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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสามารถของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (Thai Standard on Quality Control: TSQC1) ด้านการติดตามผล
เพือ่ ประเมินว่านโยบายและวิธปี ฏิบตั กิ ารควบคุมคุณภาพว่ามีการออกแบบไว้อย่างเพียงพอเหมาะสม และ
มีการปฏิบตั ติ ามอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ปัจจัยทีน่ ำ� มาใช้ในการศึกษาคือ ความสามารถผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตในการปฏิบัติตาม TSQC1 ด้านการติดตามผล ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC
1) เรื่องการควบคุมคุณภาพส�ำหรับส�ำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน
และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแปรตาม ลักษณะส่วนบุคคลของผู้สอบ
บัญชี ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ การศึกษา จ�ำนวนลูกค้า และ จ�ำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
เป็นตัวแปรอิสระ และเป็นตัวก�ำหนดความสามารถในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านการติดตามผลของผู้
สอบบัญชีรับอนุญาต
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถามที่ ส ่ ง ให้ ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตที่
ปฏิบตั งิ านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน 864 ราย ได้รบั แบบสอบถามกลับจ�ำนวน 260 ราย
คิดเป็นร้อยละ 30.73
ผลจากการวิจยั พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแตกต่างกัน ความสามารถใน
การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านการติดตามผลของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแตกต่างกัน โดยพบว่า ข้อก�ำหนด
ด้านการติดตามผล ขึ้นอยู่กับ อายุ ประสบการณ์ปฏิบัติงานสอบบัญชี จ�ำนวนลูกค้า และจ�ำนวนผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชี
ค�ำส�ำคัญ: มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 การติดตามผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Abstract
The purpose of this research is to study The CPA’s ability to comply with Thai Standard
on Quality Control (TSQC 1) Monitoring. The factors used in this research consist of an ability
of CPA’s to comply with relevant ethical requirements as indicated in Thai standard on quality
control 1 (TSQC1) regarding quality control for firms that perform audits and reviews of financial
statements, and other assurance and related services engagements as dependent factor and
personal context of CPA include sex, age, experience, education, number of customers and number
of the assistant auditor are independent factor.
This research used survey questionnaire which was sent to the CPA-Thailand in Bangkok
and suburban areas. Eight hundred and forty six surveys were sent out to respondents from
which 260 surveys were returned. Thus, the response rate is equal to 30.73%.
The findings in this research are The CPA-Thailand’s ability to comply with Monitoring
are different depending on age, experience, number of customers, and number of the assistant
auditor.
Keywords: TSQC1, Monitoring, CPA
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บทน�ำ

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพเป็นส่วนส�ำคัญของระบบการควบคุมภายในของ
ส�ำนักงาน การติดตามผลงานส่วนใหญ่ประกอบด้วยการท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมและพิจารณา
ว่าระบบการควบคุมมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในแต่ละด้าน รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ได้
ก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านการติดตามผลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ เพื่อ
ประเมินว่านโยบายและวิธีปฏิบัติการควบคุมคุณภาพว่ามีการออกแบบไว้อย่างเพียงพอเหมาะสม และมี
การปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ไว้ในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC 1) เพื่อ
ควบคุมผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีให้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านการติดตามผล โดยก�ำหนดให้
ผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชี ต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อให้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่าผู้สอบบัญชีและบุคลากรปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านติดตามผล สามารถประเมินได้
ว่านโยบายและวิธีปฏิบัติการควบคุมคุณภาพถูกออกแบบไว้เพียงพอและเหมาะสม และมีการปฏิบัติตาม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นีส้ ภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวไว้วา่ “ส�ำนักงานจะมีระบบควบคุมคุณภาพ
ทีด่ แี ละสามารถท�ำให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบควบคุมคุณภาพได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิผล จ�ำเป็นต้อง
มีระบบการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพด้วย” (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557)
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2552) กล่าวว่า ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของนโยบายและวิธี
การปฏิบัติด้านการควบคุมคุณภาพส�ำนักงานสอบบัญชีขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ
ลักษณะของงานบริการ ลักษณะโครงสร้างขององค์กร ข้อพิจารณาด้านต้นทุนและผลประโยชน์ ซึ่งอาจ
ท�ำให้ส�ำนักงานสอบบัญชีมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยส�ำนักงานบัญชีควร
สื่อสารให้บุคลากรทราบถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติด้านการควบคุมคุณภาพและน�ำไปปฏิบัติจริง
ในระหว่างปี 2557 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนาและก�ำกับดูแลคุณภาพ
ผู้สอบบัญชีได้ท�ำการตรวจเยี่ยมส�ำนักงานสอบบัญชีจ�ำนวน 9 ส�ำนักงานซึ่งเป็นไปโดยสมัครใจ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบทานและให้ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1
(TSQC 1) โดยพบข้อสังเกตว่าส�ำนักงานยังมิได้ก�ำหนดวิธีปฏิบัติด้านการติดตามผลที่เหมาะสมกับขนาด
การด�ำเนินงานของส�ำนักงาน รวมทั้งยังมิได้น�ำข้อก�ำหนดด้านการติดตามผลไปปฏิบัติ (สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557)
จากข้อสังเกตที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ พบจากการตรวจเยี่ยมส�ำนักงานสอบบัญชีทั้ง 9 แห่ง ท�ำให้
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความสามารถของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านการ
ติดตามผล จ�ำแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์
การศึกษา จ�ำนวนลูกค้า และ จ�ำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

