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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาคุณภาพการสอบบัญชี ของสานักงานสอบบัญชี ระหว่างประเทศ (Big 4)
และ สานักงานสอบบัญชี ในประเทศ (Non-Big 4) ในมุมมองของผูใ้ ช้บริ การสานักงานสอบบัญชี และทดสอบความ
แตกต่างของคุณภาพดังกล่าวระหว่างสานักงานสอบบัญชีท้ งั สองประเภท การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ ช้บริ การสอบบัญชีในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจานวน 85 บริ ษทั และใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ T-test ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการศึกษาพบว่า
ในมุมมองของผูใ้ ช้บริ การสอบบัญชี มีความคิดเห็นว่า Big 4 มีคุณภาพการสอบบัญชีที่สูงกว่า Non-Big 4 ในด้านความ
เข้าใจในอุตสาหกรรมของลูกค้า, การตอบสนองความต้องการของลูกค้า, ความสามารถของผูส้ อบบัญชี , จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพการตรวจสอบ, และการใช้ขอ้ มูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอื่น และผลการวิจยั T-test พบว่า คุณภาพการสอบบัญชี
ของ Big 4 และ Non-Big 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ABSTRACT
This study aimed to assess audit quality of international auditing firms ( Big 4) and local auditing firms
(Non-Big 4) in client perspectives and to test differences in that quality between the two. The research measured audit
quality by using questionnaires and surveying 85 listed companies in Stock Exchange of Thailand. The descriptive
statistics and T-test were employed to analyze the data. The results show that audit clients perceived that Big 4 firms
had significantly higher quality than Non-Big 4, in the areas of auditor knowledgeable about client industry, CPA
responsiveness to client needs, technical competence, professional ethics, and use of work done by other
professionals. The results of T-test show statistically significant differences in audit quality between the companies
audited by Big 4 and Non-Big 4.
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บทนา
ผูส้ อบบัญชีเป็ นกลไกที่สาคัญกลไกหนึ่ งที่จะช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินมีความมัน่ ใจในข้อมูลทางการเงินที่วิเคราะห์
มากยิง่ ขึ้น ดังนั้น คุณภาพการสอบบัญชีจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ สาหรับผูใ้ ช้งบการเงิน ผูใ้ ช้บริ การสานักงานสอบบัญชี
จึ งมี การเลือกใช้บริ การสานักงานสอบบัญชี ที่มีคุณภาพการสอบบัญชี ที่ดีเพื่อให้งบการเงิ นมี ความน่ าเชื่ อถื อต่อผูใ้ ช้งบ
การเงินในการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจ สานักงานสอบบัญชีสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ขนาด คือ สานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่
(Big 4) ซึ่ งประกอบไปด้วย 1) บริ ษทั ดี ลอยต์ทูชโทมัตสุ ไชยยศ จากัด, 2) บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด (เดิ มชื่ อ บริ ษทั
เอิ นส์ ทแอนด์ ยัง จ ากัด), 3) บริ ษ ัท ไพรซ์ วอเทอร์ เฮาส์ คู เปอร์ เอบี เอเอส จ ากัด, และ 4) บริ ษ ัท เคพี เอ็มจี จ ากัด และ
สานักงานสอบบัญชี ขนาดเล็ก (Non-Big 4) จะเป็ นสานักงานสอบบัญชี ที่นอกเหนื อจากสานักงานสอบบัญชี ขนาดใหญ่
งานวิจยั ที่ผา่ นมาได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีของ Big 4 และ Non-Big 4 พบว่า Big 4 มีคุณภาพการ
สอบบัญ ชี ที่ ดี กว่า Non-Big 4 อาทิ เช่ น DeAngelo (1981), Khurana and Raman (2004), Krishnan (2003), และ Choi et al.,
(2010) แต่ในขณะเดียวกันได้มีงานวิจยั ที่พบว่า ขนาดของสานักงานสอบบัญชีไม่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี อาทิ Jeong
and Rho (2004) และ Lawrence et al., (2011)
สาหรับประเทศไทยที่ ผ่านมาสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220
