ่าเสมอของคุณภาพงานสอบบญัชี การกาํกบัดูแล
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ความรับผิดชอบ และการตรวจทานความรับผิดชอบ โดยการตรวจทานนโยบายและขั้นตอนการ

ปฏิบติังานควรทาํโดยผูท่ี้มีประสบการณ์มากกวา่ 

การบันทึกหลักฐานของการควบคุมคุณภาพสํานักงานควรจัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการ

ปฏิบติังานท่ีกาํหนดให้มีการบนัทึกและเก็บเอกสารหลกัฐานของระบบควบคุมคุณภาพ และมีการ

เก็บรักษาเอกสารในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงเพียงพอท่ีจะให้สามารถประเมินผลวา่มีการปฏิบติัตามระบบ

การควบคุมคุณภาพ รวมทั้งกาํหนดให้มีการบนัทึกขอ้ร้องเรียน ข้อกล่าวหา และการแก้ปัญหา

ดงักล่าว ผูส้อบบญัชีควรเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีพบเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

จรรยาบรรณและการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้กาํหนดในเร่ืองความเป็นอิสระท่ี

เก่ียวกบัแต่ละงานสอบบญัชี และการอภิปรายกบัสํานกังานเพื่อสรุปความเห็น ขอ้สรุปเก่ียวกบัการ

ตอบรับงาน และการสอบบญัชี ลักษณะและขอบเขต และข้อสรุปเก่ียวกับการปรึกษาในช่วง

ระหวา่งการปฏิบติังานสอบบญัชี 

 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 ในส่วนน้ีจะเป็นการอภิปรายผลการศึกษาท่ีไดจ้ากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอ

ไวใ้นบทท่ี 4 ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบัการนาํมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสาํนกังาน ซ่ึงจากผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํมาอภิปรายได ้ดงัน้ี 

  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 56.0 จะเห็นไดว้า่งานวิจยัส่วนมากท่ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพทางดา้นการบญัชี

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ซ่ึงจากขอ้มูลสมาชิกของสภาวิชาชีพบญัชี ณ วนัท่ี 3 

มีนาคม 2557 ในรายงานประจาํปี 2556 พบว่า จาํนวนสมาชิกแยกตามเพศ มีสมาชิกเป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 83  เพศชายร้อยละ 17  และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นเพศหญิงร้อยละ 70  เพศชายร้อยละ 30 

(สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2556) ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ส่วนใหญ่ผูท่ี้ศึกษาและทาํงาน

ในสายอาชีพน้ีจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จึงทาํให้ผูต้อบแบบสอบถามมีจาํนวนเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ นลินรัตน์ เด่นดอนทราย (2547) เทวิตา สนิทรัมย ์

(2551) และวรีณา ตีรณะประกิจ (2552) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีทาํให้คุณภาพงานสอบบญัชี

ลดลง ต่างก็พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเม่ือวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป          
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ในดา้นอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อย

ละ 52.0 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการประกอบการในรูปแบบนิติบุคคล คิดเป็นร้อยละ 

51.6 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.2 ซ่ึงส่วนใหญ่ผูต้อบ

แบบสอบถามมีจาํนวนลูกคา้ท่ีให้บริการต่อปี มากกว่า 200 กิจการข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 45.1 มี

จาํนวนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสํานกังาน 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 และมีจาํนวนผูช่้วยผูส้อบ

บญัชี 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จึงปรากฏตามผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลขา้งตน้ 

  การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติั

ในสาํนกังาน 

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู ้สอบบัญชีอิสระในจังหวดันนทบุรี มีการนํา

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัในสาํนกังานโดยรวม

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ (2556) ท่ีไดศึ้กษา

เร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 TSQC 1)” พบวา่ ผูส้อบบญัชีมี

ความรู้ความเขา้ใจในการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีเป็นอยา่งดีและสอดคลอ้งกบั ศิลปพร  ศรี

จัน่เพชร และเอกพล  คงมา (2556) ผลการวิจยัพบวา่จากการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะของผูต้อบ

แบบสอบถามขา้งตน้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูส้อบบญัชีอิสระหรือกลุ่มผูส้อบบญัชี 2 ถึง 3 

คน ซ่ึงน่าจะอยูใ่นขอบเขตของสํานกังานขนาดเล็ก รวมแลว้เป็นจาํนวนถึงร้อยละ 83 ทาํ ให้ผูว้ิจยั

เช่ือมัน่ว่า คาํตอบของขอ้มูลงานวิจยัน้ีน่าจะสะทอ้นให้เห็นถึงระดบัความรู้ความเขา้ใจตลอดจน

สามารถนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพไปปฏิบติัได้จริง อีกทั้งยงัสามารถนาํความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบญัชีให้กับสํานัก

งานสอบบญัชีขนาดเล็กและผูส้อบบญัชีอิสระไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ

ในดา้นมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 และสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในองคป์ระกอบต่าง 

ๆ ทั้ง 6 ดา้นและสอดคลอ้งกบั สิขรินทร์  แสงจนัทร์ (2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาแนวทางการ

ควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในเขตภาคเหนือตอนบน” พบวา่ ผูส้อบบญัชีมีความรู้

ความเขา้ใจในการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีเป็นอยา่งดีและ ถนอมจิตต ์ ทา้วแดนคาํ (2550) ท่ี

ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีสหกรณ์ตามมาตรฐานการสอบ
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บญัชี รหัส 220 ของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 7” 

พบวา่ ผูส้อบบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการปฏิบติัการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีโดย

เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและ ณัชชารีย ์ จุรียโ์รจน์ (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาปัญหาและ

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบญัชีมาใช้ในประเทศไทย” 

พบวา่ ผูส้อบบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการปฏิบติัการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีโดย

เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจาก มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 น้ี เป็นมาตรฐาน

ใหม่ซ่ึงท่ีผา่นมายงัไม่เคยมีการประกาศใชใ้นประเทศไทย และ ณชัชารีย ์ จุรียโ์รจน์ และศิลปพร ศรี

จัน่เพชร (2555) ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาท่ีพบในทางปฏิบติัจากการนํามาตรฐานการควบคุม

คุณภาพสํานักงาน (ISQC 1)มาใช้ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 3 

อนัดบัแรก คือปัญหาดา้นทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั รองลงมาคือ ปัญหาดา้นการติดตามผล 

และปัญหาดา้นผลการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยมาศ  เรือง

แสงรอบ และศิลปะพร  ศรีจัน่เพชร (2552) และงานวิจยัของ ธัญลกัษณ์  ศรีพรสวรรค์ (2553) 

ในขณะท่ีกลุ่มระดบัผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ พบวา่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ปัญหาดา้น

ทรัพยากรบุคคล ปัญหาด้านผลการปฏิบติังาน และปัญหาด้านการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้ง

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ตามลาํดบั ซ่ึงในระดบัผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ

เล็งเห็นปัญหาในด้านทรัพยากรบุคคลและปัญหาด้านผลการปฏิบติังานเช่นเดียวกันกับระดับ

หวัหนา้สาํนกังานหรือเทียบเท่า แต่มีความคิดเห็นแตกต่างกนัสําหรับปัญหาท่ีพบในอนัดบัท่ี 3 ของ

ระดบัผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ คือ ปัญหาดา้นการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้

และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ในขณะท่ีระดบัหวัหน้าสํานกังานหรือเทียบเท่าเล็งเห็นปัญหาดา้นการ

ติดตามผลมากกวา่ ทั้งน้ีเน่ืองจากระดบัหวัหนา้สํานกังานหรือเทียบเท่าเป็นกลุ่มมีหนา้ท่ีในการร่วม

กาํหนดนโยบายวิธีการปฏิบติังาน การมอบหมายงานและการสอบทานงานทั้งในส่วนการควบคุม

คุณภาพสาํนกังานโดยทัว่ไปและคุณภาพของงานสอบบญัชี ดงันั้นจึงเล็งเห็นความสําคญัของปัญหา

ดา้นการติดตามผลเป็นหลกั เพราะหากการนาํไปปฏิบติัซ่ึงนโยบายหรือวิธีการปฏิบติัใดๆ แต่หาก

ไม่มีการติดตามผล อาจทาํ ให้สํา นกังานปฏิบติั ไม่เป็นไปตามแนวทางหรือมาตรฐานเดียวกนั แต่

