
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ

การศึกษาความรูความเขาใจของผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีในจังหวัด
เชียงใหมตอการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดังตอไปน้ี

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับความรูความเขาใจ
ความรู หมายถึง กรอบของการผสานระหวางประสบการณ คานิยม ความรอบรูใน

บริบท และความรูแจงอยางช่ําชอง ซึ่งจะเปนกรอบสําหรับการประเมินคา และการนําประสบการณ
กับสารสนเทศใหม ๆ มาผสมรวมเขาดวยกัน (Davenport and Prusak, 1998 อางถึงใน ทิพวรรณ
หลอสุวรรณรัตน, 2548 : 17)

ความรู ประกอบดวยขอมูลหรือสารสนเทศที่ไดรับการจัดระบบและประมวล เพื่อ
นําไปสูความเขาใจ ประสบการณ การสั่งสมการเรียนรูและความเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถนําไปใช
สําหรับการแกปญหาปจจุบันหรือการดําเนินงานได (Turban et al, 2001 : 17 อางถึงใน ทิพวรรณ
หลอสุวรรณรัตน, 2548 : 17-18)

ดังน้ัน ความรู หมายถึง ขอมูล ซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎี
หลักการ รูปแบบ กรอบความคิด หรือขอมูลอ่ืน ๆ ที่มีความจําเปน ที่ไดรับการประมวลและ
จัดระบบเพื่อเปนสารสนเทศที่นําไปสูการปฏิบัติ

โดยความรูสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ดังน้ี (วิจารณ พานิช, 2554 :
ออนไลน)

1. ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่อยูในรูปแบบที่เปนเอกสาร
หรือ วิชาการ อยูในตํารา คูมือปฏิบัติงาน

2. ความรูซอนเรน/ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) เปนความรูที่แฝงอยูในตัวคน
เปนประสบการณที่สั่งสมมายาวนาน เปนภูมิปญญา

สําหรับความเขาใจ เปนขั้นตอนตอมาจากความรู โดยเปนขั้นตอนที่จะตองใช
ความสามารถของสมองและทักษะในชั้นที่สูงขึ้นจนถึงระดับของการสื่อความหมาย ซึ่ง Bloom และ
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คณะ (อางถึงใน ศิริชัย พงษวิชัย, 2551 : 24) กลาววา ความเขาใจเปนความสามารถในการอธิบาย
สื่อความหมาย และขยายความในเร่ืองราว เหตุการณตาง ๆ ดวยคําพูดหรือเขียนดวยภาษา
ประกอบดวย การแปลความ การตีความ และการขยายความ โดย

1. การแปลความ (Translation) เปนความสามารถในการจับใจความใหถูกตองกับสิ่ง
ที่สื่อความหมาย เปนความสามารถในการถายทอดความหมายจากภาษาหน่ึงสูอีกภาษาหน่ึงหรือ
จากการสื่อสารรูปแบบหน่ึงไปสูอีกรูปแบบหน่ึง

2. การตีความ (Interpretation) เปนความสามารถในการอธิบายหรือแปลความหมาย
ในหลาย ๆ เร่ืองมาเรียงกัน ทําการจัดระเบียบสรุปยอเปนเน้ือความใหม ไดโดยยึดเน้ือหาขอความ
เดิมเปนหลักไมตองอาศัยหลักเกณฑอ่ืนใดมาใช

3. การขยายความ (Extrapolation) เปนความสามารถในการขยายเน้ือหาหรือขอมูลที่
รับรูมาใหมากขึ้นอาจเปนความสามารถในการทํานาย รวมทั้งคาดคะเนเหตุการณ ไวลวงหนาได
อยางดี โดยอาศัยขอมูลอางอิงหรือแนวโนมที่เกินจากขอมูล

ดังน้ัน ความรูความเขาใจ หมายถึง ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ
กรอบความคิด หรือขอมูลอ่ืนๆ ที่มีความจําเปน ที่ไดรับการประมวลและจัดระบบ และสามารถสื่อ
ความหมาย แปลความ ตีความ ขยายความ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ ได

