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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ความรูความเขาใจของผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีใน
จังหวัดเชียงใหมตอการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่
ใหบริการดานการตรวจสอบ

ผูเขียน นางสาวฐิติชญาน นาวา

ปริญญา บัญชีมหาบัณฑิต

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
อาจารย ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช อาจารยที่ปรึกษาหลัก
รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ อาจารยที่ปรึกษารวม

บทคัดยอ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจของผูประกอบการ
สํานักงานสอบบัญชีในจังหวัดเชียงใหมตอการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ใหบริการดาน
การตรวจสอบ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีใน
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 31 แหง และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) โดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) วัดระดับความรูความเขาใจ
ตามเกณฑการใหคะแนนและเกณฑการแปลผล นอกจากน้ี การศึกษายังรวบรวมขอมูลจากหนังสือ
วารสาร สิ่งพิมพ เอกสาร รายงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งผลการศึกษาที่ไดเปนดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเจาของสํานักงานสอบบัญชี มีวุฒิการศึกษา
สูงสุดในระดับปริญญาโทและมีอายุระหวาง 31 - 40 ป ประกอบกิจการสํานักงานสอบบัญชีใน
รูปแบบหางหุนสวนสามัญ/คณะบุคคล เปนระยะเวลามากกวา 15 ป และใหบริการในดานการ
ตรวจสอบงบการเงิน โดยสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญมีลูกคาจํานวนมากกวา 100 ราย มีผูสอบบัญชี
รับอนุญาตจํานวน 1 คน และมีผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจํานวนมากกวา 6 คน นอกจากน้ี ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญทราบวามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1
มกราคม 2557 และทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 จากสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ
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ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญยังไมมีความรูความเขาใจที่ดีพอใน 5
องคประกอบของระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 โดยสวนใหญ
มีความรูความเขาใจอยูในระดับนอยที่สุดในองคประกอบที่เกี่ยวกับการติดตามผลและขอกําหนด
ดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ รองลงมามีความรูความเขาใจอยูในระดับนอยในองคประกอบที่
เกี่ยวกับการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานที่มีลักษณะเฉพาะ และมี
ความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลางในองคประกอบที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูนําตอ
คุณภาพภายในสํานักงานและการปฏิบัติงาน

ดังนั้น หนวยงานที่เกี ่ยวของจึงควรจัดการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 แกผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีเปนการเรงดวน โดยใหเนน
เกี่ยวกับองคประกอบที่เกี่ยวกับการติดตามผลและขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ ซึ่งมี
ความรูความเขาใจอยูในระดับนอยที่สุด นอกจากน้ี ควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อใหสํานักงาน
สอบบัญชีสามารถนําไปปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
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Abstract

The purposes of this study was to study knowledge and understanding of audit
firm owners in Chiang Mai province towards quality control for audit providers. The data was
collected by using questionnaires from 31 audit firm owners in Chiang Mai province. The
collected data were analyzed and presented by descriptive statistics which are frequency and
percentage. The level of knowledge and understanding was measured by scoring and
interpretation criteria.  In addition, this study aggregates the information from relevant textbooks,
journals, publications, documents, reports and research. The results of this study were as follows:

Most respondents were the proprietor educated at a master degree, between 31
and 40 years of age, and operated business more than 15 years as an ordinary partnership/body of
persons for provide in the auditing of financial statement.  Most of audit firms have more than
100 clients, a certified public accountant and more than 6 assistant of certified public accountant.
Most of the respondents know that the international standard on quality control 1 will be effective
on 1 January 2014 and know related to such standard from Federation of Accounting Professions
Under the Royal Patronage of His Majesty the King.
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Most audit firm owners are not knowledgeable and/or do not understand enough
about the five elements of a system of quality control under the international standard on quality
control 1, with the lowest knowledge and understanding level in monitoring and relevant ethical
requirements. The following is low knowledge and understanding level related to acceptance and
continuance of client relationships and specific engagements, and have medium knowledge and
understanding level related to leadership responsibilities for quality of within the firm and
engagement performance.

In summation, the related institution should improve knowledge and
understanding related to the international standard on quality control 1 to the audit firm owners by
focusing on elements related to monitoring and relevant ethical requirements which are lowest
level.  It should also have guidelines to the audit firm to perform according to practice in the
international standard on quality control 1.