ระดบัผูป้ฏิบติังานตรวจสอบกลบัให้ความสําคญักบัปัญหาด้านการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้ง

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะมากกวา่ โดยเฉพาะปัญหาความรู้ความสามารถใน
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การปฏิบติังาน ระยะเวลาและทรัพยากรในการปฏิบติังานท่ีไม่เพียงพอ แต่สํานกังานก็ยงัพิจารณา

รับงานตรวจสอบนั้น ซ่ึงผูป้ฏิบติังานตรวจสอบเห็นว่าเป็นปัญหาสําคญัและทาํให้ปริมาณงาน

เพิ่มข้ึนโดยไม่สัมพันธ์กับบุคลากรท่ีมีอยู่ผู ้ตอบแบบสอบถามได้ระบุผลกระทบจากการนํา

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสาํนกังาน สอบบญัชีมาใชว้า่ส่งผลให้มีปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน การ

ทาํงานมีความซบัซ้อนโดยเฉพาะเร่ืองเอกสารภายในท่ีจาํเป็นจะตอ้งจดัทาํเพื่อให้เป็นไปตามระบบ

การควบคุมภายในของสํานักงานนั้นๆ รวมทั้งตอ้งมีการจดัเตรียมขอ้มูลๆ รวมทั้งนโยบายหรือ

แนวทางปฏิบติัให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นทรัพยากรบุคคล ทาํให้มองวา่สํานกั

งานสอบบญัชีของตนได้รับผลกระทบเล็กน้อย เพราะในแต่ละสํานักงานก็มีระบบการควบคุม

ภายในอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าอาจมีการส่ือสารออกมาไม่ชดัเจนและไม่เคร่งครัดมากนกั ซ่ึงเม่ือมีการ

กาํหนดให้ปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบญัชีและจะตอ้งมีหน่วยงาน

กํากับดูแลอย่างเช่น สํานักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินระดับการควบคุมคุณภาพ

สํานักงาน จึงส่งผลให้หลายสํานักงานตอ้งเร่งจดัระบบและเตรียมพร้อมก่อนการเขา้ตรวจเยี่ยม

ดงันั้น จึงทาํใหผู้ป้ฏิบติังานส่วนใหญ่คิดวา่ปริมาณงานเพิ่มมากข้ึนจากเดิม เน่ืองจากการจดัระบบให้

เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชี (ISQC 1)ผูต้อบแบบสอบถามยงัให้

ขอ้เสนอแนะในเร่ืองของการปลูกฝังให้พนักงานในสํานกังานมีความตระหนกัถึงการปฏิบติัตาม

ระบบการควบคุมคุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัมากกว่าการบงัคบัให้ทาํตามระบบ หรือ ควรมี

การวางแผนและการส่ือสารนโยบายต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระบบการควบคุมคุณภาพสํานกังาน

อยา่งชดัเจน อีกทั้งยงัเสนอแนะวา่การนาํ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังาน (ISQC 1) มาใช ้

ควรนาํมาปฏิบติัโดยเนน้เน้ือหามากกว่ารูปแบบ เน่ืองจากในบางสํานกังานมีการออกแบบเอกสาร

ภายในข้ึนมาใหม่เป็นจาํนวนมาก เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัในมาตรฐานดงักล่าว ซ่ึงไม่

สอดคล้องกบั ฐติชญาน์  นาวา (2555) จากการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการสํานัก

งานสอบบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานท่ีให้บริการด้านการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 พบวา่ ผูป้ระกอบการสํานกังานสอบบญัชีมี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัการ

ติดตามผลและขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบันอ้ยใน

องค์ประกอบท่ีเก่ียวกับการตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กับลูกค้าและงานท่ีมี
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ลกัษณะเฉพาะ และเม่ือพิจารณาการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการ

ปฏิบติังานมาปฏิบติัในสาํนกังานรายดา้นของผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ 

  ด้านบทบาทของผูส้อบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน พบว่า ผูส้อบบัญชีอิสระในจังหวดั

นนทบุรี มีบทบาทของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงาน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่ามีการ

ส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารหลกัและผูมี้หนา้ท่ีกาํกบัดูแลของลูกคา้เก่ียวกบัตวับุคคลและบทบาทหน้าท่ี

ของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานท่ีดี มีความเขา้ใจและประสบการณ์จริงในงานท่ีมีลกัษณะและ

ความซับซ้อนใกล้เคียงกัน จากการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสม มีความเข้าใจใน

มาตรฐานวิชาชีพและขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นเทคนิค

รวมถึงความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

ลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงมีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ และความ

เขา้ใจนโยบายและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพของสาํนกังาน 

  ดา้นการวางแผนงาน พบวา่ ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี มีการวางแผนงาน อยู่

ในระดบัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอธิบายสรุปเก่ียวกบังานเป็นอย่างดี

เพื่อให้เขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของงานท่ีจะทาํ มีการจดัทาํกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการควบคุมดูแลการฝึกอบรมพนกังานและการสอนพนกังาน

แบบตวัต่อตวั มีการจดบนัทึกท่ีเหมาะสมเก่ียวกบังานท่ีทาํแลว้และระยะเวลาขอบเขตของการสอบ

ทาน รวมถึงมีกระบวนการต่างๆ ในการทาํนโยบายและวธีิปฏิบติัใหเ้ป็นปัจจุบนั 

  ดา้นการควบคุมงาน พบวา่ ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี มีการควบคุมงาน อยู่

ในระดบัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่ามีการติดตามความคืบหน้าของงานเป็นอย่างดี มีการพิจารณา

ทกัษะความรู้และความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผูป้ฏิบติังานว่าบุคคลเหล่านั้นมีเวลา

เพียงพอในการปฏิบติังานหรือไม่ มีความเขา้ใจในคาํสั่งท่ีไดรั้บหรือไม่ และไดป้ฏิบติังานตามแนว

ท่ีไดว้างแผนไวส้าํหรับงานนั้น มีการพิจารณาและตดัสินใจเร่ืองท่ีสําคญัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการ

ปฏิบติังาน การพิจารณาความสาํคญัของเร่ืองดงักล่าว และการปรับเปล่ียนแนวท่ีไดว้างแผนไวอ้ยา่ง

เหมาะสม การระบุเร่ืองต่างๆ เพื่อการปรึกษาหารือหรือเพื่อการพิจารณาโดยสมาชิกในกลุ่ม

ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ในระหวา่งการปฏิบติังาน 
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  ดา้นการสอบทานงาน พบว่า ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี มีการสอบทานงาน 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าไดมี้การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพและขอ้กาํหนดทาง

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการนาํเร่ืองท่ีสําคญัต่างๆ มาพิจารณาแลว้ มีการปรึกษาหารือท่ีเหมาะสมและ

ได้มีการจดบันทึกและนําข้อสรุปท่ีได้ไปปฏิบัติ มีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียนลักษณะ 

ระยะเวลาและขอบเขตของงานท่ีทาํ โดยงานท่ีทาํสนบัสนุนขอ้สรุปท่ีไดแ้ละมีการจดบนัทึกไวอ้ยา่ง

เหมาะสม มีหลักฐานท่ีได้รับอย่างเพียงพอและเหมาะสมท่ีจะสนับสนุนรายงาน และบรรลุ

วตัถุประสงคข์องวธีิการปฏิบติังาน 

  ดา้นการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน พบวา่ ผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี มี

การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่ลกัษณะของงานรวมถึง

ขอบเขตท่ีงานนั้นเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์สาธารณะ มีการตรวจพบสถานการณ์หรือความเส่ียงท่ี

ไม่ปกติในงานหรือประเภทของงาน รวมทั้งการมีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดท่ีกาํหนดให้มีการสอบ

ทานการควบคุมคุณภาพงาน 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผูป้ระกอบการสํานักงานสอบบญัชีในจังหวดั

นนทบุรีต่อการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานกังานท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบตามมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ทาํให้ทราบขอ้มูลหลายประการ ซ่ึงผูศึ้กษาไดร้วบรวมและนาํมาเป็น

ขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นแนวทางในการพฒันาสํานัก

งานสอบบัญชีและสําหรับผู ้สอบบัญชีอิสระในจังหวดันนทบุรี จากบทสรุปของปัญหาและ

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังาน สําหรับผูส้อบ

บญัชีอิสระในจังหวดันนทบุรี ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถสรุปข้อเสนอแนะท่ีจะเป็น

ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหว้งการสอบบญัชีไดด้งัน้ี 

 5.3.1.  ขอ้เสนอแนะจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

  จากขอ้เสนอแนะของผูใ้หส้ัมภาษณ์ สามารถสรุปแบ่งเป็นประเด็นไดด้งัน้ี 

  5.3.1.1  ขอ้เสนอแนะสําหรับสํานักงานสอบบญัชีและสําหรับผูส้อบบญัชีอิสระใน

จงัหวดันนทบุรี 

 สํานักงานสอบบญัชีขนาดเล็กและผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีตอ้งช่วยกัน

ผลกัดนั ยกระดบัสาํนกังานสอบบญัชีใหสู้งข้ึน เพื่อใหง้านสอบบญัชีมีคุณภาพมากข้ึน เพราะฉะนั้น
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หากสาํนกังานไม่ผา่นเกณฑ์ ในเร่ืองคุณภาพ ผูส้อบบญัชีท่ีสังกดัอยูส่ํานกังานนั้นจะถูกมองวา่ไม่มี

คุณภาพเช่นกนั แมว้า่ผูส้อบบญัชีจะถูกควบคุมดว้ยมาตรฐานสอบบญัชี รหสั 220 เร่ืองการควบคุม

คุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน แต่หากสํานกังานผา่นเกณฑ์ จะไดช่ื้อวา่เป็นสํานกังานสอบบญัชี

ท่ีมีคุณภาพ ทาํใหไ้ดรั้บความน่าเช่ือถือจากบริษทัต่างๆ ซ่ึงขอ้เสนอแนะสาํหรับสาํนกังานสอบบญัชี

แบ่งประเด็นไดด้งัน้ี 

 การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) มาปฏิบติั 

 การปฏิบติัตาม 6 องค์ประกอบในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพนั้น เป็นส่ิงท่ีไม่เกิน

ความสามารถของสํานักงานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี เน่ืองจากทั้ง 6 

องค์ประกอบมีอยู่ในมาตรฐานสอบบญัชีอยู่แลว้ เพียงแต่มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) 

นาํมารวบรวมไวเ้ป็นประเด็นหลกัๆเพื่อทบทวนและเนน้ย ํ้าในเร่ืองของการปฏิบติังานเพื่อให้ผลงาน

การสอบบญัชี มีคุณภาพมากกวา่ ซ่ึงสาํนกังานทุกแห่งมีการควบคุมคุณภาพภายในสาํนกังานอยูแ่ลว้ 

อาจอยูใ่นรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่นคู่มือการปฏิบติังาน บางแห่งอาจไม่มีเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่

มีการปฏิบติัจริง หรือการสอบทานงานท่ีมีการปฏิบติัจริง แต่ไม่มีการกาํหนดเป็นนโยบายหรือ

แนวทางปฏิบติั เป็นตน้ แต่เร่ืองหลกัท่ีสาํคญัท่ีสาํนกังานควรคาํนึงถึงก่อน คือเร่ืองโครงสร้างภายใน

สํานกังานเน่ืองจากประเทศไทยมีความ คุน้เคยกบัการสอบบญัชีด้วยตวัคนเดียว หรือการทาํเป็น

อาชีพเสริม แมปั้จจุบนัจะสามารถทาํไดย้าก ผูส้อบบญัชีจึงควรประกอบอาชีพสอบบญัชีเป็นอาชีพ

หลกัมากกว่า นอกจากน้ีสานกังานสอบบญัชีส่วนใหญ่ยงัเป็นธุรกิจภายในครอบครัวไม่ใช่ระบบ

หุน้ส่วนเหมือนอยา่งเช่น Big4 ทาํให้การเติบโตในธุรกิจสอบบญัชีเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากพนกังาน

ภายในสํานกังานรู้ว่าตาํแหน่งสูงสุดท่ีตน สามารถดาํรง ได้คือ ตาํแหน่งใดกล่าวคือ พนกังาน ไม่

สามารถท่ีจะเป็นหุน้ส่วนของสาํนกังานได ้ทาํใหมี้ความคิดท่ีจะลาออกจากสาํนกังาน 

 และเพื่อให้เป็นการง่ายสําหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพนั้ น

สํานกังานควรมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นเป้าหมายในการเพิ่มรายได ้การไดส่้วน

แบ่งทางการตลาด หรือความต้องการในการเป็นสํานักงานท่ีสามารถตรวจสอบบริษทัในตลาด

หลกัทรัพย ์เป็นตน้ เพราะเป้าหมายท่ีตั้งไวจ้ะส่งผลต่อระบบดาํเนินงานภายในสํานกังานซ่ึงตวัช่วย

ในการ ทาํให ้สาํนกังานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้คือมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ(TSQC 1) นัน่เอง 

 ส่ิงแรกท่ีสํานกังานหรือผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีควรทาํในการนาํมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ(TSQC 1) น้ีมาปฏิบติัคือ ศึกษาและทาํความเขา้ใจในตวัมาตรฐานอยา่งแทจ้ริง 

ซ่ึง ส่วนใหญ่สาํนกังานยงัไม่เขา้ใจถึงจุดประสงคข์องมาตรฐานน้ี และเปรียบเทียบสํานกังานตนเอง

กบั Big4 ทาํใหม้องวา่ตนเองไม่มีความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐาน ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ เน่ืองจาก 

Big4 มีลูกคา้และพนกังานเป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้มีความเส่ียงสูงเม่ือเทียบกบัสํานกังานขนาดเล็ก
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หรือผูส้อบบญัชีอิสระ ระบบภายในสํานกังานจึงตอ้งมีการออกแบบมาเพื่อให้สามารถจดัการและ

ควบคุมเส่ียงจากการสอบบญัชีได้ ระบบจึงมีความซับซ้อนและมีกระบวนการท่ีละเอียดในการ

ตรวจเช็คหรือตรวจสอบการทาํงานในขั้นตอนต่างๆ แต่สําหรับสํานกังานท่ีไม่ใช่ความเส่ียงจึงยอ่ม

นอ้ยกวา่ ความซบัซอ้นของระบบภายในจึงไม่จาํเป็นตอ้งเทียบเท่า Big4 

 อีกประเด็นหน่ึงท่ีสํานักงานควรคาํนึงถือคือ การนํามาตรฐานน้ีมาปฏิบติัใช้ภายใน

สํานกังานนั้น อาจทาํให้พนกังานไม่พอใจกบัการเปล่ียนแปลงภายในสํานกังาน เน่ืองจากเป็นการ

เปล่ียนวถีิการทาํงานของพนกังาน ดงันั้นเพื่อไม่ใหปั้ญหาดงักล่าวน้ีเกิดข้ึน สํานกังานจึงควรส่ือสาร

ใหบุ้คคลภายในสาํนกังานมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) 

อธิบายถึงผลกระทบด้านบวกด้านลบท่ีจะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต รวมทั้งวิธีการท่ี

สาํนกังานนามาปฏิบติัใชเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีมาตรฐานกาํหนด เพราะทุกคนในสํานกังานคือส่วนท่ี

จะทาํใหส้าํนกังานมีระบบและการควบคุมคุณภาพตามท่ีมาตรฐานตอ้งการได ้

 การรวมตวักนัของสาํนกังานสอบบญัชีขนาดเล็กหรือผูส้อบบญัชีอิสระ 

 ส่ิงหน่ึงท่ีหลายฝ่ายคาดหวงัไวจ้ากการบงัคบัใชม้าตรฐานฉบบัน้ีคือ สํานกังานขนาดเล็ก

หรือสํานกังานเจา้ของคนเดียวหรือผูส้อบบญัชีอิสระจะเกิดการต่ืนตวั และรวมตวักนัมากข้ึน ทั้งน้ี

เพื่อการเติบโตเป็นสาํนกังานขนาดใหญ่หรือขนาดกลางและมีคุณภาพมากข้ึน แมจ้ะมองวา่เป็นเร่ือง

ยากสําหรับประเทศไทยเน่ืองจากสํานกังานสอบบญัชีส่วนใหญ่เป็นกิจการของครอบครัว ตอ้งการ

