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Development of Audit Quality Indicators to Enhance Audit Quality
of Thai Audit Firm to Universal Standard

วันสิริ ประเสริฐทรัพย์1

Vansiri Prasoetthap

บทคัดย่อ
การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการยกระดับคุณภาพการสอบบัญชีของส�ำนักงานสอบ
บัญชีไทย ในการประเมินคุณภาพการสอบบัญชีเชิงประจักษ์ ช่วยในการตัดสินใจคุณภาพรายงานทางการเงิน และสามารถน�ำ
ไปใช้ในการประเมินส�ำนักงานสอบบัญชี แนวทางในการศึกษาจากกรอบแนวคิดคุณภาพการสอบบัญชีสากล ประยุกต์แนวคิด
การวัดผลแบบดุลยภาพครอบคลุม องค์ประกอบ TSQC16 ด้านโดยมีการวัดผลเชิงปริมาณสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพส่ง
เสริมให้เกิดคุณภาพ ทั้งปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ เชื่อมโยงตัวชี้วัดจาก 6 หน่วยงานในต่างประเทศ น�ำมาเป็นข้อ
สรุปร่างข้อก�ำหนดตัวชี้วัดในประเทศไทย 26 ตัวชี้วัด จากการวัดผล 4 มุมมอง ได้แก่มุมมองการเงิน วัดคุณภาพจากผลลัพธ์
มุมมองการเรียนรู้และพัฒนา วัดคุณภาพปัจจัยน�ำเข้าด้านความรับผิดชอบของผู้น�ำ ด้านข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ และด้าน
ทรัพยากรบุคคล มุมมองกระบวนการภายใน วัดคุณภาพกระบวนการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผล และมุมมอง
ลูกค้า วัดคุณภาพผลลัพธ์ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการตอบรับและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ประเมิน ตัวชี้วัดควร
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน�ำผลการประเมินคุณภาพการสอบบัญชี ไปใช้ในการก�ำกับ และเลือกใช้บริการและควรน�ำ
ผลการประเมินเปรียบเทียบส�ำนักงานสอบบัญชีอื่นที่ดีกว่าทั้งในและต่างประเทศ เกิดการแข่งขันคุณภาพการสอบบัญชี สร้าง
ความเชื่อมั่นผู้ก�ำกับดูแล ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศมั่นใจในคุณภาพรายงานทางการเงิน และพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชี
ส�ำนักงานสอบบัญชีไทยสู่สากล
ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพการสอบบัญชี; ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี; มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ; การวัดผลแบบดุลยภาพ
Abstract
Development of Audit Quality Indicators is objected to be significant instrument to enhance audit
quality of Thai audit firm in evaluating empirical audit quality, helping in decision making of the financial
report quality and enabling to use in evaluating audit firm. The study guide for this research wastaken from
the Universal Audit Quality Framework. The researcher also applied the concept of Balanced Scorecard
covered elements of TSQC16 sides by using quantitative measurement supported with the qualitative
information which encouraged for input, process and output qualities. The Connecting indicators from six
institutes in foreign countries were used for drafting the definition of twenty-six indicators of Thai Audit Firm
in Thailand in four perspectives measurement. These four perspective measurement were (1) financial
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perspective measured output quality, (2) learning and development perspective measured input quality
of leadership for responsibilities, ethical and human resource requirements, (3) Internal business process
perspective measured the quality of process, performance, and monitoring, and (4) customer perspective
measured output quality of performance, client acceptance and continuance. The assessors for indicators
should be the audit committee to bring the results of the audit quality assessment to use in supervision
and selection of suitable audit firm. Besides, the results should be used as benchmark with better audit
firms in local and foreign countries to establish competition of audit quality. This was to create confidence
to supervisors, local and foreign investors for the quality of financial report and enhance audit quality of
Thai audit firm to universal standards.
Keywords : Audit Quality; Audit Quality Indicators; Quality Control Standards; Balanced Scorecards
บทนำ�
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียต่างมีความคาดหวังรายงานทางการ
เงินที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของส�ำนักงานสอบบัญชีที่จะสร้างความเชื่อมั่น
นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง หลายๆ หน่วยงานในต่างประเทศ จึงได้เร่งรัดในการพัฒนา
ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีมาใช้ ในการประเมินคุณภาพการสอบบัญชี เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบรายงานการเงินมี
การแข่งขันคุณภาพการสอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมดังนั้นประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน
ควรเร่งรัด และพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีมาใช้ในประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานก�ำกับดูแล และส�ำนักงานสอบบัญชี
น�ำผลการประเมินคุณภาพการสอบบัญชีของส�ำนักงานสอบบัญชี ไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการ
ส�ำนักงานสอบบัญชีสามารถน�ำผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการส�ำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม ท�ำให้เกิด
การแข่งขันคุณภาพการสอบบัญชี ผลักดันคุณภาพการสอบบัญชีของส�ำนักงานสอบบัญชีในประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากล
ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี (Audit Quality Indicators)
ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยในการประเมินคุณภาพการสอบบัญชีที่ดีช่วยในการตัดสินใจคุณภาพ
รายงานทางการเงิน และผลการประเมินตัวชี้วัดสามารถน�ำไปใช้ในการประเมินผู้ตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี รวมถึงการประเมิน
ส�ำนักงานสอบบัญชีตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันหน่วยงานก�ำกับดูแลในต่างประเทศหลายหน่วยงาน ได้เริ่ม