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับท่ี 1 : การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานท่ี
ใหบริการดานการตรวจสอบ และการสอบทานงบการเงิน และงานใหความเชื่อมั่นอื่นตลอดจน
บริการเกี่ยวเน่ือง

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เปนมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสําหรับ
สํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบ และการสอบทานงบการเงิน และงานใหความเชื่อมั่นอ่ืน
ตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (Federation of Accounting Professions หรือ FAP) โดยการแปลจาก
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพระหวางประเทศ ฉบับที่ 1 ของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ
(International of Federation of Accountants หรือ IFAC) ซึ่งไดผานขั้นตอนการพิจารณาทุกขั้นตอน
แลว และมีแผนการประกาศใชในวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่
เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของสํานักงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพสําหรับการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงิน และงานใหความเชื่อมั่นอ่ืนตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง มีวัตถุประสงค
สําหรับเปนนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดใหมีและคงไว ซึ่งระบบการควบคุมคุณภาพใน
สํานักงาน เพื่อใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา สํานักงานและบุคลากรของสํานักงานปฏิบัติ
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ตามมาตรฐานวิชาชีพและขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการออกรายงานมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ

มาตรฐานฉบับน้ี กลาวถึงระบบการควบคุมคุณภาพ รวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่
กลาวถึงในแตละองคประกอบ ซึ่งสํานักงานตองจัดทําเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายและวิธี
ปฏิบัติของสํานักงานและสื่อสารใหกับบุคลากรของสํานักงานดวย โดยแตละองคประกอบของ
ระบบการควบคุมคุณภาพที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานมีดังน้ี

1. ความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงาน ในการสงเสริมวัฒนธรรม
ภายในองคกรที่ใหตะหนักวาคุณภาพเปนสิ่งจําเปนในการปฏิบัติงาน การมอบหมายความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานระบบการควบคุมคุณภาพในสํานักงานใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มี
ประสบการณและความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งสามารถระบุและเขาใจประเด็นตาง ๆ
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและพัฒนานโยบายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมได รวมถึงมีอํานาจที่
จําเปนในการกําหนดและบังคับใชนโยบายตาง ๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากหุนสวนผูจัดการหรือคณะ
ผูบริหารสํานักงาน ซึ่งเปนผูรับผิดชอบสูงสุดตอการควบคุมคุณภาพในสํานักงาน และการสื่อสาร
นโยบายการควบคุมคุณภาพในสํานักงานกับผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับชั้น ซึ่งอาจสื่อสารได
โดยการฝกอบรม สัมมนา การประชุม การสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ พันธกิจ
และจดหมายขายหรือบันทึกยอ

ทั้งน้ี จะมุงเนนที่จะใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
และขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการปฏิบัติงานตามนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุมคุณภาพของสํานักงานที่เกี่ยวของ และการเสนอรายงานที่เหมาะสมกับสถานการณ

2. ขอกําหนดดานจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ สํานักงานตองกําหนดนโยบายและ
กระบวนการที่ออกแบบขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจตามสมควรวา สํานักงานและบุคคลากรของ
สํานักงานไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่เกี่ยวของ  ซึ่งไดแก ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(ฉบับที่ ๑๙) เร่ือง จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการสงเสริมให
บุคลากรเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งถือเปนความรับผิดชอบของผูนําของ
สํานักงานที่จะกําหนดนโยบายและปฏิบัติตามเปนตัวอยาง รวมถึงการใหความรูและการฝกอบรม
เกี่ยวกับขอกําหนดของจรรยาบรรณในวิชาชีพแกบุคลากรทุกคน การติดตามผลการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการจัดใหมีกระบวนการที่เหมาะสมในกรณีที่ไมมีการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว

นอกจากน้ียังไดกลาวถึงจรรยาบรรณในเร่ืองความเปนอิสระ โดยสํานักงานตอง
กําหนดนโยบายและกระบวนการที่ออกแบบขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจตามสมควรวา สํานักงาน
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บุคลากรของสํานักงาน รวมถึงบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดของการดํารงไวซึ่ง
ความเปนอิสระที่กําหนดโดยขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ ซึ่งนโยบายและกระบวนการ
ดังกลาว จะตองชวยสื่อสารขอกําหนดเกี่ยวกับความเปนอิสระใหแกบุคลากรของสํานักงานและ
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ รวมถึงสามารถระบุสถานการณและความสัมพันธซึ่งอาจกระทบตอความเปน
อิสระในการปฏิบัติงาน และทําการประเมินวามีผลกระทบตอความเปนอิสระสําหรับงานน้ัน
หรือไม รวมทั้งดําเนินการตามความเหมาะสมเพื่อจํากัดหรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ไดโดยการใชมาตรการปองกันหรือถอนตัวจากการรับงาน

อยางไรก็ตาม สํานักงานตองไดรับหนังสือยืนยันที่เปนลายลักษณอักษรอยางนอง
ปละ 1 คร้ัง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของสํานักงานเกี่ยวกับความเปนอิสระจาก
บุคลากรของสํานักงานทุกคนที่ตองดํารงไวซึ่งความเปนอิสระ

3. การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ
สํานักงานตองกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติซึ่งออกแบบมาเพื่อใหสํานักงานมีความเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลวา สํานักงานจะสามารถตอบรับงานและคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคา และรับงานที่
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได เมื่อสํานักงานมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานน้ันและมีความรู
ความสามารถ รวมถึงมีเวลาและทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางจรรยาบรรณที่เกี่ยวของได และไดมีการพิจารณาถึงความซื่อสัตยสุจริตของลูกคา
และไมมีขอมูลที่นําไปสูขอสรุปวาลูกคาขาดความซื่อสัตยสุจริต โดยสํานักงานจะตองรวบรวม
ขอมูลที่ จําเปนในแตละสถานการณกอนที่จะตอบรับงานสําหรับลูกคารายใหมหรือเมื่อตอง
ตัดสินใจวาจะตอบรับงานที่มีอยูตอเน่ืองไปหรือไม และเมื่อมีการพิจารณาการตอบรับงานใหมของ
ลูกคารายเดิม ซึ่งอาจทําไดโดยการสื่อสารกับผูใหบริการดานวิชาชีพบัญชีแกลูกคาคนปจจุบันหรือ
คนกอนในเร่ืองเกี่ยวกับขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของและการปรึกษาหารือบุคคลภายนอก
อ่ืน การสอบถามจากบุคลากรอ่ืนของสํานักงานหรือบุคคลภายนอก เชน ธนาคาร ที่ปรึกษาดาน
กฎหมาย เปนตน และการตรวจสอบประวัติจากฐานขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ในการตัดสินใจวาจะ
คงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาหรือไมน้ัน รวมถึงการพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่สําคัญที่เกิดขึ้นในการ
รับงานปจจุบันหรือกอนหนาน้ี และผลของเร่ืองดังกลาวที่อาจมีตอการคงไวซึ่งความสัมพันธน้ันดวย

4. ทรัพยากรบุคคล สํานักงานตองกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อใหเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลวา สํานักงานมีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู  ความสามารถ และยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณที่จําเปน เพื่อการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับมาตรฐานทางวิชาชีพ ขอบังคับและ
ขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ และชวยใหสํานักงานหรือผูสอบบัญชีสามารถเสนอรายงานที่
เหมาะสมกับสถานการณน้ันได เชน มีความเขาใจและประสบการณในงานที่มีลักษณะและความ
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ซับซอนใกลเคียงกัน มีความเขาใจในมาตรฐานทางวิชาชีพ ขอบังคับและขอกําหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวของ มีความเชี่ยวชาญดานเทคนิคดานการบัญชีและการสอบบัญชี มีความรู เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ และมีความเขาใจนโยบาย
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของสํานักงาน เปนตน โดยนโยบายและวิธีปฏิบัติดังกลาว
จะตองครอบคลุมถึงเ ร่ืองการจัดหาและการรักษาพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความสามารถและการมีเวลาที่จะปฏิบัติงาน ทักษะความรู การพัฒนาดานอาชีพ การเลื่อนตําแหนง
การใหคาตอบแทน และการวางแผนกําลังคน