(TSA 220) เรื่ อง การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิ น และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC 1) เรื่ อง
การควบคุมคุณภาพสาหรับสานักงานที่ให้บริ การด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมัน่
อื่นตลอดจนบริ การเกี่ยวเนื่ อง มาบังคับใช้เพื่อต้องการทาให้สานักงานสอบบัญชีมีคุณภาพและมีกระบวนการตรวจสอบที่
เป็ นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่ งมาตรฐานการสอบบัญชี ท้ งั สองทาให้ดูเหมือนว่า คุณภาพการสอบบัญชี ของสานักงานสอบ
บัญชี และผูส้ อบบัญชี ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็ น Big 4 และ Non-Big 4 ในช่วงหลายปี ที่ ผ่านมาน่ าจะมีคุณภาพการสอบ
บัญชีที่ดีเหมือนกัน ซึ่ งที่ ผ่านมาอรกานต์ (2554) และ กนกอร และคณะ (2556) ได้ศึกษาคุณภาพการสอบบัญชี ของสานัก
งานสอบบัญชีท้ งั สองประเภท พบว่า คุณภาพการสอบบัญชีของทั้งสองไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจยั
ใดได้ท าการส ารวจคุ ณภาพการสอบบัญชี ดังกล่าวให้เป็ นหลักฐานเชิ งประจักษ์โดยเฉพาะในมุ มมองของผูใ้ ช้บริ การ
หลังจากที่มีการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีโดยมาตรฐานต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น
ดังนั้น งานวิจยั นี้จึงทาการศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของ Big 4 และ Non-Big 4 ในมุมมองของผูใ้ ช้บริ การ
สานักงานสอบบัญชี และทดสอบความแตกต่างของคุณภาพดังกล่าวระหว่างสานักงานสอบบัญชีท้ งั สองประเภท เพื่อ
สะท้อนให้เห็นการรับรู ้คุณภาพการสอบบัญชีของผูใ้ ช้บริ การสอบบัญชี
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของ Big 4 และ Non-Big 4 ในมุมมองของผูใ้ ช้บริ การสานักงานสอบบัญชี
2) เพื่อทดสอบความแตกต่างของคุณภาพสอบบัญชีระหว่าง Big 4 และ Non-Big 4
วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึ กษา คือ บริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจานวน 561 บริ ษทั
(ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2558) หลังจากนั้น ทาการพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
1) เป็ นบริ ษทั ที่ไม่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจการเงิน, กลุ่มกองทุนรวม และทรัสต์เพื่อการลงทุน เนื่ องจากเป็ นธุรกิจที่
มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างจากธุรกิจโดยทัว่ ไปทาให้ธุรกรรมการค้ามีความแตกต่างจากธุรกิจทัว่ ไป
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2) ไม่รวมกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่างฟื้ นฟูกิจการ เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการเร่ งจัดทา
แผนฟื้ นฟูกิจการที่ เหมาะสมเพื่ อแก้ไขปั ญ หาฐานะการเงิ น และ ผลการดาเนิ น งาน ท าให้ผลการดาเนิ น งานอาจไม่
สะท้อนผลการดาเนินงานของกิจการตามสภาวะปกติของการดาเนินงาน และ
3) ไม่รวมกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เนื่องจากบริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวมีปัญหาฐานะ
การเงินและการดาเนิ นงานต้องปรับปรุ งฐานะการเงินและ การดาเนิ นงานให้พน้ เหตุเพิกถอนภายใน 3 ปี ซึ่ งเป็ นผลให้
งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลประกอบการไม่ถูกต้องและไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาจึ งมี จานวนทั้งสิ้ น 322 บริ ษทั ผูว้ ิจัยได้ส่ งแบบสอบถามไปให้กลุ่ ม
ตัวอย่างทางไปรษณี ย ์ โดยมีบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้ น 85 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 26.39 ของจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งถือว่าอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้สาหรับลักษณะงานวิจยั เชิงสารวจ (Aker et al., 2011) โดยเป็ นบริ ษทั ที่
ตรวจสอบโดย Big 4 จานวน 54 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 26.60 และบริ ษทั ที่ตรวจสอบโดย Non-Big 4 จานวน 31 บริ ษทั
คิดเป็ นร้อยละ 26.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนบริ ษทั ที่ตอบกลับแบบสอบถาม
สานักงานสอบบัญชี

