
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะแยกออกเปน 3 สวน สวนแรกจะกลาวถึง 
แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ในขณะที่สวนที่สองจะกลาวถึงวิธีการ
กําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี และสวนทีส่ามจะกลาวถึงงานวิจยัในอดีตที่เกีย่วของกับ
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 

 
2.1   แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญช ี

2.1.1  ความหมายของการสอบบัญชี 
พยอม สิงหเสนห (2543) ระบุวาการสอบบัญชี (Auditing) หมายถึง การ

ตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชีและหลักฐานอื่นๆ โดยผูประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชี         ตามแนวปฏิบัติงานทีว่ิชาชีพไดกําหนดเปนมาตรฐานไวเพือ่ที่ผูสอบบัญชีจะสามารถ
วินจิฉัยและแสดง ความเห็นไดวางบการเงินที่กิจการจัดทําขึ้นมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพียงใดหรือไม   

สมาคมนักบัญชีและผูสอบบญัชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (2544) ระบุวาการ
สอบบัญชี หมายถึง การตรวจสอบงบการเงินซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถแสดง
ความเห็นตอ       งบการเงนิที่ผูบริหารของกจิการมีความรับผิดชอบในการจดัทําวางบการเงนินัน้ได
จัดทําในสวนสาระ สําคัญเปนไปตามแมบทการบัญชีในการรายงานทางการเงนิหรือไม ซ่ึงในทางปฏิบตัิ
หมายถึงการแสดงความเหน็วางบการเงนินัน้แสดงฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด
ของกิจการโดยถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม 

2.1.2   วิธีการกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี  
ในมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายทีเ่กีย่วของรวมถึงขอบังคับจากหนวยงานที่

มีหนาที่กํากับดูแลวิชาชีพทางดานการสอบบัญชี พบวาไมมีขอกําหนดหรือบทบัญญัติที่ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีการกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีมีเพียงคําแนะนําใหผูสอบบญัชีใชประกอบ 
การพจิารณา โดยสมาคมนกับัญชีและผูสอบบัญชีรับอนญุาตแหงประเทศไทย กลาวถึงคาธรรมเนียม
การสอบบัญชีไวในมาตรฐานการสอบบัญชีในเรื่องขอตกลงในการรับงานวา  

 “คาธรรมเนียมการบริการแมวาจะเปนหนาที่ของที่ประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนด            
แตในทางปฏิบัติจะมีการปรึกษาหารือกันระหวางผูสอบบัญชีและฝายบริหาร ซ่ึงผูสอบบัญชีควรระบุ
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ใหชัดเจนวาคาธรรมเนียมที่เจรจานั้นครอบคลุมเรื่องใดไมครอบคลุมเรื่องใดเพื่อไมใหเกิดขอโตแยง                
นอกจากนั้น โดยทั่วไปจะกําหนดการจายคาธรรมเนียมวาจะจายเปนงวดอยางไร   เพราะผูสอบบัญชี 
จําเปนตองรักษากระแสเงินสดของสํานักงานสอบบัญชีของตน  ซ่ึงอาจมีการระบุคาธรรมเนียมใน
การตรวจสอบบัญชีไวในหนงัสือตกลงตอบรับงาน (Engagement Letter) โดยคาธรรมเนียมอาจมี
การเปลี่ยนแปลงในแตละป หรือกําหนดเปนจํานวนเงินคงที่สําหรับชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง      
สุดแลวแตปริมาณงานและดัชนีคาครองชีพหรือการขึ้นลงของภาวะเศรษฐกิจ” 

2.1.3   ตัวแบบจําลองคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของ Simunic (Simunic: 1980)    
ไดกําหนดตวัแบบจําลองของคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี  ไวดังนี้ 

                              E(C) = cq + E(d)E(θ)                                                   (สมการ 2.1) 
โดย  

E(C)     :    มูลคาตนทนุรวมของผูสอบบัญชี   หรือคาธรรมเนยีมการตรวจสอบบญัชี 
c   :    ตนทุนตอหนวยของทรัพยากรที่ใชในการตรวจสอบภายนอกของผูสอบบัญชี                  

  รวมถึงตนทนุเสียโอกาสทั้งหมดและการตัง้ราคาบวกเพิม่จากกาํไรปกต ิ
q  :    ปริมาณทรัพยากรซึ่งผูสอบบัญชีใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
E(d)  :    มูลคาปจจบุันของความนาจะเปนจากการขาดทนุที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต  
                   ซ่ึงเปนผลมาจากการตรวจสอบงบการเงิน 
E(θ)  :    ความเปนไปไดที่ผูสอบบัญชีจะตองจายชดใชความเสียหายที่มาจากการ 
                   ตรวจสอบงบการเงิน 

คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีหรือตนทุนรวมของผูสอบบัญชีประกอบดวย 
ตนทุนของปริมาณทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และมลูคาปจจุบันของความเสียหาย
ที่มาจากการตรวจสอบ  ดังเชน  Pratt และ Stice (1994) กลาววาในการแขงขันของตลาดธุรกิจ
ใหบริการตรวจสอบบัญชี   พบวาผูสอบบัญชี 