กระบวนการในการจัดหาพนักงานอยางมีประสิทธิผล ชวยใหสํานักงานคัดเลือก
บุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริตและมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะความรูและความสามารถที่จําเปน
ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่ชวยใหบุคคลเหลาน้ันสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ โดยทักษะความรูของบุคลากรน้ัน สามารถพัฒนาไดหลายวิธี ไมวา
จะเปนการใหความรูทางวิชาชีพ การพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพซึ่งรวมถึงการฝกอบรม
ประสบการณการทํางาน การสอบแบบตัวตอตัวโดยพนักงานที่มีประสบการณมากกวา และการให
ความรูเกี่ยวกับความเปนอิสระที่ตองดํารงไว นอกจากน้ี การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให
คาตอบแทน และการเลื่อนตําแหนง ยังชวยใหเกิดการตระหนักถึงและการใหคุณคากับการพัฒนา
และการดํารงไวซึ่งทักษะความรูและการยึดมั่นในหลักของจรรยาบรรณในวิชาชีพดวย

5. การปฏิบัติงาน สํานักงานตองกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อให
สํานักงานมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา ไดปฏิบัติงานสอดคลองกับมาตรฐานทางวิชาชีพ
ขอบังคับและขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอรายงานที่เหมาะสมกับสถานการณ
น้ัน โดยงานทุกงานตองไดรับการวางแผนและมีการแจงใหกลุมผูปฏิบัติงานทราบเกี่ยวกับ เร่ืองตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน เชน ความรับผิดชอบของสมาชิกและหุนสวนแตละคน วัตถุประสงคของงาน
และวิธีปฏิบัติงานโดยละเอียด เปนตน มีกระบวนการควบคุมงาน เชน การติดตามความคืบหนาของ
งาน และการพิจารณาความรูและความสามารถของสมาชิกแตละคน เปนตน มีการสอบทาน งาน
โดยบุคลากรที่มีประสบการณมากกวา ในเวลาที่เหมาะสมและในขั้นตอนที่เหมาะสมระหวางการ
ปฏิบัติงาน มีการปรึกษาหารือที่เปนไปอยางเหมาะสมในเร่ืองตาง ๆ ที่ยากหรือที่มีขอโตแยง และใน
ระหวางการปฏิบัติงาน รวมถึงการนําขอสรุปมาปฏิบัติและการแกไขความเห็นที่ขัดแยง ทั้งน้ี ตอง
จัดใหมีการสอบทานคุณภาพงานตรวจสอบโดยผูสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบที่มี
ความเที่ยงธรรมซึ่งไดรับการแตงต้ัง เพื่อทําการสอบทานในเร่ืองตาง ๆ เชน การใชดุลยพินิจ ความ
เปนอิสระ การปรึกษาหารือ และการจัดทํากระดาษทําการ เปนตน ตามลักษณะ ระยะเวลา และ
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ขอบเขตที่กําหนด ซึ่งรวมถึงขอกําหนดที่ตองไมลงวันที่ในรายงานจนกวาการสอบทานการควบคุม
คุณภาพจะเสร็จสิ้น

นอกจากน้ียังเกี่ยวของกับการรวบรวมแฟมงานขั้นสุดทายใหเสร็จสมบูรณภายใน
เวลาที่ทันทวงทีหลังจากที่รายงานเสร็จสิ้นแลว การคงไวซึ่งการรักษาความลับของขอมูลในเอกสาร
หลักฐานของงานตลอดเวลา และการเก็บรักษาอยางปลอดภัย ความสมบูรณครบถวน ความสามารถ
ในการเขาถึง และความสามารถในการเรียกใชเอกสารหลักฐานของงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการดัดแปลง
แกไขโดยไมไดรับอนุญาต หรือการสูญหายของเอกสารหลักฐานของงาน ทั้งน้ี ตองจัดใหมีการเก็บ
รักษาเอกสารหลักฐานของงานซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานไวเปนระยะเวลาที่เพียงพอตอความ
ตองการของสํานักงาน หรือตามที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนดไวดวย

6. การติดตามผล สํานักงานตองจัดใหมีกระบวนการติดตามผลที่ออกแบบมาเพื่อให
ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลแกสํานักงานวา นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวของกับระบบการ
ควบคุมคุณภาพน้ันเกี่ยวของ เพียงพอ และมีการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล โดยจัดใหมีการพิจารณา
และประเมินผลระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงานอยางตอเน่ือง โดยบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
ที่มีประสบการณและอํานาจหนาที่ที่เพียงพอและเหมาะสม และตองไมเปนบุคคลที่เกี่ยวของในการ
ตรวจงานน้ัน ทั้งน้ี  ขอบกพรองที่พบจากกระบวนการการติดตามผลตองไดรับการประเมินผลและ
พิจารณาวา เกิดขึ้นเน่ืองจากระบบการควบคุมคุณภาพไมเพียงพอ หรือเกิดขึ้นอยางมีแบบแผน
เกิดขึ้นซ้ําๆ หรือตองไดรับการแกไขในทันที รวมทั้งตองสื่อสารใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบ
เกี่ยวกับขอบกพรองที่พบน้ันพรอมทั้งขอเสนอแนะใหแกไขที่เหมาะสม

นอกจากน้ี สํานักงานยังตองจัดใหมีการจัดการกับขอรองเรียนและขอกลาวหาทั้ง
จากภายในและภายนอกอยางทันทวงทีเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิช าชีพและ
ขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ และการไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงาน
ซึ่งรวมถึงการดําเนินการอยางเหมาะสมตอผลการสืบสวนเกี่ยวกับขอรองเรียนและขอกลาวหา
เหลาน้ัน

สํานักงานตองจัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่กําหนดใหมีการจัดทําเอกสารหลักฐานที่
เหมาะสมเพื่อเปนหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินการในแตละองคประกอบของระบบการควบคุม
คุณภาพของสํานักงานดวย อยางไรก็ตาม รูปแบบและเน้ือหาของเอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง
การดําเนินการของแตละองคประกอบของระบบการควบคุมคุณภาพ ขึ้นอยูกับการใชดุลยพินิจและ
ปจจัยตาง ๆ รวมถึงขนาดและจํานวนสาขา ของสํานักงาน และลักษณะและความซับซอนของการ
ปฏิบัติงานและองคกรของสํานักงาน นอกจากน้ีตองกําหนดใหมีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเปน
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ระยะเวลาที่เพียงพอ เพื่อใหผูที่ปฏิบัติงานติดตามผลสามารถประเมินการปฏิบัติตาม ระบบการ
ควบคุมคุณภาพของสํานักงานได หรือเปนระยะเวลาตามที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนดไว

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
สิขรินทร แสงจันทร (2548) ไดทําการศึกษาการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของ

ผูสอบบัญชีในเขตภาคเหนือตอนบน พบวา ผูสอบบัญชีในเขตภาคเหนือตอนบนสวนใหญประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชีในรูปแบบของบุคคลธรรมดา เปนเวลา 10 ป หรือมากกวา ใหบริการสอบบัญชี
และบริการที่เกี่ยวเน่ืองในจังหวัดที่ต้ังสํานักงานและจังหวัดใกลเคียง งบการเงินที่ลงลายมือชื่อ
รับรองในป พ.ศ. 2547 อยูระหวาง 1-50 งบการเงิน มีการจางผูชวยผูสอบบัญชี จํานวน 1 คน จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดหาจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความตองการบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานจะพิจารณาจากขนาดและความซับซอนของงานตรวจสอบ และการรับลูกคารายใหม
หรือคงไวซึ่งลูกคารายเกา สวนใหญพิจารณาจากลักษณะของธุรกิจ มีความรูและความเขาใจในการ
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเปนอยางดี มีการปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 เร่ือง การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ทั้งการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีทั่วไปและการควบคุมคุณภาพแตละงานสอบบัญชี อยูในระดับมีการปฏิบัติมาก โดย
พบวาการควบคุมคุณภาพแตละงานสอบบัญชีมีการปฏิบัติมากกวาการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชีทั่วไป แมสวนใหญไมเคยประเมินการควบคุมคุณภาพของงานสอบบัญชีตามแบบฟอรมการ
ประเมินการควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีก็ตาม เปนผลใหการ
ปฏิบัติงานมีความสามารถในการตรวจสอบพบสิ่งที่ผิดปกติอยางเปนสาระสําคัญในงบการเงิน และ
มีความเปนอิสระในการรายงานสิ่งที่ตรวจสอบพบน้ันไดอยางถูกตอง เพียงพอและเหมาะสม
ผลงานจึงสามารถเชื่อถือและนําไปใชประโยชนได