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง

สานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4)
สานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก (Non-Big 4)
รวม

203
119
322

จานวนทีต่ อบกลับแบบสอบถาม
จานวน
คิดเป็ นร้ อยละ
54
26.60
31
26.05
85
26.39

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ, อายุ, การศึ กษา, ตาแหน่ งงานปั จจุ บัน ,
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งและบทบาทในการติดต่อประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ AQA ของผูใ้ ช้บริ การสอบบัญชี โดยพัฒนา AQA มาจากแนวคิดของ Behn et
al. (1997) จานวน 12 ด้าน และข้อบ่งชี้คุณภาพการสอบบัญชีของ The Center for Audit Quality (2014) จานวน 3 ด้าน
ดังนั้น แบบสอบถามจึงประกอบด้วย AQA จานวน 15 ด้านและแต่ละด้านประกอบด้วยจานวนคาถามย่อย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนคาถามของ AQA ในแต่ละด้าน
จานวน
AQA
ข้ อ
1) ประสบการณ์ ข องที ม ตรวจสอบและ
3
สานักงานสอบบัญชีกบั ผูใ้ ช้บริ การ
2) การเข้าใจในอุตสาหกรรมของลูกค้า
3
3) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3
4) ความสามารถในการตรวจสอบ
2

AQA
9) การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
10) การมีส่วนร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
11) จรรยาบรรณในวิชาชีพการสอบบัญชี
12) ความสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
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จานวน
ข้ อ
2
1
2
3
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ตารางที่ 2 จานวนคาถามของ AQA ในแต่ละด้าน (ต่อ)
จานวน
AQA
ข้ อ
5) ความเป็ นอิสระ

3

6) ความระมัดระวัง

2

7) ความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ให้มีคุณภาพ
8) ผูบ้ ริ หารสานักงานตรวจสอบมีส่วนร่ วม
ในการตรวจสอบ

2

AQA

จานวน
ข้ อ

13) ผูบ้ ริ หารสานักงานสอบบัญชีให้ความสาคัญ
กับคุณภาพการสอบบัญชี
14) การปั นส่ วนของข้อมูลที่ อยู่ในข่ายที่ มีความ
เสี่ ยง
15) การใช้ขอ้ มูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอื่น

2

รวม

32

2

1
1

แบบสอบถามได้ใ ช้ มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ในการวัด ระดับ ของ AQA ในมุ ม มองของ
ผูใ้ ช้บริ การสอบบัญชี โดยมีการกาหนดคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน จากความเห็นด้วยน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ AQA ในมุ มมองของผูใ้ ช้บริ การสอบบัญ ชี ได้ใช้สถิ ติ เชิ งพรรณนาได้แก่ ร้ อยละ (Percentage),
ค่าเฉลี่ย (Mean), และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ช่วยในการวิเคราะห์เบื้ องต้น โดยค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนโดยรวมและในแต่ละด้านได้ทาการแปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์ของ สรชัย และคณะ (2552) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยน้อยที่สุดเกี่ยวกับ AQA
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยน้อยเกี่ยวกับ AQA
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยปานกลางเกี่ยวกับ AQA
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากเกี่ยวกับ AQA
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับ AQA
ในส่วนของการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีของ Big 4 และ Non-Big 4 นั้น ได้ใช้
สถิติ T-test โดยวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่าง Big 4 และ Non-Big 4 โดยภาพรวมและแยกพิจารณาความแตกต่าง
ใน AQA แต่ละด้านเพื่อสะท้อนให้เห็นคุณภาพการสอบบัญชีที่แตกต่างกันของสานักงานสอบบัญชีท้ งั สองประเภท
ผลการวิจยั
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ, อายุ, การศึกษา, ตาแหน่งงานปั จจุบนั , ระยะเวลาใน
การดารงตาแหน่งและบทบาทในการติดต่อประสานงานกับผูส้ อบบัญชี ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1 เพศหญิง
1.2 เพศชาย
รวม
2. อายุ
2.1 น้อยกว่า 25 ปี
2.2 25-30 ปี
2.3 31-35 ปี
2.4 36-40 ปี
2.5 มากกว่า 40 ปี
รวม
3. ระดับการศึกษา
3.1 ระดับปริ ญญาตรี
3.2 ระดับปริ ญญาโท
3.3 ระดับปริ ญญาเอก
3.4 ไม่ตอบแบบสอบถาม
รวม
4. ตาแหน่ งงานปัจจุบัน
4.1 ผูอ้ านวยการสายการเงิน
4.2 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
4.3 อื่น ๆ
รวม
5. ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ งปัจจุบันของท่ าน
5.1 น้อยกว่า 5 ปี
5.2 5-10 ปี
5.3 11-15 ปี
5.4 มากกว่า 15 ปี
รวม
6.บทบาทในการติดต่ อประสานงานในฐานะผู้รับบริการสอบบัญชี
6.1 ผูจ้ ดั เตรี ยมและจัดหาข้อมูลให้กบั ผูส้ อบบัญชี
6.2 ผูต้ อบคาถาม/ข้อสงสัยของผูส้ อบบัญชี
6.3 ผูร้ ่ วมตัดสิ นใจเลือกผูส้ อบบัญชี
6.4 กากับดูแลการทางานของผูส้ อบบัญชีในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
6.5 อื่นๆ