(1) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(2) เพือ่ ศึกษาความสามารถของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในการปฏิบตั ติ าม TSQC1 ด้านการติดตามผล
(3) เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของลักษณะบุคคลทีม่ ผี ลต่อความสามารถของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ในการปฏิบัติตาม TSQC1 ด้านการติดตามผล

สมมติฐานการวิจัย

ลักษณะส่วนบุคคลของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแตกต่างกัน ความสามารถในการปฏิบตั ติ าม TSQC1
ตามข้อก�ำหนดด้านการติดตามผลแตกต่างกัน
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สมาคมนักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants: IFAC) ได้ก�ำหนด
ให้มีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC 1) เรื่องการควบคุมคุณภาพส�ำหรับส�ำนักงานที่
ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการ
เกี่ยวเนื่อง ในปี พ.ศ. 2548 และมีการปรับปรุงเนื้อหาในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งรัฐบาลไทยโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เริ่มเผยแพร่ร่างมาตรฐานฉบับนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และประกาศเป็น
มาตรฐานในปี พ.ศ. 2554 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2558
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ฉบับที่ 1 ส�ำหรับผูส้ อบบัญชีปฏิบตั งิ านคนเดียว และแนวทางปฏิบตั งิ านส�ำหรับส�ำนักงานขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ตามล�ำดับ โดยมีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
ส�ำนักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีตอ้ งจัดให้มนี โยบายและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้าน
จรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ความเชือ่ มัน่ สมเหตุสมผลว่า ส�ำนักงานและบุคลากรปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ทางวิชาชีพและข้อก�ำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานที่ออกโดยส�ำนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่
รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ส�ำหรับในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสามารถของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในการปฏิบัติตาม TSQC1 ด้านการติดตามผล จ�ำแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจึงเป็นข้อมูลด้านแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ฉบับที1่ (TSQC 1) ส�ำหรับผูส้ อบบัญชีทปี่ ฏิบตั งิ านคนเดียว ซึง่ มีลกู ค้าส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ประกอบกับมีจ�ำนวนทรัพยากรและบุคลากรทางวิชาชีพจ�ำกัด โดยมีรายละเอียดด้านแนวทาง
ดังกล่าวตามข้อก�ำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้คือ
การติดตามผล (Monitoring) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินว่านโยบายและวิธีปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพว่ามีการออกแบบไว้อย่างเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ รวมทัง้ จัดให้มขี อ้ เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมคุณภาพเมือ่ พบว่ามีขอ้ บกพร่อง
หรือมาตรฐานและวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้สอบบัญชีต้องจัดให้มีการท�ำเอกสารที่เกี่ยว
กับด้านการติดตามผลในเรื่องดังต่อไปนี้
1. วิธีการติดตามผลและการตรวจสอบ สามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ
1.1 การติดตามผลระดับภาพรวม เป็นการติดตามผลในระดับส�ำนักงาน เป็นกระบวนการ
สอบทานระบบการควบคุมคุณภาพว่านโยบายและวิธีปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบของระบบการควบคุม
คุณภาพมีการน�ำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งควรท�ำเป็นประจ�ำทุกปี
1.2 การติดตามผลระดับงาน เป็นการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบในแต่ละงาน
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูป้ ฏิบตั งิ านมีการน�ำนโยบายและวิธปี ฏิบตั ขิ องระบบควบควบคุมคุณภาพไปปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
เหมาะสม
แผนงานการติดตามผล ควรจะต้องระบุผู้ที่จะท�ำหน้าที่ในการติดตามผลซึ่งต้องไม่ใช่กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงาน และต้องเป็นผู้มีความเป็นอิสระ โดยแผนติดตามผลต้องระบุวิธีการตรวจ
สอบการติดตามผล วิธกี ารเลือกตัวอย่าง และการจัดท�ำเอกสารหลักฐาน หลังจากเสร็จสิน้ การติดตามผล
จะต้องจัดท�ำรายงานการติดตามผล และสื่อสารให้แก่ผู้รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพของส�ำนักงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และหากพบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมคุณภาพ ส�ำนักงานต้องพิจารณาถึง
สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขเพื่อจะได้ไม่เกิดขึ้นซ�้ำอีก (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556)
2. การประเมินผล การสื่อสารและการแก้ไขข้อบกพร่อง ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าข้อบกพร่องที่
เกิดจากการก�ำหนดนโยบายไม่เหมาะสม หรือจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตาม หรือบุคลากรมีประสบการณ์
ไม่เพียงพอ ผู้สอบบัญชีและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
รวมทั้งก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไข และระยะเวลาในการแก้ไข หลังจากประเมินติดตามผลแล้ว
ต้องจัดท�ำรายงานการติดตามผล และจัดประชุมเป็นทางการเพื่อให้มีการสื่อสารผลของการประเมิน
ติดตามผล การเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุงนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้บคุ ลากรได้รบั ทราบอย่างทัว่ ถึง
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3. ข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหา ในกรณีที่มีข้อเรียนจากลูกค้า บุคคลภายนอก หรือหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีหรือบุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีหรือระบบการควบคุม
คุณภาพ ผู้สอบบัญชีต้องจัดการโดยเร็ว หรืออาจจ�ำเป็นต้องขอค�ำปรึกษาด้านกฎหมายจากภายนอกตาม
ความเหมาะสม