(1)  มีการใชวจิารณญาณในการประเมนิมลูคาความเสียหายจากจํานวนเงนิที่ตอง
ชดใชที่อาจเกดิขึ้น 

(2)   มีจดุประสงคการลงทุนในการสอบบญัชีเพื่อใหตนทุนสวนเกินของการ
ลงทุน    เพิ่มขึน้เทากับการลดลงของจํานวนเงินที่ตองชดใชซ่ึงอาจเกิดขึ้น 

(3)   มีการเรยีกเก็บจากลูกคาเปนจํานวนเงนิที่ครอบคลุมตนทุนในการสอบบัญชี
บวกกับมูลคาที่คาดหวังของความเสียหายจากจํานวนเงนิที่ตองชดใชที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

ปญหาของสํานักงานสอบบัญชีในปจจุบันคือความเสียหายที่จะตองชดใชซ่ึง
เกิดจากการฟองรองดําเนินคดี  ทั้งการฟองรองจากคณะผูบริหาร ผูถือหุน เจาหนี้ หรือบุคคลที่สาม



 

7 

ที่เชื่อวาเกดิขอบกพรองในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่ึงปญหาดังกลาวสามารถปองกันไดโดย
การกําหนดความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตามกฎหมาย  รวมถึงการประเมินคุณลักษณะเฉพาะ
ของลูกคาที่มีอิทธิพลตอมูลคาความเสียหายดังกลาว  เชน ปจจัยดานขนาดของกิจการลูกคา    
ความซับซอนในการดําเนินงานของลูกคา ลักษณะของสินทรัพย รวมถึงการถือหุนของบริษัทโดย
สาธารณะชนทั่วไป 

 
2.2   แนวคิดเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 

จากการศึกษาและงานวิจยัในอดีต พบวาแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มผีลตอการกําหนด
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีแตกตางกัน โดย Palmrose (1986a) ไดกลาวไววาไมมีทฤษฎีใดที่
ใชเฉพาะเจาะจงในการศึกษาเกี่ยวกับปจจยัที่มีผลตอการกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีซ่ึง 
ขึ้นอยูกับขอสมมติฐานของนักวิจัย จึงสงผลใหตัวแปรที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับคาธรรมเนียม
การตรวจสอบบัญชีมีความแตกตางกัน โดยสรุปจากงานวิจัยในอดีตสามารถจัดแบงประเภทออกได
ดังนี้  

2.2.1 ปจจัยดานกิจการของลูกคา หมายถึง คุณลักษณะของกิจการลูกคาที่สงผลกระทบ 
ตอการกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี   แบงออกไดดังนี ้

(1) โครงสรางเงินลงทุนของลูกคา 
ความเสี่ยงทางการเงินมีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนสิ่งบงชี้ใหเห็นถึง

เสถียรภาพของกิจการและความสามารถในการบริหารสินทรัพยของกิจการใหเกิดสภาพคลองภายใน 
กิจการ จึงอาจถือไดวาโครงสรางเงินลงทุนสามารถใชในการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงินได        
การเปรียบเทยีบระดับของเงนิลงทุนในกิจการซึ่งมาจากแหลงเงินทนุภายนอกคือการกูยืมและแหลง
เงินทุนภายในจากสวนของผูถือหุน ระดับโครงสรางเงินลงทุนดังกลาวสามารถแสดงถึงระดับความ
เส่ียงในการดําเนนิงานตอเนือ่งของกจิการได โดยหากกจิการมีโครงสรางเงนิลงทนุที่มาจากเจาหนี้เปน
สวนใหญอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการจายชาํระดอกเบีย้และชําระเงนิกูในอนาคต ทาํให
ผูสอบบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความระมดัระวังรอบคอบ สงผลตอระยะเวลาทีใ่ชในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและกระทบตอคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ดังเชน Lloyd and Cocco (1994) พบวา
ในการประเมินความเสี่ยงของลูกคาระหวางการตัดสินใจรับงานสอบบัญชี ผูสอบบัญชีจะทําการ
ประเมินโครงสรางเงินลงทุนของลูกคาเพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการชาํระหนี้ของลูกคา  

(2) ผลการดําเนินงานของกิจการลูกคา 
หมายถึง ผลการดําเนินงานสุทธิของกิจการวามีกําไรหรือขาดทุนจากการ

ดําเนินงาน  ซ่ึงขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการดําเนินงานของกิจการในอดีต
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และปจจุบัน  รวมไปถึงการคาดการณผลการดําเนนิงานอนาคตไดอีกดวย  เชน กิจการมีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนสะสมเปนระยะเวลาหลายปอาจทําใหเกิดความเสีย่งในการดําเนนิงานในอนาคต
โดยผลการดําเนินงานของกจิการลูกคาดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
ในการเพิ่มความระมัดระวัง ในการตรวจสอบมากขึ้นเพื่อใหสามารถแสดงความเห็นตองบการเงินไดอยาง
ถูกตอง และการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นดังกลาวไดสงผลกระทบตอคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 
โดยการศึกษาของ Besacier และ Schatt (2007) พบวาสถานการณทางการเงนิของลูกคามี
ความสัมพันธกับคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญ และผลการศึกษาของจันทิมา    
จุฬาวทิยานกุูล (2549) พบวาผลขาดทนุจากการดําเนนิงานของกจิการมีความสัมพนัธกบัคาธรรมเนยีม 
การตรวจสอบบัญชีอยางมีนยัสําคัญ 