- 1323 -

จานวน

ร้ อยละ

58
27
85

68.20
31.80
100.00

2
3
12
8
60
85

2.40
3.50
14.10
9.40
70.60
100.00

40
43
0
2
85

47.10
50.60
0.00
2.40
100.00

6
65
14
85

7.10
76.50
16.50
100.00

24
22
7
32
85

28.20
25.90
8.20
37.60
100.00

63
78
22
5
1

74.10
91.80
25.90
5.90
1.20
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จากตารางที่ 3 ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จานวน 58 คน (ร้อยละ 68.2) มีอายุมากกว่า 40 ปี (ร้อยละ 70.60)
รองลงมาอายุ 31-35 ปี (ร้อยละ 14.10) และโดยส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาโท รองลงมาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
นอกจากนี้ ตาแหน่ งงานในปั จจุ บันส่ วนใหญ่ เป็ นผูจ้ ัดการฝ่ ายบัญชี /หรื อเที ยบเท่ า รองลงมาเป็ นตาแหน่ งอื่ น ๆ โดยมี
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งส่วนใหญ่มากกว่า 15 ปี รองลงมาเป็ นน้อยกว่า 5 ปี
สาหรับข้อมูลบทบาทในการติดต่อประสานงานในฐานะผูร้ ับบริ การสอบบัญชี ในแบบสอบถามได้ให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จึงทาให้จานวนรวมของผูต้ อบแบบสอบถามมีมากกว่า 85 คน และแสดงให้
เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีบทบาทมากกว่า 1 บทบาทในการติดต่อประสานงานกับผูส้ อบบัญชี และจะเห็นว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมี บทบาทเป็ นผูต้ อบคาถาม/ข้อสงสัยของผูส้ อบบัญชี จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.80 จากผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือ ผูจ้ ดั เตรี ยมและจัดหาข้อมูลให้กบั ผูส้ อบบัญชี จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.10
และมีจานวน 5 คนที่มีฐานะเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
ความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพการสอบบัญชีของสานักงานสอบบัญชีในมุมมองของผู้ใช้ บริการสอบบัญชี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของสานักงานสอบบัญชีในมุมมองของผูใ้ ช้บริ การสอบบัญชี
ประกอบด้วย AQA จานวน 15 ด้าน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยแยกตามบริ ษทั ที่ตรวจสอบด้วย Big 4 และ Non-Big 4
Big 4
Non-Big 4
Sig.
AQA
ระดับความ
ระดับความ
Mean S.D.
Mean S.D. (2-tailed)
คิดเห็น
คิดเห็น
1. ประสบการณ์ของทีม