นอกจากนี้ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2553) ยังกล่าวว่า ส�ำนักงานสอบบัญชีควรจัดให้มีนโยบายและ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ ว่านโยบายของระบบการควบคุมคุณภาพเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจ
มีความเพียงพอ และด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล โดยมีการพิจารณาและประเมินผลระบบการควบคุม
คุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงมีการสุ่มตรวจทานเป็นระยะ โดยตรวจอย่างน้อยหนึ่งงานต่อหนึ่งผู้สอบ
บัญชีส�ำนักงานควรสื่อสารให้ผู้สอบบัญชีและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับจุดอ่อนที่พบจากขั้นตอน
การควบคุมคุณภาพ และแนะน�ำวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมข้อแนะน�ำวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องที่เหมาะสม
ประกอบด้วย (1) การใช้วิธีการแก้ไขที่เหมาะสมกับผู้สอบบัญชีและบุคคลากร (2) การสื่อสารสิ่งที่พบไป
ยังผูท้ รี่ บั ผิดชอบในการฝึกอบรมและผูท้ พี่ ฒ
ั นาวิชาชีพ (3) เปลีย่ นนโยบายและขัน้ ตอนการควบคุมคุณภาพ
และ (4) การลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของส�ำนักงานโดยเฉพาะ
ผู้ที่กระท�ำผิดซ�้ำ
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กระบวนการและวิธกี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ที่มีรายชื่อเปิดเผยในเว็บไซด์ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์จ�ำนวน 846 ราย ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เปิดเผย
รายชื่อในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์มีลักษณะการปฏิบัติงานกระจายอยู่ใน
ส�ำนักงานสอบบัญชีและบางส่วนเป็นผูส้ อบบัญชีอสิ ระ ซึง่ ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ยังไม่สามารถทราบได้แน่ชดั ว่าผูส้ อบ
บัญชีดังกล่าวปฏิบัติงานในสังกัดส�ำนักงานหรือเป็นผู้สอบบัญชีอิสระ และจากการทบทวนวรรณกรรม
ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยหรือบทความเรื่องใดอ้างอิงถึงตัวเลขด้านจ�ำนวนของผู้สอบบัญชีในส�ำนักงานและ
ผู้สอบบัญชีอิสระท�ำให้ผู้วิจัยต้องใช้วิธีเลือกกลุ่มอย่างจากประชากรที่มีอยู่ทั้งหมด 846 ตัวอย่าง ซึ่งได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจ�ำนวน 260 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30.73
การวัดคุณลักษณะของตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นตัวแปรอิสระ
ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ปฏิบัติงานสอบบัญชี และระดับการศึกษา รวมถึงจ�ำนวนลูกค้า
และจ�ำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี โดยความรับผิดชอบของผู้น�ำต่อการควบคุมคุณภาพภายในส�ำนักงาน เป็น
ตัวแปรตาม
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถามทีเ่ ก็บรวบรวมได้ทงั้ 260 ชุด
และน�ำไปท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic) ประกอบด้วยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูลเพื่อ
แจกแจงความถี่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และหาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of
variance) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (TSQC 1)
3. การวิเคราะห์ความเชือ่ ถือได้ของปัจจัยทีใ่ ช้วดั ค่าตัวแปร เป็นการทดสอบความเชือ่ ถือได้ของ
ปัจจัยที่ใช้วัดค่าตัวแปร โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) เพื่อทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามตารางที่ 1 พบว่า ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง 180 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 และเป็นเพศชาย
จ�ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี มากที่สุด จ�ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ
34.6 รองลงมามีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ�ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 มีอายุ 50ปี ขึ้นปี จ�ำนวน
65 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และ มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล�ำดับ
มีประสบการณ์ปฏิบตั งิ านสอบบัญชีระหว่าง 11 – 20 ปี มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ
36.5 รองลงมามีประสบการณ์ระหว่าง 5 – 10 ปี จ�ำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีประสบการณ์ 20 ปี
ขึน้ ไป จ�ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 และมีประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5ปี จ�ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ
17.3 ตามล�ำดับ
จบการศึกษาระดับปริญญาโทมากกว่าระดับปริญญาตรี โดยจบการศึกษาในระดับปริญญาโท
จ�ำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 73.1 และ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.9
ในแต่ละปีรับงานสอบบัญชีต�่ำกว่า 50 ราย มากที่สุด จ�ำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ
61.5 รองลงมารับงานสอบบัญชี 50 - 100 ราย จ�ำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รับงานสอบ
บัญชี 101 - 150 ราย จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และ รับงานสอบบัญชี 151 - 200 ราย จ�ำนวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล�ำดับ โดยไม่มีผู้ที่รับงานสอบบัญชีเกินกว่า 200 ราย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส่วนใหญ่มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจ�ำนวนระหว่าง 1-5 คน มากที่สุด จ�ำนวน
100 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาไม่มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จ�ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 มี
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีระหว่าง 6-10 คน จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และ มีจ�ำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
มากกว่า 10 คน จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 1 แสดงการจ�ำแนกปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30 ปี - 39 ปี
40 ปี – 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
รวม
ประสบการณ์ปฏิบัติ น้อยกว่า 5 ปี
งานสอบบัญชี
5 ปี – 10 ปี
11 ปี – 20 ปี
20 ปี ขึ้นไป
รวม
การศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จ�ำนวน
80
180
260
20
85
90
65
260
45
65
95
55
260
70
190
260

