
บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ

การศึกษาความรูความเขาใจของผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีในจังหวัด
เชียงใหมตอการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 มีวัตถุประสงคในการศึกษาความรูความเขาใจของผูประกอบการสํานัก
งานสอบบัญชีในจังหวัดเชียงใหมตอการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ใหบริการดานการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เพื่อใหทราบและเปนขอมูลใหหนวยงานที่
เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาสํานักงานสอบบัญชีในจังหวัดเชียงใหม

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดทําการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูประกอบการ
สํานักงานสอบบัญชีในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 31 ราย ซึ่งขอมูลที่รวบรวมได ไดนํามาวิเคราะห
และนําเสนอดวยการอธิบายลักษณะทั่วๆไปของขอมูลโดยใชคารอยละและความถี่ นอกจากน้ีใน
การศึกษายังรวบรวมขอมูลจากเอกสาร วารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถสรุปได ดังน้ี

สรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามของสํานักงานสอบบัญชี

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเจาของสํานักงานสอบบัญชี คิดเปนรอยละ 74.20
รองลงมาเปนหุนสวนผูจัดการและกรรมการผูบริหาร คิดเปนรอยละ 12.90 มีวุฒิการศึกษาสูงสุดใน
ระดับปริญญาโทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 77.42 รองลงมามีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 19.35 สวนใหญมีอายุระหวาง 31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 48.39 รองลงมามีอายุ
มากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 29.03 ประกอบกิจการในรูปแบบหางหุนสวนสามัญ/คณะบุคคลมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 35.48 รองลงมาประกอบกิจการในรูปแบบกิจการเจาของคนเดียว คิดเปนรอยละ
32.26 เปดใหบริการมาแลวมากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 45.17 รองลงมาใหบริการอยูในระหวาง 5 -
10 ป คิดเปนรอยละ 35.48 โดยสํานักงานทุกแหงใหบริการดานการตรวจสอบงบการเงิน คิดเปน
รอยละ 100 รองลงมาใหบริการใหคําปรึกษาทางดานบัญชี การเงิน กฎหมาย และภาษีอากร คิดเปน
รอยละ 77.42 สวนใหญมีลูกคาจํานวนมากกวา 100 ราย คิดเปนรอยละ 48.39 รองลงมามีลูกคา
จํานวน 51 - 100 ราย คิดเปนรอยละ 25.81 ในสํานักงานมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตจํานวน 1 คน มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 64.52 รองลงมามีผูสอบบัญชีรับอนุญาตจํานวน 3 คน และมากกวา 3 คน คิดเปน
รอยละ 12.90 มีผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจํานวนมากกวา 6 คน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.48
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รองลงมามีผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจํานวน 3 - 4 คน คิดเปนรอยละ 32.26 สวนใหญ
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีทราบวามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 มีผลใชบังคับ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 คิดเปนรอยละ 51.61 รองลงมาไมทราบวามีผลใชบังคับเมื่อใด คิดเปน
รอยละ 29.03 และสวนใหญทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 จากสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ คิดเปนรอยละ 61.29 รองลงมาทราบจากอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ
35.48

สวนท่ี 2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
จากผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจของผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีใน

จังหวัดเชียงใหมตอการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 พบวา

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอคุณภาพภายในสํานักงาน
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญมีความรูความเขาใจวา ผูบริหารของ

สํานักงานจะตองถือเอาการควบคุมคุณภาพเปนเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณาผลตอบแทน รางวัล
การเลื่อนตําแหนง และปรับเงินเดือนใหแกบุคลากรทุกคนของสํานักงาน คิดเปนรอยละ 77.42
รองลงมามีความรูความเขาใจวาผูบริหารสูงสุดหรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงาน เปนผูรับผิดชอบ
สูงสุดในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงาน คิดเปนรอยละ 58.06

ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญไมมีความรูความเขาใจวา ไมมีขอกําหนด
ให ผูสอบบัญชีจะตองอธิบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพภายในสํานักงานสอบบัญชีใหแก
ลูกคาของสํานักงานทราบ คิดเปนรอยละ 67.74

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดดานจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญมีความรูความเขาใจวา บุคลากรทุกคน

