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ผลกระทบของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 และคุณภาพงบการเงิน
และเพื่อทดสอบผลกระทบของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน เครื่องมือที่ใช้
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย จานวน 148 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 35 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และประสบการณ์ในการทางานตาแหน่งในปัจจุบัน 3 – 5 ปี 2) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) และคุณภาพงบการเงิน อยู่ในระดับมากที่สุด 3) มาตรฐานการ
ควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) ด้านความรับผิดชอบของผู้นาต่อคุณภาพภายในสานักงาน ด้านข้อกาหนด
จรรยาบรรณที่ เกี่ย วข้อง ด้ านการตอบรั บและการคงไว้ซึ่ง ความสัมพันธ์ กับลู กค้า ด้านทรั พยากรบุ คคล ด้านการ
ปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพงบการเงินอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ABSTRACT
This research purpose to study quality control standards, Issue 1 and quality of financial
statements and to test the impact of Quality Control Standard No. 1 affecting the quality of financial
statements Tools used Collecting data from questionnaires From 148 licensed auditors in Thailand.
The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation, and
multiple regression analysis
The results of the research found that 1) Most of the certified public accountants of
Thailand are female, age between 31 - 35 years old. And work experience in the current position
3 - 5 years 2) There is a comment on the quality control standard No. 1 (TSQC1) and quality of
financial statements At the highest level 3) Quality Control Standard No. 1 (TSQC1) on the
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responsibility of quality leaders in the office the relevant ethical requirements In response to and
maintaining customer relationships human resources performance and follow-up there is a
significant positive relationship with the quality of financial statements at the level of 0.05.
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ความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุ บั นเป็ นยุ ค แห่ ง ข้ อมู ล ข่ าวสารการค้ าและตลาดทุ นเสรี ผู้ ใ ช้ ง บการเงิ นต้ องการงบการเงิ น ที่
น่าเชื่ อถือ ดั ง นั้ น การเปิด เผยข้ อมู ล ที่ ถู กต้องตามมาตรฐานการบั ญ ชี การจั ดท างบการเงิ นด้ วยความโปร่ ง ใสมี
จรรยาบรรณ ตลอดจนการจัดให้มีการกากับดูแลที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างความ น่ าเชื่อถือแก่งบการเงิน นอกจากนี้การมี
ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดียังช่วยลดต้นทุนการแสวงหา ข้อมูล เอื้ออานวยให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนด้วย
ความมั่ นใจ ดั ง นั้ น งบการเงิ นจึ ง เป็ นข้ อ มู ล ที่ มีป ระโยชน์ ใ นการตั ด สิ นใจถ้ าหากข้ อมู ล ในงบการเงิ นมี คุ ณภาพ
ในประเทศไทยก าหนดให้ นั ก บั ญ ชี ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก ของสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรมชู ป ถั ม ภ์ ( Federation
of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King: FAP)
และสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฯ เป็ น สมาชิ ก ของสหพั น ธ์ นั ก บั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ ( International Federation of
Accountancy: IFAC) ซึ่ง IFAC พัฒนานักบัญชีในประเทศสมาชิกทั่วโลก มีการสารวจและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ
ต่าง ๆ ให้ สอดคล้องกั บเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้สภาวิชาชี พบัญ ชีฯ นามาตรฐานการบั ญชีระหว่าง
ประเทศ (International Accounting Standards: IAS) มาปรับใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เพื่อให้งบการเงิน
ของบริษัทในประเทศไทยมีมาตรฐาน สากลและเคลื่อนเข้าสู่หลักการเดียวกันกับมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ
ตามที่นักลงทุนเรียกร้อง เพื่อความสามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดคุณภาพของงบการเงิน แม้ว่ามาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศได้รับการยอมรับให้ใช้แพร่หลายทั่วโลก แต่คุณภาพของงบการเงินอาจมีความแตกต่างกัน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นผู้ดูแลตลาดทุนยังได้ริเริ่ม
ให้มีการตรวจระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี จากระบบการกากับดูแลผู้สอบบัญชีกันเองอย่ างเป็นระบบอยู่
แล้ว เพื่อให้เกิดการยอมรับตลาดทุนของประเทศไทยในระดับนานาประชาติได้ ในขณะเดียวกันสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ได้ดาเนินงานสร้างคุณภาพงานให้กับผู้สอบบัญชีจากการออกระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุม
คุ ณภาพ ฉบั บ ที่ 1 (Thai Standard on Quality Control 1: TSQC1) ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นปี 2557 (ส านั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , 2555) ในปัจจุบันงานด้านบัญชี มีสานักงานบัญชีที่เข้าร่วม
โครงการสามารถจัดตั้งเป็นสานักงานบัญ ชีคุณภาพจานวนทั้งสิ้น 161 ราย อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จานวน 72 ราย ที่เหลืออยู่ตามภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ (กรมธุรกิจการค้า, 2560) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจานวนสานักงาน
บัญ ชีคุ ณภาพที่ด าเนิ นการจดทะเบี ยนกั บกรมธุ ร กิจการค้ ายั ง มีจานวนน้อย แต่ ก็ถื อว่าได้เ ริ่ มต้ นพัฒ นางานด้ าน
สานั กงานบั ญ ชี คุ ณภาพในประเทศไทยให้ มีการกากั บ ตรวจสอบระบบคุ ณภาพอย่ างจริ ง จั ง ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับ ที่ 1 (TSQC1) เป็ นสิ่ งที่ สะท้ อนให้ เห็นถึง คุณภาพการสอบบั ญชี ของผู้ส อบที่
สามารถปฏิ บัติงานในความรับผิด ชอบของตนอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล การศึ กษาเรื่องความสั มพันธ์
ระหว่างมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) กับคุณภาพการตรวจสอบมีผู้ศึกษาไม่มากเท่าที่ควรขณะที่
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ความต้องการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
(TSQC1) เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีเชื่อว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ รับความสนใจจากบุค คลภายนอกและบุค คลที่เกี่ ยวข้องมากยิ่ง ขึ้น โดยปกติข้ อมู ลรายงานทางการเงิ นใน
ประเทศกาลั ง พั ฒ นามั กจะไม่ ไ ด้ รั บ ความเชื่ อถื อมากนั ก ประเทศไทยเป็ นหนึ่ ง ในประเทศกาลั ง พั ฒ นาที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินเช่นเดียวกัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีบทบาทเข้า
มากากับงานต่าง ๆ ที่ทาให้งบการเงินมีความน่าเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสาคัญ ตั้งแต่การปรับปรุงมาตรฐานการ
บัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และพัฒนางานบัญชี อย่างไรก็ตามจากปัญหาการล้มละลาย
ของบริษัทชั้นนาของโลกที่เกิดจากการขาดความน่าเชื่อถือของงบการเงินซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายว่า
จะเกิดขึ้นได้ ทาให้เป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกฎหมายและการกากับดูแล
คุณภาพงานตรวจสอบบัญ ชีอย่างเป็นรู ปธรรมเพื่อขจั ดข้ อผิด พลาดต่าง ๆ ที่ ทาให้ เ กิ ดความไม่ น่าเชื่ อถื อของงบ
การเงินเหล่านั้น
ในปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์มิได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์นั้น จึงได้เริ่มดาเนินการ
เกี่ยวกับการกากับดูแลคุณภาพงานตรวจสอบบัญชีเพื่อพัฒนางานตรวจสอบบัญชีให้มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้อง
กับทั่ วโลก (สภาวิ ชาชี พบั ญชีใ นพระบรมราชู ปถั มภ์. 2556) และนามาพั ฒนาเป็ นมาตรฐานการควบคุ มคุณภาพ
งานสอบบัญชี โดยฝ่ายพัฒนาและกากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี เพื่อส่งเสริมให้มีการดาเนินงานการสอบบัญชีทั้ง
สานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงินของบริษัทใน
ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้สานักงานสอบบัญชีที่มีความแตกต่างกันทั้งขนาดสานักงาน วิธีการตรวจสอบบัญชี และด้าน
อื่น ๆ มีมาตรฐานคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและส่งผลให้สานักงานสอบบัญชีในประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิ จัยจึงศึกษามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 กับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่ส่งผลต่อคุณภาพของงบการเงิน ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบถึงข้อมูลทางการเงินในการพิจารณาว่ามีคุณภาพและนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การตัดสินใจของผู้ใช้รายงานทางการเงินในการทาธุรกิจต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 และคุณภาพงบการเงิน
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน
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1. ประชากร
ประชากรที่ใ ช้ในการศึกษาครั้ งนี้คื อผู้ส อบบั ญชี ที่ได้ รับอนุญาตในประเทศไทย ที่ยัง คงปฏิบัติ งาน
อย่างต่อเนื่อง จานวน 9,428 ราย (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560)
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัวอย่างที่ศึ กษาในครั้ งนี้ มีวิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตั วอย่ างได้จากประชากรด้ วยกลุ่ ม
ตัวอย่างตามตารางของ Yamane (1973) แบบทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
และยอมรับความคลาดเคลื่อน (e) ที่ 0.05 สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ขนาดกลุ่มตัว อย่างมีจานวน 383 คน ทาการส่ง
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แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ ทั้ง สิ้น จานวน 800 ฉบับ และได้รั บแบบสอบถามกลั บคื นมา จานวน 148 ฉบั บ
คิดเป็นร้อยละ 36.03

