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Abstract 
 
 The purposes of this research are to study factors effecting to service quality of 
accounting firms in Thailand; and to study problems and obstacles of improving service quality in 
practice. The factors indentified from literature are Policies and operational process of the 
accounting firms, accountants’ qualifications in these firms and types of business model of the 
accounting firms, data collection was using the survey questionnaire sent to the managers of the 
accounting firms for 400 firms in total. 110 respondents or 27.50% are collected and validated. 
The findings are 1) the policies and the operational processes of the accounting firms, especially 
in terms of the accountability of the management; professional ethics; knowledge of clients’ 
business; operation procedures; and auditing and monitoring procedures, are positively impacts to 
their service quality, 2) Three major competency, which are professional knowledge; professional 
values; and professional ethics, are identified to positively impacts to their service quality, 3) 
Found service quality are varied based on each type of business model, and finally 4) Different 
types of business model caused inconsistent in policies and operational process of these firms. 
This research also provides recommendations of future research. 
 
Keywords  :  factors, service quality , accounting firms in Thailand 
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โครงการวิจัย:  เรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 
                   ในประเทศไทย” 

ผูวิจัย:   อาจารยเพ็ญธิดา   พงษธาน ี
เดือนและปท่ีวิจัยเสร็จ: เมษายน  2552 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของ
สํานักงานบัญชีในประเทศไทย และศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ของสํานักงานบัญชี  ปจจัยท่ีนํามาใชในการศึกษาเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี คุณสมบัติของสํานักงานบัญชี และรูปแบบของ
สํานักงานบัญชี  โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีสงใหหัวหนาสํานักงานบัญชี
จํานวน 400 แหง และไดรับแบบสอบถามกลับมาจํานวน 110 แหง หรือคิดเปนรอยละ 27.50  
ผลการวิจัย พบวา   1) นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีในดานความรับผิดชอบของผู 
บริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี   ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอ 
กําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี  ความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของ
สํานักงานบัญชี  ความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี  และความสามารถดานการ
ติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี  มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพการบริการของสํานักงาน
บัญชี  2) คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในดานความรูในวิชาชีพ  และดานคานิยม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  3) รูปแบบ
สํานักงานบัญชีตางกัน คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีตางกัน  และ 4) รูปแบบสํานักงาน
บัญชีตางกัน  นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีตางกัน  นอกจากนี้ประโยชนของการ
วิจัยและขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคตไดนําเสนอในบทความวิจัยนี้ดวย 
 
คําสําคัญ: ปจจัย , คุณภาพการบริการ  ,  สํานักงานบัญชีในประเทศไทย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 

ปจจุบันคุณภาพของสินคาและบริการเปนเรื่องท่ีสําคัญมากและมีการยอมรับกันอยาง
กวางขวางวาการอยูรอดของธุรกิจในสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง
ขึ้นอยูกับพอใจของลูกคาในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ    ดังนั้นไมวาจะเปนธุรกิจท่ีจําหนาย
สินคาหรือบริการตางก็พยายามท่ีใชกลยุทธตาง ๆ ในการครอบครองสวนแบงในตลาดใหมากท่ีสุด  
ซ่ึงรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการใหเปนท่ีพึงพอใจและตรงกับความตองการ
ของลูกคา 

คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีเปนปจจัยหนึ่งในการเลือกซ้ือบริการของลูกคา 
เนื่องจากขอมูลการบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีสํานักงานบัญชีจัดทําใหลูกคาจะสงผลตอการตัด 
สินใจเชิงเศรษฐกิจและการวางแผนกลยุทธท่ีจะสามารถสรางความสําเร็จใหกับลูกคาของสํานักงาน
บัญชีซ่ึงสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีเปนจํานวนมากในปจจุบันอันเนื่องมาจาก
การสนับสนุนของรัฐบาลไทยตามนโยบายฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากความลมเหลว
ทางเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดใหญตั้งแตปพ.ศ.2542 เปนตนมา  โดยลูกคาของสํานักงานบัญชีกลุมนี้
เปนเปนกลุมพลังท่ีใหญท่ีสุดของภาคธุรกิจท่ีมีประมาณกวารอยละ 85 ของรายท่ียื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  (รายงานกรมสรรพากร,2551)  และมีบทบาทความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเพราะเปนธุรกิจท่ีสรางมูลคาแกระบบเศรษฐกิจ อยางมหาศาล  ท้ังในแงของ
การสรางงาน สรางมูลคาเพ่ิมและสรางรายไดในบทบาทท่ีหลากหลาย คือเปนท้ังผูผลิตผูจําหนาย
สินคาและผูใหบริการนับเปนกลุมผูประกอบการท่ีทําหนาท่ีท้ังดานการสรางสรรคและอํานวยความ
สะดวกตอธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกันในทุกอาชีพ 
ซ่ึงอาจกลาวไดวาปจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยสวนใหญเกิดจากธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมซ่ึงเปนลูกคาประจําของสํานักงานบัญชี   
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ดังนั้นการบริหารจัดการเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีจึงเปนส่ิงจําเปน 
ท่ีสํานักงานบัญชีตองพยายามสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดขึ้นภายในสํานักงานบัญชีเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขันดานคุณภาพการบริการท่ีใหกับลูกคาท้ังในและนอกประเทศ และท่ีสําคัญ 
ก็คือธุรกิจสํานักงานบัญชียังเปนธุรกิจท่ีใหบริการซ่ึงอยูภายใตขอตกลงการเปดเสรีทางการค า
บริการระหวางประเทศขององคการคาโลก นั่นหมายความวานักธุรกิจของประเทศสมาชิกองคการ
คาโลกสามารถเขารวมลงทุนหรือเปดสํานักงานบัญชีในประเทศไทยได และในขณะเดียวกันนัก
ธุรกิจของประเทศไทยก็สามารถท่ีจะเขาไปลงทุนหรือเปดสํานักงานบัญชีในประเทศอ่ืนท่ีเปน
สมาชิกขององคการคาโลกไดเชนเดียวกัน  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสํานักงานบัญชีในประเทศไทยตอง
ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล   เพ่ือเตรียมพรอมเขาสูการแขงขันในเวทีโลก 
 

ซ่ึงในปจจุบันรัฐบาลไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยก็มิไดนิ่ง นอนใจ   
พยายามยกระดับมาตรฐานของสํานักงานบัญชีในประเทศไทยดวยการจัดใหมีโครงการรับรอง
คุณภาพของสํานักงานบัญชี  โดยใชตัวช้ีวัดจากนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  ตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี  
พ.ศ.2550   ซ่ึงประกอบดัวย 1) ความรับผิดชอบของผูบริหาร  2) ขอกําหนดจรรยาบรรณของ
สํานักงานบัญชี  3) กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี  4) การจัดการทรัพยากร
ของสํานักงานบัญชี  5)  การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี  6)  การติดตามตรวจสอบของสํานักงาน
บัญชี  และ 7) การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี   โดยปจจัยเหลานี้จะชวยทําใหสํานักงานบัญชี
มีแนวทางในการพัฒนาการใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพตอไปในอนาคต 
 
 นอกจากนี้คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี ก็เปนเสมือนกลไกหลักท่ีสําคัญอีก 
อยางหนึ่งในการใหบริการลูกคาของสํานักงานบัญชี  นอกเหนือจากนโยบายและกระบวนการของ
สํานักงานบัญชี  เนื่องจากผลงานท่ีสํานักงานบัญชีสงมอบใหลูกคาเปนผลสําเร็จมาจากความรูความ
ความสามารถและจรรยาบรรณของผูทําบัญชี  ในการทําใหลูกคาเกิดความเช่ือม่ันในความถูกตอง 
ครบถวนของขอมูลท่ีผูทําบัญชีในสํานักงานบัญชีจัดทําให เพ่ือนําไปใชในการวางแผนกลยุทธ และ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของธุรกิจ  ดังนั้นคุณสมบัติผูทําบัญชี
ของสํานักงานบัญชีจึงเปนอีกปจจัยหนึ่ง ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการบริการของสํานักงาน
บัญชี 
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย ผลลัพธท่ีไดจากการวิจัยสามารถ
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ท่ีจะนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี เพ่ือนําไปสูการ
และพัฒนาและยกระดับคุณภาพสํานักงานบัญชีใหมีมาตรฐานสากลสามารถเขาไปแขงขันในเวที
โลกได อีกท้ังยังชวยสงเสริมใหการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมภายใตการใช
ขอมูลท่ีสํานักงานบัญชีจัดทําให มีประสิทธิภาพซ่ึงสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ
สรางความเช่ือม่ันใหกับผูใชบริการท้ังในและนอกประเทศ และท่ีสําคัญคือการดําเนินงานท่ียั่งยืน
ของสํานักงานบัญชีในอนาคต 
  
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

(1) เพ่ือศึกษาคุณสมบัติสํานักงานบัญชีในประเทศไทย 
(2) เพ่ือศึกษาคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย 
(3) เพ่ือศึกษานโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย 
(4) เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย 
(5) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  

 
1.3 สมมุติฐานการวิจัย 
 

(1) คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของ 
       สํานักงานบัญชี 

(2) นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการ 
       ของสํานักงานบัญชี  

(3) รูปแบบของสํานักงานบัญชีตางกันคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีตางกัน 
(4) รูปแบบของสํานักงานบัญชีตางกันนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี 
       ตางกัน 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศ
ไทย ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากความคิดเห็นของหัวหนาสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยจํานวน 2,551 แหง (ขอมูล ณ 
เดือนพฤษภาคม 2551)  
 
1.5 นิยามคําศัพท 
 

สํานักงานบัญชี     หมายถึงธุรกิจท่ีใหบริการดานการทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี     หมายถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชีตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  โดยปจจัยหลักมีอยู
ดวยกัน 7 ดาน (ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา , 2550)  ประกอบดวย 1) ความรับผิดชอบของ
ผูบริหาร  2) ขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี  3) กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของ
สํานักงานบัญชี  4) การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี  5) การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี  
6) การติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี และ 7) การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี    

 
คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี   หมายถึงผลสําเร็จของการทํางานใหลูกคาจาก  

การรับรูของสํานักงานบัญชีโดยใชแนวคิดและทฤษฎีของ Parasuraman, A.,Zeithaml ซ่ึงเปนผู
คิดคนเครื่องมือท่ีใชวัดคุณภาพการบริการ 5 มิติ  ประกอบดวย 1) การตอบสนองตอลูกคา 
(Respeonsiveness) 2) การใหความเช่ือม่ันตอลูกคา (Assurance)  3) การดูแลเอาใจใสตอลูกคา 
(Empathy) 4) ภาพลักษณของธุรกิจ  (Tangibles) และ 5) ความนาเช่ือถือของธุรกิจ (Reliability) 
 

คุณสมบัติของสํานักงานบัญชี      หมายถึงคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีท่ีสามารถยื่น 
  ขอรับหนังสือรับรองคุณภาพตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย พ.ศ.2550 
 
 คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี        หมายถึงความรูความสามารถและคานิยม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาระหวาง
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ประเทศสําหรับวิชาชีพบัญชี (International Accounting Education Standard: IAES) ซ่ึง
ประกอบดวยคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของผูทําบัญชี 3 ดาน ไดแก 1) ดานความรูในวิชาชีพ  2)ดาน
ทักษะในวิชาชีพ และ 3)ดานคานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