ร้อยละ
30.8
69.2
100.0
7.7
32.7
34.6
25.0
100
17.3
25.0
36.5
21.2
100.0
26.9
73.1
100.0
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ตารางที่ 1 แสดงการจ�ำแนกปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จ�ำนวนลูกค้าของ ต�่ำกว่า 50 ราย
ผู้สอบบัญชีรับ
50 - 100 ราย
อนุญาต
101 - 150 ราย
151 - 200 ราย
จ�ำนวนผู้ช่วยผู้สอบ ไม่มี
บัญชีของผู้สอบบัญชี 1 - 5 คน
6 - 10 คน
มากกว่า 10 คน

รวม

รวม

การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของปัจจัยที่ใช้วัดค่าตัวแปรตาม

จ�ำนวน
160
75
15
10
260
95
100
50
15
260

ร้อยละ
61.5
28.8
5.8
3.8
100.0
36.5
38.5
19.2
5.8
100.0

ผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบความเชือ่ ถือได้ของปัจจัยที่ใช้วัดค่าตัวแปร โดยการวิเคราะห์ปัจจัย เพือ่
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยมีข้อก�ำหนดในการทดสอบเบื้องต้นคือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามต้องมากกว่า 150 คน (Pallant, 2001) 2) ความสัมพันธ์ (Correlation) เบื้องต้นระหว่างปัจจัย
สูงกว่า 0.3 ขึ้นไป (Wiersma,1991) 3) พิจารณาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling)
ต้องสูงกว่า 0.6 และค่า Bartlett ‘s test of Sphericity มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Significance) (Burns, 1990)
และ 4) การสกัดองค์ประกอบ(Factor extraction)โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle component
analysis) และก�ำหนดให้แต่ละองค์ประกอบไม่มคี วามสัมพันธ์กนั จึงเลือกหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal)
ด้วยวิธี Varimax แสดงค่าไอเกน (Eigen values) ที่มีค่าสูงกว่า 1 และแสดงค่าน�้ำหนักปัจจัย (Factor
loading) มากกว่า 0.5 โดยตัววัดต้องไม่มีค่า Factor Loading มากกว่า 1 ปัจจัย (Gliem & Gliem, 2003)
และหาค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha
Coefficient)พิจารณาจากค่า Cronbach’s Alpha ซึง่ ต้องมากกว่า 0.6 จึงจะถือว่ามีความเชือ่ ถือได้ (Gliem &
Gliem, 2003) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อถือได้ของปัจจัยที่ใช้วัดความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในการปฏิบัติตาม TSQC1 ข้อก�ำหนดด้านการติดตามผล พบว่า
ปัจจัยทีใ่ ช้วดั ความสามารถของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ในการปฏิบตั ติ าม TSQC1 ข้อก�ำหนดด้าน
การติดตามผล มีสหสัมพันธ์กันสูงกว่า 0.3 ที่ระดับนัยส�ำคัญเท่ากับ 0.05 จ�ำนวน 110 คู่ จากทั้งหมด
272 คู่ จึงตัดปัจจัยที่มีสหสัมพันธ์กันต�่ำกว่า 0.3 ออกจากการวิเคราะห์ จ�ำนวน 6 ปัจจัย และน�ำปัจจัย
ที่ที่มีสหสัมพันธ์กันสูงกว่า 0.3 จ�ำนวน 11 ปัจจัย มาใช้ในการวิเคราะห์โดยสามารถแสดงค่าเฉลี่ย และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของปัจจัยที่ใช้วัดความสามารถของผู้สอบบัญชีรับออนุญาตในการปฏิบัติตาม
TSQC1 เกี่ยวกับการติดตามได้ตามตารางที่ 2 และ 3 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ใช้วัดความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตาม
TSQC1 ด้านการติดตามผล
ความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการ
ค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย
ปฏิบัติตาม TSQC1 ด้านการติดตามผล
X¯
S.D.
Monitoring 1: ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรที่ท่านมอบ
หมายให้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบของระบบการ
ควบคุมคุณภาพที่ได้ก�ำหนดไว้
Monitoring 2: ประเมินการสื่อสารนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ส�ำหรับการควบคุมคุณภาพไปยังบุคลากร
Monitoring 3: ตรวจสอบหลักฐานการประเมินความเสี่ยง
ก่อนตอบรับงานในลูกค้ารายใหม่/รายเดิมเพี่อใช้ในการ
พิจารณาตัดสินใจรับงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
Monitoring 4: ประเมินมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกัน
ผลกระทบ/ขจัดผลกระทบต่อความเป็นอิสระและ การรักษา
ความลับของลูกค้า
Monitoring 5: ตรวจสอบหลักฐานการประเมินความเสี่ยง
ก่อนตอบรับงานในลูกค้าเพี่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจรับ
งานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
Monitoring 6: ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกการยุติสห
สัมพันธ์กับลูกค้าในระหว่างปีอย่างเพียงพอและเหมาะสม
Monitoring 7: ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรอย่าง
น้อยปีละหนึง่ ครัง้ และน�ำเรือ่ งคุณภาพงานเป็นตัวชีว้ ดั ในการ
ประเมินผลงาน
Monitoring 8: ประเมินความเหมาะสมในการมอบหมายงาน
รวมถึงมีการจัดการกับภาระงานทีม่ ากเกินไปโดยเฉพาะช่วง
ที่มีปริมาณงานสูงสุด
Monitoring 9: ประเมินการวางแผนการตรวจสอบก่อน
ปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างเหมาะสม
Monitoring 10: ประเมินขั้นตอนและวิธีการแก้ไขปัญหาใน
เรื่องที่มีข้อโต้แย้ง/ความเห็นไม่ตรงกันกับลูกค้าอย่างเพียง
พอและเหมาะสม
Monitoring 11: หลังจากการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วหากมีประเด็นข้อบกพร่องที่ควรด�ำเนินการ
แก้ไขในเรื่องของการควบคุมคุณภาพได้จัดท�ำรายงานและ
ด�ำเนินการแก้ไข
ค่าเฉลี่ยรวม