เห็นด้วยมาก

4.14

0.50

เห็นด้วยมาก

4.05

0.52

.464

เห็นด้วยมาก

3.94

0.63

เห็นด้วยมาก

3.58

0.73

.018**

3. การตอบสนองความต้องการ เห็นด้วยมาก

4.14

0.50

เห็นด้วยมาก

3.85

0.59

.020**

เห็นด้วยมาก

4.16

0.52

เห็นด้วยมาก

3.85

0.55

.012**

เห็นด้วยมาก

4.56

0.46

เห็นด้วยมาก

4.38

0.65

.188

ตรวจสอบ
2. ความเข้าใจในอุตสาหกรรม
ของลูกค้า
ของลูกค้า
4. ความสามารถของผูส้ อบ
บัญชี
5. ความเป็ นอิสระ

ที่สุด

ที่สุด

6. ความระมัดระวัง

เห็นด้วยมาก

4.20

0.58

เห็นด้วยมาก

4.08

0.71

.388

7. ความมุ่งมัน่ ในการ

เห็นด้วยมาก

3.97

0.57

เห็นด้วยมาก

4.08

0.68

.436

ปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้มี
คุณภาพ
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ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยแยกตามบริ ษทั ที่ตรวจสอบด้วย Big 4 และ Non-Big 4 (ต่อ)
Big 4
Non-Big 4
Sig.
AQA
ระดับความ
ระดับความ
Mean S.D.
Mean S.D. (2-tailed)
คิดเห็น
คิดเห็น
8. ผูบ้ ริ หารสานักงานสอบบัญชี เห็นด้วยมาก

4.04

0.67

เห็นด้วยมาก

3.82

0.83

.212

มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ
9. การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ

เห็นด้วยมาก

4.02

0.61

เห็นด้วยมาก

3.81

0.48

.102

10. การมีส่วนร่ วมของทีม

เห็นด้วยมาก

3.98

0.82

เห็นด้วยมาก

3.67

0.83

.122

เห็นด้วยมาก

4.39

0.49

เห็นด้วยมาก

4.17

0.61

.087*

เห็นด้วยมาก

3.95

0.57

เห็นด้วยมาก

3.82

0.68

.365

เห็นด้วยมาก

4.02

0.63

เห็นด้วยมาก

3.84

0.81

.281

เห็นด้วยมาก

4.08

0.71

เห็นด้วยมาก

3.90

0.67

.268

15. การใช้ขอ้ มูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เห็นด้วยมาก

3.92

0.84

เห็นด้วยปาน

3.04

1.23

.001*

3.88

0.47

.020**

ตรวจสอบกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
11. จรรยาบรรณในวิชาชีพการ
ตรวจสอบ

ที่สุด

12. ความสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ
13. ผูบ้ ริ หารสานักงานสอบ
บัญชีให้ความสาคัญกับคุณภาพ
การสอบบัญชี
14. การขยายระยะเวลาการ
ตรวจสอบกรณี พบข้อมูลที่มี
ความเสี่ ยงสูง
ด้านอื่น