น�ำแนวคิดการก�ำหนดตัวชี้วัดมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการสอบบัญชีของส�ำนักงานสอบบัญชี ในการน�ำผลมา
ใช้ในการก�ำกับ และเลือกใช้บริการส�ำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม ท�ำให้เกิดการแข่งขันคุณภาพการสอบบัญชี เกิดความโปร่งใส
ในการตรวจสอบ และเพิ่มความเชื่อมั่นต่องบการเงิน ดังนั้นประเทศไทยควรเร่งพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี เป็นเครื่อง
มือส�ำคัญในการประเมินคุณภาพการสอบบัญชีของส�ำนักงานสอบบัญชี โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท�ำให้
ทราบถึงข้อมูลเชิงปริมาณ ที่สามารถอธิบายข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุง ผลักดัน เช่นจ�ำนวนชั่วโมง งบประมาณ และสนับสนุนด้วย
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเล็งเห็นว่าคุณภาพการสอบบัญชีเป็นจุดส�ำคัญที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
และสามารถน�ำไปใช้การก�ำกับดูแลผู้สอบบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ
กับผู้สอบบัญชี มุ่งเน้นที่ประเด็นความเสี่ยงและความเกี่ยวข้อง น�ำผลประเมินไปใช้ในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสม ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ผลักดันเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี ท�ำให้
ส�ำนักงานสอบบัญชีเกิดการแข่งขันด้านคุณภาพการตรวจสอบสามารถน�ำไปใช้ในการประเมินผู้ตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี รวมถึง
การตรวจประเมินส�ำนักงานสอบบัญชี
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กรอบแนวคิดการกำ�หนดตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี (Audit quality indicators)
ปัจจุบันหน่วยงานก�ำกับดูแลการสอบบัญชีในหลายประเทศเริ่มให้ความส�ำคัญการก�ำหนดตัวชี้วัด อาทิเช่น The Public
Company Accounting Oversight Board (PCAOB) Federation of European Accountants (2015) การก�ำหนดตัวชี้
วัดคุณภาพการสอบบัญชีเป็นเรื่องส�ำคัญเพื่อสนับสนุนความเหมาะสมกรอบแนวคิดคุณภาพในการเข้าใจหรือประเมินคุณภาพ
การสอบบัญชี การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการก�ำหนดเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการสร้างข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับรากฐานของคุณภาพการสอบบัญชีทั้งภายในและระหว่างบริษัท และสร้างแรงจูงใจในการแข่งขันด้านคุณภาพ
การก�ำหนดตัวชี้วัด 28 ตัวชี้วัด ที่มีตัวชี้วัดทั้ง input process และ output จาก 3 ประเด็นคือความเป็นมืออาชีพการสอบ
บัญชีกระบวนการสอบบัญชีและผลลัพธ์การสอบบัญชี
ประเทศเนเธอร์แลนด์ Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, Netherlands (NBA) Federation
of European Accountants (2015) การก�ำหนดตัวชี้วัดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการรายงานปัจจัยคุณภาพ
เฉพาะส�ำนักงานสอบบัญชี และปัจจัยคุณภาพการสอบบัญชีทั่วไป โดยวัดและประเมินจากวัตถุประสงค์การตรวจสอบ คือการ
รายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพ โดยก�ำหนดตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัดใน 3 ประเด็นคือ ปัจจัย
น�ำเข้า คือข้อมูลจากการลงทุนในคุณภาพการสอบบัญชี กระบวนการและผลลัพธ์คือ การมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน ท�ำให้
เห็นภาพรวมระบบการควบคุมคุณภาพส�ำนักงานสอบบัญชี และคุณภาพการสอบบัญชีโดยทั่วไป ส�ำนักงานสอบบัญชีมีข้อมูล
มากขึ้นในการปรับปรุงคุณภาพการสอบบัญชี ท�ำให้รายงานทางการเงินมีความโปร่งใส
ส�ำนักงานคุณภาพการสอบบัญชีของสหรัฐอเมริกา United States Center for Audit Quality (US CAQ) Federation
of European Accountants (2015) ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีเป็นการพัฒนาวิธีการสื่อสาร ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย เน้นการสื่อสารตัวชี้วัดระดับงานโดยเฉพาะ (Engagement specific) รวมถึงตัวชี้วัดระดับบริษัท
โดยทั่วไป (Firm wide) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ใช้ตัวชี้วัดระดับงานโดยเฉพาะ มีการก�ำหนดตัวชี้วัดใน 4 ประเด็น
ดังนี้ (1) ความรับผิดชอบต่อผู้น�ำระดับสูง (2) ประสบการณ์การท�ำงานของทีมงานและประสบการณ์ในการท�ำงาน (3) การ
ติดตามตรวจสอบและ (4) การรายงานของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการความรับผิดชอบสาธารณะของแคนาดา The Canadian Public Accountability Board (CPAB) Federation
of European Accountants (2015) กล่าวว่า ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญในการพัฒนาตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ (quantitative measures) ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพการตรวจสอบและเพื่อเพิ่มการอธิบายเกี่ยวกับตัวผลักดัน
คุณภาพการตรวจสอบระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย แนวคิดเรื่อง AQIs จะเป็นหนทางในการตรวจสอบเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น และ
การแข่งขันในด้านคุณภาพของการสอบบัญชี เพิ่มพูนความโปร่งใสในขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี CPAB มี 4 ประเด็น คือ (1) ความพร้อมใช้งาน
ความเป็นมืออาชีพ (2) ความรู้ความสามารถในความเป็นมืออาชีพ (3) จุดเน้นความเป็นมืออาชีพ (4) กระบวนการตรวจสอบ
การติดตามและแผนแก้ไข
นอกจากนี้ ประเทศอังกฤษ The UK Financial Reporting Council (FRC) Federation of European Accountants
(2015) จ�ำแนกประเด็นตัวชี้วัด 5 ประเด็น และส�ำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ของอังกฤษ2 ก�ำหนด 11 ตัวชี้วัด ใน 5 ประเด็น
และได้อาสาน�ำไปใช้ในเปิดเผยรายงานความโปร่งใสประจ�ำปี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสาธารณะชนในการเปรียบเทียบ ตัวชี้วัด
5 ประเด็น (1) การตรวจสอบจากภายนอก (2) ผลจากการติดตามคุณภาพการตรวจสอบจากภายในและภายนอก (3) การลงทุน
ทางด้านเทคนิค (4) วิธีการตรวจสอบ และ (5) บุคลากรสอบบัญชีการประสานงาน ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบ
และผลส�ำรวจจากบุคลากรสอบบัญชี (Sadhir, 2016)
UK‘s largest auditing firms ได้แก่ Ernst & Young (EY), Deloitte & Touché, Arthur Andersen, KPMG, PricewaterhouseCoopers (PwC),
BDO และ Grant Thornton
2

การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี (AQIs) เพื่อยกระดับ
คุณภาพการสอบบัญชีของสำ�นักงานสอบบัญชีไทยสู่สากล
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ในขณะที่ ประเทศสิงคโปร์ Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Federation of European
Accountants (2015) ก�ำหนดกรอบตัวชี้วัด ใน 8 ประเด็น ดังนี้ (1) เวลาที่ใช้ของผู้สอบบัญชีอาวุโสในการรับงาน (2) จ�ำนวน
ปีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม (3) ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อปี และเฉพาะอุตสาหกรรม (4) ผลจากการ
ตรวจสอบจากภายในและภายนอก (5) มีความเป็นอิสระตามข้อก�ำหนด (6) จ�ำนวนพนักงานมีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพ
(7) อัตราผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีต่อผู้เป็นหุ้นส่วนและผู้จัดการและ (8) อัตราหมุนบุคลากรในการตรวจสอบ (Sadhir, 2016)
การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีประเทศไทยควรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณภาพสากล International Auditing
and Assurance Standards Board (IAASB) ได้แก่ ปัจจัยน�ำเข้า (input) ประกอบด้วย ความรับผิดชอบของผู้น�ำ ข้อก�ำหนด
จรรยาบรรณและการบริหารทรัพยากร กระบวนการ (process) ประกอบด้วย การปฏิบัติงาน การติดตามผลและการสอบ
ทานงานและผลลัพธ์ (output) ประกอบด้วย กระบวนการเกี่ยวกับลูกค้า ความพึงพอใจลูกค้า คุณภาพรายงานการเงิน และ
คุณภาพรายงานของผู้สอบบัญชี เป็นองค์ประกอบที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณภาพงานสอบบัญชีกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียหาแนวทาง
เพิ่มคุณภาพงานสอบบัญชี และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ TSQC1 องค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบผู้น�ำ
ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ กระบวนการเกี่ยวกับลูกค้า การจัดการทรัพยากร การปฏิบัติงาน การติดตาม และการก�ำหนดตัวชี้วัด
คุณภาพการสอบบัญชีให้ส�ำเร็จด้วยการวัดผล 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการเงิน คือรายได้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหม่ หรือ
บริการอื่นเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นด้านลูกค้า คือ กระบวนการเกี่ยวกับลูกค้า ความพึงพอใจลูกค้า จ�ำนวน
ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น และข้อร้องเรียนด้านกระบวนการภายใน คือ การปฏิบัติงาน การติดตามผล และการสอบทานงาน
คุณภาพการท�ำงาน แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ประเด็นประสิทธิภาพ คุณภาพ และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา คือ ความรับผิดชอบของผู้น�ำ ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ และทรัพยากรบุคคลความส�ำเร็จการท�ำงานภายในองค์กรขึ้นอยู่
กับผู้น�ำ ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจตระหนักการสร้างความพึงพอใจลูกค้า ให้ความส�ำคัญกระบวนการท�ำงาน ค�ำนึงถึง
คุณภาพ และจรรยาบรรณ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความสามารถให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เช่น ชั่วโมง
การฝึกอบรม การรักษาบุคลากรให้คงอยู่ อัตราหมุนเวียนพนักงาน งบประมาณสนับสนุนสารสนเทศสอดคล้องกับ Federation
of European Accountants (2015) ก�ำหนดตัวชี้วัดและการวัดผล คุณภาพการสอบบัญชี จากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
และปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์นอกจากนี้ตัวชี้วัดภาพรวมผู้น�ำมีความส�ำคัญต่อคุณภาพของส�ำนักงานสอบบัญชี สอดคล้อง
แนวคิด The Public Company Accounting Oversight Board (2015) และ Center for Audit Quality (2016) การก�ำหนด
ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี (AQIs) ต้องเกี่ยวกับความเป็นผู้น�ำแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารของหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญกับผลการปฏิบัติงาน Francis (2011 : 125-152) กล่าวว่าระดับการวิเคราะห์ที่ส�ำคัญคือปัจจัยน�ำเข้า
สู่กระบวนการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของการตรวจสอบแตกต่างกันไปตามความสามารถผู้ที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
สอดคล้องกับการก�ำหนดตัวชี้วัดคุณภาพ ปัจจัยน�ำเข้า คือ ทรัพยากรบุคคล Neves & Eisenberger (2012 : 452-464) พบ
ว่าการสนับสนุนจากองค์กรท�ำให้พนักงานรู้สึกถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมกับองค์กร เพราะจะส่งกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน
กระบวนการตรวจสอบ ได้แก่ การปฏิบัติงาน การสอบทาน การติดตาม สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพส�ำนักงาน
สอบบัญชี TSQC1 และผลลัพธ์การตรวจสอบ เช่น คุณภาพรายงานทางการเงิน คุณภาพรายงานของผู้สอบบัญชี เป็นคุณภาพ
การสอบบัญชีที่ผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ได้
การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีในประเทศไทยให้ส�ำเร็จ การวัดผลแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) Kaplan
& Norton (2007 : 2) การวัดผลจาก 4 กระบวนการในระยะสั้น เพื่อผลลัพธ์ในระยะยาว เริ่มจากวิสัยทัศน์ สื่อสาร วางแผน
และให้ข้อมูลย้อนกลับในการเรียนรู้และพัฒนา โดยอาศัยมุมมองอื่น ที่นอกเหนือจากมุมมองทางด้านการเงินผลักดันองค์กรให้
บรรลุเป้าหมาย สร้างตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อเป็นตัวชี้วัดเป้าหมายและการวัดผลการด�ำเนินงานส�ำนักงานสอบบัญชี ในมุมมอง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และการพัฒนากับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
(สุธีรา, 2560 : 52-64) ดังนั้น การลดข้อจ�ำกัด ผลักดันส�ำนักงานสอบบัญชีให้มีการปรับปรุงพัฒนา อย่างมีเป้าหมายชัดเจน
จากกลยุทธ์มาสู่การปฏิบัติได้จริง เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ สรุปผล เพื่อหาแนวทางในการ
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ปรับปรุงคุณภาพการสอบบัญชีของส�ำนักงานสอบบัญชีให้ได้มาตรฐานส่งเสริมให้เกิดคุณภาพตามกรอบคุณภาพ IAASB ได้แก่
ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ ในการน�ำไปพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบของส�ำนักงานสอบบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง ส่ง
ผลให้รายงานการเงินมีความโปร่งใส และลูกค้าเกิดความพึงพอใจผู้เขียนจึงเสนอกรอบแนวคิดตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี
ในประเทศไทย ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ TSQC1 ใช้การวัดผลแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) มุมมอง 4
ด้าน ดังแผนภาพกรอบแนวคิด