(3) จํานวนปริมาณรายการคาของกิจการลูกคา 
จํานวนหรือปริมาณรายการคาของกิจการลูกคาแสดงใหเหน็ถึงปริมาณงานของ

ผูสอบบัญชีในการปฏิบัติงานเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมกับการแสดงความเห็น
ตองบการเงิน กิจการที่มีจาํนวนรายการคามากผูสอบบัญชีตองใชเวลาในการตรวจสอบมากตามไป
ดวยเพื่อใหไดหลักฐานที่เพียงพอในการแสดงความเห็นตองบการเงิน จึงสงผลกระทบตอ
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Besacier และ Schatt (2007) 
กลาวไววากิจการที่มีปริมาณรายการคามากจะสงผลตอระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
จึงทําใหคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีมีจํานวนเพิ่มขึน้ 

(4) ความเสี่ยงทางการเงินของลูกคา 
กิจการที่มีความเสี่ยงทางการเงินมีโอกาสสูงในการแสดงขอมูลในงบการเงิน

ที่คลาดเคลื่อนไมถูกตอง เพื่อใหงบการเงินแสดงผลการดําเนนิงานและฐานะทางการเงินทีด่ีขึ้น 
ผูสอบบัญชีตองใชความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่ึงสงผลตอระยะเวลาที่ใช
ในการปฏิบัติงานและกระทบตอคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น สอดคลองกับการศึกษา
ของ Lui JI-hong (2007) ที่พบวาความเสี่ยงทางการเงินระยะสั้นของลูกคาซึ่งวัดจากอัตราสวน
เงินทุนหมนุเวยีนเร็วมีความสัมพันธกับคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญ 

(5) ระบบการควบคุมภายในของลูกคา 
กิจการที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมีผลตอการปฏิบัติงาน

ของผูสอบบัญชี โดยสามารถนําผลงานของผูตรวจสอบภายในมาใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชี ทําใหเกิดการประหยดัเวลาที่สูญเปลาลงไดหรือสามารถนํามาใชในการประเมนิความเสีย่งจาก
การควบคุมและการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ซ่ึงสงผลตอการกําหนดขอบเขตวิธีการและ
ระยะเวลาตรวจสอบทําใหมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่ลดลง ดังเชนดวงกมล โฆชพันธ 
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(2546) กลาววางานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพยอมสงผลใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตสามารถ
พิจารณาใชใหเกดิประโยชนสูงสุดตองานตรวจสอบไดและสงผลตอการกําหนดคาธรรมเนียมการ
สอบบัญชีดวย 

(6) ขนาดกิจการของลูกคา 
กิจการของลูกคาที่มีขนาดใหญ แสดงถงึจํานวนหรือปริมาณรายการที่ตอง

ตรวจสอบมากสงผลตอการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี เชน การกําหนดขนาดตวัอยางที่เพิ่มขึ้น     
ทําใหตองใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่มากขึ้นและมคีาธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย โดยสอดคลองกับการศึกษาของ Besacier และ Schatt (2007) Lui JI-hong (2007)         
ที่พบวาขนาดกิจการลูกคามคีวามสัมพันธกับคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญ 

(7) ความซับซอนของกิจการลูกคา 
กิจการที่มีขั้นตอนปฏิบัติทางบัญชีที่มีความซับซอนยุงยากตางจากขั้นตอน

ปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องปกติทั่วไป  เชน การจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทยอย บริษัทรวมและ
กิจการรวมคา ซ่ึงมีการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการตดัรายการระหวางกันและการกาํหนดราคาโอน 
โดยเฉพาะบริษัทยอยที่อยูในตางประเทศตองมีการแปลงคารายการหรืองบการเงินใหเปนสกุลเงิน
เดียวกับสํานกังานใหญ ซ่ึงรายการดังกลาวจะกอใหเกิดขัน้ตอนในการปฏิบัติทางบัญชีที่ซับซอนขึ้น
สงผลใหผูสอบบัญชีตองใชความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ ทําใหมีคาธรรมเนียม
การตรวจสอบบัญชีที่สูง ดังเชน Lui JI-hong (2007) กลาววาความซับซอนของกิจการมี
ความสัมพันธกับคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญ 

2.2.2 ปจจัยดานสํานักงานสอบบัญชี   หมายถึง  คุณลักษณะของสํานักงานสอบบัญชี 
หรือผูสอบบัญชีที่มีผลตอจํานวนเงินคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี  แบงออกไดเปน 

(1) ช่ือเสียงของสํานักงานสอบบัญชี 
สํานักงานสอบบัญชีที่มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับของนักลงทุน ขอมูลที่แสดง