3.12

1.253 ปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้าง
พอๆกัน

2.98
3.63

1.187 ปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้าง
พอๆกัน
0.983 ปฏิบตั คิ อ่ นข้างครบถ้วน

3.63

1.095 ปฏิบตั คิ อ่ นข้างครบถ้วน

3.67

0.997 ปฏิบตั คิ อ่ นข้างครบถ้วน

3.44

1.136 ปฏิบตั คิ อ่ นข้างครบถ้วน

3.54

1.234 ปฏิบตั คิ อ่ นข้างครบถ้วน

3.62

1.230 ปฏิบตั คิ อ่ นข้างครบถ้วน

3.79

0.929 ปฏิบตั คิ อ่ นข้างครบถ้วน

3.81

0.922 ปฏิบตั คิ อ่ นข้างครบถ้วน

3.67

1.053 ปฏิบตั คิ อ่ นข้างครบถ้วน

3.53

1.092 ปฏิบตั คิ อ่ นข้างครบถ้วน
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ใช้วัดความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน
การปฏิบัติตาม TSQC1 ด้านการติดตามผล
1
Monitoring 1
1
Monitoring 2 .871*
Monitoring 3 .630*
Monitoring 4 .510*
Monitoring 5 .510*
Monitoring 6 .534*
Monitoring 7 .743*
Monitoring 8 .681*
Monitoring 9 .618*
Monitoring 10 .604*
Monitoring 11 .702*

2
.871*
1
.573*
.648*
.501*
.622*
.745*
.683*
.592*
.543*
.597*

3
.630*
.573*
1
.665*
.764*
.578*
.576*
.554*
.634*
.540*
.574*

Monitoring
4
5
6
.510* .510* .534*
.648* .501* .622*
.665* .764* .578*
1 .775* .721*
.775* 1 .759*
.721* .759* 1
.532* .458* .532*
.526* .433* .426*
.664* .780* .730*
.427* .561* .542*
.549* .670* .638*