5
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีไทยตามกรอบคุณภาพ IAASBand TSQC1
โดยใช้แนวคิด BSC ในการวัดผล
การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี
จากการวิเคราะห์แนวคิด ข้อจ�ำกัด บริบทประเทศไทยประกอบกับตัวชี้วัดในหลายประเทศการก�ำหนดตัวชี้วัดคุณภาพ
การสอบบัญชีในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานทัดเทียมสากล ลดข้อจ�ำกัดเรื่องข้อมูลเชิงปริมาณ ผลักดัน
ให้เกิดการแข่งขันคุณภาพกันให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ TSQC16 ประเด็นการวัดผลแบบ
ดุลยภาพที่มีการวัดผลนอกเหนือทางด้านการเงิน สามารถผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย ในมุมมอง 4 ด้าน โดยตัวชี้วัดครอบคลุม
กรอบแนวคิดคุณภาพการสอบบัญชี ทั้งปัจจัยน�ำเข้า (INPUT) กระบวนการ (PROCESS) และผลลัพธ์ (OUTPUT)และตัวชี้วัด
ในต่างประเทศที่มีการก�ำหนด ซ�้ำกันเกิน 2 หน่วยงานขึ้นไปจาก 6 ประเทศ ประกอบกับบริบทในประเทศไทย ก�ำหนดร่าง
ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้



3.1 ผลการตรวจสอบจากภายนอก
3.2 ผลสารวจจากแบบสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบ (AOIs)
มคุณภาพฉบับที่ 1
4. ทรัพยากรบุคมาตรฐานการควบคุ
คล
(TSQC 1) / ตัวชี้วัด/การวัดผล(BSC) 4 ด้าน
4.1 จานวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อผู้สอบ 1 คนต่อปี
4..2 จานวนปีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมของผู้สอบบัญชี
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
4.3 จานวนชั่วโมงภาระงานผู้สอบบัญชี
4.4 จานวนปีประสบการณ์ผู้สอบบัญชีผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วน**
4.5 จานวนชั่วโมงทางานของผู้เป็นหุ้นส่วน
4.6 จานวนชั่วโมงภาระงานผู้เป็นหุ้นส่วน
4.7 จานวนผู้สอบบัญชี ต่อผู้จัดการ /ผู้เป็นหุ้นส่วน **
4.8 ผลสารวจความพึงพอใจของพนักงานสอบบัญชี
4.9
จานวนงบประมาณการลงทุนในการพัฒนาเทคนิคการ
ตรวจสอบ
4.10 จานวนงบประมาณการลงทุนในการฝึกอบรมผู้เป็นหุ้นส่วนและ
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กรอบแนวคิดคุณภาพ 
การสอบบัญชีสากล 
ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์
นาเข้า PROCESS OUTPUT
INPUT


3. การตอบรับงานและการคงไว้
นธ์กับลูกค้า ญชี(AQIs)ในประเทศไทย
ร่างตัซึ่งวความสั
ชี้วัดคุณมพัภาพการสอบบั

ผลสารวจความอิสระของพนักงานสอบบัญชี*

ด้ตารางที
านลูกค้่ า1 ร่างข้อกาหนดตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี (AQIs) ในประเทศไทย (ต่อ)

2. ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

ผลสารวจความอิสระของพนักงานสอบบัญชี*

1. ความรับผิดชอบของผู้นาต่อคุณภาพภายในสานักงาน

ตารางที่ 1 ร่างข้อกาหนดตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี (AQIs) ในประเทศไทย
ร่างตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี(AQIs)ในประเทศไทย
กรอบแนวคิดคุณภาพ
การสอบบัญชีสากล
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1
ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์
(TSQC 1) / ตัวชี้วัด/การวัดผล(BSC) 4 ด้าน
นาเข้า PROCESS OUTPUT
INPUT
ด้านการเงิน
ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหม่ ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูงขึ้น

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
ACRA

9

3

รวม
















FRC UK




CPAB



CAQ







NBA







ACRA



4

3

3
4
4
4
3
3

รวม
6
4

4
5



FRC UK

ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี(AQIs)ในต่างประเทศ








CPAB

3

CAQ







NBA

ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี(AQIs)ในต่างประเทศ

8

การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี (AQIs) เพื่อยกระดับ
คุณภาพการสอบบัญชีของสำ�นักงานสอบบัญชีไทยสู่สากล
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การสอบบัญชีสากล
ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์
นาเข้า PROCESS OUTPUT
INPUT
ด้านการเรี
ตารางที
1กาหนดตั
ร่าฒงข้นา
อกวาหนดตั
ชี้วัดคุณภาพการสอบบั
ญชีในประเทศไทย
(AQIs) ในประเทศไทย
ตารางที
่ 1 ยร่นรู
างข้้แอ่ ละพั
ชี้วัดคุณวภาพการสอบบั
ญชี (AQIs)
(ต่อ)
4.3 จานวนชั่วโมงภาระงานผู
ร่างตัว้สชีอบบั
้วัดคุญณชีภาพการสอบบัญชี(AQIs)ในประเทศไทย