(1) สํานักงานบัญชีและผูทําบัญชีในสํานักงานบัญชีสามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษาไป
เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานสากล  ซ่ึงจะสงผล
ตอการวางแผนธุรกิจของกิจการขนาดกลางและขนาดยอมในการการจัดหาเงินทุน  
การตัดสินใจลงทุน  และการวางแผนภาษี   เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใน
อนาคต 

(2) กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  สามารถวิเคราะหความเปนไปไดในการ
จัดทําโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 

(3) สถาบันการศึกษาท่ีมีหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสามารถใชเปนแนวทางในการจัดอบรม
ใหความรูแกสํานักงานบัญชี  และผูทําบัญชีในสํานักงานบัญชีใหมีคุณภาพเปนท่ี
ยอมรับตอสาธารณะชน  และลูกคาท่ีมาใชบริการ 

 
1.7  กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
        ตัวแปรอิสระ (Independent variable)             ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

 
 

นโยบายและกระบวนการ
ของสํานักงานบัญชี 

คุณสมบัติผูทําบัญชีของ
สํานักงานบัญชี 

รูปแบบของ 
สํานักงานบัญชี 

คุณภาพการบริการ
ของสํานักงานบัญชี 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  เพ่ือนํามาใชเปนกรอบและแนวทางในการการศึกษาปจจัยท่ี
สงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย ดังนี้คือ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 
4. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี 
5. แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ  (Concepts  of  Services  ) 

 
 2.1.1 ความหมายและลักษณะของการบริการ 
 การบริการ (Service)  คือกระบวนการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการสงมอบบริการ
ใหลูกคา  โดยลักษณะท่ีสําคัญ 4 ลักษณะดังนี้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ,2541) 

(1) จับตองไมได  (Intangible)  ไมมีลักษณะทางกายภาพ  ลูกคาไมสามารถทราบ 
ลวงหนาไดวาตนเองจะไดรับบริการในรูปแบบใด   เนื่องจากบริการเปนผลการปฏิบัติงาน 
(Performance)  มากกวาเปนวัตถุ (Objects)  ไมสามารถสัมผัส  หรือเห็นไดเหมือนสินคา  อาศัย
ประสบการณท่ีเคยไดรับบริการมาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใชบริการ   ดังนั้นผูใหบริการ
จําเปนตองสรางแรงจูงใจใหลูกคาตัดสินใจซ้ือบริการไดเร็วขึ้น  ไดแก  

 สถานท่ี (Place)  จัดเตรียมสถานท่ีใหมีความคลองตัวในการบริการลูกคา  
สะอาดกวางขวาง  มีท่ีนั่งเพียงพอ  มีบรรยากาศด ี

 บุคคล (People)  พนักงานตองมีบุคลิกภาพท่ีดี  สุภาพ ออนนอมถอมตน  
และเต็มใจท่ีจะใหบริการลูกคา 
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 เครื่องมือ (Equipment)   อุปกรณภายในสํานักงานจะตองทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ  มีการใหบริการท่ีรวดเร็ว เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจ 

 วัสดุส่ือสาร (Communication)  ส่ือโฆษณาและเอกสารการโฆษณาตาง ๆ 
จะตองสอดคลองกับลักษณะของการบริการ และลักษณะของลูกคา 

 สัญลักษณ (Symbols)   ตราสินค า หรือ เครื่ องหมายการคาตอง ส่ือ
ความหมายของการบริการไดดี 

 ราคา (Price) การกําหนดราคาการใหบริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับ
การใหบริการชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการท่ีแตกตางกัน 
 

(2) ไมสามารถแบงแยกการใหบริการได (Inseparability)  การบริการเปนการผลิตและ 
การบริโภคในเวลาเดียวกัน  ผูใหบริการไมสามารถใหบริการลูกคาพรอมกันหลายรายในเวลา
เดียวกันได  เนื่องจากลักษณะของลูกคาไมเหมือนกัน   
 

(3) ไมแนนอน (Variability)  ลักษณะของการบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูใหบริการ 
เปนใคร  จะใหบริการเม่ือไร ท่ีไหน และอยางไร  เชน อาจารยผูสอนในช่ัวโมงท่ีอารมณดีมีการ
เตรียมตัวดีจะสอนดี  ในช่ัวโมงท่ีอารมณไมปกติและขาดการเตรียมตัว  คุณภาพการสอนจะต่ํา  
ดังนั้นผูใหบริการจะตองมีการควบคุมคุณภาพ 2 ขั้นตอนคือ 

 ตรวจสอบ คัดเลือก และฝกอบรมพนักงานท่ีใหบริการ 
 สรางความพึงพอใจใหลูกคา  โดยรับฟงคําแนะนําและขอเสนอแนะของ

ลูกคา  การสํารวจขอมูลของลูกคา  และการเปรียบเทียบ ทําใหไดรับขอมูล
เพ่ือการแกไขปรับปรุงบริการใหดีขึ้น 
 

(4) ไมสามารถเก็บไวได (Perishability)  บริการไมสามารถเก็บไวได  จงึมีกําลังการ 
ผลิตท่ีไมใชบางเวลาและบริการไมมีสินคาคงคลัง  ถาความตองการของลูกคามีสมํ่าเสมอ  การ
ใหบริการก็จะไมมีปญหา  แตถาลักษณะความตองการไมแนนอนจะทําใหเกิดปญหาการบริการไม
ทันหรือไมมีลูกคา   
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 2.1.2 ลักษณะการใหบริการของสํานักงานบัญชี 
 สํานักงานบัญชีเปนธุรกิจท่ีใหบริการดานการทําบัญชี  โดยอาจจัดตั้งในรูปแบบบุคคล
ธรรมดา  คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได   (ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2550)  ปจจุบันการ 
ใหบริการของสํานักงานบัญชีมีหลายรูปแบบนอกเหนือจากการทําบัญชี และตรวจสอบบัญชีให
ลูกคาแลว  สํานักงานบัญชีบางแหงยังมีการใหบริการลูกคาเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาในดาน
กฎหมาย   ภาษี  และการวางแผนธุรกิจ  ซ่ึงเปนการสรางทางเลือกใหกับลูกคา  โดยท่ีสําคัญจะทําให
สํานักงานบัญชีลดปญหาเกี่ยวกับตนทุนสูญเปลาในบางชวงเวลาท่ีไมมีลูกคามาใชบริการดานการ
ทําบัญชี   
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  (Concept  of  Service  Quality  ) 
 
 คุณภาพการบริการ (Service  Quality) การสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพใหลูกคาเปนปจจัย
ท่ีสําคัญในการท่ีจะทําใหธุรกิจใหบริการประสบความสําเร็จในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันทีเกิดการ
ชลอตัวของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงมีผลกระทบไปท่ัวโลก   ดังนั้นการใหบริการท่ีมี
คุณภาพอาจเปนหนทางหนึ่งท่ีจะกระตุนใหลูกคาตัดสินใจเลือกซ้ือบริการ  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการ
จางงาน  และเกิดรายไดทุกภาคสวนไมวาจะเกษตรกรรม  หรือ  อุตสาหกรรม  รวมไปถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้นธุรกิจใหบริการจึงตองพยายามสรางผลผลิตของการบริการใหมีความ
แตกตางไปจากคูแขงขัน  โดยตองเสนอคุณภาพการบริการตามท่ีลูกคาคาดหวังไวซ่ึงอาจเกิดจาก
ประสบการณในอดีตท่ีลูกคาเคยไดรับ  จากการพูดปากตอปาก  หรือจากการโฆษณาของธุรกิจ
ใหบริการเอง  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ ,2541)   ในการพิจารณาเลือกซ้ือบริการลูกคาจะพิจาณา
ถึงคุณภาพการบริการท่ีลูกคาตองการโดยพิจารณาจาก 1)ความคาดหวังของลูกคา  ในการไดรับ
บริการขั้นพ้ืนฐาน  ไดแกความสะอาด  ความสะดวกสบาย และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ   และ
การไดรับบริการเสริม  ระหวางรอรับบริการ  ไดแก สระวายน้ํา  สวนหยอม  หองดูหนังฟงเพลง  
เปนตน   2) จากการสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพเหนือกวาคูแขงขัน   3) จากภาพลักษณของธุรกิจ  
และ 4) จากนวัตกรรมใหม ๆ ของการบริการท่ีแตกตางไปจากการบริการของคูแขงขัน     
 
 ดังนั้นเม่ือคุณภาพการบริการเปนปจจัยท่ีสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ
ใหบริการ  ในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและนําไปสูการตัดสินใจซ้ือบริการ  Professor  
Berry  และคณะ จึงไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของงานบริการเพ่ือคนควาอะไรท่ีจัดวาเปน 
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ตัวตัดสินระดับคุณภาพของการบริการในสายตาของผูใชบริการหรือลูกคา (วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน 
,2545)  ซ่ึงปจจัยดังกลาวประกอบดวย 

1. Reliability  หรือความเช่ือถือไดในคุณลักษณะหรือมาตรฐานการใหบริการ 
2. Responsiveness  หรือความตอบสนอง / การสนองตอบตอความตองการหรือ

ความรูสึกของลูกคา 
3. Competence  หรือความสามารถ / สมมรรถนะในการใหบริการอยางรอบรู ถูกตอง

เหมาะสมและเช่ียวชาญรูจริง 
4. Access  หรือการเขาถึงงาย การใชบริการไดอยางไมยุงยาก 
5. Courtesy  หรือความสุภาพ  เคารพนบนอบ  ความออนนอมใหเกียรติและมีมารยาท

ท่ีดีของบริการ 
6. Communication  หรือความสามารถและสมบูรณในการส่ือความและสัมพันธกับ

ลูกคา  ทําใหลูกคาทราบ  เขาใจ  และไดรับคําตอบในขอสงสัย หรือความไมเขาใจ
ตาง ๆ ไดอยางกระจางชัด 

7. Creditability  หรือความเช่ือถือได  ความมีเครดิตของผูใหบริการ 
8. Security  หรือความม่ันคงปลอดภัย  อบอุนสบายใจของลูกคาในขณะใชบริการ 
9. Customer  Understanding  หรือความเขาอกเขาใจในลูกคา  เอาใจลูกคามาใสใจตน 
10. Tangibles หรือ สวนท่ีสัมผัสได  และรับรูไดทางกายภาพของปจจัยการบริการ 

 
 งานวิจัยของ Professor  Berry  และคณะไดถูกนํามาพัฒนาเปนเครื่องมือท่ีใชวัดคุณภาพ
การบริการท่ีเรียกวา  “SERVQUAL”     โดย  Parasuraman et  al. (1988)  ซ่ึงเปนบุคคลหนึ่งท่ีอยูใน
คณะวิจัยของ Professor  Berry    ภายใตแนวคิดท่ีวาการวัดคุณภาพการบริการตางจากการวัด
คุณภาพของสินคาท่ัว ๆ ไป   เนื่องจากลักษณะของการบริการเปนส่ิงท่ีไมมีตัวตน  รูปแบบการ
บริการไมแนนอนเปล่ียนแปลงไปตามความตองการของลูกคา  โดยเฉพาะการใหบริการลูกคาแตละ
รายแตกตางกัน เนื่องจากในการใหบริการลูกคาจะเขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการใหบริการ
ดวย   ดังนั้น  “SERVQUAL”    จึงเปนเครื่องมือท่ีใชวัดคุณภาพการบริการใน 5 มิติ   (Zeithaml  et  
al.,  1990:176  Brensinger  and  Lambert, 1990,  Crompton  and  MacKay, 1989 , ยุพาวรรณ  
วรรณวาณิชย, 2548)  ประกอบดวย 
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1. ตอบสนองตอลูกคา/ความรับผิดชอบตอลูกคา (Responsiveness)   เปนผล 
สะทอนมาจากการปฏิบัติตามขอตกลงท่ีจะใหบริการ  การวัดคุณภาพงานบริการในดานนี้จะ
เกี่ยวของกับความสนใจหรือความพรอมในการทํางานของพนักงานผูใหบริการ    โดยตองมีความ
ตั้งใจและเต็มใจใหบริการดวยความรวดเร็ว  เต็มใจ  และพรอมท่ีจะใหบริการเม่ือลูกคาตองการ 
 