ในงบการเงินจะไดรับความเชื่อมั่นสงผลใหงบการเงินของกิจการไดรับความสนใจจากนักลงทุนและ 
สงผลตอราคาหุนในตลาด ดังนั้นผูบริหารกิจการจึงสนใจเลือกใชบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่
มีช่ือเสียงโดยจายคาธรรมเนยีมการตรวจสอบบัญชีเปนจาํนวนเงินที่มากกวา และสํานักงานสอบ
บัญชีที่มีช่ือเสียงจะมกีารควบคุมคุณภาพในงานสอบบัญชีเปนพิเศษ เพือ่รักษาชื่อเสียงของกิจการไว
มิใหสูญเสียลูกคาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบผิดพลาด หรือสํานักงานสอบบญัชีขนาดใหญมี
ทรัพยากรที่สามารถใชเพื่อการบริหารงานมากกวา เชน มีการจางพนกังานที่มีความรูความสามารถ
ไดมากกวาสํานักงานสอบบญัชีขนาดเล็ก จึงกอใหเกดิตนทุนในการปฏิบัติงานสูงและมีการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในจํานวนเงินที่สูงตามไปดวย  สอดคลองกับ Simunic (1980) ไดกลาวไววาสํานกังาน 
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สอบบัญชีขนาดใหญที่มีช่ือเสียงสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีไดเปนจํานวน
เงินที่สูงกวาสาํนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก 

(2) ระดับความเสีย่งในการตรวจสอบบัญชี 
ในการพจิารณาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจของลูกคากอนรับงานเพื่อประเมิน 

ระดับความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นในการปฏบิัติงานตรวจสอบบัญชี  อันจะสงผลตอช่ือเสียงของ
ผูสอบบัญชีและถูกฟองรองดาํเนินคด ี กจิการของลูกคาที่มีความเสี่ยงสูงในการแสดงขอมูลขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงนิสงผลใหผูสอบบัญชีตองใชความระมัดระวังสูงในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ จึงทําใหมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่สูงกวากิจการที่มีความเสี่ยงต่ํา 
ดังเชน Jubb, Houghton และ Butterworth (1996) กลาววาคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีมี
ความสัมพันธกับลักษณะของความเสี่ยง โดยความเสี่ยงสืบเนื่องจากการดําเนินธุรกิจจะสงผลตอ
ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชีทําใหมีคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 

(3) ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
หมายถึง ตนทุนที่เกดิขึน้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีโดยหากการ

ตรวจสอบบัญชีใชระยะเวลานานสงผลตอตนทุนในการตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น
ทําใหสํานักงานสอบบัญชีเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมกับตนทุนที่เกิด  ดังเชนดวงกมล  โฆชพันธ (2546)  ไดกลาววาเวลาที่ใชในการ
ตรวจสอบบัญชีเปนตัวแปรที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 

(4) ขนาดของสํานกังานสอบบัญชี 
สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญจะมีการจางพนักงานที่มีความรูความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ รวมไปถึงมีการนําเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงมาใชประกอบการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบสงผลใหสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญมีการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีที่สูง ดังเชน Simunic (1980) Palmrose (1986a) Francis และ Wilson (1988) กลาววา
ขนาดของสํานกังานสอบบญัชีมีผลตอคาธรรมเนยีมการตรวจสอบบัญชีทีแ่ตกตางกนั โดยสํานกังาน
สอบบัญชีขนาดใหญสามารถที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีเปนจํานวนเงินที่มากกวา
สํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก เนื่องจากสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญมีความตองการสูงในการ
ปกปองชื่อเสียงของกิจการจึงใชเกณฑในการวัดคาคณุภาพของงานสอบบญัชีจากจาํนวนคาธรรมเนยีม 
การตรวจสอบบัญชีที่เรียกเกบ็   

(5) คุณภาพของงานสอบบัญชี 
สํานักงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพงานสอบบัญชีสูงสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

การตรวจสอบบัญชีเปนจํานวนเงินที่มากกวาได เนื่องจากในการปฏิบัติงานตรวจสอบทีม่ีคุณภาพทําให



 

11 

ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการแสดงความเหน็ที่ผิดพลาด ลูกคาเกดิความพึงพอใจและ
ไดรับประโยชนจากความเชื่อมั่นตอขอมูลที่แสดงในงบการเงินของนักลงทุนทําใหสามารถเรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่สูงได โดยอาจจะมาจากการใชพนักงานในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่มีความรูความสามารถสูงซึ่งมีการจายคาจางในอัตราที่สูงหรือมีการนําเทคโนโลยีมาใช
ประกอบการตรวจสอบบญัชสีงผลใหเกดิตนทุนในการปฏิบัติงานที่สูงจึงมีการเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีม  
การตรวจสอบบัญชีที่สูงตามไปดวย ดังเชน Palmrose (1986a) กลาววาสาํนักงานสอบบญัชีขนาดใหญ 
จะใหบริการงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพสูงและสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีเปน 
จํานวนที่สูง 