4.4 จานวนปีประสบการณ์ผู้สอบบัญชีผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วน**
 กรอบแนวคิดคุณภาพ
4.5 จานวนชั่วโมงทางานของผู้เป็นหุ้นส่วน
 การสอบบัญชีสากล
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1
4.6 จานวนชั่วโมงภาระงานผู้เป็นหุ้นส่วน
กระบวนการ ผลลัพธ์
ปัปั
จจจัจัยย กระบวนการ
(TSQC 1) / ตัวชี้วัด/การวัดผล(BSC) 4 ด้าน
PROCESS OUTPUT
4.7 จานวนผู้สอบบัญชี ต่อผู้จัดการ /ผู้เป็นหุ้นส่วน **
นนาเข้
าเข้า า PROCESS
INPUT
4.8 ผลสารวจความพึงพอใจของพนักงานสอบบัญชี
INPUT

นการเรี
ฒนา
4.9 นยนรู้และพั
จานวนงบประมาณการลงทุ
นในการพัฒนาเทคนิคการ
ด้ด้าานการเงิ

4.3ญชีจตรวจสอบ
่วโมงภาระงานผู
ญชี
ค่าสอบบั
เานวนชั
พิ่มขึ้นจากลู
กค้ารายใหม่้สอบบั
ผลตอบแทนผู
้ถือหุ้นสูงขึ้น


4.4 ยจจนรู
านวนปี
ผู้สอบบั
ญชีผู้จัดกการและผู
วน**
4.10
านวนงบประมาณการลงทุ
นในการฝึ
อบรมผู้เป็้เป็นนหุหุ้น้นส่ส่วนและ
ด้านการเรี
้และพัปฒระสบการณ์
นา


ญ้นาต่
ชี อคุณภาพภายในส
4.5 จพนั
่วโมงทางานของผู
้เป็นหุ้นส่วน านักงาน

1. ความรั
บานวนชั
ผิกดงานสอบบั
ชอบของผู
4.11
ตราการหมุ
นเวียนบุคลากรการตรวจสอบ**
4.6
จอัานวนชั
่วโมงภาระงานผู
ป็นหุ้นส่วนญชี*

ผลสารวจความอิ
สระของพนั
ก้เงานสอบบั

ด้2.านกระบวนการภายใน
4.7
จ
านวนผู
ส
้
อบบั
ญ
ชี
ต่
อ
ผู
จ
้
ด
ั
การ
/ผู
เ
้
ป็
น
หุ
น
้
ส่
ว
น
**

ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
5. 4.8
บัติงานสระของพนั
ผลสารวจความพึ
งพอใจของพนั
กงานสอบบั

ผลสการปฏิ
ารวจความอิ
กงานสอบบั
ญชี* ญชี

5.1
การพั
ฒ
นาใช้
ว
ธ
ิ
ก
ี
ารตรวจสอบหรื
อ
เครื
อ
่
งมื
อ
สมั
ย
ใหม่
4.9
จ
านวนงบประมาณการลงทุ
น
ในการพั
ฒ
นาเทคนิ
ค
การ

ด้านลูกค้า

5.2. ทรัตรวจสอบ
พยากรสนั
บสนุนเทคนิซคึ่งความสั
การตรวจ

3. การตอบรั
บงานและการคงไว้
มพันธ์กับลูกค้า
4.10
จ
านวนงบประมาณการลงทุ
น
ในการฝึ
ก
อบรมผู
เ
้
ป็
น
หุ
น
้
ส่
ว
นและ
5.3.1
3 จผลการตรวจสอบจากภายนอก
านวนชั่วโมงการตรวจสอบตามความความเสี่ยงของลูกค้า



พนั
กงานสอบบั
ญชี
5.4
านวนชั
่วโมงการสอบทานคุ
ณภาพงาน (EQCRs) ** (AOIs)

3.2 จผลส
ารวจจากแบบสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบ

อัตราการหมุนเวียนบุคลากรการตรวจสอบ**

ด้4.านลูทรั
ก4.11
ค้พายากรบุ
คคล
ด้านกระบวนการภายใน
5.5
ผิดพลาดรายงานทางการเงิ
น
4.1 จความถี
านวนชั่แ่วละผลกระทบ
โมงฝึกอบรมต่การแก้
อผู้สอบไขข้1อคนต่
อปี


5.
การปฏิบัติงาน
รวมถึ
ง
การเปิ
ด
เผยข้
อ
มู
ล
4..2 จานวนปีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมของผู้สอบบัญชี

5.6 การทุจริตในรายงานทางการเงิน

5.7 การรายงานจุดอ่อนระบบการควบคุมภายในทันกาล

5.8 การรายงานผลการดาเนินงานต่อเนื่องทันกาล

5.9 การดาเนินการตามกฎหมายของสภาวิชาชีพและ SEC และ

แนวโน้มการดาเนินคดีเอกชน
ด้านกระบวนการภายใน
6.
การติดตามผล
6.1 ผลการสอบทานคุณภาพจากภายนอก

6.2 ผลการสอบทานคุณภาพภายในสานักงานสอบบัญชี

CAQ

CPAB

FRC UK

ACRA
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ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบั
ญ
ชี(AQIs)ในต่างประเทศ







CAQ
CPAB
FRC UK
UK ACRA
ACRA
NBA
CAQ
CPAB
FRC








NBA






























PCAOB




PCAOB
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ดัดแปลงมาจาก : “Overview of Audit Quality Indicators Initiatives,” byFederation of European Accountants, 2015, 5.