2. ใหความเช่ือม่ันตอลูกคา (Assurance)  เปนภาพรวมของความสามารถ /  
สมรรถนะในการใหบริการอยางรอบรู ถูกตองเหมาะสมและเช่ียวชาญรูจริง (Competence) ความ
สุภาพ   เคารพนบนอบ   ความออนนอมใหเกียรติและมารยาทท่ีดีของการบริการ (Courtesy)   และ
ความปลอดภัยของลูกคาในขณะท่ีมาใชบริการ (Security)   โดยตองทําใหลูกคาม่ันใจและไววางใจ
ทุกครั้งท่ีมาติดตอดวยความสุภาพออนนอม   
 

3. ดูแลเอาใจใสตอลูกคา (Empathy)  ธุรกิจตองเขาใจความตองการของลูกคาและ 
ใหบริการตรงกับความตองการของลูกคา  โดยจัดเตรียมการใหบริการลูกคาท้ังกอนการขาย ระหวาง
ขาย และหลังการขาย  กับลูกคาเปนรายบุคคลดวยความเอาใจใสและถือผลประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ 

4. ภาพลักษณของธุรกิจ (Tangibles)   ประกอบดวยสภาพแวดลอมทางกายภายของ 
ธุรกิจ ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความพรอมของธุรกิจในการใหบริการของลูกคา  อาทิเชน  ความทันสมัย
ของอุปกรณท่ีใชในการใหบริการ  บุคลิกภาพของพนักงาน  ความสวยงานของสถานท่ี และส่ิง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ  
 

5. ความนาเช่ือถือของธุรกิจ (Reliability)  เปนภาพรวมของธุรกิจท่ีแสดงใหลูกคาเห็น 
วาลูกคาจะไดรับบริการครบถวนตามสัญญาท่ีตกลงกันไว  โดยสามารถรักษาระดับการใหบริการได
ตลอดเวลา  ใหบริการตามสัญญาหรือขอตกลงกับลูกคา  เรียกเก็บคาบริการตามขอตกลง  รวมไปถึง
ความถูกตองในการบันทึกขอมูล  
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี   
   (Concept  of  Service Quality  of  Accounting  Firms ) 
 

ตามท่ีไดกลาวไปแลววาสํานักงานบัญชีเปนธุรกิจท่ีใหบริการดานการจัดทําบัญชี   
ตรวจสอบบัญชี ใหคําปรึกษาดานกฎหมาย และภาษี  รวมไปถึงการวางแผนธุรกิจ   ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ี
สําคัญของการบริการของสํานักงานบัญชีคือคุณภาพของงาน  ความรับผิดชอบตอลูกคา  การทํางาน 
ใหเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด  การรักษาความลับ  ความจริงใจและการดูแลเอาใจใสเสมือนหนึ่งเปน
ท่ีปรึกษาคูใจ  (ศิริรัฐ   โชติเวชการ ,2547)  โดยเปนผลมาจากนโยบายและกระบวนการของ
สํานักงานบัญชีท่ีสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีตามแนวคิดของ 
Parasuraman et  al.  ประกอบดวย 
 

1. การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness)     ดวยการดําเนินการตามขอตกลงใน 
สัญญากํากับดูแลความคืบหนาของงาน  ทบทวนผลงานและปรับปรุงแกไขงานกอนสงมอบลูกคา 
 

2. การใหความเช่ือม่ันตอลูกคา (Assurance)   ดวยการปฏิบัติงานตามคูมือการ 
ปฏิบัติงานรักษาความลับของลูกคา  มีวิธีปฏิบัติในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติงานใหลูกคาได  และ
แจงยกเลิกการปฏิบัติงานใหลูกคาทราบลวงหนาในเวลาท่ีเหมาะสม 
 

3. การดูแลเอาใจใสตอลูกคา (Empathy)   ดวยการพิจารณาความรูความสามารถของ 
ผูทําบัญชีท่ีสอดคลองกับธุรกิจของลูกคา  ขอคําแนะนําหรือใชผลงานจากผูเช่ียวชาญในเรื่องท่ีท่ี
ผูทําบัญชีไมแนใจ และรับเรื่องรองเรียนจากลูกคา 
 

4. ภาพลักษณของสํานักงานบัญชี (Tangibles)     ประกอบดวยการมีเครื่องมือและ 
อุปกรณท่ีจําเปนในการจัดทําบัญชีเพียงพอ  มีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีเปนระเบียบ  และมีผูทําบัญชีท่ีมี
คุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ 
 

5. ความนาเช่ือถือของสํานักงานบัญชี (Reliability)   ประกอบดวยการมีระบบติดตาม 
งานท่ีไดรับจากลูกคา  มีหลักฐานการรับเงินคาธรรมเนียมสอดคลองกับขอตกลงในสัญญา  และ
แกไขปญหาอยางมีประสิทธิผลโดยไมเกิดปญหาซํ้าเดิม 
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2.4  แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี 
    (Concept  of  Policy  and  Process of Accounting  Firms) 
 
 เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาสํานักงานบัญชีเปนธุรกิจใหบริการประเภทหนึ่งท่ีอยูใน
ขอตกลงของการเปดเสรีทางการในประเทศกลุมอาเซียน   ซ่ึงมีประเทศไทยเปนประเทศสมาชิกอยู
ดวยนั้นทําใหรัฐบาลประเทศไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสํานักงานบัญชีไหเปนมาตรฐานสากลเพ่ือให
เปนท่ียอมรับและเช่ือถือของผูใชบริการและสาธารณะชน  ดวยการออกประกาศเรื่อง “หลักเกณฑ
และเง่ือนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550”   เพ่ือกําหนดแนวทางการใหบริการดาน
การจัดทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในประเทศไทยใหมีคุณภาพเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
การบัญชี ซ่ึงประกอบดวยนโยบายและกระบวนการของแตละปจจัย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา  
กระทรวงพาณิชย , 2550)  ประกอบดวย 
 

1. ความรับผิดชอบของผูบริหาร  ในการกําหนดนโยบายคุณภาพของสํานักงานบัญชี 
 เพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนธุรกิจ  การจัดการทรัพยากร  การติดตาม ตรวจสอบ  การกําหนด
หนาท่ีความรับผิดชอบ  และการส่ือสารภายในสํานักงานบัญชี  โดยตองดําเนินการภายใต
ขอกําหนดของกฎหมาย  มาตรฐานการบัญชี  จรรยาบรรณ  และความตองการของลูกคา 
 

2. ขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี   ในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส   
อิสระ เท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต  โดยขอมูลท่ีนํามาใชตองมีความถูกตอง ครบถวน 
เพียงพอและเปนปจจุบัน  พิจารณาถึงความเปนอิสระกอนรับงาน  ปฏิบัติงานภายใตกรอบ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต  รวมไปถึงมีความระมัดระวังใน
การปฏิบัติงาน  โดยสํานักงานตองมีการวางแผนและควบคุมปฏิบัติงาน  มีกฎเกณฑและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน  มีการพัฒนาความรูความสามารถของผูทําบัญชีและผูชวยผูทําบัญชีอยางตอเนื่อง  
กําหนดหลักเกณฑและทบทวนขีดความสามารถในการรับงานจากลูกคา 
 

3.  กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี   ในการกําหนดหลักเกณฑ 
ในการคิดคาธรรมเนียมท่ีชัดเจนสําหรับการใหบริการทางดานบัญชีในแตละประเภท  ตองมีการ
จัดทําสัญญาท่ีชัดเจน  โดยระบุกําหนดเวลาสงมอบงานและระยะเวลาจัดเก็บคาธรรมเนียมท่ีชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร 
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4. การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี  ในการวางแผนและจัดหาทรัพยากร 
เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณและบุคลากรใหเพียงพอ  โดยตองกําหนด จัดหา และบํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เครื่องมือและอุปกรณตองมี
ความพรอมใชไมกระทบตอการใหบริการตอลูกคา    มีการกําหนดความรูความสามารถของ
บุคลากรตามตําแหนงงานชัดเจนโดยบุคลากรตองไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมตามสมควรและ
เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย  หากมีการใชผูทําบัญชีภายนอกสํานักงานบัญชี  ตองมี
มาตรการในการควบคุมใหบุคลากรปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี  
มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ 
 

5. การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี   ในการมีคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
บัญชี  ช้ีแจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของงาน  แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  แตงตั้ง
และมอบหมายใหมีผูทําการทบทวนผลงานรวมท้ังนําไปปรับปรุงแกไขกอนสงมอบลูกคา 
 

6. การติดตาม ตรวจสอบของสํานักงานบัญชี  ในการมีกระบวนการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม  หากพบปญหาจากการติดตราตรวจสอบ
ตองนํามาวิเคราะหและดําเนินการแกไขโดยกําหนดแนวทาในการแกไขเพ่ือใหม่ันใจวาจะไมเกิด
ปญหาซํ้าเดิม  และจัดเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวของกับการติดตาม ตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 

7. การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี   ในการติดตามกฎหมายทีเกี่ยวของกับ 
วิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน  จัดเก็บขอมูลของลูกคาและสํานักงานบัญชีในลักษณะท่ีปองกันความ
เสียหาย สูญหาย หรือเส่ือมสภาพ และกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
ในกรณีมีการเก็บขอมูลในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส  ตองกมีการสํารองของมูลตามนรอบระยะเวลาและ
สถานท่ีท่ีเหมาะสม 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 
   (Concepts  of  qualification of the accountants in the Accounting  Firms) 
 
 ในแมบทของการศึกษาสากล(International Education Standard) “ศักยภาพ”  ของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีหมายรวมถึง ความรู ทักษะ  คานิยม ทัศนคติและจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพ  ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีจะชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มความสามารถ  โดยผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองสามารถแสดงใหเห็นวาตนเองมีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ (International Education for Professional Accountants :IES) 
 

2.5.1 ความรูในวิชาชีพบัญชี  (IES 2 )  ประกอบดวย  
(1)  ความรูดานบัญชี และการเงิน  
(2)  ความรูดานองคกรและธุรกิจ   และ  
(3) ความรูและสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 ความรูดานบัญชี และการเงิน  ครอบคลุมการรายงานทางการเงิน  การจัดทํางบประมาณ  
การภาษีอากร  กฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย  และการตรวจสอบบัญชี 
 ความรูดานองคกรและธุรกิจ  ครอบคลุมความรูดานเศรษฐศาสตร  สภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจ  ตลาดทางการเงิน  พฤติกรรมองคกร  การจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ  การตลาด  
และธุรกิจระหวางประเทศ 
 ความรูและสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครอบคลุมความรูพ้ืนฐานในการใช
คอมพิวเตอร  ความรูทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และความสามารถในการออกแบบ
ระบบสารสนเทศ 
 

2.5.2 ทักษะในวิชาชีพบัญชี  (IES 3)   ประกอบดวย  
(1) ทักษะทางปญญา  
(2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงาน  
(3) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  
(4) ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร  และ  
(5) ทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจ 