(6) ความสามารถความเชี่ยวชาญของผูสอบบัญชี 
ผูสอบบัญชีที่มีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญเปนพิเศษ สามารถปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพและใชระยะเวลาปฏิบตัิงานนอยกวา ลดเวลาในสวนที่ไมจําเปน
โดยมีคุณภาพของงานตรวจสอบที่สูง  เพราะฉะนั้นจึงสามารถกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีเปนจํานวนเงินที่สูง โดยการศึกษาของ Craswell, Francis และ Taylor (1995) พบวา
สํานักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญเปนพเิศษในกลุมอุตสาหกรรมจะสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
การตรวจสอบบัญชีเปนจํานวนเงินที่สูงกวาสํานักงานสอบบัญชีที่ไมมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในกลุม 
อุตสาหกรรม 

(7) การใหบริการดานอื่น 
การใหบริการในดานอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากงานตรวจสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชี 

เดยีวกนัหรือสํานักงานสอบบญัชีเดยีวกนั เชน การใหบริการตรวจนับสินคาคงเหลือปลายงวด การ
ใหบริการดานภาษีอากร หรือการใหบริการวางระบบบญัชี ซ่ึงการใหบริการดานอืน่ดังกลาวทําให
ผูสอบบัญชีเกิดความเชื่อมั่นในขอมูลกิจการมากขึ้นและลดความเขมงวดในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชี เนื่องจากใหความไววางใจกับระบบที่ตนดูแลจึงมคีาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่ต่ํา รวม
ไปถึงรายไดที่เกิดจากคาบริการอื่นๆ สงผลใหผูสอบบัญชีมีแนวโนมทีจ่ะเรียกเก็บคาธรรมเนียมต่ํา
กวาระดับปกตเิพื่อมิใหสูญเสยีรายไดที่ไดรับจากการใหบริการอื่น ซ่ึงไดอางถึงไวในการศึกษาของ   
ดวงกมล  โฆชพันธ  (2546)   

2.2.3  ปจจัยดานอื่นๆ   เชน สภาพแวดลอมทั่วไป  สภาวะเศรษฐกจิ   สภาพการแขงขันใน
ตลาดกลุมธุรกิจใหบริการสอบบัญชี หรือกฎหมายที่สงผลกระทบตอการใหบริการสอบบัญชี  เชน  
นโยบายการเปดเสรกีารคาวิชาชีพสอบบัญช ี โดยการเปดเสรกีารคาวิชาชีพสอบบัญชีสงผลให     
สํานักงานสอบบัญชีจากตางประเทศเขามาทําการแขงขันในประเทศมากขึ้น  โดยอาจเกิดการรวม
ทุนระหวางสํานักงานจากตางประเทศกับสํานักงานในประเทศไทย ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน 
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ผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ดังนั้นนโยบายดังกลาวอาจสงผลกระทบตอโครงสรางทางการตลาดและ
ทําใหมีการแขงขันในดานราคาของการใหบริการตรวจสอบบัญชี นอกจากนั้นสภาวการณแขงขัน
ในตลาดของธุรกิจที่ใหบริการตรวจสอบบัญชีอาจเปนเหตุใหสํานักงานสอบบัญชีตางพากันลดราคา 
คาธรรมเนยีมการตรวจสอบบัญชีใหต่าํลงเพื่อแยงลูกคาและเพิ่มสวนแบงการตลาดใหมากขึน้ ในการ
ลดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีจะทําใหกําไรของสํานักงานสอบบัญชีลดลง ดังนั้นวิธีการทีจ่ะ
ทําใหสํานักงานสอบบัญชีไดผลกําไรกลับคืนมาคือ การลดจาํนวนชัว่โมงในการทํางานและลด
กระบวนการในการปฏิบัติการตรวจสอบลง   ซ่ึงไดอางถึงไวในการศึกษาของ   กนก  สุวรรณรัตน  (2549)   

 
2.3 งานวิจัยในอดตี 

การศึกษาวิจยัในอดีตเกี่ยวกบัคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี  มีดังตอไปนี ้
2.3.1 งานวิจัยในตางประเทศ 