7
.734*
.745*
.576*
.532*
.458*
.532*
1
.862*
.538*
.549*
.492*

8
.681*
.683*
.554*
.526*
.433*
.426*
.862*
1
.503*
.445*
.424*

9
.618*
.592*
.634*
.664*
.780*
.730*
.538*
.503*
1
.764*
.817*

10
.604*
.543*
.540*
.427*
.561*
.542*
.549*
.445*
.764*
1
.770*

11
.702*
.597*
.574*
.549*
.670*
.638*
.492*
.424*
.817*
.770*
1

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อท�ำการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ของปัจจัยที่ใช้วัดความสามารถของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตาม TSQC1 ด้านการติดตามผล พบว่าไม่มีปัจจัยใดที่มีค่าน�้ำหนักปัจจัยสูง
มากกว่า 1 ปัจจัย โดยสามารถลดจ�ำนวนปัจจัยที่ใช้วัดความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการ
ปฏิบัติตาม TSQC1 ด้านการติดตามผลเหลือเพียง 2 ปัจจัยคือ 1) ปัจจัยการรายงาน การสื่อสาร และ
การแก้ไขข้อบกพร่อง และ 2) ปัจจัยแผนงาน และวิธีการตรวจสอบ การติดตามผล โดยปัจจัยที่ใช้เป็น
เครือ่ งมือวัดความสามารถของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในการปฏิบตั ติ าม TSQC1 ด้านข้อก�ำหนดการติดตาม
ผล มีค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling) เท่ากับ 0.864 ที่ระดับนัยส�ำคัญเท่ากับ
0.05 ทางและมีค่า Eigen value ของแต่ละปัจจัยเท่ากับ 4.762 และ 3.602 ตามล�ำดับ โดยแต่ละปัจจัย
มีค่า Cronbach Alpha เท่ากับ 0.931 และ 0.928 ตามล�ำดับ และมีค่าน�้ำหนักปัจจัยย่อยของแต่ละปัจจัย
มากกว่า 0.6 ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าน�ำ้ หนักปัจจัยทีใ่ ช้วดั ความสามารถของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในการปฏิบตั ติ าม TSQC1
ด้านการติดตามผล
Factor
Eigen
% of
Cronbach
ปัจจัย
Loading Value Variance
Alpha
4.762
43.293
0.931
ปัจจัยการรายงาน การสื่อสาร และการแก้ไข
ข้อบกพร่อง
Monitoring 3: ตรวจสอบหลักฐานการประเมิน 0.675
ความเสี่ยงก่อนตอบรับงานในลูกค้ารายใหม่/ราย
เดิมเพี่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจรับงานอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
Monitoring 4: ประเมินมาตรการที่เหมาะสมใน 0.729
การป้องกันผลกระทบ/ขจัดผลกระทบต่อความเป็น
อิสระและ การรักษาความลับของลูกค้า
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ตารางที่ 4 แสดงค่าน�ำ้ หนักปัจจัยทีใ่ ช้วดั ความสามารถของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในการปฏิบตั ติ าม TSQC1
ด้านการติดตามผล (ต่อ)
Factor
Eigen
Loading Value
Monitoring 5: ตรวจสอบหลักฐานการประเมิน 0.898
ความเสี่ ย งก่ อ นตอบรั บ งานในลู ก ค้ า เพี่ อ ใช้ ใ น
การพิจารณาตัดสินใจรับงานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
Monitoring 6: ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกการ 0.800
ยุติสหสัมพันธ์กับลูกค้าในระหว่างปีอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม
Monitoring 9: ประเมินการวางแผนการตรวจสอบ 0.860
ก่อนปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างเหมาะสม
Monitoring 10: ประเมินขั้นตอนและวิธีการแก้ไข 0.676