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ผลกระทบของมาตรฐานการควบคุมคุ ณภาพ ฉบับที่ 1 ที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน
มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
- ความรับผิดชอบของผู้นาต่อคุณภาพ
ภายในสานักงาน
- ข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
- การตอบรับและการคงไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
- ทรัพยากรบุคคล
- การปฏิบัติงาน
- การติดตามผล

-

คุณภาพงบการเงิน
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ความทันต่อเวลา
การพิสูจน์ยืนยันได้

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ
1. ระยะเตรียมการวิจัย
1.1 ผู้วิจัยทบทวน ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร บทความและงานวิจัย ที่เกี่ย วข้อง
ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ
1.2 ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Purposive sampling)
1.3 ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือวิจัย
1.4 ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
1.5 นาผลการทดสอบมาปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย
2. ระยะดาเนินการวิจัย
2.1 ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
2.2 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
2.3 ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
3. ระยะสรุปผลการวิจัย
3.1 ผู้วิจัยดาเนินการสรุปผลข้อมูลและจัดทาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
3.2 ผู้วิจัยจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) และคุณภาพงบการเงิน
ดังตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) โดยรวมและรายด้าน
มาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1)
ความรับผิดชอบของผู้นาต่อคุณภาพภายในสานักงาน
ข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า
ทรัพยากรบุคคล
การปฏิบัติงาน
การติดตามผล
ภาพรวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.64
4.79
4.72
4.59
4.27
4.39
4.51

0.44
0.36
0.41
0.46
0.53
0.68
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ
ฉบับที่1 (TSQC1) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ( X = 4.79) ด้านการ
ตอบรับและการคงไว้ซึ่ง ความสัมพันธ์กับลูกค้า ( X = 4.72) และด้านความรับผิดชอบของผู้นาต่อคุณภาพภายใน
สานักงาน ( X = 4.64) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงบการเงิน โดยรวมและรายด้าน
คุณภาพงานสอบบัญชี
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ความทันต่อเวลา
การพิสูจน์ยืนยันได้
ภาพรวม

X

S.D.

4.66
4.73
4.59
4.59

0.57
0.41
0.52
0.55

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงบการเงิน
โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุ ด ( X = 4.59) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านอยู่ ในระดับมากที่สุดทุกด้านโดยเรีย งลาดั บ
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ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย ดั ง นี้ ด้ า นความทั น ต่ อ เวลา ( X = 4.73) ด้ า นความเกี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจ
( X =4.66) และด้านการพิสูจน์ยืนยันได้ ( X =4.59) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ และการสร้างสมการพยากรณ์ของมาตรฐาน
การควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) ที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ถดถอยของมาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ
ฉบับที่1 (TSQC1)กับคุณภาพงบการเงินโดยรวม
คุณภาพงบการเงิน (QQT)
มาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ
ความคลาด
t
สัมประสิทธิ์
ฉบับที่1 (TSQC1)
เคลื่อน
การถดถอย
มาตรฐาน
ค่าคงที่ ( a )
-0.648
0.173
-3.747
ความรับผิดชอบของผู้นาต่อคุณภาพภายใน
0.088
0.044
2.018
สานักงาน (TSA)
ข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (TSB)
-0.437
0.090
-4.839
การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า
1.007
0.054
18.682
(TSC)
ทรัพยากรบุคคล (TSD)
0.347
0.055
6.254
การปฏิบัติงาน (TSE)
-0.392
0.045
-8.625
การติดตามผล (TSF)
0.514
0.036
14.388
F = 350.948 p = 0.000 AdjR2 = 0.935
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