ใหลู้กหลานสืบทอดต่อ หรือ ปฏิบติั กนัในวงแคบ ซ่ึงความคิดดงักล่าวถือวา่ลา้สมยัและไม่สามารถ

ทาํให้สํานักงานเติบโตได้ ข้อดีของการรวมตวักันคือ เป็นการช่วยลดต้นทุน เพราะการทาํงาน

ร่วมกนัจะทาํใหเ้กิดการเฉล่ียตน้ทุนในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นการฝึกอบรม การพฒันาเคร่ืองมือท่ีจะช่วย

ในการตรวจสอบ หรือตน้ทุนด้านค่าเช่าสํานักงาน เพราะการรวมตวักันอาจใช้พื้นท่ีสํานักงาน

ร่วมกนัในขณะท่ีแต่ละสํานักงานต่างมีระบบจดัการเป็นของตนเอง เป็นตน้ ทั้งน้ีการจะปันส่วน

ตน้ทุนมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัรูปแบบของการรวมกลุ่มกนั 

 สาํหรับสาํงานดา้นการสอบบญัชีในต่างจงัหวดันั้น ธุรกิจส่วนใหญ่มีการใชบ้ริการสอบ

บญัชีจากสํานักงานภายในกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวดัปริมณฑล ซ่ึงหากใช้บริการของ

สาํนกังานภายในทอ้งถ่ินจะช่วยลดตน้ทุนไดม้าก เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง เป็นตน้ ทั้งน้ี

เพราะธุรกิจมองถึงคุณภาพของแต่ละสํานกังานว่ามีความแตกต่างกนั แต่หากสํานกังานในทอ้งถ่ิน

มารวมตวักนั ซ่ึงอาจจดัตั้งเป็นศูนยก์ลางสาํนกังานสอบบญัชี แลว้มีการประมูลงานสอบบญัชีแต่ละ

งาน เป็นตน้ ทั้งน้ีจะเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บัสาํนกังานในทอ้งถ่ินดว้ย 

 นอกจากน้ี เน่ืองจาก ความตอ้งการทางธุรกิจท่ีพฒันาข้ึน ทาํให้สํานักงานสอบบญัชี

เจา้ของคนเดียวหรือผูส้อบบญัชีอิสระมีขอ้จาํกดัคือ การรับงานท่ี จาํกดัเฉพาะลูกคา้ขนาดเล็กเท่านั้น 
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ไม่สามารถจะรับงานขนาดใหญ่ได ้เพราะในประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

แลว้ ยงัมีผูส้อบบญัชีภาษีอากร นัน่หมายความวา่ หากสํานกังานยงัคงท่ีจะอยู่ดว้ยผูส้อบบญัชีเพียง

คนเดียว อาจทาํให้ เกิดความลาํบากในการปฏิบติังาน ในอนาคต เน่ืองจากจาํนวนผูส้อบบญัชีภาษี

อากรท่ีมีเพิ่มข้ึน เพราะฉะนั้นสํานักงานเจา้ของคนเดียวจึงควรรวมตวักัน เพื่อดาํรงธุรกิจให้ได้

เติบโตต่อไป 

 การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

 ทรัพยากรบุคคล ถือ เป็นเคร่ืองมือหลกัในการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี ดงันั้นการ

บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลจึงเป็นส่ิงท่ีสํานักงานควรให้ความสนใจ ซ่ึงประเด็น หน่ึงท่ีเป็น

ปัญหาสาํหรับสาํนกังานขนาดเล็กและผูส้อบบญัชีอิสระคือ การไม่สามารถคดัเลือกบุคคลท่ีตอ้งการ

ได ้แต่เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ของสํานกังานคือธุรกิจขนาดเล็ก ท่ีไม่ไดต้อ้งการบุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถในการตรวจสอบท่ีสูงมากนัก ดงันั้นบุคคลบางคนอาจเหมาะสมท่ีจะอยู่สํานกังาน

ขนาดเล็กมากกวา่สํานกังานใหญ่ นอกจากน้ีบางสํานกังานมุ่งเนน้ในเร่ืองความรู้ความสามารถของ

บุคคลท่ีตอ้งการรับมากเกินไป จนลืมคาํนึงว่า บางคนท่ีแมมี้ผลการศึกษาท่ีดีอาจไม่เขา้ใจในการ

มาตรฐานการบญัชีหรือมาตรฐานสอบบญัชี หรืออาจไม่มีความสามารถในการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

ซ่ึง ส่ิงท่ีสํานกังานควรมุ่งเนน้ และให้ความสําคญั คือ เร่ืองจรรยาบรรณในการสอบบญัชี และเร่ือง

ของการสร้างบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถตามท่ีสาํนกังานตอ้งการมากกวา่ 

 ตน้ทุนและรายไดค่้าสอบบญัชี 

 สาํนกังานสอบบญัชีส่วนใหญ่มองวา่การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) มา

ปฏิบติัใช้ เป็นการเพิ่มตน้ทุนในการปฏิบติังานของสํานกังาน และไม่ทาํให้รายไดข้องสํานักงาน

เพิ่มข้ึนแต่อย่างใด ซ่ึงความคิดดงักล่าวเป็นความคิดท่ีผิด เพราะแทจ้ริงแลว้ มาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ (TSQC 1) เป็นเร่ืองของตน้ทุนท่ีทุกสํานักงานสอบบญัชีตอ้งลงทุน เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ฉบบั น้ี ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวจะมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัระบบหรือการควบคุมคุณภาพภายใน

ของแต่ละสํานกังาน หากสํานกังานท่ี แต่เดิมไม่มีระบบหรือการควบคุม อาจทาํให้ตอ้งลงทุนมาก

เม่ือเทียบกบัสาํนกังานท่ีมีระบบมากกวา่ ส่วนเร่ืองของรายไดน้ั้น รายไดคื้อค่าบริการสอบบญัชี การ 

ท่ีสํานกังาน ตั้งค่าสอบบญัชี ตํ่า เกิน ไป ส่งผลให้รายไดข้องสํานกังานน้อยเช่นกนั ในปัจจุบนัท่ี 

สํานกังานสามารถตั้งราคาค่าสอบบญัชีท่ี ตํ่าได ้ อาจเป็นเพราะสํานกังานยงัไม่ไดมี้การปฏิบติัตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) เพราะ หากมีการปฏิบติัแลว้ ตน้ทุนของสํานกังานจะ

เพิ่มข้ึนแน่นอน และทาํให้ไม่สามารถตั้งราคาค่าสอบบญัชีตํ่าได ้นอกจากน้ี อีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้

สํานกังานสอบบญัชีมีรายไดน้้อยนั้น เน่ืองมาจากการตดัราคากนัเอง ซ่ึง การตดัราคาค่าสอบบญัชี

ถือเป็นวงจรปัญหาหน่ึงในวงการสอบบญัชีในประเทศไทย เพราะเม่ือสํานกังานมีรายไดน้้อย จะ
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ส่งผลใหค้่าตอบแทนพนกังานนอ้ยตาม ไปดว้ย และในขณะท่ีปริมาณงานเพิ่มมากข้ึน การจา้งบุคคล

เพิ่มเติมจะไม่สามารถทาํได ้เน่ืองจากกิจการไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน อีกทั้ง อาจทาํ

ใหพ้นกังานเดิมลาออก และส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นทรัพยากรบุคคลในสาํนกังานในท่ีสุด    

 สําหรับมุมมองของธุรกิจท่ีใชบ้ริการสอบบญัชีนั้น เน่ืองจากงานสอบบญัชีในประเทศ

ไทยเป็นงานบริการภาคบงัคบัสําหรับธุรกิจทัว่ไป จากการท่ีกฎหมายบงัคบัให้มีการสอบบญัชีจึง

เสมือนเป็นการถูกบงัคบัให้ซ้ือบริการตรวจสอบบญัชี อีกทั้งค่าบริการสอบบญัชี ท่ีตํ่าเน่ืองจากการ

ตดัราคากนัเอง  ส่งผลให้ธุรกิจทัว่ไปไม่เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของการสอบบญัชี ดังนั้น

สํานกังานสอบบญัชี รวมถึงผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจึงควรทาํให้ธุรกิจทัว่ไปมองเห็นถึงประโยชน์

และคุณค่าของการสอบบญัชี เพราะเม่ือธุรกิจเขา้ใจ และมองเห็น ขอ้ดีของการสอบบญัชีแลว้ จะทาํ