ปัญหาในเรือ่ งทีม่ ขี อ้ โต้แย้ง/ความเห็นไม่ตรงกันกับ
ลูกค้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม
Monitoring 11: หลังจากการติดตามและประเมิน 0.787
ผลการปฏิบัติงานแล้วหากมีประเด็นข้อบกพร่อง
ที่ ค วรด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขในเรื่ อ งของการควบคุ ม
คุณภาพได้จัดท�ำรายงานและด�ำเนินการแก้ไข
ปัจจัยแผนงาน และวิธกี ารตรวจสอบ การติดตามผล
3.602
Monitoring 1: ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรที่ 0.786
ท่านมอบหมายให้รบั ผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ
ของระบบการควบคุมคุณภาพที่ได้ก�ำหนดไว้
Monitoring 2 :ประเมินการสื่อสารนโยบายและวิธี 0.790
ปฏิบัติส�ำหรับการควบคุมคุณภาพไปยังบุคลากร
Monitoring 7: ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 0.885
บุ ค ลากรอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ หนึ่ ง ครั้ ง และน� ำ เรื่ อ ง
คุณภาพงานเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน
Monitoring 8: ประเมินความเหมาะสมในการมอบ 0.883
หมายงานรวมถึงมีการจัดการกับภาระงานที่มาก
เกินไปโดยเฉพาะช่วงที่มีปริมาณงานสูงสุด
รวม
หมายเหตุ: KMO: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy =
ปัจจัย

% of
Variance

Cronbach
Alpha

32.745

0.928

77.038
0.854
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ผลการทดสอบสมมติฐาน

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของความสามารถของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ในการปฏิบตั ติ าม TSQC1 ด้านการติดตามผล
จ�ำแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
สอบบัญชี ระดับการศึกษา รวมไปถึง จ�ำนวนลูกค้า และจ�ำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี พบว่า อายุผู้สอบบัญชี
และจ�ำนวนผู้ช่วยของผู้สอบบัญชีต่างกัน ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
(TSQC1) ด้านการติดตามผลต่างกันทุกปัจจัย ตามตารางที่ 5 ส�ำหรับคุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านอื่นๆ
พบว่า
ประสบการณ์ปฏิบตั งิ านสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีตา่ งกัน ความสามารถในการปฏิบตั ติ าม TSQC1
ด้านการติดตามผลต่างกัน เฉพาะการติดตามผลในเรือ่ งการรายงาน การสือ่ สาร และการแก้ไขข้อบกพร่อง
นอกจากนี้ยังพบว่าจ�ำนวนลูกค้าของผู้สอบบัญชีต่างกันความสามารถในการปฏิบัติตาม TSQC1
ด้านการติดตามผล ต่างกัน เฉพาะการติดตามผลในเรื่องการรายงาน การสื่อสาร และการแก้ไข
ข้อบกพร่อง
ตารางที่ 5 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
การปฏิบัติตาม
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
TSQC1
อายุ
ประสบการณ์ ระดับ
จ�ำนวน
ด้านการติดตามผล เพศ
ปฏิบัติงาน การศึกษา ลูกค้าของ
สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
การติดตามผลใน
เรื่องการรายงาน
3
3
3
การสื่อสาร และ
(Sig.=0.006) (Sig.=0.024)
(Sig.=0.006)
การแก้ไขข้อ
บกพร่อง
การติดตามผลใน
เรื่องแผนงาน และ
3
วิธีการตรวจสอบ
(Sig.=0.000)
การติดตามผล
3= แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05