p - value
0.000*
0.045*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 3 พบว่า มาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) ด้านความรับผิดชอบของผู้นา
ต่อคุณภาพภายในสานักงาน (TSA) ด้านข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (TSB) ด้านการตอบรับและการคงไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (TSC) ด้านทรัพยากรบุคคล (TSD) ด้านการปฏิบัติงาน (TSE) และด้านการติดตามผล (TSF)
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพงบการเงินโดยรวม (QQT) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ได้สมการพยากรณ์ ดังนี้
QQT = - 0.648 + 0.088(TSA) - 0.437(TSB) + 1.007(TSC) + 0.347(TSD) 0.392(TSE) + 0.514(TSF)
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อภิปรายผล
การวิจัย เรื่ อง ผลกระทบของมาตรฐานการควบคุ มคุณภาพ ฉบับ ที่ 1 ที่ ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิ น
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บมาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1)
ด้ านข้ อ กาหนดจรรยาบรรณที่ เ กี่ ย วข้ อง ด้ านการตอบรั บ และการคงไว้ ซึ่ง ความสั ม พั นธ์ กั บ ลู กค้ า ด้ า นความ
รับผิดชอบของผู้นาต่อคุณภาพภายในสานักงาน และด้านทรัพยากรบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องจาก ในการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีต้องอาศัยมาตรฐานในด้านต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบงบการเงินให้มีความน่าเชื่อถือมาก
ที่สุด เช่ นต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติง านตรวจสอบ การติดต่อสื่ อสารที่ดี กับลูกค้า เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของขวัญชัย ชมศิริ และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์ (2561 : บทคัดย่อ) กล่าวว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยู่ในระดับมากที่ สุด
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงบการเงิน ด้านความทันต่อ
เวลา ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และด้านการพิสูจน์ยืนยันได้ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เนื่องจาก ผู้สอบ
บัญชีจะต้องทาการตรวจสอบงบการเงินให้งบการเงินที่ทาการตรวจสอบจะต้องมีความทันต่อเวลา สามารถใช้ในการ
ตั ด สิ นใจในด้ านต่ า ง ๆ ได้ และต้ องสามารถพิ สู จน์ ยื นยั นได้ เพื่ อท าให้ ง บการเงิ นมี ค วามน่ า เชื่ อมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้ องกับ แนวคิ ดของ Linda Elizabeth DeANGELO (1981) กล่าวว่ าคุณภาพการสอบบั ญชี เป็นของผู้ สอบ
บัญชีที่จะสามารถตรวจหาข้อผิดพลาดของงบการเงิน และการรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อให้งบการเงินมีความ
น่าเชื่อ และสอดคล้องกับงานวิจัย ของณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ (2558) กล่าวว่า ความคิดเห็นของคุณภาพงบการเงินหลาย
ด้าน ได้แก่ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความทันต่อเวลา อยู่ในระดับมากที่สดุ
3. มาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) ด้านความรับผิดชอบของผู้นาต่อคุณภาพภายใน
สานั กงาน ด้ านข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เ กี่ยวข้อง ด้านการตอบรั บและการคงไว้ซึ่งความสัมพั นธ์กับลูกค้า ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง บวกกับคุณภาพงบ
การเงิน เนื่องจาก ในการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต จาเป็นต้องอาศัยมาตรฐานการควบคุมคุม
คุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) ในด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้งบการเงินที่ทาการตรวจสอบมีความน่าเชื่อมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ บรรณสงณ์ ผาแดง (2558) ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่
1 (TSQC1) ด้านการปฏิบัติงานสาหรับผู้สอบบัญชีอิสระในจังหวัดนนทบุรี พบว่าสานักงานสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่
ไม่ได้รับผลกระทบจากการนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพสานักงานสอบบัญชีมาใช้และในขณะที่สานักงานสอบ
บัญชีขนาดเล็กและขนาดกลางได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีปริมาณงานและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2560) ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC1) ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ ยวข้อง พบว่าลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแตกต่างกัน มีความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแตกต่างกัน โดยพบว่าข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับอายุ ประสบการณ์ปฏิบัติงานสอบ
บัญชี ระดับการศึกษา จานวนลูกค้าและจานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้งาน
1.1 ผู้สอบบัญชีควรนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้คุณภาพงบการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ผู้สอบบัญชีสามารถนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ในด้าน
ต่าง ๆ ได้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ที่มีความสาพันธ์หรือส่งผลกระทบกับตัวแปร
อื่น ๆ หรือในกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือธุรกิจอื่นๆ เป็นต้น เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นว่ามีความ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
2.2 ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
2.3 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการศึกษาเชิงปริ มาณ เกี่ยวกับ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เพื่อให้ได้รายละเอียดของปัจจัยที่ก่อให้เกิดคุณภาพงบการเงินเพิ่มเติม เช่น
การสังเกตการณ์ร่วมกับการสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้การศึกษามีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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