DPU



15 
 

 ทักษะทางปญญา  ครอบคลุมเกี่ยวกับ ความรู  ความเขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห  
การสังเคราะห  และการประเมิน  โดยสามารถอธิบายหลักและทฤษฎีทางบัญชี  แปลความหมาย
ขอมูลทางบัญชี  เลือกใชวิธีท่ีเหมาะสมในการแกปญหาทางบัญชี  มีวิจารณญาณในการวิเคราะหหา
เหตุผลและสรุปผล 
 ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงาน  ครอบคลุมเกี่ยวกับ ความชํานาญทางตัวเลข  
ความสามารถในการวัดผล  ความสามารถในการรายงานผล  ความสามารถในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ 
 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการตนเอง  ความคิดริเริ่ม 
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร ความสามารถในการจัดการงานให เสร็จทันเวลา  
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณของการทํางาน  และความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงาน  
 ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร    ครอบคลุมเกี่ยวกับ
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การมีมนุษยสัมพันธ  ความสามารถในการประสานงาน
เจรจาหาขอตกลง  ความสามารถในการพูดและเขียนไดตรงประเด็น  ความสามารถในการฟง และ
อานอยางมีประสิทธิภาพ 
 ทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจ  ครอบคลุมเกี่ยวกับ  ความสามารถในการการ
วางแผนเชิงกลยุทธ  การจัดแบงหนาท่ี และภาวะผูนํา 
 

2.5.3 คานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญช ี(IES 4)  
ครอบคลุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักพ้ืนฐานของจรรยาบรรณในเรื่องความซ่ือสัตย   

ขีดความสามารถทางวิชาชีพ  ความใสใจและการรักษาความลับ การทําตามมาตรฐานวิชาการเชิง
ปฏิบัติ  ความอิสระ ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ  การทําหนาท่ีดวยความ
รับผิดชอบ และความรบัผิดชอบตอสังคม 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
         ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของ
สํานักงานบัญชีในประเทศไทย  เพ่ือ 1) ทดสอบความสัมพันธระหวางนโยบายและกระบวนการ
ของสํานักงานบัญชี กับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  2) ทดสอบความสัมพันธระหวาง
คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  3) ทดสอบความ
แตกตางของรูปแบบสํานักงานบัญชีท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  และ 
4) ทดสอบความแตกตางของรูปแบบสํานักงานบัญชีท่ีมีผลกระทบตอนโยบายและกระบวนการ
ของสํานักงานบัญชี  โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนสํานักงานบัญชีท่ีขึ้นทะเบียนตอ 
กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย  และมีสถานประกอบการอยูในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  ภายในเดือนพฤษภาคม  2551   
 
3.2 วิธีการเลือกตัวอยาง 
 

ผูวิจัยไดเลือกตัวอยางสํานักงานบัญชีจํานวน  400 แหง   จากจํานวนสํานักงานบัญชี
ท้ังหมดในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจํานวน 2,551 แหง โดยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบแบง
ช้ันภูมิตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  ไดแกรูปแบบความเปนนิติบุคคล  และ  รูปแบบความเปน
บุคคลธรรมดา และคณะบุคคล   รายละเอียดของจํานวนตัวอยางจําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน
บัญชี  เปนดังนี ้

 
 

DPU



17 
 

 

รูปแบบของสํานักงานบัญชี   จํานวนตัวอยาง (สํานักงาน) 
นิติบุคคล     178 
บุคคลธรรมดาและคณะบุคคล   222 

   รวม     400 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของหัวหนาสํานักงานบัญชี  
โดยแบงคําถามออกเปน 5 สวน (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก)  มีรายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ี 1  ครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสํานักงานบัญชี 
สวนท่ี 2 ครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 
สวนท่ี 3 ครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี 
สวนท่ี 4 ครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 
สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูตอบแบบสอบถาม 

 
3.4 ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม 
 

(1) ศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี จากตํารา บทความ 
และงานวิจัย โดยนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและจัดทําแบบสอบถามเพ่ือใชใน
การศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย   

(2) นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหหัวหนาสํานักงานบัญชีจํานวน 5 ทาน และผูทรง  
คุณวุฒใินสาขาการบัญชีอีก 1 ทาน ตรวจสอบเพ่ือขอคําแนะนําในการปรับปรุงแบบสอบถามให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย 

(3) ปรับปรุงแบบสอบถาม และนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 ตัวอยางเพ่ือให 
แนใจวาผูตอบแบบสอบถามจะสามารถเขาใจคําถามอยางชัดเจน 

(4) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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3.5   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพ
การบริการของสํานักงานบัญชี ในประเทศไทย จากขอมูลดังตอไปนี ้

ขอมูลทุติยภูมิไดจากศึกษาคนควาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพการบริการของสํานักงาน 
บัญชี  นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี  จาก
ตํารา บทความและงานวิจัย 

ขอมูลปฐมภูมิไดจากการสํารวจความคิดเห็นของหัวหนาสํานักงานบัญชีเกี่ยวกับปจจัย  
ท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  จากแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น  
 
3.6  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิเคราะหขอมูล   ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความครบถวนของขอมูลใน
แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดท้ัง 110 ชุด  และทําการลงรหัสขอมูลเพ่ือนําไปทําการวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยมีสถิติท่ีใชในการวิจัย ดังนี้คือ 
 

3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ประกอบดวยการหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ(Percentage) คาเฉล่ีย(Mean)  และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี ้
(1) แจกแจงความถ่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ ของสํานักงานบัญชี 
(2) แจกแจงความถ่ีและหาคาเฉล่ียความคิดเห็นของหัวหนาสํานักงานบัญชีเกี่ยวกับ 

ก. คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 
ข. นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี 
ค. คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 
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ก. ในการวัดคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีซ่ึง 
ประกอบดวยคุณสมบัติ 3 ดาน ไดแก 1) ดานความรูในวิชาชีพ  2) ดานทักษะในวิชาชีพ และ3) ดาน
คานิยมจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ใชการแบงระดับคะแนนแบบ Rating Scale ของ  Likert   ออกเปน 
5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง  ดีมาก 
4 หมายถึง  คอนขางดี 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  คอนขางไมดี 
1 หมายถึง  ไมดีเลย 

และกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติผูทําบัญชีของ
สํานักงานบัญชีดังนี้คือ 

คาเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง มีความรู/ทักษะ/คานิยมจรรยาบรรณในวิชาชีพดีมาก 
คาเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง มีความรู/ทักษะ/คานิยมจรรยาบรรณในวิชาชีพคอนขางดี 
คาเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง มีความรู/ทักษะ/คานิยมจรรยาบรรณในวิชาชีพปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความรู/ทักษะ/คานิยมจรรยาบรรณในวิชาชีพคอนขางไมดี 
คาเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความรู/ทักษะ/คานิยมจรรยาบรรณในวิชาชีพไมดีเลย 
 

ข. ในการวัดคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการของสํานักงาน  
บัญชีซ่ึงประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ 7 ดาน ไดแก 1) ความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและ
กระบวนการของสํานักงานบัญชี 2) ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของ
สํานักงานบัญชี  3)ความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี  4) 
ความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี  5)ความสามารถดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชี  6)ความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี  และ 7) 
ความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชีใชการแบงระดับคะแนนแบบ Rating 
Scale ของ Likert   ออกเปน 5 ระดับ เชนเดียวกัน ดังนี้ 

5  หมายถึง  ทําครบถวน 
4 หมายถึง  ทําเปนสวนใหญ 
3 หมายถึง  ทําประมาณครึ่งหนึ่ง 
2 หมายถึง  ทําเปนสวนนอย 
1 หมายถึง  ไมทําเลย 
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และกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการ
ของสํานักงานบัญชีดังนี้คือ 

คาเฉล่ีย 4.21 – 5.00     หมายถึง ทําครบถวน หรือมีความสามารถมาก 
คาเฉล่ีย 3.41 – 4.20     หมายถึง ทําเปนสวนใหญ หรือมีความสามารถคอนขางมาก 
คาเฉล่ีย 2.61 – 3.40     หมายถึง ทําประมาณครึ่งหนึ่ง หรือมีความสามารถปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.81 – 2.60     หมายถึง ทําเปนสวนนอย หรือมีความสามารถคอนขางนอย 
คาเฉล่ีย 1.00 – 1.80     หมายถึง ไมทําเลย หรือมีความสามารถนอย 
 

ค. ในการวัดคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี    ซ่ึง 
ประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ 5 ดาน ไดแก 1) ดานการตอบสนองตอลูกคา 2)ดานการใหความเช่ือม่ัน
ตอลูกคา  3)ดานการดูแลเอาใจใสตอลูกคา  4) ดานภาพลักษณของสํานักงานบัญชี และ  5)ดาน
ความนาเช่ือถือของสํานักงานบัญชี  ใชการแบงระดับคะแนนแบบ Rating Scale ของ Likert   
ออกเปน 5 ระดับ เชนเดียวกัน ดังนี้ 

5 หมายถึง  ทําครบถวน 
4 หมายถึง  ทําเปนสวนใหญ 
3 หมายถึง  ทําประมาณครึ่งหนึ่ง 
2 หมายถึง  ทําเปนสวนนอย 
1 หมายถึง  ไมทําเลย  

และกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของ
สํานักงานบัญชีในปจจัยแตละดานดังนี้คือ 

คาเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง  ทําครบถวน หรือ มีคุณภาพสูงมาก 
คาเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง  ทําเปนสวนใหญ หรือ มีคุณภาพคอนขางสูง 
คาเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง  ทําประมาณครึ่งหนึ่ง หรือ มีคุณภาพปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง  ทําเปนสวนนอย หรือ มีคุณภาพคอนขางต่ํา 
คาเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง  ไมทําเลย หรือ มีคุณภาพต่ํามาก 

 
3.6.2 การทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม 

 การทดสอบความความเช่ือถือไดของแบบสอบถามท่ีใชเปนเครื่องมือวัดคาตัวแปรท่ีอยู
ในรูปมาตรวัดแบบเรียงอันดับ  พิจารณาจากคา  Cronbach  Alpha ซ่ึงควรมีคามากกวา 0.6 จึงจะถือ
วามีความเช่ือถือได (Gliem and Gliem , 2003)   
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3.6.3 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 
(1) ใชการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation  analysis) และการวิเคราะหถดถอย 

เชิงซอน (Multiple Regression analysis) เพ่ือวัดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Independent 
variable)   ซ่ึงประกอบดวยคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี       นโยบายและกระบวนของ
สํานักงานบัญชี      กับตัวแปรตาม (Dependent variable) คือคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 
   (2) ใชการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) ทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉล่ียคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี      และตัวแปรนโยบายและกระบวนการของ
สํานักงานบัญชี   
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยทําการสงแบบสอบถามเปนหัวหนาสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพ 

มหานครและปริมณฑล จํานวน 400 ราย และไดรับแบบสอบถามกลับมาท้ังส้ินจํานวน 110 ราย คิด
เปนรอยละ 27.50  เม่ือจําแนกตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี เปนดังนี ้

รูปแบบของสํานักงานบัญชี

นิติบุคคล 178 55 30.90
บุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 222 55 24.77

รวม 400 110 27.50

จํานวน
แบบสอบถามที่

จัดสง

จํานวน
แบบสอบถามที่

ตอบกลับ

รอยละของ
แบบสอบถามที่

ตอบกลับ

 
 
 
4.1  คุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่นํามาใชในการวิเคราะห 
 
 4.1.1 จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญช ี

จากผลการศึกษาคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีดานจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ตามตารางท่ี 1 พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีจํานวนลูกคาไมเกิน 100 ราย มากท่ีสุด จํานวน 93  
แหง หรือคิดเปนรอยละ  84.50   รองลงมาคือมีลูกคามากกวา 100 ราย จํานวน 17 แหง คิดเปนรอย
ละ 15  เม่ือจําแนกจํานวนลูกคา ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีจํานวนลูกคาไมเกิน100 ราย มากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 78.18  และ มีลูกคามากกวา 100 ราย คิดเปนรอยละ 21.82   สําหรับ 
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สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีจํานวนลูกคาไมเกิน 100 ราย 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 90.91  และมีจํานวนลูกคามากกวา 100 ราย คิดเปนรอยละ 9.09  