สรุปและอภิปรายผล

จ�ำนวนผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชี

3
(Sig.=0.000)

3
(Sig.=0.000)

จากผลการศึกษาความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตาม TSQC1 ด้านการ
ติดตามผลพบว่าในภาพรวมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความสามารถในการปฏิบัติตาม TSQC1 ข้อก�ำหนด
ด้านการติดตามผลค่อนข้างครบถ้วน แต่เมือ่ น�ำ วิเคราะห์รายละเอียดพบว่า การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ข้อก�ำหนดด้านการติดตามผล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) การรายงาน
การสื่อสาร และการแก้ไขข้อบกพร่อง และ 2) แผนงาน และวิธีการตรวจสอบการติดตามผล โดยพบว่า
การติดตามผลในด้านการรายงาน การสื่อสาร และการแก้ไขข้อบกพร่องผู้สอบบัญชีสามารถ
ปฏิบัติตามได้ค่อนข้างครบถ้วน และ การติดตามผลในด้านแผนงาน วิธีการตรวจสอบการติดตามผล
ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติตามได้บ้างไม่ได้บ้างพอๆ กัน
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สอดคล้องกับเอกพล คงมา และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2556) กล่าวว่าผู้สอบบัญชีมีความรู้
ความเข้าใจในการการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) เกี่ยวกับการติดตามผลใน
ระดับพอใช้โดยผู้สอบบัญชียังไม่เข้าใจกับการประเมินผล การสื่อสารผลการประเมินและข้อบกพร่องที่
พบและท�ำให้ไม่มีหลักฐานในการประเมินข้อบกพร่องในงานที่ท�ำเพื่อน�ำไปสู่การวางแผนการปฏิบัติงาน
ในปีถัดไป
สอดคล้องกับ สุพรรณา บุญมาวงศ์ (2551) ซึ่งกล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ส�ำนักงานหรือผู้สอบบัญชี ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ลักษณะและ
รูปแบบของงบการเงิน กระบวนการในการให้บริการตรวจสอบบัญชี ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
สอดคล้องกับ ปภาวี สุขมณี และคณะ (2553) กล่าวว่าผูส้ อบบัญชีในกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ที่มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีแตกต่างกันจะส่งผลให้ความสามารถในการใช้เทคนิคและการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมไปถึงคุณภาพการสอบบัญชีแตกต่างกันด้วย
สอดคล้องกับ สุพรรณา บุญมาวงศ์ (2551) กล่าวว่า ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
และบุคลากรของส�ำนักงานสอบบัญชี ควรมีความเข้าใจด้านนโยบายและกระบวนการในการควบคุม
คุณภาพของส�ำนักงานบัญชีที่ตนปฏิบัติงานอยู่และสามารถน�ำไปปฏิบัติให้เกิดคุณภาพที่เป็นรูปธรรม
ได้จริง ซึ่งความสามารถในการน�ำนโยบายและกระบวนการในการควบคุมคุณภาพมาใช้ในทางปฏิบัติของ
ผู้สอบบัญชีรวมถึงผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาจแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
ความรับผิดชอบของผู้น�ำต่อการควบคุมคุณภาพภายในส�ำนักงาน อาจแตกต่างกันตามลักษณะทั่วไปของ
ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบและการน�ำผลการวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย อายุ และ จ�ำนวนผู้ช่วย
ผูส้ อบบัญชี ส่งผลต่อความสามารถของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านการติดตาม
ผลในทุกๆ ด้าน ดังนัน้ หากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต รวมไปถึงส�ำนักงานสอบบัญชี มีความตัง้ ใจทีจ่ ะก�ำหนด
นโยบาย และวิธีปฏิบัติส�ำหรับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านการติดตามผล เพื่อเป็นเครื่องมือในควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีของตนเองให้สามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
อาจต้องพิจารณาการก�ำหนดให้มีจ�ำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมต่อการปฎิบัติงาน
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