ใหธุ้รกิจมีความเตม็ใจในการจ่ายค่าบริการสอบบญัชี 

  นอกจากน้ี หากมองในมุมมองท่ีกวา้งข้ึน เม่ือบุคคลทัว่ไปมองเห็นปัญหาในเร่ืองตน้ทุน

และค่าบริการของวชิาชีพสอบบญัชีแลว้ อาจทาํใหไ้ม่มีความตอ้งการในการศึกษาทางดา้นการบญัชี 

หรือประกอบอาชีพในวิชาชีพน้ีหรือเม่ือสําเร็จการศึกษาแล้วไม่มีความต้องการท่ีจะทาํงานใน

สาํนกังานลกัษณะดงักล่าว เป็นตน้ ส่งผลใหอ้าชีพสอบบญัชี มีบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถหรือมี

ความเช่ียวชาญจาํนวนนอ้ย ซ่ึงประเด็นขา้งตน้น้ีอาจสะทอ้นให้เห็นในผลการสอบเป็นผูส้อบบญัชี 

เพราะจาํนวนผูท่ี้สอบผา่นมีนอ้ยมาก แมส้าเหตุอาจมาจากขอ้สอบท่ียากเกินไปหรือผูต้รวจขอ้สอบ

เขม้งวดเกินไป ในขณะเดียวกนัสาเหตุอาจมาจากการท่ีผูเ้ขา้สอบไม่มีความสามารถเพียงพอ แต่ 

หากอาชีพสอบบญัชีมีความน่าสนใจสามารถให้ผลตอบแทนท่ีดีหรืองานหนกัอย่างมีเหตุมีผล จะ 

ทาํใหส้ามารถดึงบุคคลท่ีเก่งมีความรู้ความสามารถให้อยูก่บัอาชีพสอบบญัชีได ้อีกทั้งสํานกังานจะ

ไม่ประสบกับปัญหาในเร่ืองของทรัพยากรบุคคลอีกด้วย ดังนั้นผูส้อบบญัชีจึงไม่ควรตดัราคา

ค่าบริการสอบบญัชีกนั 

 จากประเด็นขอ้เสนอแนะทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส่ิงหน่ึงท่ีสํานกังานสอบบญัชีควร

ปฏิบัติ เม่ือพบอุปสรรคหรือปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐาน นั่น คือ การแก้ปัญหาจากตัว

สํานกังานหรือจากตวัผูส้อบบญัชีอิสระเองก่อน เพราะไม่มีใครท่ีจะเขา้ใจระบบและปัญหาภายใน

สาํนกังานตนเองไดเ้ท่ากบัตวัสาํนกังานหรือผูส้อบบญัชีอิสระเอง 

 5.3.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 สําหรับสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นเป็นหน่วยงานกาํกับดูแลสํานัก

งานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีโดยตรง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืนๆ เช่นกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กรมสรรพากร และหน่วยงานภาคเอกชน เป็นตน้ สภาวิชาชีพ

บญัชีฯ ควรจดัให้มีกิจกรรมเผยแพร่องค์รู้ และส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการ
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ควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังาน แก่หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ ดงักล่าวให้เขา้ใจ

ถึงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 เป็นอยา่งดี รวมทั้งผูป้ระกอบการสํานกังานสอบบญัชีท่ีมี

ความตอ้งการ เน่ืองจากมาตรฐานดงักล่าวเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่ท่ีเพิ่งมีการประกาศใชใ้นประเทศ

ไทย อยา่งไรก็ดีผูส้อบบญัชีตอ้งทราบมาตรการการกาํกบัดูแลของสภาวิชาชีพบญัชีฯ ดว้ย และสภา

วิชาชีพบญัชีฯ ควรมีการส่งเสริมและยกระดบัตั้งแต่ในมหาวิทยาลยัท่ีให้การศึกษาดา้นการบญัชี

และการสอบบญัชี ใหมี้คุณภาพในการเรียนการสอนดา้นการบญัชีและการสอบบญัชีในสถานศึกษา

ในต่างจงัหวดัให้สามารถเทียบเคียงไดก้บัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร และควรควรมีการจดั

ฝึกอบรมมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ด้านการปฏิบัติงานมาปฏิบติัใน

สํานกังานอย่างครอบคลุม ตรงประเด็น จะทาํให้คุณภาพสํานักงานสอบบญัชีและสําหรับผูส้อบ

บญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี มีคุณภาพท่ีดีข้ึน เพิ่มความน่าเช่ือถือต่อผูใ้ช้ผลงานของผูส้อบบญัชี 

และควรมีเวทีให้ผูส้อบบญัชีได้มีโอกาสมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือประเด็นปัญหาต่างๆ 

เก่ียวกับ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ด้านการปฏิบติังานมาปฏิบัติใน

สํานกังาน และเน่ืองจากผูป้ระกอบวิชาชีพบางส่วนยงัไม่มีความรู้และความเขา้ใจในมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) เท่าท่ีควร ดงันั้นในช่วง 1-2 ปีแรกส่ิงท่ีสภาวิชาชีพบญัชีฯ ควร ปฏิบติั 

คือ การเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจกับสํานักงานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีเก่ียวกับมาตรฐาน

ดงักล่าว โดยเฉพาะสํานกังานสอบบญัชีท่ีมีขนาดเล็กและหรือสําหรับผูส้อบบญัชีอิสระ เน่ืองจาก

ลูกคา้ส่วนใหญ่ของสาํนกังาน เป็นบริษทัจาํกดัหรือธุรกิจในครอบครัว สํานกังานจึง มีความเส่ียงใน

เร่ืองของการจะถูกฟ้องร้องจากผูถื้อหุ้น ในระดบัท่ีตํ่า ดงันั้นสํานกังานอาจมองว่า การสอบบญัชี 

เป็นเพียงการจดัให้มีกระดาษทาํการท่ีอาจถูกเรียกตรวจสอบจากสภาวิชาชีพบญัชีฯ หรือสรรพากร 

มากกว่าท่ีจะกงัวลว่าผูใ้ช้งบการเงินจะเขา้ใจผิดจากงบการเงินท่ีตนตรวจสอบ และเม่ือให้ความรู้

ความเขา้ใจมาตรฐานแล้ว จึงค่อยดาํเนินการ เขา้ ตรวจเยี่ยมจริง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการให้เวลาในการ

เตรียมความพร้อมสาหรับสํานักงานสอบบญัชีขนาดเล็กหรือสําหรับผูส้อบบญัชีอิสระ และสภา

วชิาชีพบญัชีฯ เอง เพราะการเขา้ตรวจเยีย่มทั้งท่ีรู้วา่ระบบของสํานกังาน ยงัไม่มีความพร้อม หรือยงั

ไม่มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน จะไม่ทาํใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง แต่ทั้งน้ี สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

ตอ้งมีขอบเขตของการให้เวลาในการปฏิบติัตามมาตรฐานดว้ย ไม่เช่นนั้นวิชาชีพบญัชีของประเทศ

ไทยจะลา้หลงักวา่ประเทศอ่ืนๆ 

  เน่ืองจากในปัจจุบนัสภาวชิาชีพบญัชีฯ ยงัขาดในเร่ืองของความเป็นอิสระ ซ่ึงรวมไปถึง

คณะอนุกรรมการฯ ท่ีมีหน้าท่ีในการเขา้ตรวจเยี่ยมสํานกังานหรือสําหรับผูส้อบบญัชีอิสระ ทาํให้

บุคคลภายนอกมองว่าการทาํงานของสภาวิชาชีพยงัไม่มีความเป็นอิสระ และความโปร่งใส

เท่าท่ีควร (ธญัลกัษณ์  ศรีพรสวรรค,์ 2553) ซ่ึงปัญหาดงักล่าว สภาวิชาชีพบญัชีฯ อาจแกไ้ขโดยการ
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จดัหาบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเขา้มา ปฏิบติัหนา้ท่ีในการเขา้ตรวจเยี่ยมสํานกังาน หรือทาํหนา้ท่ีใน

การกาํกบัดูแลและอนุมติัการปฏิบติังานของทีมงานตรวจสอบอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงบุคคลดงักล่าวอาจเป็น

บุคคลท่ีเกษียณจากตาํแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี หรือมีประสบการณ์ทางานเฉล่ีย 15 ปี 