 
ตารางที่ 1  รอยละของสํานักงานบัญช ี จําแนกตามจํานวนลูกคาและรูปแบบของสํานักงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ไมเกิน 100 ราย 43 78.18 50 90.91 93 84.50
มากกวา 100 ราย 12 21.82 5 9.09 17 15.50

รวม 55 100.00 55 100.00 110 100.00

รูปแบบของสํานักงาน

นิติบุคคล
บุคคลธรรมดาและ

คณะบุคคล
รวม

จํานวนลูกคา(ราย)

 
 
 4.1.2  ระยะเวลาการดําเนินงาน 

จากผลการศึกษาคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีดานระยะเวลาการดําเนินงานของ 
สํานักงานบัญชีตามตารางท่ี 2  พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีระยะเวลาในการดําเนินงานมากกวา 
10 ป ขึ้นไปมากท่ีสุด จํานวน 59 แหง คิดเปนรอยละ 53.60 รองลงมาคือมีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานมากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป จํานวน 26 แหง คิดเปนรอยละ 23.60 และมีระยะเวลาใน
การดําเนินงานไมเกิน 5 ป จํานวน 25 แหง คิดเปนรอยละ 22.70  เม่ือจําแนกระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน  ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีระยะเวลาในการดําเนินงานมากกวา 10 ป ขึ้นไป
มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 45.45  รองลงมาคือมีระยะเวลาในการดําเนินงานไมเกิน 5 ป และมากกวา 5
ป แตไมเกิน 10 ป คิดเปนรอยละ 27.27 เทากัน  สําหรับ 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีระยะเวลาในการดําเนินงาน
มากกวา 10 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.82  รองลงมาคือมีระยะเวลาในการดําเนินงานมากกวา 5 
ป แตไมเกิน 10 ป คิดเปนรอยละ 20.00 และมีระยะเวลาในการดําเนินงานไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 
18.18   
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ตารางที่ 2 รอยละของสํานักงานบัญช ีจําแนกตามระยะเวลาการดําเนินงานและรูปแบบของ 
     สํานักงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ไมเกิน 5 15 27.27 10 18.18 25 22.70
มากกวา 5  แตไมเกิน 10 15 27.27 11 20.00 26 23.60
มากกวา 10  ข้ึนไป 25 45.45 34 61.82 59 55.20

รวม 55 100.00 55 100.00 110 100.00

ระยะเวลาการดําเนินงาน(ป) นิติบุคคล
บุคคลธรรมดาและ

คณะบุคคล
รวม

รูปแบบของสํานักงาน

  
 
 4.1.3  จํานวนผูชวยผูทําบัญช ี

จากผลการศึกษาคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีดานจํานวนผูชวยผูทําบัญชีของ
สํานักงานบัญชี  ตามตารางท่ี 3  พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีจํานวนผูชวยผูทําบัญชีมากกวา 5 
คนขึ้นไป มากท่ีสุดจํานวน 44 แหง คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาคือมีจํานวนผูชวยผูทําบัญชี
มากกวา 2 คนแตไมเกิน 5 คน จํานวน 38 แหง คิดเปนรอยละ 34.50 มีจํานวนผูชวยผูทําบัญชีไมเกิน 
2 คน จํานวน 18 แหง คิดเปนรอยละ 16.40  และไมมีผูชวยผูทําบัญชี จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 
9.10  ตามลําดับ   เม่ือจําแนกจํานวนผูชวยผูทําบัญชี  ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 

 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีจํานวนผูชวยผูทําบัญชีมากกวา 5 คนขึ้นไป มาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 52.73 รองลงมาคือมีผูชวยผูทําบัญชีมากกวา 2 คน แตไมเกิน5 คน  คิดเปนรอย
ละ 38.18  มีผูชวยผูทําบัญชีไมเกิน 2 คน คิดเปนรอยละ 7.27  และไมมีผูชวยผูทําบัญชี คิดเปนรอย
ละ 1.82  ตามลําดับ  สําหรับ 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีจํานวนผูชวยผูทําบัญชีไมเกิน 
2 คนและมากกวา 2 คน แตไมเกิน  5 คน มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 30.91 รองลงมาคือมีผูชวยทําบัญชี
มากกวา 5 คนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 27.27 และไมมีผูชวยผูทําบัญชี คิดเปนรอยละ 10.91 ตามลําดับ 
 

DPU



25 
 

ตารางที่ 3 รอยละของสํานักงานบัญช ี จําแนกตามจํานวนผูชวยผูทําบัญชแีละรูปแบบของสํานักงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ไมมีผูชวยผูทําบัญชี 4 7.27 6 10.91 10 9.10
มี  ไมเกิน 2 คน 1 1.82 17 30.91 18 16.40
มีมากกวา 2 คน แตไมเกิน 5 คน 21 38.18 17 30.91 38 34.50
มี   มากกวา 5 คนข้ึนไป 29 52.73 15 27.27 44 40.00

รวม 55 100.00 55 100.00 110 100.00

รูปแบบของสํานักงาน

นิติบุคคล บุคคลธรรมดาและ
คณะบุคคล

รวม
              จํานวนผูชวยผูทําบัญชี

 
  
 4.1.4  ลักษณะการปฏิบัติงานของผูชวยผูทําบัญชี 

จากผลการศึกษาคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีดานลักษณะการปฏิบัติงานของผูชวย
ผูทําบัญชี  ตามตารางท่ี 4  พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีผูชวยผูทําบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลาทุกคน
มากท่ีสุดจํานวน 72 แหง คิดเปนรอยละ 72.00  รองลงมาคือปฏิบัติงานเต็มเวลาบางคนจํานวน 14 
แหง คิดเปนรอยละ 14.00  และไมเต็มเวลาทุกคน จํานวน 14 แหง คิดเปนรอยละ 14.00  ตามลําดับ 
เม่ือจําแนกลักษณะการปฏิบัติงานของผูชวยผูทําบัญชี  ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 

 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีผูชวยผูทําบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลาทุกคนมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 80.39 รองลงมาคือปฏิบัติงานเต็มเวลาบางคน คิดเปนรอยละ 15.69 และปฏิบัติงาน
ไมเต็มเวลาทุกคน คิดเปนรอยละ 3.92 ตามลําดับ  สําหรับ 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีผูชวยผูทําบัญชีปฏิบัติงาน
เต็มเวลาทุกคนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 63.27 รองลงมาคือปฏิบัติงานไมเต็มเวลาทุกคน คิดเปนรอย
ละ 24.49 และปฏิบัติงานเต็มเวลาบางคน คิดเปนรอยละ 12.24 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4  รอยละของสํานักงานบัญช ี จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของผูชวยผูทําบัญชแีละ 
     รูปแบบของสํานักงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ปฏิบั ติงานเต็มเวลาบางคน 8 15.69 6 12.24 14 14.00
ปฏิบั ติงานเต็มเวลาทุกคน 41 80.39 31 63.27 72 72.00
ปฏิบั ติงานไมเต็มเวลาเวลาทุกคน 2 3.92 12 24.49 14 14.00

รวม 51 100.00 49 100.00 100 100.00

นิติบุคคล
บุคคลธรรมดาและ

คณะบุคคล
รวม

รูปแบบของสํานักงาน
               ลักษณะการปฏิบัติงาน             

  ของผูชวยผูทําบัญชี

 
  
 4.1.5  คุณวุฒิของผูชวยผูทําบัญชีในสาขาการบัญช ี

 จากผลการศึกษาคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีดานคุณวุฒิของผูชวยผูทําบัญชีในสาขา
การบัญชี ตามตารางท่ี 5  พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีผูชวยผูทําบัญชีท่ีมีคุณวุฒิในสาขาการ
บัญชีระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 95 แหง คิดเปนรอยละ 72.52 รองลงมาคือมีคุณวุฒใินสาขา
การบัญชีต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 31 แหง คิดเปนรอยละ 23.66  และ ไมมีคุณวุฒิในสาขาการบัญชี 
จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 3.82   ตามลําดับ  เม่ือจําแนกคุณวุฒิของผูชวยผ้ืทําบัญชีในสาขาการ
บัญชี  ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 

 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีผูชวยผูทําบัญชีท่ีมีคุณวุฒิในสาขาการบัญชีระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.00  รองลงมาคือมีคุณวุฒใินสาขาการบัญชีต่ํากวาปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 20.59 และไมมีคุณวุฒิในสาขาการบัญชี คิดเปนรอยละ 4.41  ตามลําดับ  สําหรับ 
 

สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีผูชวยผูทําบัญชีท่ีมีคุณวุฒิใน
สาขาการบัญชีระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 69.84 รองลงมาคือมีคุณวุฒิในสาขาการ
บัญชีต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 26.98 และไมมีคุณวุฒิในสาขาการบัญชี คิดเปนรอยละ 8.51  
ตามลําดับ 
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ตารางที่5  รอยละของสํานักงานบัญชจํีาแนกตามคุณวุฒิของผูชวยผูทําบัญชใีนสาขาการบัญช ีและ 
    รูปแบบของสํานักงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ไมมีคุณวุฒิในสาขาการบัญชี 3 4.41 2 3.17 5 3.82
ตํ่ากวาปริญญาตรี 14 20.59 17 26.98 31 23.66
ระดับปริญญาตรี 51 75.00 44 69.84 95 72.52

รวม 68 100.00 63 100.00 131 100.00

รูปแบบของสํานักงาน
รวมบุคคลธรรมดาและ

คณะบุคคล
 คุณวุฒิของผูชวยผูทําบัญชีใน

สาขาการบัญชี
นิติบุคคล

 
  
 
 4.1.6  คุณวุฒิของหัวหนาสํานักงานบัญช ี

จากผลการศึกษาคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีดานคุณวุฒิของหัวหนาสํานักงานบัญชี 
ในสาขาการบัญชี ตามตารางท่ี 6  พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีหัวหนาสํานักงานบัญชีท่ีมีคุณวุฒิ
ในสาขาการบัญชีระดับปริญญาตรี มากท่ีสุดจํานวน 84 แหง คิดเปนรอยละ 76.40  รองลงมาคือมี
คุณวุฒิในสาขาการบัญชีระดับปริญญาโท จํานวน 21 แหง คิดเปนรอยละ 19.10     และมีคุณวุฒิใน
สาขาการบัญชีต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน 5 แหง   คิดเปนรอยละ 4.50  ตามลําดับ  เม่ือจําแนกคุณวุฒิ
ของหัวหนาสํานักงานบัญชี  ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 
 

สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีหัวหนาสํานักงานบัญชีท่ีมีคุณวุฒิในสาขาการ
บัญชีระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 72.73  รองลงมาคือมีคุณวุฒิในสาขาการบัญชีระดับ
ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 21.82 และมีคุณวุฒิในสาขาการบัญชีต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
5.45 ตามลําดับ  สําหรับ 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีหนาสํานักงานบัญชีท่ีมี

คุณวุฒิในสาขาการบัญชีระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 80.00 รองลงมาคือมีคุณวุฒิใน
สาขาการบัญชีระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 16.36 และมีคุณวุฒิในสาขาการบัญชีต่ํากวาปริญญา
ตรี คิดเปนรอยละ 3.64 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6  รอยละของสํานักงานบัญช ี จําแนกตามคุณวุฒิของหัวหนาสํานักงานบัญชีในสาขาการ 
                  บัญชแีละรูปแบบของสํานักงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ตํ่ากวาปริญญาตรี 3 5.45 2 3.64 5 4.50
ระดับปริญญาตรี 40 72.73 44 80.00 84 76.40
ระดับปริญญาโท 12 21.82 9 16.36 21 19.10