ถนอมจิตต ทาวแดนคํา (2550) ไดทําการศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชีสหกรณตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ของผูสอบบัญชีสหกรณในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง อายุระหวาง
31-40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี มีประสบการณในการทํางานสอบบัญชีสหกรณ
11-20 ป มีงบการเงินที่แสดงความเห็นอยูระหวาง 11-20 งบการเงิน ทุกคนไดรับการพัฒนาความรู
เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีและรับรูการกําหนดใหมีการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีรหัส 220 มีผูชวยผูสอบบัญชีที่มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
จํานวน 1 คน มีระดับความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ทั้งในเร่ืองแนวทางในการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและ
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หลักเกณฑในการปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี มีระดับปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญในการปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีดานการสอบทานมากที่สุด รองลงมาไดแกดานการควบคุมดูแล และดานการสั่งการ
และมีการปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยให
ความสําคัญในการปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีดานการติดตามมากที่สุด รองลงมา
ไดแกดานขอกําหนดของวิชาชีพ และดานการแบงงาน แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความรูความเขาใจในแนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเปนอยางดี ทั้งในเร่ืองแนวทางใน
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและหลักเกณฑในการปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
และใหความสําคัญในการปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีแตละงานสอบบัญชีมากกวาการ
ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยทั่วไป

พรรณราย คําจันทรดี (2551) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีสหกรณ พบวา การควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีตามวงจรคุณภาพ PDCA มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบ
บัญชี ดังน้ัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการสอบบัญชี ผูสอบบัญชีควร
ตระหนักและใหความสําคัญในการบริหารจัดการ (Management Skill) การมอบหมายภาระงาน
ควรใหความสําคัญกับประสบการณในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี เนนการสรางทีมงานที่มี
ความเชี่ยวชาญสําหรับการตรวจสอบงานในแตละดานเพื่อชวยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
หนวยงานควรสงเสริมการจัดการฝกอบรมใหความรูทางวิชาชีพแกผูสอบบัญชีและผูชวยอยาง
สม่ําเสมอ กระตุนใหผูสอบบัญชีเกิดความคิดสรางสรรค (Creation) ในการวางแผนงาน การ
ปฏิบัติงาน การสอบทานงานและการรายงานการสอบบัญชี สงเสริมและกระตุนใหผูสอบบัญชี
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ผูสอบบัญชีควรไดเปนผูกําหนดจํานวนผูชวยตามปริมาณงานดวยตนเอง
และผูชวยตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ผูสอบบัญชีควรใหความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานสอบบัญชี ผูสอบบัญชีควรทําการสอบทานความสัมพันธของตนและผูชวย
วาไมมีเร่ืองที่อาจทําใหผูสอบบัญชีหรือผูชวยขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีควรใหความสําคัญกับรายงานผลการตรวจสอบบัญชี โดยมีการรายงานจุดออนของการ
ควบคุมภายใน ขอบกพรองและขอเสนอแนะ และการเปดเผยขอมูลใหเปนไปมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และมาตรฐานการรายงานการสอบบัญชี