ทั้งน้ีบุคคลดงักล่าวตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียจากสาํนกังานท่ีเขา้ตรวจเยี่ยม เป็นตน้ นอกจากน้ีควร จดัให้

มีการอบรมทีมงานก่อนเขา้ตรวจเยี่ยมบนทฤษฎีเดียวกนั บนความคาดหวงัเดียวกัน ในมุมมอง

เดียวกนั เพราะไม่เช่นนั้นแต่ละบุคคลจะมีความเขม้งวดในการตรวจสอบ แตกต่างกนั ส่งผล ให้

มาตรฐานต่างกัน แต่ในขณะทีสภาวิชาชีพบญัชีฯ คาดหวงัให้สํานักงานสอบบญัชีหรือสําหรับ

ผูส้อบบญัชีอิสระมีมาตรฐานเดียวกนั 

  นอกจากน้ี อตัราการสอบผา่นเพื่อเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีตํ่ามาก (ธัญลกัษณ์  ศรี

พรสวรรค์, 2553)  เป็น อีกเหตุผลหน่ึงท่ี ก่อ ให้เกิด ปัญหา การขาดแคลนทรัพยากรบุคคล เพราะ

การ สําเร็จ การศึกษา ในระดบัปริญญาตรีสาขาบญัชี ถือได้ว่ามีความรู้ในระดบัหน่ึง สภาวิชาชีพ

บญัชี ฯ จึงควรตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวด้วยว่า เพราะเหตุใด บุคคล ท่ีสามารถ สอบผ่าน จึง มี

จาํนวนนอ้ยมาก ซ่ึงการทดสอบเพื่อเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตควรเป็นการทดสอบในเร่ืองท่ีสําคญั 

อย่างเร่ืองของจรรยาบรรณ มากกว่า เน่ืองจากจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นส่ิงสําคัญในการ

ปฏิบัติงานยกตัวอย่างเช่น บุคคลท่ี สอบผ่านข้อเขียนแล้ว ต้องมีการทดสอบในเร่ืองของ

จรรยาบรรณแยกต่างหากอีกคร้ังหน่ึง เป็นตน้ 

 5.3.3  ขอ้เสนอแนะสาํหรับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 รัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องควรมีการนํากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับความ

รับผดิชอบของผูบ้ริหารมา บงัคบั ใชส้าหรับ ประเทศไทย เพิ่มเติม ไดแ้ก่ Sarbanes–Oxley Act และ 

Foreign Corrupt Practice Act ซ่ึงกฎหมายทั้ง 2 ฉบบัจะมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่างๆและมีความ

เก่ียวโยงกบังานสอบบญัชี เน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดหลกัปฏิบติัดา้น

จรรยาบรรณและขอบเขตความรับผิดชอบสําหรับผูบ้ริหารระดบัสูง การจดัทาบญัชีอยา่งโปร่งใส 

รวมถึงการให้สินบนกนั การนาํกฎหมายขา้งตน้ มาปฏิบติัสาหรับประเทศไทยจะเป็นประโยชน์

สาํหรับตวับริษทัและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เพราะ หากไม่มีการติดสินบน การทาํ ธุรกิจ ท่ี

ไม่ตอ้ง มีการจ่ายเงินใตโ้ตะ๊ จะถือเป็นการประหยดัตน้ทุนสาหรับผูบ้ริโภคทัว่ไปในทางออ้มอีกดว้ย 

อีกทั้งยงัเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจน ฉะนั้นเพื่อให้วิชาชีพบญัชีมีความเสถียรใน

การนาํมาตรฐานฉบบัใหม่ มาปฏิบติั รวมถึง มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชี 

(TSQC 1) นั้น รัฐบาลจึงควรท่ีจะมีกฎหมายอ่ืนอยา่งท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้มารองรับดว้ย และควร

ใหค้วามสนใจในการผลกัดนั หรือใหค้วามช่วยเหลือสาํหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี 
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 5.3.4  ขอ้เสนอแนะจากผูว้จิยั 

           หน่ึงในประเด็นท่ีทาํให้เกิดขอ้สงสัยว่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) น้ีจะ

สามารถให้ผลได้ตามท่ีตอ้งการหรือไม่นั้น คือเร่ืองของความอิสระในการประกอบวิชาชีพสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชีในประเทศไทย เน่ืองจากการ ประกอบอาชีพสอบบญัชี ภายหลังการข้ึน

ทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนั้น ไม่จาํเป็นตอ้งจดทะเบียน เพียงจดัตั้งเป็นคณะบุคคล หรือ

จดัทาํเพียงบุคคลเดียว สามารถประกอบอาชีพไดแ้ลว้ ดงันั้นสภาวิชาชีพบญัชีฯ จึงควรมีการบงัคบั

ใหมี้การจดทะเบียนจดัตั้งสาํนกังานสอบบญัชี โดยแบ่งประเภทของสาํนกังานเป็นสาํนกังานเจา้ของ

คนเดียว สํานกังานท่ีมีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คน ถึง 20 คน และสํานกังานท่ีมีหุ้นส่วนมากกว่า 20 คน 

(ธญัลกัษณ์  ศรีพรสวรรค,์ 2553) เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการควบคุมคุณภาพสํานกังานและ

ติดตามการเผยแพร่ความรู้แก่สํานกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีอิสระไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม

กบัขนาดของกิจการสํานกังานสอบบญัชี สร้างความตระหนกัดา้นคุณภาพงาน รวมทั้งกาํกบัดูแล

การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

ฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) อนัจะส่งผลให้งานสอบบญัชีมีคุณภาพ ทาํให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูใ้ชแ้ละผูท่ี้

เก่ียวขอ้งในรายงานทางการเงิน และวชิาชีพสอบบญัชีเป็นท่ียอมรับ และช่วยลดความเส่ียงในการท่ี

จะเกิดขอ้ผิดพลาดจากการตรวจสอบ ซ่ึงจะส่งผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม และเพื่อ

ประโยชน์ในการจดัใหมี้หลกัประกนัเพื่อประกนัความรับผดิต่อบุคคลท่ีสาม ให้บุคคลท่ีเป็นเจา้ของ

สํานกังานในการให้บริการการสอบบญัชีตอ้งเป็นผู ้ไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งรับผิดชอบต่อบุคคลท่ีสาม สํานกังานของผูส้อบบญัชีนั้นท่ีสังกดัอยูร่่วม

รับผิดชอบด้วยอย่างลูกหน้ีร่วม และในกรณีท่ียงัไม่สามารถชาํระค่าเสียหายได้ครบจาํนวน ให้

หุ้นส่วนตอ้งร่วมรับผิดจนครบจาํนวน เวน้แต่พิสูจน์ไดว้่า ตนมิไดมี้ส่วนรู้เห็น หรือยินยอมในการ

กระทาํผิดท่ีตอ้งรับผิดชอบ รวมทั้งเพื่อประโยชน์สนการประเมินความเป็นไปได้ท่ีสํานักงานจะ

ละเลยไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) ทั้งน้ี ก่อนท่ีจะออกมาตรการบงัคบัใน

ภายหลงัในเบ้ืองตน้ควรส่งเสริมสนบัสนุนและจูงใจให้มีการจดทะเบียนสํานักงานสอบบญัชีกบั

สภาวิชาชีพบญัชี นอกจากน้ีควรมีการบงัคบัให้สํานกังานสอบบญัชีท่ีจดทะเบียนนั้น ส่งรายงาน

ทางการเงินให้แก่สภาวิชาชีพบญัชีฯ ในทุกปีดว้ย เพื่อประโยชน์ในการ กาํหนดให้สํานกังานสอบ

บญัชีและผูส้อบบญัชีตอ้งจดัให้มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี อย่างสมํ่าเสมอและแจง้

รายละเอียดหลกัประกนัความรับผิดต่อบุคคลท่ีสามตามกฎกระทรวงท่ีกาํหนดเร่ืองหลกัประกนั

ความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี รวมทั้งเพื่อเป็นฐานขอ้มูลของสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ และเพื่อให้มีความชัดเจนในเร่ืองของข้อมูลผูส้อบบญัชีท่ีเป็นปัจจุบนั รวมถึงการเขา้ถึง