รวม 55 100.00 55 100.00 110 100.00

คุณวุฒิของหัวหนาสํานักงานบัญชี
ในสาขาการบัญชี

รูปแบบของสํานักงาน
รวม

นิติบุคคล
บุคคลธรรมดาและ

คณะบุคคล

 
  
 
 4.1.7  ลักษณะการปฏิบัติงานของหัวหนาสํานักงานบัญชี 
 จากผลการศึกษาคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีดานลักษณะการปฏิบัติงานของหัวหนา
สํานักงานบัญชี ตามตารางท่ี 7 พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีหัวหนาสํานักงานบัญชีท่ีปฏิบัติงาน
เต็มเวลามากท่ีสุด จํานวน 91แหง คิดเปนรอยละ 82.70 รองลงมาคือปฏิบัติงานไมเต็มเวลา จํานวน 
19 แหง คิดเปนรอยละ 17.30  ตามลําดับ   เม่ือจําแนกลักษณะการปฏิบัติงานของหัวหนาสํานักงาน
บัญชี  ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีหัวหนาสํานักงานบัญชีท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลามาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 90.91 รองลงมาคือปฏิบัติงานไมเต็มเวลา คิดเปนรอยละ 9.09  ตามลําดับ  
สําหรับ 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีหัวหนาสํานักงานบัญชีท่ี
ปฏิบัติงานเต็มเวลามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 74.55 รองลงมาคือปฏิบัติงานไมเต็มเวลา คิดเปนรอยละ 
25.45  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 7 รอยละของสํานักงานบัญช ีจําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของหัวหนาสํานักงาน  
    บัญช ีและรูปแบบของสํานักงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ปฏิบัติงานเต็มเวลา 50 90.91 41 74.55 91 82.70
ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา 5 9.09 14 25.45 19 17.30

รวม 55 100.00 55 100.00 110 100.00

ลักษณะการปฏิบัติงานของหัวหนา
สํานักงานบัญชี

รูปแบบของสํานักงาน
รวม

นิติบุคคล บุคคลธรรมดาและ
คณะบุคคล

 
  
 
 4.1.8 ประสบการณดานการทําบัญชีของหัวหนาสํานักงานบัญช ี
 จากผลการศึกษาคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีดานประสบการณดานการทําบัญชีของ 
หัวหนาสํานักงานบัญชี  ตามตารางท่ี 8 พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีหัวหนาสํานักงานบัญชีท่ีมี
ประสบการณดานการทําบัญชีมากกวา 10 ปขึ้นไป มากท่ีสุด จํานวน 90 แหง คิดเปนรอยละ 81.80 
รองลงมาคือมีประสบการณดานการทําบัญชีมากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป จํานวน 15 แหง คิดเปน
รอยละ 13.60 และมีประสบการณดานการทําบัญชีไมเกิน 5 ป จํานวน 5 แหงคิดเปนรอยละ 4.50 
ตามลําดับ  เม่ือจําแนกประสบการณดานการทําบัญชีของหัวหนาสํานักงานบัญชี  ตามรูปแบบของ
สํานักงานบัญชี  พบวา 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีหัวหนาสํานักงานบัญชีท่ีมีประสบการณดานการ
ทําบัญชีมากกวา 10 ป ขึ้นไปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 80.00  รองลงมาคือมีประสบการณดานการทํา
บัญชีมากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป คิดเปนรอยละ 14.55 และมีประสบการณดานการทําบัญชีไมเกิน 
5 ป คิดเปนรอยละ 5.45  ตามลําดับ  สําหรับ 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดา และคณะบุคคลมีหัวหนาสํานักงานบัญชีท่ีมี
ประสบการณดานการทําบัญชีมากกวา 10 ปขึ้นไป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 83.64 รองลงมาคือมี
ประสบการณดานการทําบัญชีมากกวา 5 ป  แตไม เกิน 10 ป  คิดเปนรอยละ 12.73 และมี
ประสบการณดานการทําบัญชีไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 3.64   ตามลําดับ 
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ตารางที่ 8  รอยละของสํานักงานบัญช ี จําแนกตามประสบการณดานการทําบัญชีของหัวหนา 
       สํานักงานบัญช ีและรูปแบบของสํานักงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ไมเกิน 5 ป 3 5.45 2 3.64 5 4.50
มากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป 8 14.55 7 12.73 15 13.60
มากกวา 10 ป ข้ึนไป 44 80.00 46 83.64 90 81.80

รวม 55 100.00 55 100.00 110 100.00

ประสบการณดานการทําบัญชี
ของหัวหนาสํานักงานบัญชี

รูปแบบของสํานักงาน
รวม

นิติบุคคล บุคคลธรรมดาและ
คณะบุคคล
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4.2  ความคิดเห็นของหัวหนาสํานักงานบัญชี 
 
      4.2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 
 4.2.1 (1)  ความรูในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญช ี 

 ดานบัญชีและการเงิน 
จากผลการศึกษาความรูในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีดานบัญชีและการเงิน 

ตามตารางท่ี 9 พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีผูทําบัญชีท่ีมีความรูในวิชาชีพดานบัญชีและการเงิน
คอนขางดี  ( ̅   = 3.71)    โดยมีความรูดานการคํานวณและยื่นแบบภาษีอากรดีท่ีสุด    ( ̅  = 4.27)
รองลงมาคือ ความรูดานการรายงานทางการเงิน ( ̅   = 3.70)  ความรูดานการตรวจสอบบัญชี ( ̅   
=3.68) ความรูดานกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ( ̅   = 3.51) และความรูดานการจัดทํา
งบประมาณ ( ̅   = 3.39) ตามลําดับ เม่ือจําแนกความรูในวิชาชีพของผูทําบัญชี ดานบัญชีและ
การเงิน  ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีผูทําบัญชีท่ีมีความรูในวิชาชีพดานบัญชีและการ  

เงินคอนขางดี( ̅   =  3.78)   โดยมีความรูดานการคํานวณและยื่นแบบภาษีอากรดีท่ีสุด ( ̅   = 4.33) 
รองลงมาคือ ความรูดานการรายงานทางการเงิน และ ความรูดานการตรวจสอบบัญชี ( ̅   = 3.78) 
ความรูดานกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ( ̅   = 3.53) และ ความรูดานการจัดทํางบประมาณ 
( ̅  = 3.49) ตามลําดับ  สําหรับ 
 

สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีผูทําบัญชีของสํานักงาน 
บัญชีท่ีมีความรูในวิชาชีพดานบัญชีและการเงินคอนขางดี( ̅  = 3.64)  โดยมีความรูดานการคํานวณ
และยื่นแบบภาษีอากรดีท่ีสุด ( ̅   = 4.22) รองลงมาคือ ความรูดานการรายงานทางการเงิน ( ̅   = 
3.62) ความรูดานการตรวจสอบบัญชี ( ̅   = 3.58) ความรูดานกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย 
( ̅   = 3.49) และความรูดานการจัดทํางบประมาณ ( ̅   = 3.29) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยความรูในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี  ดานบัญชีและการเงิน  จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

นิติบุคคล 3.78 0.762 3.49 0.979 4.33 0.695 3.53 0.836 3.78 1.013 3.78 0.693 คอนขางดี

บุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 3.62 0.680 3.29 0.809 4.22 0.599 3.49 0.814 3.58 0.875 3.64 0.587 คอนขางดี

รวม 3.70 0.724 3.39 0.899 4.27 0.648 3.51 0.821 3.68 0.948 3.71 0.643 คอนขางดี

รูปแบบของสํานักงานบัญชี

ความรูดานบัญชีและการเงิน

ความหมายของ
คาเฉล่ียความรูใน

วิชาชีพ

ความรูดานการ
รายงานทาง

การเงิน

ความรูดานการ
จัดทํา

งบประมาณ

ความรูดานการ
คํานวณและย่ืน
แบบภาษีอากร

ความรูดาน
กฎหมายธุรกิจ 
และกฎหมาย

พาณิชย

ความรูดานการ
ตรวจสอบบัญชี

รวม
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ดานองคกรและธุรกิจ  
จากผลการศึกษาความรูในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีดานดานองคกรและ 

ธุรกิจ ตามตารางท่ี 10 พบวา  สํานักงานบัญชีโดยรวมมีผูทําบัญชีท่ีมีความรูในวิชาชีพดานองคกร
และธุรกิจปานกลาง ( ̅   =  3.22)  โดยมีความรูดานพฤติกรรมองคกรดีท่ีสุด ( ̅   = 3.47) รองลงมา
คือความรูดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ( ̅   = 3.39) ความรูดานตลาดทางการเงิน ( ̅   = 3.28) 
ความรูดานเศรษฐศาสตร ( ̅   = 3.24)  ความรูดานการจัดการเชิงกลยุทธ ( ̅   = 3.23) และความรู
ดานธุรกิจระหวางประเทศ ( ̅  = 2.74) ตามลําดับ เม่ือจําแนกความรูในวิชาชีพของผูทําบัญชี ดาน
องคกรและธุรกิจ ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีผูทําบัญชีท่ีมีความรูในวิชาชีพดานองคกรและ
ธุรกิจปานกลาง ( ̅   = 3.34)  โดยมีความรูดานพฤติกรรมองคกรดีท่ีสุด ( ̅  = 3.71) รองลงมาคือ
ความรูดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ( ̅   = 3.51)  ความรูดานการจัดการเชิงกลยุทธ ( ̅   = 3.45)  
ความรูดานตลาดทางการเงิน ( ̅   = 3.40) ความรูดานเศรษฐศาสตร ( ̅  = 3.31) และความรูดาน
ธุรกิจระหวางประเทศ ( ̅  = 2.87)   ตามลําดับ  สําหรับ 
 

สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีผูทําบัญชีท่ี 
มีความรูในวิชาชีพดานองคกรและธุรกิจปานกลาง ( ̅   = 3.07) โดยมีความรูดานสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจดีท่ีสุด ( ̅   = 3.27) รองลงมาคือความรูดานพฤติกรรมองคกร ( ̅  = 3.24) ความรูดาน
เศรษฐศาสตร และความรูดานตลาดทางการเงิน ( ̅   = 3.16) ความรูดานการจัดการเชิงกลยุทธ ( ̅  = 
3.00) และความรูดานธุรกิจระหวางประเทศ ( ̅   = 2.60) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยความรูในวิชาชีพผูทําบัญชขีองสํานักงานบัญช ี ดานองคกรและธุรกิจ  จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

นิติบุคคล 3.31 0.663 3.51 0.635 3.40 0.852 3.71 0.737 3.45 0.812 2.87 0.795 3.38 0.684 ปานกลาง

บุคคลธรรมดาและ
คณะบุคคล

3.16 0.764 3.27 0.732 3.16 0.764 3.24 0.744 3.00 0.745 2.60 0.784 3.07 0.719 ปานกลาง

รวม 3.24 0.716 3.39 0.692 3.28 0.814 3.47 0.775 3.23 0.809 2.74 0.798 3.22 0.700 ปานกลาง