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1
(TSQC 1) / ตัวชี้วัด/การวัดผล(BSC) 4 ด้าน

5
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2

56
4
3
3
3

3
3
4
4
4
343
3
33
3
3
4
34
55
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3
4
4
4
รวม
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ร่างข้อกวาหนดตั
ชี้วัดไคุขข้
ณอภาพการสอบบั
ญชีในประเทศไทย
(AQIs) ในประเทศไทย
5.5ตารางที
ผิดพลาดรายงานทางการเงิ
น (ต่อ)
ตารางที
่ 1 ความถี
ร่างข้อ่ 1่แกละผลกระทบ
าหนดตั
ชี้วัดคุการแก้
ณวภาพการสอบบั
ญชี (AQIs)






รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลร่างตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี(AQIs)ในประเทศไทย
ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี(AQIs)ในต่างประเทศ
5.6 การทุจริตในรายงานทางการเงิน
กรอบแนวคิดคุณภาพ 



5.7 การรายงานจุดอ่อนระบบการควบคุมภายในทันกาล



การสอบบัญชีสากล 
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1
CAQ
CPAB
FRC
UK ACRA
ACRA
5.8 การรายงานผลการดาเนินงานต่อเนื่องทันกาล
กระบวนการ ผลลั
PCAOB
NBA
CAQ
CPAB
FRC
ปัปัจจจัจัยย กระบวนการ
พธ์

UK

(TSQC 1) / ตัวชี้วัด/การวัดผล(BSC) 4 ด้าน
าเข้า า PROCESS
PROCESS OUTPUT
5.9 การดาเนินการตามกฎหมายของสภาวิชาชีพและ SEC และ นนาเข้



INPUT
แนวโน้มการดาเนินคดีเอกชน
INPUT
นการเรีนยนรู้และพัฒนา
นกระบวนการภายใน
ด้ด้าานการเงิ
4.3การติ
่วโมงภาระงานผู
ญชี
ค่6.าสอบบั
ญชีจเานวนชั
พิด่มตามผล
ขึ้นจากลู
กค้ารายใหม่้สอบบั
ผลตอบแทนผู
้ถือหุ้นสูงขึ้น





4.4 ยผลการสอบทานคุ
จนรู
านวนปี
ผู้สอบบัญชีผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วน**
6.1
ด้านการเรี
้และพัปฒระสบการณ์
นา ณภาพจากภายนอก








6.2
4.5 ผลการสอบทานคุ
จบานวนชั
่วโมงทางานของผู
้เป็นหุ้นานัส่วกนงานสอบบั









1. ความรั
ผิดชอบของผู
้นณาต่ภาพภายในส
อคุณภาพภายในส
านักงานญชี
4.6
จานวนชั: “Overview
่วโมงภาระงานผู
้เงานสอบบั
ป็นAudit
หุ้นส่วนญQuality
ดัดแปลงมาจาก
Indicators Initiatives,”
byFederation of European
2015,


 5.


ผลสารวจความอิ
สระของพนักof
ชี*

 Accountants,


จานวนผู
ต่อผู้จ่เัดกีการ
้เป็นจหุจั้นยส่นวาเข้
น **า ตามมาตรฐานการควบคุ
 มคุณภาพ TSQC1 2 ด้าน



2. ข้4.7
อ*กาหนดด้
่ยวข้ดอ/ผู
ตัวชีานจรรยาบรรณที
้ว้สัดอบบั
1 ญตัวชีตอบโจทย์
้างนปั
4.8
ผลสารวจความพึ
งพอใจของพนั
กงานสอบบั
ญชี



ผลส
ระของพนั
กงานสอบบั
ญชี*รายงานสรุ
 ณภาพการสอบบัญชี .1 มกราคม 2560 31 ธัน


**ารวจความอิ
สอดคล้อสงข้
อมูล ก.ล.ต.
(2560)
ปกิจกรรมการตรวจคุ
วาคม 2560, 23-25
4.9
จ
านวนงบประมาณการลงทุ
น
ในการพั
ฒ
นาเทคนิ
ค
การ
ด้านลูกค้า




ตรวจสอบ
3. การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า
4.10 จานวนงบประมาณการลงทุนในการฝึกอบรมผู้เป็นหุ้นส่วนและ
3.1 ผลการตรวจสอบจากภายนอก









พนักงานสอบบัญชี
3.2 ผลสารวจจากแบบสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบ (AOIs)






4.11 อัตราการหมุนเวียนบุคลากรการตรวจสอบ**




4. ทรัพยากรบุคคล
ด้านกระบวนการภายใน
4.1 จานวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อผู้สอบ 1 คนต่อปี







5.
การปฏิบัติงาน
4..2 จานวนปีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมของผู้สอบบัญชี






5.2. ทรัพยากรสนับสนุนเทคนิคการตรวจ
5.3 จานวนชั่วโมงการตรวจสอบตามความความเสี่ยงของลูกค้า
5.4 จานวนชั่วโมงการสอบทานคุณภาพงาน (EQCRs) **
ด้านลูกค้า
8

9

6
4

4
5
3

3

3
45
45
43
3
33

2

3
3
3
รวม

5

4
3
5

การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี (AQIs) เพื่อยกระดับ
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มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
64 วารสารร่
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5