ผูส้อบบญัชี จะสามารถทาํไดอ้ย่างทัว่ถึง นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ สําหรับ การคดัเลือกสํานัก
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งานสอบบญัชีเพื่อเขา้ไปตรวจสอบคุณภาพ ซ่ึงการคดัเลือกอาจแบ่งเป็นวิธีต่างๆ เช่น การคดัเลือก

จากการประเมินความเส่ียงของแต่ละสํานกังาน โดยอาจจะพิจารณาจากรายงานทางการเงิน ของแต่

ละสํานักงานการคดัเลือกแบบสุ่ม การตรวจเพื่อติดตามผล หรือการตรวจเม่ือมีการร้องขอจาก

หน่วยงานอ่ืน เป็นตน้  

  ทั้ งน้ี สํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็กและผูส้อบบัญชีอิสระในจังหวดันนทบุรีควร

กาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติั เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปรึกษาหารือกนัอย่างเหมาะสมในเร่ืองท่ีมีขอ้

โตแ้ยง้ รวมทั้งจดัให้มีทรัพยากรอยา่งเพียงพอในการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมและขอ้สรุปจาก

การปรึกษาหารือได้มีการจดบันทึกและมีการปฏิบัติตามหากสํานักงานไม่สามารถจัดหาจาก

ทรัพยากรภายในสํานักงานได้ สํานักงานอาจจดัหาจากแหล่งอ่ืนๆ รวมถึงสํานักงานอ่ืนซ่ึงเป็น

พนัธมิตร หน่วยงานวิชาชีพ หรือ สํานกังานท่ีมีความเชียวชาญท่ีให้บริการท่ีปรึกษา หรือการสร้าง

ความรู้จกักนัเพื่อสร้างระบบสมาชิกเพื่อปรึกษาหารือซ่ึงกนัและกนัช่วยกนัแกปั้ญหา แบ่งปันขอ้มูล

ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังาน และสภา

วชิาชีพบญัชีควรมีการจดัตั้งทีมงานให้คาํปรึกษาดา้นการปฏิบติัตามมาตรฐานเพื่อช่วยให้คาํปรึกษา

แก่ผูส้อบบญัชีท่ีตอ้งการคาํแนะนาํ  

           อน่ึง สํานกังานควรปลูกฝังให้พนกังานในสํานกังานตระหนกัถึงการปฏิบติัตามระบบ

คุณภาพใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัมากกวา่การบงัคบัให้ทาํ ตามระบบ เพราะผูป้ฏิบติังานมองวา่เป็น

การเพิ่มภาระหน้าท่ีและปริมาณงานมากกว่าการคิดว่าการปฏิบัติดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานเดียวกนัของสํานกังาน นอกจากนั้น ควรมีการวางแผนและให้ความรู้เก่ียวกบัระบบการ

ควบคุมคุณภาพสํานกังาน และส่ือสารนโยบายต่างๆ รวมทั้งนาํแนวทางการปฏิบติัตามมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพสํานกังานมาปรับให้เหมาะสมกบัขนาดของสํานกังานของตน เพราะขอ้ปฏิบติั

บางอย่าง สํานกังานสอบบญัชีขนาดกลางและขนาดเล็กไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้จริง อีกทั้ง มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานควรกาํหนดโดยเน้นเน้ือหา

มากกวา่รูปแบบเน่ืองจากในบางสํานกังานมีการออกแบบเอกสารภายในข้ึนมาใหม่เป็นจาํนวนมาก 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัในมาตรฐานดงักล่าว แต่ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่มองว่าเป็นการเพิ่ม

งานและไม่จาํเป็นเท่าการจดัทาํใหเ้ป็นไปตามระบบการควบคุมภายในของแต่ละสาํนกังานนั้นๆ 

 

5.4  ข้อจํากดัจากงานวจัิย 

 5.4.1  กลุ่มตวัอย่างในการส่งแบบสอบถามของงานวิจยัน้ี เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง และประชากร คือผูส้อบบญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรี ดงันั้น ผลงานวิจยัน้ีจึงไม่

สามารถใชเ้ป็นตวัแทนของสํานกังานสอบบญัชีท่ีให้บริการไดท้ั้งหมด รวมทั้งกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือก
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สัมภาษณ์ก็เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ซ่ึงประชากรท่ีถูกเลือกสําหรับการวิจยัคร้ังน้ีมีเพียงผูส้อบบญัชี

อิสระในจงัหวดันนทบุรี จาํนวนทั้งหมด5 ท่าน ผลงานวิจยัจึงไม่สามารถใชเ้ป็นตวัแทนของผูส้อบ

บญัชีอิสระในจงัหวดันนทบุรีไดท้ั้งหมด 

 5.4.2  เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัคดั เลือกเพียง 1 องค์ประกอบ คือการศึกษาถึงมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังาน จากทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ผลงานวิจยัน้ีจึงไม่

สามารถใชอ้ธิบายปัญหาและผลกระทบเก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชี 

(TSQC 1) ไดค้รบถว้น 

 5.4.3 เน่ืองจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชี (TSQC 1) เพิ่งมีการบงัคบัใช ้   

อีกทั้งเป็นเพียงความเห็นจากทศันคติของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ทาํให้ขอ้มูลเร่ืองปัญหาและผลกระทบจาก

การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังานดงักล่าวมาใช้อาจยงัไม่มีความ

ชดัเจนเท่าท่ีควร 

 

5.5  การวจัิยในอนาคต 

            ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ด้านการ

ปฏิบติังาน สาํหรับสาํนกังานสอบบญัชีในจงัหวดันนทบุรี ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป หากศึกษา

ด้านความรับผิดชอบของผูน้ําต่อคุณภาพภายในสํานักงาน ด้านข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณท่ี

เก่ียวขอ้ง ดา้นการตอบรับและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ดา้น

ทรัพยากรบุคคล และดา้นการติดตามผล อาจไดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไปซ่ึงจะทาํให้ไดผ้ล

การศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาสํานัก

งานสอบบญัชีนอกจากการน้ี การศึกษาคร้ังต่อไปอาจรวมถึงการศึกษาถึงปัญหาของการนํา

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 มาใชใ้นสาํนกังาน 
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แบบสอบถามที่ใช้ในการวจิัย 
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แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

เร่ือง มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที ่1ด้านการปฏิบัติงาน  

สําหรับสํานักงานสอบบัญชีในจังหวดันนทบุรี 

 

วตัถุประสงค์ 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรบญัชีมหาบณัฑิต คณะการ

บญัชีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ปีการศึกษา 2558 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสํารวจขอ้มูลเก่ียวกบั 

“มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1ดา้นการปฏิบติังาน สําหรับสํานกังานสอบบญัชีในจงัหวดั

นนทบุรี” ผูว้ิจยัใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการกรอกแบบสอบถามทุกขอ้ เพื่อความสมบูรณ์ของ

ขอ้มูล 

 

 

 

คําช้ีแจง 

 แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที ่1  

ส่วนที ่1 

ส่วนที ่1 

ส่วนที ่1 

ส่วนที ่1 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง 

1.  แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้าก 

     การวจิยัมาประยกุตป์รับใชใ้หเ้กิดประโยชน์สาํหรับผูท่ี้สนใจ  

2.  แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2  การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการ   

              ปฏิบติังาน มาปฏิบติัในสาํนกังาน 

ส่วนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1   

                   (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังาน  

3.  ผูว้จิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีกรุณาสละเวลาในการกรอก   

     แบบสอบถามเป็นอยา่งสูง 
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แบบสอบถาม 

“มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที ่1ด้านการปฏิบัติงาน  

สําหรับสํานักงานสอบบัญชีในจังหวดันนทบุรี” 

 

 

ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบสอบถาม 

คําช้ีแจง กรุณาทาํเคร่ือง  ลงในช่อง   หนา้คาํตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

1. เพศ  

  1)  ชาย 2)  หญิง 

2.   อาย ุ

 1)   20-29 ปี 2)  30-39ปี  

 3)  40-49 ปี 4)  50 ปีข้ึนไป 

3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 1)   ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 2)   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 3)   สูงกวา่ปริญญาตรี   

4.  รูปแบบการประกอบการ 

 1)   เจา้ของคนเดียว             2)    นิติบุคคล 

5.  ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ……………….ปี 

6.  จาํนวนลูกคา้ท่ีใหบ้ริการต่อปี……………….กิจการ 

7.  จาํนวนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต……………….คน 

8.  จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี………………........คน 

9. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังาน 
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ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที ่1 