ของสํานักงานจะตองไดรับการอบรมเพื่อใหทราบถึงขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ และ
ความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด คิดเปนรอยละ 96.77 รองลงมามีความรูความ
เขาใจวา สํานักงานตองหมุนเวียนสับเปลี่ยนผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนทุกงาน ในทุกรอบระยะเวลา 5 ป คิดเปนรอยละ 61.29 และสํานักงานจะตอง
ไดรับคํารับรองที่เปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับความเปนอิสระจากบุคลากรของสํานักงานทุกคน
อยางนอยปละคร้ัง คิดเปนรอยละ 58.06
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ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีทุกรายไมมีความรูความเขาใจวา สํานักงานจะตอง
จัดการกับสถานการณและความสัมพันธที่ทําใหขาดความเปนอิสระใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดย
ใชมาตรการปองกันหรือถอนตัวออกจากงานน้ัน รองลงมาไมมีความรูความเขาใจวา ไมมี
ขอกําหนดวา หากสํานักงานพบการฝาฝนความเปนอิสระ จะตองทําหนังสือแจงใหลูกคาทราบทันที
คิดเปนรอยละ 90.32

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและ
งานท่ีมีลักษณะเฉพาะ

ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญมีความรูความเขาใจวา สํานักงานจะยังคง
ดํารงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคารายเดิมตอไปได หากการรับงานในงวดปจจุบันและงวดกอนไมมี
เร่ืองใดที่จะทําใหสํานักงานไมสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี คิดเปนรอยละ
93.55 รองลงมามีความรูความเขาใจวา หากการตอบรับงานทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
จนไมสามารถหาทางแกไขได สํานักงานตองปฏิเสธที่จะตอบรับงานหรือคงไวซึ่งความสัมพันธกับ
ลูกคาทันที คิดเปนรอยละ 67.74

ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญไมมีความรูความเขาใจวา สํานักงานจะ
ตอบรับงานหรือคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานตางๆ เมื่อมีความรูความสามารถ และ
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณได รวมถึงไดพิจารณาแลววาลูกคามีความซื่อสัตย
สุจริต คิดเปนรอยละ 90.32 รองลงมาไมมีความรูความเขาใจวาสํานักงานจะตองพิจารณาถอนตัว
ออกจากงานและยุติความสัมพันธกับลูกคา หากภายหลังสํานักงานไดรับขอมูลที่หากไดรับกอน
หนาน้ีอาจทําใหตองปฏิเสธการรับงาน คิดเปนรอยละ 80.65

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญมีความรูความเขาใจวา สํานักงานตองจัด

ใหมีการฝกอบรมผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีอยางตอเน่ืองตามความเหมาะสม คิดเปนรอยละ
93.55 รองลงมามีความรูความเขาใจเทากันวา สํานักงานตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ผานมาของพนักงานทุกคนในสํานักงาน และสํานักงานตองติดตามดูแลผูสอบบัญชีใหมีเวลา
เพียงพอในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน คิดเปนรอยละ
90.32 และมีความรูความเขาใจเทากันวา ผูสอบบัญชีจะตองเปนผูรับผิดชอบงานทั้งหมดในแตละ
งานที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน และสํานักงานตองแจงใหลูกคาทราบเกี่ยวกับตัวบุคคลและ
บทบาทหนาที่ของผูสอบบัญชีกอนการปฏิบัติงานทุกคร้ัง คิดเปนรอยละ 61.29
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ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญไมมีความรูความเขาใจวา สํานักงานตอง
มอบหมายงานแตละงานใหแกผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีที่มีทักษะความรูที่จําเปนและมี
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบน้ันได คิดเปนรอยละ 54.84

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีทุกรายมีความรูความเขาใจวา สํานักงานตองจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงานไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหแกพนักงาน รองลงมามีความรูความเขาใจ
เทากันวา การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ไมไดทําใหความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีที่มีตอ
งานน้ันลดลง และสํานักงานตองจัดทําเอกสารหลักฐานที่แสดงวาไดมีการปฏิบัติตามนโยบายใน
การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานแลว คิดเปนรอยละ 93.55 และมีความรูความเขาใจวา
สํานักงานตองจํากัดการเขาถึงเอกสารหลักฐานของงาน เพื่อชวยปองกัน ตรวจพบ และหลีกเลี่ยง
การดัดแปลงแกไขโดยไมไดรับอนุญาตหรือการสูญหายของเอกสารหลักฐานของงาน คิดเปนรอยละ
90.32

ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญไมมีความรูความเขาใจวา ในงาน
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน สํานักงานตองใหผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีที่
ปฏิบัติงานตรวจสอบงานน้ัน ประเมินความเปนอิสระของสํานักงานดวย คิดเปนรอยละ 93.55
รองลงมาไมมีความรูความเขาใจวา สํานักงานตองรวบรวมแฟมงานขั้นสุดทายใหเสร็จสมบูรณ
ภายในเวลาที่ทันทวงทีหลังจากที่รายงานเสร็จสิ้นแลว คิดเปนรอยละ 83.87 และเมื่อพบประเด็น
สําคัญตาง ๆ ในระหวางปฏิบัติงาน สํานักงานตองจัดใหมีการปรึกษาหารือกั บบุคคลภายในหรือ
ภายนอกสํานักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ คิดเปนรอยละ 80.65