รูปแบบของ
สํานักงานบัญชี

ความรูดานองคกรและธุรกิจ

ความหมายของ
คาเฉล่ียความรูใน

วิชาชีพ
รวม

ความรูดาน
ธุรกิจระหวาง

ประเทศ

ความรูดาน
เศรษฐศาสตร

ความรูดาน
สภาพแวดลอม

ทางธุรกิจ

ความรูดาน
ตลาดทาง
การเงิน

ความรูดาน
พฤติกรรม

องคกร

ความรูดาน
การจัดการ
เชิงกลยุทธ
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ดานความรูและสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จากผลการศึกษาความรูในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีดานความรูและ

สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตารางท่ี 11  พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีผูทําบัญชีท่ีมี
ความรูในวิชาชีพดานความรูและสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางดี( ̅   = 3.67   )  โดย
มีความรูพ้ืนฐานในการใชคอมพิวเตอรดีท่ีสุด ( ̅  = 4.06)  รองลงมาคือความรูทางการควบคุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ̅  = 3.67) และความสามารถในการออกแบบระบบสารสนเทศ ( ̅  = 3.26)  
ตามลําดับ เม่ือจําแนกความรูในวิชาชีพของผูทําบัญชี ดานความรูและสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีท่ีมีความรูในวิชาชีพ 

ดานความรูและสรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางดี( ̅  = 3.70) โดยมีความรูพ้ืนฐานใน
การใชคอมพิวเตอรดีท่ีสุด ( ̅   = 4.13) รองลงมาคือความรูทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( ̅   =3.71) และความสามารถในการออกแบบระบบสารสนเทศ ( ̅  =3.27) ตามลําดับ  สําหรับ 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีผูทําบัญชีท่ีมีความรูใน
วิชาชีพดานความรูและสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางดี ( ̅=3.63) โดยมีความรู
พ้ืนฐานในการใชคอมพิวเตอรดีท่ีสุด ( ̅=4.00) รองลงมาคือความรูทางการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ( ̅=3.64) และความสามารถในการออกแบบระบบสารสนเทศ ( ̅  =3.25) ตามลําดับ
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ยความรูในวิชาชีพผูทําบญัชีของสํานักงานบัญช ี ดานความรูและสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                   จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

S.D. S.D. S.D. S.D.

นิติบุคคล 4.13 0.668 3.71 0.737 3.27 1.008 3.70 0.684 คอนขางดี

บุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 4.00 0.720 3.64 0.778 3.25 0.907 3.63 0.719 คอนขางดี

รวม 4.06 0.694 3.67 0.756 3.26 0.955 3.67 0.700 คอนขางดี

รูปแบบของสํานักงานบัญชี

ความรูและสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมายของ
คาเฉลี่ยความรูใน

วิชาชีพ

ความรูพื้นฐานในการ
ใชคอมพิวเตอร

ความรูทางการควบคุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถในการ
ออกแบบระบบ

สารสนเทศ
รวม
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4.2.1 (2)  ทักษะในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี  
ดานทักษะทางปญญา 
จากผลการศึกษาทักษะในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีดานทักษะทางปญญา  

ตามตารางท่ี 12    พบวากลุมตัวอยางของสํานักงานโดยรวมมีผูทําบัญชีท่ีมีทักษะในวิชาชีพดาน
ทักษะทางปญญาคอนขางดี( ̅  =3.77)   โดยมีความสามารถในการเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสมในการ
จัดทําและแกปญหาทางบัญชีดีท่ีสุด ( ̅   =3.85) รองลงมาคือความสามารถในการแปลความหมาย
ขอมูลทางบัญชี และ การมีวิจารญาณในการวิเคราะหหาเหตุผลและสรุปผล ( ̅  =3.75) และ
ความสามารถในการอธิบายหลักและทฤษฎีทางบัญชี ( ̅   =3.74)  ตามลําดับ  เม่ือจําแนกทักษะใน
วิชาชีพของผูทําบัญชี ดานทักษะทางปญญา  ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีผูทําบัญชีท่ีมีทักษะในวิชาชีพดานทักษะทาง
ปญญาคอนขางดี ( ̅  =3.79) โดยมีความสามารถในการเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสมในการจัดทําและ
แกปญหาทางบัญชีดีท่ีสุด ( ̅   =3.87) รองลงมาคือความสามารถในการอธิบายหลักและทฤษฎีทาง
บัญชี ( ̅   =3.80)   ความสามารถในการแปลความหมายและขอมูลทางบัญชี ( ̅   =3.75) และการมี
วิจารณญาณในการวิเคราะหหาเหตุผลและสรุปผล ( ̅   =3.73) ตามลําดับ  สําหรับ 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีผูทําบัญชีท่ีมีทักษะในวิชาชีพ
ดานทักษะทางปญญาคอนขางดี ( ̅   =3.75)  โดยมีความสามารถในการเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสมใน
การจัดทําและแกปญหาทางบัญชีดีท่ีสุด ( ̅   =3.84)  รองลงมาคือการมีวิจารณญาณในการวิเคราะห
หาเหตุผลและสรุปผล ( ̅  =3.76)  ความสามารถในการแปลความหมายและขอมูลทางบัญชี ( ̅   
=3.75) และความสามารถในการอธิบายหลักและทฤษฎีทางบัญชี ( ̅   =3.67)  ตามลําดับ   
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ตารางที่ 12  คาเฉลี่ยทักษะในวิชาชีพผูทําบัญชขีองสํานักงานบัญช ี ดานทักษะทางปญญา  จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

นิติบุคคล 3.80 0.803 3.75 0.700 3.87 0.721 3.73 0.757 3.79 0.660 คอนขางดี

บุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 3.67 0.695 3.75 0.615 3.84 0.631 3.76 0.666 3.75 0.572 คอนขางดี

รวม 3.74 0.750 3.75 0.656 3.85 0.675 3.75 0.710 3.77 0.615 คอนขางดี

รูปแบบของสํานักงานบัญชี

ทักษะทางปญญา

ความหมายของ
คาเฉล่ียทักษะใน

วิชาชีพ
รวม

ความสามารถใน
การอธิบายหลัก
และทฤษฎีทาง

บัญชี

ความสามารถใน
การแปล

ความหมายของ
ขอมูลทางบัญชี

ความสามารถใน
การเลือกใชวิธีที่
เหมาะสมในการ

จัดทําและ
แกปญหาทางบัญชี

การมีวิจารณญาณ
ในการวิเคราะหหา
เหตุผลและสรุปผล
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ดานทักษะเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน  
จากผลการศึกษาทักษะในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีดานทักษะเชิงวิชาการ

เชิงปฏิบัติและหนาท่ีงาน ตามตารางท่ี 13  พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีผูทําบัญชีของสํานักงาน
บัญชีท่ีมีทักษะในวิชาชีพดานทักษะเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงานคอนขางดี( ̅   = 3.99)  โดย
มีความชํานาญทางตัวเลขดีท่ีสุด ( ̅   = 4.21) รองลงมาคือความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ ( ̅  = 4.01)  ความสามารถในการวัดผล และ ความสามารถในการรายงานผล ( ̅   
=3.86) ตามลําดับ  เม่ือจําแนกทักษะในวิชาชีพของผูทําบัญชี ดานทักษะเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หนาท่ีงาน  ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีท่ีมีทักษะในวิชาชีพ
ดานทักษะเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีคอนขางดี ( ̅  =3.97) โดยมีความชํานาญทางตัวเลขดี
ท่ีสุด ( ̅   =4.20) รองลงมาคือความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ ( ̅   =3.98) 
ความสามารถในการวัดผล ( ̅   =3.85) และความสามารถในการรายงานผล ( ̅   =3.84) ตามลําดับ 
สําหรับ 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี
ท่ีมีทักษะในวิชาชีพดานทักษะเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงานคอนขางดี( ̅   =4.00) โดยมี
ความชํานาญทางตัวเลขดีท่ีสุด ( ̅   =4.22)   รองลงมาคือความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ ( ̅=4.04)   ความสามารถในการรายงานผล ( ̅  =3.89) และความสามารถในการ
วัดผล ( ̅  =3.87) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13  คาเฉลี่ยทักษะในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญช ีดานทักษะเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

นิติบุคคล 4.20 0.650 3.85 0.705 3.84 0.739 3.98 0.707 3.97 0.614 คอนขางดี

บุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 4.22 0.686 3.87 0.668 3.89 0.737 4.04 0.719 4.00 0.630 คอนขางดี

รวม 4.21 0.665 3.86 0.684 3.86 0.735 4.01 0.710 3.99 0.620 คอนขางดี

รูปแบบของสํานักงานบัญชี

ทักษะเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน

ความหมายของ
คาเฉล่ียทักษะใน

วิชาชีพ
รวม

ความชํานาญทาง
ตัวเลข

ความสามารถใน
การวัดผล

ความสามารถใน
การรายงานผล

ความสามารถใน
การปฏิบัติตาม
กฎหมายและ

กฎเกณฑ
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ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
จากผลการศึกษาทักษะในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีดานทักษะทาง 

คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ตามตารางท่ี 14  พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีผูทําบัญชีท่ีมีทักษะใน
วิชาชีพดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลคอนขางดี( ̅  =3.94)   โดยมีความสามารถในการ
จัดการงานใหเสร็จทันเวลาและ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณของการทํางานดี
ท่ีสุด ( ̅   =4.05)  รองลงมาคือความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ( ̅   =4.00)   ความสามารถในการ
จัดการตนเอง ( ̅  =3.97)  ความสามารถในการจัดการทรัพยากรอยางคุมคา ( ̅   =3.83) และมี
ความคิดริเริ่ม ( ̅  =3.71) ตามลําดับ  เม่ือจําแนกทักษะในวิชาชีพของผูทําบัญชี  ดานทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 

 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีผูทําบัญชีท่ีมีทักษะในวิชาชีพดานทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลคอนขางดี( ̅  =3.97) โดยมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
สถานการณของการทํางานดีท่ีสุด ( ̅  =4.15)  รองลงมาคือความสามารถในการจัดการงานใหเสร็จ
ทันเวลา ( ̅  =4.09)  ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ( ̅   =4.04) ความสามารถในการจัดการ
ตนเอง ( ̅=3.96)  ความสามารถในการจัดการทรัพยากรอยางคุมคา ( ̅  =3.87) และมีความคิดริเริ่ม 
( ̅=3.73 ) ตามลําดับ  สําหรับ 

 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีผูทําบัญชีท่ีมีทักษะในวิชาชีพ
ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลคอนขางดี ( ̅=3.90) โดยมีความสามารถในการจัดการงาน
ใหเสร็จทันเวลาดีท่ีสุด ( ̅  =4.02)  รองลงมาคือความสามารถในการจัดการตนเอง ( ̅   = 3.98)   
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณของการทํางานและความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงาน (  ̅=3.96)  ความสามารถในการจัดการทรัพยากรอยางคุมคา ( ̅   =3.78) และมีความคิด
ริเริ่ม ( ̅   =3.69) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 14 คาเฉลี่ยทักษะในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญช ีดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.