(TSQC 1) ด้านการปฏิบัติงาน 

ใช่ ไม่ใช่ 

     ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ   

     ฉบบัท่ี 1 มีผลบงัคบัใชเ้ร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557  

     เป็นตน้ไป  
 

  

     ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ   

     มีขอบเขตการบงัคบัใชท้ั้งกบั สาํนกังานสอบบญัชีทุกแห่งท่ี   

     มีผูส้อบบญัชี และผูส้อบบญัชีอิสระคนเดียว 

  

       ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่องคป์ระกอบของระบบการ   

       ควบคุมคุณภาพ มี 6 ดา้น  

  

     ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่การปฏิบติัและยดึมัน่ในหลกั   

     จรรยาบรรณ ถือวา่เป็นการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุม   

     คุณภาพ  
 

  

       ผูส้อบบญัชีฯ ทราบหรือไม่วา่การจดัทาํแผนงานสอบบญัชี       

       และแนวทางการสอบบญัชี ถือวา่เป็นการปฏิบติัตาม   

       มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

  

 

ส่วนที่ 2  การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 (TSQC 1) ดา้นการปฏิบติังานมาปฏิบติัใน

สาํนกังาน ท่านไดน้าํประเด็นต่างๆ ไปปฏิบติัจริงมากนอ้ยเพียงไร 

คําช้ีแจง กรุณาทาํเคร่ือง  ลงในช่อง   หนา้คาํตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

การนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที ่1 

(TSQC 1) ด้านการปฏิบัติงานมาปฏิบัติใน

สํานักงาน 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

บทบาทของผู้สอบบัญชีทีรั่บผดิชอบงาน 

 

ส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารหลกัและผูมี้หนา้ท่ีกาํกบั

ดูแลของลูกคา้ เก่ียวกบัตวับุคคลและบทบาท

หนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงาน

ดงักล่าว 
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การนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที ่1 

(TSQC 1) ด้านการปฏิบัติงานมาปฏิบัติใน

สํานักงาน 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

 

ความเขา้ใจและประสบการณ์จริงในงานท่ีมี

ลกัษณะและความซบัซอ้นใกลเ้คียงกนั จาก 

การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสม 

     

 
ความเขา้ใจในมาตรฐานวชิาชีพและขอ้กาํหนด

ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
     

 
ความรู้และความเช่ียวชาญดา้นเทคนิค รวมถึง

ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
     

 
ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีลูกคา้

ดาํเนินธุรกิจอยู ่
     

 

ความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผู ้

ประกอบวชิาชีพ และความเขา้ใจนโยบายและ

วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพของ

สาํนกังาน 

     

การวางแผนงาน 

 

กลุ่มผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอธิบายสรุปเก่ียวกบั

งานอยา่งไร เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์อง

งานท่ีจะทาํ 

     

 
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
     

 

กระบวนการต่าง ๆ ของการควบคุมดูแล การ

ฝึกอบรมพนกังานและการสอนพนกังานแบบ

ตวัต่อตวั 

     

 
การจดบนัทึกท่ีเหมาะสมเก่ียวกบังานท่ีทาํแลว้

และระยะเวลาและขอบเขตของการสอบทาน 
     

 

กระบวนการต่าง ๆ ในการทาํนโยบายและวธีิ

ปฏิบติัใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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การนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที ่1 

(TSQC 1) ด้านการปฏิบัติงานมาปฏิบัติใน

สํานักงาน 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

การควบคุมงาน 

   การติดตามความคืบหนา้ของงาน      

 

การพิจารณาทกัษะความรู้และความสามารถ

ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผูป้ฏิบติังานวา่

บุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการปฏิบติังาน

หรือไม่ มีความเขา้ใจในคาํสั่งท่ีไดรั้บหรือไม่ 

และไดป้ฏิบติังานตามแนวท่ีไดว้างแผนไว้

สาํหรับงานนั้น 

     

 

การพิจารณาและตดัสินใจเร่ืองท่ีสาํคญัต่าง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน การพิจารณา

ความสาํคญัของเร่ืองดงักล่าว และการ

ปรับเปล่ียนแนวท่ีไดว้างแผนไวอ้ยา่ง 

เหมาะสม 

     

 

การระบุเร่ืองต่าง ๆ เพื่อการปรึกษาหารือหรือ

เพื่อการพิจารณาโดยสมาชิกในกลุ่ม 

ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ใน

ระหวา่งการปฏิบติังาน 

     

การสอบทานงาน 

 
 ไดมี้การปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพและ   

 ขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
     

  ไดมี้การนาํเร่ืองท่ีสาํคญัต่าง ๆ มาพิจารณาแลว้      

 
 ไดมี้การปรึกษาหารือท่ีเหมาะสมและไดมี้การ  

 จดบนัทึกและนาํขอ้สรุปท่ีไดไ้ปปฏิบติั 
     

 

 มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนลกัษณะ   

 ระยะเวลา และขอบเขตของงานท่ีทาํ 
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การนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที ่1 

(TSQC 1) ด้านการปฏิบัติงานมาปฏิบัติใน

สํานักงาน 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

 
งานท่ีทาํสนบัสนุนขอ้สรุปท่ีไดแ้ละมีการจด

บนัทึกไวอ้ยา่งเหมาะสม 
     

 
หลกัฐานท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมท่ีจะ

สนบัสนุนรายงาน 
     

 ไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องวธีิการปฏิบติังาน      

การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 

 
ลกัษณะของงาน รวมถึงขอบเขตท่ีงานนั้น

เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์สาธารณะ 
     

 
การตรวจพบสถานการณ์หรือความเส่ียงท่ีไม่

ปกติในงานหรือประเภทของงาน 
     

 
การมีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดท่ีกาํหนดใหมี้

การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 
     

 

ส่วนที่ 3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี1 (TSQC) ดา้น

การปฏิบติังาน  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

 

ขอขอบพระคุณท่านท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
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ภาคผนวก ข 

คาํถามในการสัมภาษณ์ 
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คําถามในการสัมภาษณ์ 

 

ส่วนที ่1  เร่ืองทัว่ไป 

 1.  ท่านคิดวา่สาํนกังานสอบบญัชีขนาดเล็กในจงัหวดันนทบุรีโดยรวม มีคุณภาพมากนอ้ย

เพียงใด 

 2.  ท่านคิดวา่จงัหวดันนทบุรีมีความพร้อมมากเพียงใด กบัการนาํมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ   สาํนกังานสอบบญัชี (TSQC1) มาปฏิบติั 

 3.  จากการท่ีสภาวชิาชีพบญัชีฯ มีการออกมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบ

บญัชี(TSQC1) ท่านคิดวา่จะส่งผลกระทบต่อสาํนกังานสอบบญัชี และผลงานของผูส้อบบญัชี

อยา่งไร(โดยเฉพาะสาํนกังานสอบบญัชีขนาดเล็ก) 

 4.  ท่านคิดวา่องคป์ระกอบใดในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสาํนกังานสอบบญัชี 

(TSQC1) ท่ีจะเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีสุดต่อการนาํมาปฏิบติั 

 

ส่วนที ่2  ผลการปฏิบัติงาน 

  1.  ปัญหาและอุปสรรคใดท่ีท่านคิดวา่เป็นประเด็นหลกัในเร่ืองของผลการปฏิบติังาน 

 2.  ท่านคิดวา่สาํนกังานสอบบญัชีในจงัหวดันนทบุรีมีความสมํ่าเสมอของคุณภาพในการ

ปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด 

  3.  ท่านคิดวา่ การควบคุมงานในสาํนกังานสอบบญัชีในจงัหวดันนทบุรีมีการปฏิบติักนั 

มากนอ้ยเพียงใด 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-สกุล                บรรณสรณ์  ผาแดง 

ประวติัการศึกษา     พ.ศ. 2548  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

                          พ.ศ. 2554  นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ   

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)  

  ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (TA)  

  และ ทนายความ (Lawyer) 

  ของ บริษทั เอสเคอินเตอร์ สอบบญัชีและกฎหมาย จาํกดั 

และบริษทั ผาแดงสอบบญัชีและกฎหมาย จาํกดั                                                                    
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