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการติดตามผล
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญมีความรูความเขาใจวา สํานักงานตอง

ใหผูสอบบัญชีที่ไมเกี่ยวของกับงานน้ัน เปนผูทําการสืบสวนขอรองเรียนและขอกลาวหาเกี่ยวกับ
การไมปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ และระบบการควบคุม
คุณภาพของสํานักงาน คิดเปนรอยละ 77.42 รองลงมามีความรูความเขาใจวา สํานักงานสามารถ
มอบหมายใหหุนสวนผูจัดการคนใดคนหน่ึงของสํานักงาน เปนผูรับผิดชอบในกระบวนการการ
ติดตามผล คิดเปนรอยละ 54.84

ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญไมมีความรูความเขาใจวา สํานักงานตอง
แจงผลจากการติดตามผลระบบการควบคุมคุณภาพงานของสํานักงานใหผูสอบบัญชีและบุคคลอ่ืน
ในสํานักงาน รวมถึงผูบริหารสูงสุดหรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานทราบ อยางนอยปล ะคร้ัง
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คิดเปนรอยละ 90.32 รองลงมาไมมีความรูความเขาใจวา สํานักงานตองมีการตรวจทานงานที่เสร็จ
สมบูรณแลวอยางนอยหน่ึงงานของงานทั้งหมดที่ผูสอบบัญชีแตละคนรับผิดชอบ ในทุกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว คิดเปนรอยละ 83.87 และในการตรวจทานงานแตละงานน้ัน จะตองเลือกงาน
ที่จะทําการตรวจทานโดยไมมีการแจงลวงหนาไปยังผูปฏิบัติงานที่ไดตรวจสอบงานน้ัน คิดเปนรอย
ละ 80.65

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญมีความรูความเขาใจอยูในระดับมากที่สุด

ในองคประกอบที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล คิดเปนรอยละ 51.61 มีความรูความเขาใจอยูในระดับ
ปานกลางในองคประกอบที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงานและการ
ปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 48.39 และรอยละ 38.71 ตามลําดับ มีความรูความเขาใจอยูในระดับนอย
ในองคประกอบที่เกี่ยวกับการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานที่มี
ลักษณะเฉพาะ คิดเปนรอยละ 54.84 และมีความรูความเขาใจอยูในระดับนอยที่สุดในองคประกอบที่
เกี่ยวกับการติดตามผลและขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 77.42 และรอยละ
54.84 ตามลําดับ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพจําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
ความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงาน
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงานมากที่สุด (รอยละ
58.33)

ขอกําหนดดานจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของมากที่สุด (รอยละ 45.83)

การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับสูงกวาปริญญาโท

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานที่ มี
ลักษณะเฉพาะมากที่สุด (รอยละ 50.00)
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ทรัพยากรบุคคล
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลมากที่สุด (รอยละ 83.33)

การปฏิบัติงาน
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมากที่สุด (รอยละ 62.78)

การติดตามผล
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับสูงกวาปริญญาตรี มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการติดตามผลมากที่สุด (รอยละ 46.67)

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพจําแนกตามรูปแบบการประกอบการ
ความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงาน
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่ประกอบการในรูปแบบบริษัทจํากัด มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงานมากที่สุด (รอยละ 70.83)

ขอกําหนดดานจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่ประกอบการในรูปแบบบริษัทจํากัด มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของมากที่สุด (รอยละ 60.00)

การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่ประกอบการในรูปแบบหางหุนสวนจํากัด มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตอบรับงานและการคงไวซึ่ งความสัมพันธกับลูกคาและงานที่มี
ลักษณะเฉพาะมากที่สุด (รอยละ 62.50)

ทรัพยากรบุคคล
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่ประกอบการในรูปแบบหางหุนสวนจํากัด มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลมากที่สุด (รอยละ 83.33)
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การปฏิบัติงาน
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่ประกอบการในรูปแบบบริษัทจํากัด มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมากที่สุด (รอยละ 71.67)

การติดตามผล
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่ประกอบการในรูปแบบบริษัทจํากัด มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการติดตามผลมากที่สุด (รอยละ 42.50)

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพจําแนกตามระยะเวลาท่ีใหบริการ
ความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงาน
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีระยะเวลาการใหบริการ 11 - 15 ป มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงานมากที่สุด (รอยละ 61.11)

ขอกําหนดดานจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีระยะเวลาการใหบริการ 11 - 15 ป มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของมากที่สุด (รอยละ 50.00)

การตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีระยะเวลาการใหบริการ 5 - 10 ป มีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานที่มีลักษณะเฉพาะ
มากที่สุด (รอยละ 54.55)

ทรัพยากรบุคคล
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีระยะเวลาการใหบริการ 11 - 15 ป มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลมากที่สุด (รอยละ 77.78)

การปฏิบัติงาน
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีระยะเวลาการใหบริการมากกวา 15 ป มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมากที่สุด (รอยละ 63.33)
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การติดตามผล
ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีระยะเวลาการใหบริการมากกวา 15 ป มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการติดตามผลมากที่สุด (รอยละ 37.14)

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานท่ีใหบริการดานการ
ตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานใหความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการ
เกี่ยวเน่ือง

ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะวา เน้ือหาของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1
น้ี สวนใหญเปนขอกําหนดที่สามารถนําไปปฏิบัติไดกับสํานักงานสอบบัญชีที่รับงานตรวจสอบ
บริษัทขนาดใหญหรือบริษัทจดทะเบียน ซึ่งในบางขอกําหนดอาจไมสามารถนํามาปฏิบัติไดใน
สํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็กที่ไมมีความพรอมในหลายๆดาน (จํานวนผูประกอบการสํานักงาน
สอบบัญชี 2 ราย)

อภิปรายผล
จากการศึกษาความรูความเขาใจของผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีในจังหวัด

เชียงใหมตอการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 พบวา ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพอยูในระดับนอยที่สุดในองคประกอบที่เกี่ยวกับการติดตามผลและขอกําหนดดาน
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ และมีความรูความเขาใจอยูในระดับนอยในองคประกอบที่เกี่ยวกับการ
ตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคาและงานที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งไมสอดคลองกับ
สิขรินทร แสงจันทร (2548) ที่ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีในเขตภาคเหนือตอนบน” พบวา ผูสอบบัญชีมีความรูความเขาใจในการควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีเปนอยางดี และถนอมจิตต ทาวแดนคํา (2550) ที่ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษา
แนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ของ
ผูสอบบัญชีสหกรณในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7” พบวา ผูสอบบัญชีมี
ความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด ทั้งน้ี เน่ืองจาก มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 น้ี เปนมาตรฐานใหมซึ่งที่ผานมายังไม
เคยมีการประกาศใชในประเทศไทย และจะเร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป
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จึงอาจทําใหผูประกอบการฯยังไมมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของมาตรฐานเทาที่ควร ทั้งยังไมมี
ความพรอมในการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว

ขอคนพบ
จากการศึกษาความรูความเขาใจของผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีในจังหวัด

เชียงใหมตอการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 พบวา

1. ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญยังไมมีความรูความเขาใจที่ดีพอ
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทั้ง 5 องคประกอบ โดยมีความรูความเขาใจอยูในระดับนอยที่สุดใน
องคประกอบที่เกี่ยวกับการติดตามผลและขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ มีความรูความ
เขาใจอยูในระดับนอยในองคประกอบที่เกี่ยวกับการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับ
ลูกคาและงานที่มีลักษณะเฉพาะ และมีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลางในองคประกอบที่
เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงานและการปฏิบัติงาน

2. ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีทุกราย ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของในขอที่วา สํานักงานจะตองจัดการกับสถานการณและ
ความสัมพันธที่ทําใหขาดความเปนอิสระใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยใชมาตรการปองกันหรือ
ถอนตัวออกจากงานน้ัน

3. ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่ประกอบการในรูปแบบบริษัทจํากัดมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในองคประกอบที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูนําตอ
คุณภาพภายในสํานักงานมากที่สุด อันดับสองเปนผูที่ประกอบการในรูปแบบหางหุนสวนจํากัด
อันดับสามเปนผูที่ประกอบการในรูปแบบหางหุนสวนสามัญ/คณะบุคคล และอันดับสุดทายเปนผูที่
ประกอบการในรูปแบบกิจการเจาของคนเดียว

4. ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีระยะเวลาการใหบริการ 11 - 15 ป และ
มากกวา 15 ป มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในเร่ืองที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงาน และการตอบรับงานและการคงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคา
และงานที่มีลักษณะเฉพาะนอยกวาผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีระยะเวลาการใหบริการ 5 -
10 ป
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ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาความรูความเขาใจของผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีในจังหวัด

เชียงใหมตอการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ทําใหทราบขอมูลหลายประการ ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมและนํามาเปน
ขอเสนอแนะ เพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปนแนวทางในการพัฒนาสํานักงาน
สอบบัญชี ดังตอไปน้ี

1. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ และ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมถึงหนวยงานภาคเอกชน ซึ่งมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพเปนอยางดี ควรจัดการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ฉบับที่ 1 แกสํานักงานสอบบัญชีโดยเรงดวน ซึ่งอาจทําไดโดยจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการมาก
ขึ้น รวมทั้งอาจเสนอทางเลือกในการเขารวมวาง/กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
ภายในสํานักงานใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว แกผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่มีความ
ตองการ เน่ืองจากมาตรฐานดังกลาวเปนมาตรฐานฉบับใหมที่เพิ่งมีการประกาศใชในประเทศไทย
และผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีสวนใหญยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับน้ี
มากนัก โดย

1.1 เนนใหความรูความเขาใจในองคประกอบที่เกี่ยวกับการติดตามผลและ
ขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนองคประกอบที่ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชี
สวนใหญมีความรูความเขาใจอยูในระดับนอยที่สุด เปนอันดับแรก เน่ืองจากในบางขอกําหนดของ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ถือไดวาเปนเร่ืองใหม อยางการกําหนดทางเลือก กรณีที่พบ
สถานการณและความสัมพันธที่ทําใหขาดความเปนอิสระ ใหสํานักงานสามารถใชมาตรการปองกัน
หรือถอนตัวออกจากงาน เพื่อจัดการกับสถานการณดังกลาวใหอยูในระดับที่ยอมรับได แต
สํานักงานสอบบัญชียังคงมีความรูความเขาใจอยูว า จะตองถอนตัวออกจากงานน้ันทันทีที่พบ
สถานการณเหลาน้ัน

1.2 เนนใหความรูความเขาใจในองคประกอบที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
ผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงานสําหรับผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่ประกอบการใน
รูปแบบบุคคลธรรมดา เน่ืองจากบุคคลเหลาน้ีตองรับผิดชอบงานทุกอยางของสํานักงานต้ังแตงาน
ดานบริหารจนถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทําใหไมมีความชัดเจนในบทบาทหนาที่ของผูนําใน
สํานักงาน ซึ่งแตกตางจากการประกอบการในรูปแบบของนิติบุคคล โดยเฉพาะในรูปแบบของ
บริษัทจํากัด ที่มีการแบงแยกหนาที่ในแตละระดับชั้น/ตําแหนงกันอยางชัดเจน ดวนเหตุน้ี จึงทําให
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ผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่ประกอบการในรูปแบบบุคคลธรรมดายังคงมีความรูความเขาใจ
นอยในองคประกอบดังกลาว

1.3 เนนใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในองคประกอบที่
เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงานและการตอบรับงานและการคงไวซึ่ง
ความสัมพันธกับลูกคาและงานที่มีลักษณะเฉพาะ แกผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีที่ใหบริการ
มาเปนระยะเวลานาน เน่ืองจากการใหบริการมาแลวเปนระยะเวลานาน ยอมมีลูกคามากรายที่ตอง
ใหบริการ ทําใหผูประกอบการดังกลาวมุงเนนไปในภาคการปฏิบัติงานใหบริการแกลูกคา จนอาจ
ละเลยถึงความรับผิดชอบตอการควบคุมคุณภาพภายในสํานักงานและการตอบรับงานจากลูกคา
นอกจากน้ีลูกคาสวนใหญมักเปนลูกคารายเดิมที่มีความคุนเคยกันเปนอยางดีจากการใชบริการของ
สํานักงานสอบบัญชีมาอยางยาวนาน ผูประกอบการจึงอาจไมไดใหความสนใจที่จะศึกษามาตรฐาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอการควบคุมคุณภาพภายในสํานักงานรวมถึงการตอบรับงานจากลูกค า
เทาที่ควร

2. เน่ืองจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เปนมาตรฐานฉบับใหมที่เพิ่งมี
การประกาศใชในประเทศไทย ดังน้ัน จึงควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อใหเปนแนวทางแกสํานักงาน
สอบบัญชีนําไปปฏิบัติใหเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนดไว โดยเฉพาะสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก

การศึกษาคร้ังตอไป
ในการศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาเฉพาะผูประกอบการสํานักงานสอบบัญชีในจังหวัดเชียงใหม

ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังตอไป หากศึกษาจากจังหวัดอ่ืนๆ อาจไดผลการศึกษาที่แตกตางกันออกไป
ซึ่งจะทําใหไดผลการศึกษาที่เปนประโยชนตอผูประกอบการและตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาสํานักงานสอบบัญชี นอกจากการน้ี การศึกษาคร้ังตอไปอาจรวมถึงการศึกษาถึงแนวทางหรือ
ปญหาของการนําระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 มาใชใน
สํานักงาน