Palmrose (1986a) ไดศกึษาความสัมพันธระหวางขนาดของสํานักงานสอบ
บัญชีและคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจัดเกบ็ขอมูลระหวางป 
1980-1981  โดยใชแบบสอบถามจาก 12 กลุมธุรกิจ จํานวน 1,186 บริษัท ไดรับการตอบกลับเปน
จํานวน 360 บริษัท คิดเปน 30% มีสมมติฐานในการศึกษาวาขนาดของสํานักงานสอบมีผลตอ
จํานวนเงินคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี โดยสํานักงานสอบบญัชีขนาดใหญสามารถเรียกเก็บ
คาธรรมเนยีมการตรวจสอบบัญชีจํานวนที่สูงกวาสํานกังานสอบบัญชีขนาดเล็กเนื่องจากมีคุณภาพของ
การตรวจสอบที่สูงกวา  ในการศึกษาไดจัดแบงสํานกังานสอบบญัชีออกเปน 2 กลุม ไดแก        
สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 8 อันดับแรก และสํานกังานที่ไมใชขนาดใหญ 8 อันดับแรก ใช 
Pricing Model Regression เปนเครื่องมือในการศึกษา ตวัแปรที่ใชในการศึกษามดีังนี้ ตัวแปรอิสระ 
ไดแก ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีในแตละอตุสาหกรรม (พิจารณาจากสวนแบงตลาดของ
สํานักงานสอบบัญชีอุตสาหกรรมนั้นซึ่งคํานวณไดจากยอดขายของลูกคาในอุตสาหกรรม) และขนาด
ของสํานักงานสอบบัญชี ทั้งนี้ไดกําหนดตัวแปรควบคุม ไดแก มูลคาสินทรัพยของลูกคา สถาน
ประกอบการของลูกคา จํานวนรายงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีที่ลูกคาตองการ ประเภทของ
บริษัท (พจิารณาวาเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน) และประเภทของอุตสาหกรรม โดยผล
การศึกษาพบวาขนาดของสํานักงานสอบบญัชีมีความสัมพันธโดยตรงกบัคาธรรมเนยีมการตรวจสอบ
บัญชีที่เรียกเกบ็จากบรษิัทลูกคาอยางมีนัยสําคัญ สวนความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีใน    
แตละอุตสาหกรรมไมมีความสัมพันธอยางมนีัยสําคัญกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีและพบวาตัวแปร 
ควบคุมทุกตวัมีความสัมพันธกับคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญ 
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 Craswell, Francis และ Taylor (1995) ไดศึกษาผลกระทบของชือ่เสียงของ
สํานักงานสอบบัญชี และความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในกลุมอุตสาหกรรมตอคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
บัญชี  โดยเลือกกลุมตัวอยางจากบริษัทในประเทศออสเตรเลีย จํานวน 1,484 บริษัท จาก 23 กลุม
อุตสาหกรรม  ภายใตขอสมมติฐานที่วาสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 8 อันดับแรกที่มีความ
เชี่ยวชาญเปนพิเศษในอุตสาหกรรม (Industry Specialist Big 8) จะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีสูงกวาสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 8 อันดับแรกทีไ่มมีความเชีย่วชาญเปนพิเศษ
ในอุตสาหกรรม (Non Industry Specialist Big 8) ซ่ึงใชวิธีการศึกษาโดยดูจากคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีที่เรียกเก็บจากลูกคาของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 8 อันดับแรกที่มีความ
เชี่ยวชาญเปนพิเศษในอุตสาหกรรม และนํามาเปรียบเทยีบกับคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่เรียก
เก็บจากลูกคาของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 8 อันดับแรกทีไ่มมีความเชีย่วชาญเปนพิเศษใน
อุตสาหกรรม เกณฑในการพจิารณาวาสํานกังานสอบบัญชีใดมคีวามเชีย่วชาญเปนพเิศษในอตุสาหกรรม
ดจูากสวนแบงการตลาด (Market Share) ของสํานักงานสอบบัญชีในกลุมอุตสาหกรรมหากเกินกวา
รอยละสิบแสดงวาสํานักงานสอบบัญชีนั้นมีความเชีย่วชาญเปนพิเศษในกลุมอุตสาหกรรม โดยผล
การศึกษาพบวาสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 8 อันดับแรกที่มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในกลุม
อุตสาหกรรมมกีารเรียกเก็บคาธรรมเนยีมการตรวจสอบบญัชีที่สูงกวาสํานักงานสอบบญัชีขนาดใหญ 
8 อันดับแรกที่ไมมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในกลุมอุตสาหกรรม 

Johnstone และ Bedard (2001) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตั้งราคา
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีในการพจิารณาตกลงรบังาน โดยใชประมาณการชั่วโมงในการ
ตรวจสอบเปนหลัก  ใชขอมูลในชวงเดือนพฤศจิกายน 1997 – สิงหาคม 1998 ดวยการออก
แบบสอบถามไปยังบริษัทตางๆ 508 บริษัท ซ่ึงไดรับการตอบกลับ 172 บริษัท สําหรับเครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาคอืการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  ปจจัยที่
นํามาศึกษาไดแก อัตราสวนหนี้สินตอทุน  อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย  ประเภทของบริษัท  
ประเภทของอุตสาหกรรม  ระดับความเสี่ยงในการตรวจสอบและการใชบริการอืน่ๆ   ผลการศกึษา
พบวาปจจยัทีม่ีผลตอการประมาณการชั่วโมงการทํางานมากที่สุดคือการใหบริการดานอื่นๆ เพิ่มเติม
ของสํานักงานสอบบัญชี เพราะบริษัทลูกคามักมีความตองการใหระดับผูบริหารสํานักงานสอบบัญชี
เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน เชน เปนที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับการตรวจสอบเปนกรณี
พิเศษ เนื่องจากพนักงานระดับบริหารจะมีอัตราผลตอบแทนตอช่ัวโมงในระดับสูงจึงสงผลตอราคา
คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี และปจจัยที่มีผลตอการตั้งราคาคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี
ในลําดับรองลงมาคือระดับความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและขอผิดพลาด ซ่ึงหากบริษัทที่ตรวจสอบ
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มีระดับความเสี่ยงที่สูงสํานักงานสอบบัญชีก็จะใชเวลาในการวางแผนการตรวจสอบคอนขางมาก
และสงผลตอการตั้งราคาคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี  