จากตารางที่ 1 การพัฒนาข้อก�ำหนดร่างตัวชี้วัดที่จะน�ำมาใช้ในประเทศไทยโดยผู้เขียน น�ำเสนอตัวชี้วัด จ�ำนวน 26
ตัวชี้วัด จากการวิเคราะห์แนวคิดตัวชี้วัดจาก 6 ประเทศ โดยเลือกตัวชี้วัดคุณภาพที่เป็นเชิงปริมาณและเสริมเชิงคุณภาพบาง
ตัวที่ส�ำคัญให้เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทยที่ซ�้ำมากกว่า 2 ประเทศ ใช้แนวคิดการวัดผลดุลยภาพ 4 ด้าน การวัดผล
คุณภาพการสอบบัญชีของส�ำนักงานสอบบัญชีในประเทศไทย จากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 6 ด้าน ส่งเสริมคุณภาพตาม
กรอบแนวคิดมาตรฐานคุณภาพสากลคือ ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ Federation of European Accountants
(2015) มีตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี 5 ตัว ที่หน่วยงานต่างประเทศก�ำหนดตัวชี้วัดสอดคล้องกับการให้ข้อสังเกตการก�ำหนด
ตัวชี้วัดคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการตรวจสอบคุณภาพการสอบบัญชีส�ำนักงานสอบ
บัญชีที่ตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยปี 2560 เช่น จ�ำนวนปีประสบการณ์ผู้สอบบัญชีผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วน
จ�ำนวนผู้สอบบัญชี ต่อผู้จัดการ และผู้เป็นหุ้นส่วนจ�ำนวนชั่วโมงการสอบทานคุณภาพงาน (EQCRs) และอัตราการหมุนเวียน
บุคลากรการตรวจสอบปัจจุบันไม่มีการก�ำหนดตัวชี้วัดในการวัดผลเชิงปริมาณที่ชัดเจน เช่น จ�ำนวนปีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม
ของผู้สอบบัญชี จ�ำนวนงบประมาณการลงทุนในการฝึกอบรมของผู้เป็นหุ้นส่วนและผู้สอบบัญชีและยังไม่มีการประเมินคุณภาพ
จากมุมมองผู้ใช้และน�ำผลการประเมินมาใช้ในการใช้ตัดสินใจเลือกส�ำนักงานสอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชี ดังนั้นการน�ำ
ตัวชี้วัดมาใช้ในประเทศไทยจะท�ำให้เกิดข้อดีในการวัดผลและการประเมินผลจากมุมมองทั้ง 4 ด้าน และการพัฒนาคุณภาพทั้ง
จากปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ และสามารถน�ำผลการประเมินไปเปรียบเทียบส�ำนักงานสอบบัญชีที่ดีกว่าในประเทศ
หรือต่างประเทศ เกิดการผลักดัน พัฒนา แข่งขันคุณภาพการสอบบัญชี เกิดการพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีต้องมีข้อสรุปที่ชัดเจน ใครควรเป็นผู้ก�ำหนดตัวชี้วัด จ�ำนวนตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ที่ทุกฝ่ายยอมรับ รวมถึงผลการประเมินตัวชี้วัดจะน�ำไปใช้จริง ในการคัดเลือกส�ำนักงานสอบบัญชี การก�ำหนดค่าสอบบัญชี
นอกจากนั้นประเด็นค�ำถามที่ตามมาใครควรเป็นผู้ประเมินตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีจากการก�ำหนดตัวชี้วัด 5 ประเทศ และ
หลักการก�ำกับดูแลที่ดีปี 2560 พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทส�ำคัญในการ
ท�ำให้งบการเงินบริษัทมีความโปร่งใส ถูกต้อง ปกป้องผู้ลงทุน ก�ำกับดูแลกระบวนรายงานทางการเงิน การตรวจสอบและเป็น
ผู้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี (ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2560)
ผู้เขียนจึงก�ำหนดตัวชี้วัด ผลส�ำรวจจากแบบสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบ (AOIs) เป็นผู้ประเมินผลลัพธ์คุณภาพการสอบ
บัญชี ในการวัดผลมุมมองด้านด้านลูกค้า ดังนั้นการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีมาใช้ในประเทศไทยเป็นสิ่งที่สามารถ
ท�ำให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมต้องน�ำร่างข้อก�ำหนดตัวชี้วัด ไปสอบถามจากส�ำนักงานสอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นผู้ใช้ เพื่อน�ำมาปรับปรุงให้สามารถน�ำไปใช้งานได้จริง ในการประเมินคุณภาพการสอบบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อส�ำนักงาน
สอบบัญชีในไทยในการพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีทัดเทียมสากล
บทสรุป
การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีมาใช้ในประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการสอบบัญชีส�ำนักงานสอบบัญชี ถือ
เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการประเมินคุณภาพเชิงประจักษ์ แนวทางการศึกษาใช้การวิเคราะห์เนื้อหา กรอบแนวคิดคุณภาพสากล
TSQC1 ประยุกต์แนวคิดการวัดผลแบบดุลยภาพ โดยก�ำหนดการวัดผลเชิงปริมาณ สนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ เชื่อมโยง
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานในต่างประเทศต่างๆ สรุปเป็นร่างข้อก�ำหนดตัวชี้วัดในประเทศไทยจ�ำนวน 26 ตัวชี้วัด ดังตารางต่อไปนี้

การพัฒนาตัวชี ้วัดคุณภาพการสอบบัญชีมาใช้ ในประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการสอบบัญชี
สานักงานสอบบัญชี ถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการประเมินคุณภาพเชิงประจักษ์ แนวทางการศึกษาใช้ การ
วิเคราะห์เนื ้อหา กรอบแนวคิดคุณภาพสากล TSQC1 ประยุกต์แนวคิการพั
ดการวั
ดผลแบบดุ
ลยภาพ โดย
ฒนาตั
วชี้วัดคุณภาพการสอบบั
ญชี (AQIs) เพื่อยกระดับ
คุ
ณ
ภาพการสอบบั
ญ
ชี
ข
องสำ
�
นั
กงานสอบบัญชีไทยสู่สากล
กาหนดการวัดผลเชิงปริมาณ สนับสนุนด้ วยข้ อมูลเชิงคุณภาพ เชื่อมโยงตัวชี ้วัดจากหน่วยงานใน
Development of Audit Quality Indicators to Enhance Audit Quality of Thai Audit Firm to Universal Standard
ต่างประเทศต่างๆ สรุปเป็ นร่างข้ อกาหนดตัวชี ้วัดในประเทศไทยจานวน 26 ตัวชี ้วัด ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2 สรุปร่างตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีในประเทศไทย
กรอบ
คุณภาพ
IAASB
ปัจจัยนาเข้า