กลาง
รวม

เห็นด้ วยมาก 4.14

0.42

เห็นด้ วยมาก

** ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
* ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.10
จากตารางที่ 4 ระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ AQA ของบริ ษทั ที่ ตรวจสอบโดย Big 4 และ Non-Big 4 พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้คะแนนความคิดเห็นของ Big 4 เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.14 คะแนน ในขณะเดียวกันผูต้ อบแบบสอบถามให้
คะแนนความคิดเห็นของ Non-Big 4 เฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.88 คะแนน เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยของ Big 4 และ
Non-Big 4 แสดงให้เห็ นว่า ในความคิ ดเห็ น ของผูร้ ับบริ การสอบบัญ ชี ที่เป็ นกลุ่ม ตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ นว่า Big 4 มี
คุณภาพการสอบที่ดีกว่า Non - Big 4
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จากระดับความคิดเห็ นเฉลี่ยที่ แตกต่างกัน งานวิจยั นี้ ได้ทดสอบความแตกต่างดังกล่าวด้วยสถิติ T-test เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างของคุณภาพสอบบัญชีระหว่าง Big 4 และ Non-Big 4 ผลการวิจยั เป็ นไปตามตารางที่ 4 ซึ่ งพบว่า
ระดับความคิดเห็ นเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ตรวจสอบโดย Big 4 และ Non-Big 4 มี AQA แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 นั่นแสดงให้เห็ นว่า คุณภาพการสอบบัญชี โดยวิธีประเมิน AQA ของ Big 4
และ Non-Big 4 มี ความแตกต่างในคุ ณ ภาพการสอบบัญ ชี อย่างมี นัยสาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ DeAngelo
(1981), Khurana and Raman (2004), Krishnan (2003), และ Choi et al. (2010)
นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ ยังได้ท าการทดสอบความแตกต่างของคุ ณ ภาพการสอบบัญ ชี โดยวิธีป ระเมิ น AQA
ระหว่างบริ ษทั ที่ ตรวจสอบโดย Big 4 และ Non-Big 4 แยกในแต่ละด้านด้วยสถิติ T-test เพื่อหาความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติ พบว่า มี AQA จานวน 5 ด้านที่ มีความแตกต่างของระดับ ความคิ ดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ AQA อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ได้แก่ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมของลูกค้า,
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า , ความสามารถของผูส้ อบบัญชี , และการใช้ขอ้ มูลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอื่น และ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 90 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ จรรยาบรรณในวิชาชีพการตรวจสอบ
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาคุณภาพการสอบบัญชี ของสานักงานสอบบัญชี ระหว่างประเทศ (Big 4)
และสานักงานสอบบัญชี ในประเทศ (Non-Big 4) ในมุมมองของผูใ้ ช้บริ การสานักงานสอบบัญชี และทดสอบความ
แตกต่างของคุณภาพดังกล่าวระหว่างสานักงานสอบบัญชีท้ งั สองประเภท โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ AQA จานวน
15 ด้าน เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั และมีผใู ้ ช้บริ การสานักงานสอบบัญชีจานวน 85 บริ ษทั ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า AQA ระหว่าง Big 4 และ Non-Big 4 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดง
ว่า ในมุมมองของผูใ้ ช้บริ การสอบบัญชี มีความเห็ นว่า Big 4 มีคุณภาพการสอบบัญชี ที่ดีกว่า Non-Big 4 ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ DeAngelo (1981), Khurana and Raman (2004), Krishnan (2003), และ Choi et al. (2010)
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า AQA ระหว่าง Big 4 และ Non-Big 4 มี ความแตกต่างโดยเฉพาะในด้านความ
เข้าใจในอุตสาหกรรมลู กค้า, การตอบสนองความต้องการของลูกค้า, ความสามารถของผูส้ อบบัญชี , การใช้ขอ้ มู ลจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอื่น และจรรยาบรรณในวิชาชี พการตรวจสอบ ดังนั้น Non-Big 4 ควรปรับปรุ ง AQA ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
5 ด้านที่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญกับ Big 4 เพื่อให้ได้รับการยอมรับในคุณภาพการสอบบัญชี จากผูใ้ ช้บริ การสอบ
บัญชี ให้มากขึ้ น ถึ งแม้ว่า Big 4 จะมี AQA ที่ ดีกว่า Non-Big 4 ในหลายๆ ด้าน แต่ มี AQA ด้านความความมุ่ งมั่นในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้มีคุณภาพที่ นอ้ ยกว่า Non-Big 4 (ถึงแม้ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ) ดังนั้น Big 4
ควรมีการพัฒนา AQA ดังกล่าวเพื่อให้มีคุณภาพการสอบบัญชีที่ดียง่ิ ขึ้น
นอกจากนี้ หน่ วยงานกากับดูแลที่ เกี่ ยวข้องควรที่ จะเข้ามามีบทบาทในการลดความแตกต่างของ AQA ระหว่าง
Big 4 และ Non-Big 4 ในมุมมองของผูใ้ ช้บริ การสอบบัญชี และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาปรับปรุ ง AQA ของผูส้ อบบัญชี /
สานักงานสอบบัญชีโดยภาพรวม เพื่อให้คุณภาพการสอบบัญชี โดยรวมมีการพัฒนานาไปสู่ คุณภาพการสอบบัญชี ที่ดีใน
ระดับเดียวกัน และผูใ้ ช้บริ การสอบบัญชีเชื่อมัน่ ในคุณภาพการสอบบัญชีของสานักงานสอบบัญชีเหล่านี้
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามงานวิจยั ทุกท่านที่ได้เสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามงานวิจยั
นี้จนสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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