 Besacier และ Schatt (2007) ไดศึกษาปจจยัที่มีผลการกําหนดคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยในฝรั่งเศส เก็บขอมูลจากบริษัทที่มกีาร
เปดเผยคาธรรมเนยีมการตรวจสอบบัญชโีดยสมัครใจในงบการเงนิประจาํป 2002 จํานวน 127 บริษทั 
ไมรวมธุรกิจในกลุมการเงิน ใชการวิเคราะหสหสัมพันธและการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ โดย
ในการศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานวาขนาดกิจการของลูกคามีผลตอคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 
เนื่องจากกิจการขนาดใหญจะมีจํานวนรายการคาปริมาณมากสงผลตอระยะเวลาที่ผูตรวจสอบบัญชี
ใชในการปฏิบัติงานจึงทําใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเปนจํานวนเงนิที่สูงกวา และความเสีย่งมีผล
ตอคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของสํานักงานสอบบญัชี โดยไดจดัแบงประเภทของความเสี่ยง
ออกเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน ประเภทอุตสาหกรรมของกิจการลูกคา และความ
เสี่ยงที่อาจเกดิจากการปฏิบัตงิานตรวจสอบ เชน อัตราการเติบโตของกิจการ สินทรัพยที่มีสภาพ
คลองสูงเสี่ยงตอการแสดงขอมูลในงบการเงินที่ขัดตอขอเท็จจริงตองใชการตรวจสอบอยางละเอียด
เปนพิเศษ และสถานการณทางการเงินของกิจการ โดยขนาดของกิจการกําหนดจากสินทรัพยรวม ณ วัน
ส้ินงวด ประเภทอุตสาหกรรมของลูกคาจัดแบงออกเปน 2 ประเภทคือ กิจการที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีและกิจการที่ไมเกี่ยวของกับเทคโนโลยี สินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงกําหนดจาก
อัตราสวนลูกหนี้คงเหลอืบวกสินคาคงเหลือหารดวยสินทรัพยรวม ณ วันสิ้นงวด   อัตราการเติบโต
ของกิจการโดยกําหนดจากอตัราผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง และสถานการณทางการเงินซึ่ง
กําหนดจากอตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานขนาดกิจการลูกคา 
ประเภทอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตของกิจการ สินทรัพยที่มีสภาพคลองสูง และสถานการณ
ทางการเงินของกิจการมีความสัมพันธกับคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีอยางมีนัยสําคัญ  

Lui JI-hong (2007) ไดศึกษาปจจัยที่มผีลกระทบตอการกําหนดคาธรรมเนียม
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศจีน ป 2004 จากกลุม
ตัวอยางจํานวน 144 บริษัทที่มีการเปดเผยคาธรรมเนียมการสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษทั             
ที่จดทะเบียนในตลาด Shanghai และ Shenzhen  โดยมีสมมติฐานวาขนาดและความซับซอนของ
กิจการลูกคา ความเสี่ยงในการตรวจสอบ ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีและระยะเวลา
ความสัมพันธกับลูกคาจะมผีลตอคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ซ่ึงไดพัฒนาตัวแบบจําลองมา
จากงานวิจยัของ Simunic (1980) และใชการวิเคราะหขอมูลสหสัมพันธและวิเคราะหสมการถดถอย
แบบพหุคณู   ผลการวิจัยพบวาปจจยัที่มผีลกระทบตอการกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีอยาง
มีนัยสําคัญ ไดแก ปจจยัดานขนาดของกิจการโดยกาํหนดจากจํานวนสินทรัพยรวมและจํานวน
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รายได  ปจจัยดานความซบัซอนของกิจการซึ่งกําหนดจากจํานวนบริษัทยอยบริษัทรวมและปจจัย
ดานความเสี่ยงในการตรวจสอบซึ่งกําหนดจากอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)   

2.3.2  งานวิจัยในประเทศ 
ศุภเชษฐ คุณาลักษณกุล, กนกวรรณ  แซตั้งและพรเทพ  แตมศิริชัย (2547)  ได