มาตรฐานคุณภาพ
TSQC1
ทรัพยากรบุคคล

การวัดผล
ตามแนวคิด
BSC
มุมมองด้านการ
เรียนรู้และ
พัฒนา

ความรับผิดชอบของ
ผู้นา และข้อกาหนด
จรรยาบรรณ
กระบวนการ การปฏิบัติงาน
มุมมอง
กระบวนการ
ภายใน
กรอบ
คุณภาพ
IAASB
ผลลัพธ์

การวัดผล
ตามแนวคิด
BSC
การตอบรับและ
มุมมองด้าน
คงไว้ซึ่ความสัมพันธ์ ลูกค้า
กับลูกค้า
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานคุณภาพ
การติดตามผล
TSQC1

มุมมองด้าน
การเงิน

ตัวชี้วัด
1.จานวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อผู้สอบ 1 คนต่อปี
2.จานวนปีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมของผู้สอบบัญชี
3.จานวนชั่วโมงภาระงานผู้สอบบัญชี
4.จานวนปีประสบการณ์ผู้สอบบัญชี ผู้จัดการ และผู้เป็น หุ้นส่วน
5.จานวนชั่วโมงทางานของผู้เป็นหุ้นส่วน
6.จานวนชั่วโมงภาระงานของผู้เป็นหุ้นส่วน
7.จานวนผู้สอบบัญชีต่อผู้จัดการและผู้เป็นหุ้นส่วน
8. ผลสารวจความพึงพอใจพนักงานสอบบัญชี
9. จานวนงบประมาณการลงทุนในการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบ
10.จานวนงบประมาณการลงทุนในการฝึกอบรมผู้เป็นหุ้นส่วน
และพนักงานสอบบัญชี
11. อัตราการหมุนเวียนบุคลากรการตรวจสอบ
12. ผลสารวจความอิสระของพนักงานบัญชี

13. การพัฒนาใช้วิธีการตรวจสอบเครื่องมือสมัยใหม่
14. ทรัพยากรสนับสนุนเทคนิคการตรวจสอบ
13
15. จานวนชั่วโมงการตรวจสอบตามความเสี่ยงของลูกค้า
16. จานวนชั่วโมงการสอบทานคุณภาพงาน
17. ผลการสอบทานคุณภาพจากภายนอก
ตัวชี้วัด
18. ผลการสอบทานคุณภาพจากภายในสานักงานสอบบัญชี
19.ผลการตรวจสอบจากภายนอก
20.ผลสารวจแบบสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบ (AQIs)
21.ความถี่และผลกระทบการแก้ไขข้อผิดพลาดรายงานการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูล
22.การทุจริตในรายงานการเงิน
23.การรายงานจุดอ่อน ระบบการควบคุมภายในทันกาล
24.การรายงานผลการดาเนินงานต่อเนื่องทันกาล
25.การดาเนินการตามกฎหมายของสภาวิชาชีพ SEC และ
ภาคเอกชน
26.การเพิ่มขึ้นค่าสอบบัญชีจากลูกค้ารายอื่นหรือผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

นาตัวชี ้วัดคุณภาพการสอบบั
ญชีมาใช้ ในประเทศไทย
รูปธรรม
ดังนั้นการพัฒนาตัดัวงนัชีนการพั
้ว้ ัดคุณฒภาพการสอบบั
ญชีมาใช้ในประเทศไทย
ให้เกิดผลเป็ให้นเรูกิปดผลเป็
ธรรมนหน่
วยงานก�ำกับดูแลส�ำนักงาน
หน่วษยงานก
ากับดูแลส
านักพงานสอบบั
ย์ ควรเร่งรัดญพัชีฒทนา
ร่วมมือกับ
สอบบัญชี และบริ
ัทในตลาดหลั
กทรั
ย์ ควรเร่งญรัชีด และบริ
พัฒนาษัทร่ในตลาดหลั
วมมือกับส�กำทรั
นักพงานสอบบั
ี่ตรวจสอบในตลาดหลั
กทรัพย์เริ่ม
ส
านั
ก
งานสอบบั
ญ
ชี
ท
่
ี
ต
รวจสอบในตลาดหลั
ก
ทรั
พ
ย์
เ
ริ
่
ม
น
าตั
ว
ชี
้วั
ด
คุ
ณ
ภาพการสอบบั
ญ
ชี
ม
าใช้
จ
ริ
ง
โดยให้
น�ำตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชีมาใช้จริง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบผู้ใช้ เป็นผู้ประเมินคุณภาพการสอบบัญชี รวมถึงน�ำ
ผู้ประเมินคุญณชีภาพการสอบบั
รวมถึง ่อมัน่นาผลมาใช้
า กันบทั้งและ
ผลมาใช้ในการก�คณะกรรมการตรวจสอบผู
ำกับ และเลือกใช้บริการส�้ ใช้ำนัเป็กนงานสอบบั
ที่เหมาะสม สร้ญาชีงความเชื
ผู้ก�ำกับดูในการก
แลผู้ลงทุ
ในและต่างประเทศ
เลือกใช้ บริการสานักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม สร้ างความเชื่อมัน่ ผู้กากับดูแลผู้ลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ
ผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น มัน่ ใจในคุณภาพรายงานทางการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ และนาผลการประเมิน
คุณภาพการสอบบัญชี สามารถนาไปเปรี ยบเทียบสานักงานสอบบัญชีที่
ดีกว่าทังในประเทศและ
้
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ผู้มีส่วนได้เสียอื่น มั่นใจในคุณภาพรายงานทางการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ และน�ำผลการประเมินคุณภาพการสอบบัญชี
สามารถน�ำไปเปรียบเทียบส�ำนักงานสอบบัญชีที่ดีกว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดการแข่งขันคุณภาพการสอบ
บัญชี และยกระดับคุณภาพการสอบบัญชีไทยสู่สากล
เอกสารอ้างอิง
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