ศึกษาปจจัยทีม่ีผลกระทบตอการกําหนดอตัราคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของสํานักงานสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจัดเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 
ผูบริหารสํานักงานสอบบัญชี งบการเงิน รายงานการประชุมผูถือหุน และแบบ 56-1 ประจําป 2546 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจํานวน 295 บริษัท ตัวแบบจําลองที่ใชศึกษามาจากการ
สัมภาษณผูบริหารสํานักงานสอบบัญชแีละจากงานวิจยัในอดีต ใชวิธีการวิเคราะหสมการถดถอยแบบ
พหุคูณ ซ่ึงผลการศึกษาพบวาปจจัยทีผู่สอบบัญชีรับอนุญาตใชในการกําหนดคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีประกอบดวย รายไดรวม คาใชจายรวม ดอกเบี้ยจาย สินทรัพยรวม หนี้สินรวม ทุน
จดทะเบยีนและทนุชําระแลว โดยมูลคาของรายการเหลานี้จะสงผลกระทบอยางสําคญัตอการกําหนด
วิธีการตรวจสอบบัญชี จํานวนรายการที่ใชตรวจสอบ ความยากงายของรายการบัญชี ระยะเวลาที่ใช
ในการตรวจสอบ คาใชจายในการตรวจสอบและจํานวนผูชวยผูสอบบัญชีที่จะตองใชปฏิบัติงาน  
โดยปจจัยดังกลาวไดสงผลตอปริมาณงานของผูสอบบัญชีและการกําหนดคาธรรมเนียมวิชาชีพสอบ
บัญชีดวย 

จากแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวิจยัที่เกีย่วของขางตนสามารถสรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอการ
กําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีมีหลายปจจัยดวยกัน โดยการศึกษาในอดีตพบวาสวนใหญ 
เปนการศึกษาปจจัยดานลักษณะกิจการของลูกคาและปจจัยดานสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงอาจมีสาเหตุ
เนื่องมาจากปจจัยดังกลาวนาจะเปนปจจยัที่มีผลโดยตรงตอคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี และ
ผลที่ไดจากการศึกษาสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ในการประมาณจํานวนเงินคาธรรมเนยีม 
การตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสม 

 ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจึงสนใจศกึษาเฉพาะดานลักษณะของกิจการลูกคา   
ที่สํานักงานสอบบัญชีใชในการพิจารณา เพื่อกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท  
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และปจจยัดานลกัษณะของสํานกังานสอบบัญชจีาก
ประเภทของสาํนักงานสอบบัญชี เนื่องจากขอมูลดังกลาวมกีารเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนทั่วไป
และสามารถวดัคาไดแนนอน สวนปจจยัที่ไมสามารถวดัคาไดแนนอนหรอืเกณฑในการวัดคาตัวแปร
ทําไดยากจะไมนํามาศกึษาเนื่องจากอาจทาํใหผลการศกึษาไมนาเชื่อถือ เชน ระดับประสิทธภิาพระบบ
การควบคุมภายใน คณุภาพงานสอบบัญช ี สภาวการณการแขงขันของกลุมธุรกจิใหบริการตรวจสอบ
บัญชี รวมถึงปจจยัที่เปนขอมูลที่ไมมีการเปดเผยตอสาธารณชนทัว่ไปของสํานกังานสอบบัญช ี เชน 
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ปจจัยที่เกี่ยวของกับตนทุนในการปฏิบัติงานตรวจสอบบญัชี อัตราคาจางผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบ
บัญชี  จาํนวนพนกังานแตละระดบัทีใ่ชในการปฏิบัติงาน จํานวนชัว่โมงที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน       

นอกจากนี้ ปจจยัที่คาดวาจะมีความสมัพนัธตอกนัหรือคลายคลึงกัน การศกึษานี้ได       
จัดรวมปจจยัดงักลาวเขาดวยกัน เชน ปจจยัดานโครงสรางทางการเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและความเสีย่งในการตรวจสอบบัญชี ปจจัยดานปรมิาณรายการคาและขนาดกิจการ
ลูกคา  ปจจัยดานขนาดของสํานักงานสอบบัญชีและชื่อเสียงของสํานกังานสอบบัญชี เปนตน โดย 
Gujarati (1992) กลาวไววาการคัดเลือกตัวแปรอิสระเขาสูสมการไมควรมีจํานวนมากหรือนอย
จนเกินไป เนื่องจากการใสตัวแปรอสิระมากเกินไปในแบบจําลองจะทําใหความเที่ยงตรง (Precision) 
ของคาสัมประสิทธิ์แตละตัวลดลง และยิง่ใชตัวแปรอิสระมากคาระดบัความเปนอิสระ(Degree of 
Freedom: df = k-n-1  เมื่อ k คือจํานวนตัวแปรอิสระ n  คือจํานวนครั้งของการสังเกต) จะเหลือ
นอยลงทําใหคณุภาพของสมการถดถอยมีคุณภาพต่ําลงและแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม
กับตัวแปรอิสระไมชัดเจนและนําไปสูโอกาสในการยอมรับสมมติฐานที่ผิด (เปน Type II Error) 

ทั้งนี้เพื่อใหตัวแบบที่ใชในการศึกษามีความเหมาะสมใหผลเปนที่นาเชือ่ถือ และจาก
เหตผุลที่กลาวในขางตนสามารถสรุปตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดจํานวน 5 ตัวแปร 
ดังตอไปนี ้

(1) ขนาดกิจการ   
(2) ความซับซอนของกิจการ   
(3) ความเสี่ยงในการดําเนนิงาน   
(4) การใชบริการดานอื่นๆ จากสํานักงานสอบบัญชี  
(5) ประเภทของสาํนักงานสอบบัญชี   
 