นิติบุคคล 3.96 0.719 3.73 0.651 3.87 0.747 4.09 0.845 4.15 0.650 4.04 0.693 3.97 0.602 คอนขางดี

บุคคลธรรมดาและ
คณะบุคคล

3.98 0.623 3.69 0.767 3.78 0.686 4.02 0.733 3.96 0.666 3.96 0.744 3.90 0.595 คอนขางดี

รวม 3.97 0.670 3.71 0.708 3.83 0.715 4.05 0.788 4.05 0.661 4.00 0.717 3.94 0.597 คอนขางดี

รูปแบบของ
สํานักงานบัญชี

ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

ความหมายของ
คาเฉล่ียทักษะใน

วิชาชีพ
รวม

ความสามารถ
ในการปรับตัว

ใหเขากับ
สถานการณ

ของการทํางาน

ความ
ระมัดระวังใน
การปฏิบัติงาน

ความสามารถ
ในการจัดการ

ตนเอง
มีความคิดริเร่ิม

ความสามารถ
ในการจัดการ

ทรัพยากร
อยางคุมคา

ความสามารถ
ในการจัดการ
งานใหเสร็จ

ทันเวลา
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ดานทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และการส่ือสาร  
จากผลการศึกษาทักษะในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีดานทักษะทางการ

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร ตามตารางท่ี 15 พบวากลุมตัวอยางของสํานักงาน
โดยรวมผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีท่ีมีทักษะในวิชาชีพดานทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและการส่ือสารคอนขางดี( ̅  =4.05) โดยมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและมี
มนุษยสัมพันธดีท่ีสุด         (  ̅=4.22)  รองลงมาคือความสามารถในการประสานงานเจรจาหา
ขอตกลง ( ̅  =4.05)  ความสามารถในการฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ (  ̅=3.89) และ
ความสามารถในการพูดและเขียนไดตรงประเด็น (  ̅=3.88)  ตามลําดับ  เม่ือจําแนกทักษะใน
วิชาชีพของผูทําบัญชี ดานทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และการส่ือสาร ตามรูปแบบ
ของสํานักงานบัญชี  พบวา 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีท่ีมีทักษะในวิชาชีพ

ดานทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสารคอนขางดี ( ̅   =4.10)  โดยมี
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนดีท่ีสุด ( ̅  =4.33)  รองลงมาคือมีมนุษยสัมพันธ ( ̅   =4.27) 
ความสามารถในการประสานงานเจรจาหาขอตกลง ( ̅  =4.07)  ความสามารถในการพูดและเขียน
ไดตรงประเด็น และ ความสามารถในการฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ ( ̅  =3.91) ตามลําดับ 
สําหรับ 

สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีผูทําบัญชีท่ีมีทักษะในวิชาชีพ
ดานทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสารคอนขางดี( ̅  =4.01)   โดยมีมนุษย
สัมพันธดีท่ีสุด ( ̅  =4.16) รองลงมาคือความสามารถในการทํางานรวมกับผู อ่ืน ( ̅  =4.11)  
ความสามารถในการประสานงานเจรจาหาขอตกลง ( ̅   =4.04)  ความสามารถในการฟงและอาน
อยางมีประสิทธิภาพ ( ̅=3.87) และ ความสามารถในการพูดและเขียนไดตรงประเด็น ( ̅  =3.85) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 15 คาเฉลี่ยทักษะในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญช ีดานทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร   
     จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.

นิติบุคคล 4.33 0.668 4.27 0.679 4.07 0.716 3.91 0.752 3.91 0.776 4.10 0.629 คอนขางดี

บุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 4.11 0.658 4.16 0.660 4.04 0.769 3.85 0.591 3.87 0.695 4.01 0.546 คอนขางดี

รวม 4.22 0.669 4.22 0.669 4.05 0.740 3.88 0.674 3.89 0.734 4.05 0.588 คอนขางดี

รูปแบบของสํานักงานบัญชี

ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร

ความหมายของ
คาเฉล่ียทักษะใน

วิชาชีพ
รวม

ความสามารถ
ในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน

การมีมนุษย
สัมพันธ

ความสามารถ
ในการ

ประสานงาน
เจรจาหา
ขอตกลง

ความสามารถ
ในการพูดและ

เขียนไดตรง
ประเด็น

ความสามารถ
ในการฟงและ

อานอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ดานทักษะทางองคการและการจัดการ  
จากผลการศึกษาทักษะในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี ดานทักษะทางองคการ

และการจัดการธุรกิจ ตามตารางท่ี 16  พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีผูทําบัญชีท่ีมีทักษะในวิชาชีพ
ดานทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจคอนขางดี ( ̅=3.67) โดยมีความสามารถในการจัดแบง
หนาท่ีดีท่ีสุด ( ̅  =3.80) รองลงมาคือการมีภาวะผูนํา ( ̅  =3.68) และความสามารถในการวางแผน
เชิงกลยุทธ ( ̅=3.52) ตามลําดับ  เม่ือจําแนกทักษะในวิชาชีพของผูทําบัญชี ดานทักษะทางองคการ
และการจัดการ ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา   

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีผูทําบัญชีท่ีมีทักษะในวิชาชีพดานทักษะทาง

องคการและการจัดการธุรกิจคอนขางดี ( ̅=3.79) โดยมีความสามารถในการจัดแบงหนาท่ีดีท่ีสุด  
( ̅=3.93) รองลงมาคือการมีภาวะผูนํา ( ̅=3.80) และความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ 
( ̅=3.64) ตามลําดับ  สําหรับ 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีผูทําบัญชีท่ีมีทักษะในวิชาชีพ

ดานทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจคอนขางดี ( ̅=3.55)  โดยมีความสามารถในการจัดแบง
หนาท่ีดีท่ีสุด ( ̅   =3.67) รองลงมาคือการมีภาวะผูนํา ( ̅=3.56) และความสามารถในการวางแผน
เชิงกลยุทธ ( ̅=3.40) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 16 คาเฉลี่ยทักษะในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญช ี ดานทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจ  จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.

นิติบุคคล 3.64 0.847 3.93 0.836 3.80 0.803 3.79 0.781 คอนขางดี

บุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 3.40 0.683 3.67 0.747 3.56 0.788 3.55 0.655 คอนขางดี

รวม 3.52 0.775 3.80 0.799 3.68 0.801 3.67 0.728 คอนขางดี

รูปแบบของสํานักงานบัญชี

ทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจ
ความหมายของ

คาเฉล่ียทักษะใน
วิชาชีพ

ความสามารถในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ

ความสามารถในการ
จัดแบงหนาที่

การมีภาวะผูนํา รวม
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4.2.1 (3)  คานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี  
 จากผลการศึกษาคานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี ตามตาราง

ท่ี 17 พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีผูทําบัญชีท่ีมีคานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพดีมาก ( ̅   =4.41)  
โดยมีความซ่ือสัตยดีท่ีสุด ( ̅  =4.53)  รองลงมาคือมีความใสใจและการรักษาความลับ ( ̅  =4.49)  
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ( ̅=4.46) มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ( ̅  =4.44) ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ( ̅=4.38) และมีความรับผิดชอบตอสังคม ( ̅=4.17) ตามลําดับ  เม่ือจําแนก
คานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูทําบัญชี  ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติ บุคคลมีผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีท่ีมีคานิยม 

จรรยาบรรณในวิชาชีพดีมาก ( ̅   =4.49) โดยมีความซ่ือสัตยดีท่ีสุด ( ̅  =4.64) รองลงมาคือ 
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ (  ̅=4.56) มีความใสใจและการรักษาความลับ ( ̅=4.55) มีความ
เปนอิสระในการปฏิบัติงาน ( ̅  =4.51) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี ( ̅   =4.45) และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ( ̅  =4.24)ตามลําดับ  สําหรับ 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีผูทําบัญชี ท่ีมีคานิยม 

จรรยาบรรณในวิชาชีพดีมาก( ̅   =4.33)  โดยมีความใสใจและการรักษาความลับดีท่ีสุด ( ̅=4.44)  
รองลงมาคือมีความซ่ือสัตย ( ̅  = 4.42)  มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและ ปฏิบัติงานดวย
ความรับผิดชอบ ( ̅=4.36)  ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ( ̅=4.31) และมีความรับผิดชอบตอ
สังคม (  ̅=4.11) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 17  คาเฉลี่ยคานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญช ีจําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

นิติบุคคล 4.64 0.522 4.55 0.633 4.45 0.633 4.51 0.505 4.56 0.631 4.24 0.769 4.49 0.500 ดีมาก

บุคคลธรรมดาและ
คณะบุคคล

4.42 0.686 4.44 0.601 4.31 0.635 4.36 0.649 4.36 0.649 4.11 0.712 4.33 0.517 ดีมาก

รวม 4.53 0.616 4.49 0.617 4.38 0.635 4.44 0.583 4.46 0.645 4.17 0.740 4.41 0.513 ดีมาก

รูปแบบของ
สํานักงานบัญชี

คานิยม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ความหมายของ
คาเฉล่ียคานิยม 
จรรยาบรรณใน

วิชาชีพ

รวม
มีความเปน

อิสระในการ
ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน
ดวยความ

รับผิดชอบ

มีความ
รับผิดชอบตอ

สังคม
มีความซ่ือสัตย

มีความใสใจ
และการรักษา

ความลับ

ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการ

บัญชี
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4.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญช ี
4.2.2 (1) ความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญช ี

 จากผลการศึกษาความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของ
สํานักงานบัญชี ตามตารางท่ี 18   พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีผูบริหารท่ีมีความรับผิดชอบตอ
นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีคอนขางมาก ( ̅=3.93)  โดยมีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการส่ือสารภายในสํานักงานบัญชีถึงความตองของลูกคามากท่ีสุด ( ̅= 4.17)  รองลงมาคือมี
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่ือสารถึงหนาท่ีความรับผิดชอบใหทราบโดยท่ัวถึงท้ังสํานักงานบัญชี
( ̅=4.11)  มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี 
( ̅=4.02)  มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของสํานักงานบัญชีใหเพียงพอ ( ̅=4.01)  
มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการทบทวนการบริหารงานของสํานักงานบัญชี ( ̅=3.80) และมีความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจของสํานักงานบัญชี ( ̅=3.49) ตามลําดับ  เม่ือจําแนกความ
รับผิดชอบของผูบริหารสํานักงานบัญชี ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีผูบริหารท่ีมีความรับผิดชอบตอนโยบายและ
กระบวนการของสํานักงานบัญชีคอนขางมาก ( ̅=4.04) โดยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่ือสาร
ภายในสํานักงานบัญชีถึงความตองการของลูกคามากท่ีสุด( ̅=4.31) รองลงมาคือมีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการส่ือสารถึงหนาท่ีความรับผิดชอบใหทราบโดยท่ัวถึงท้ังสํานักงานบัญชี( ̅=4.18) มีความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ( ̅=4.13) มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากรของสํานักงานบัญชีใหเพียงพอ ( ̅=4.04) มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการทบทวน
การบริหารของสํานักงานบัญชี ( ̅=3.93)    และมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจของ
สํานักงานบัญชี ( ̅=3.67) ตามลําดับ สําหรับ 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีผูบริหารท่ีมีความรับผิดชอบ
ตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีคอนขางมาก   ( ̅=3.82)โดยมีความรับผิดชอบเกี่ยว 
กับการส่ือสารภายในสํานักงานบัญชีถึงความตองการของลูกคาและมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ส่ือสารถึงหนาท่ีความรับผิดชอบใหทราบโดยท่ัวถึงท้ังสํานักงานบัญชีมากท่ีสุด( ̅=4.04)  รองลงมา 
คือมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของสํานักงานบัญชีใหเพียงพอ ( ̅=3.98) มีความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ( ̅=3.90)  มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ทบทวนการทบทวนการบริหารงานของสํานักงานบัญชี( ̅=3.67)  และมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนธุรกิจของสํานักงานบัญชี( ̅=3.31)ตามลําดับ
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ตารางที่ 18  คาเฉลี่ยความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

รูปแบบของ
สํานักงานบัญชี 

ความรับผิดชอบของผูบริหารสํานักงานบัญชี 
ความหมายของ
คาเฉล่ียความ
รับผิดชอบตอ
นโยบายและ
กระบวนการ

ของสํานักงาน
บัญชี  

ดานการจัดทํา
แผนธุรกิจของ

สํานักงาน
บัญชี 

ดานการ
จัดสรร

ทรัพยากรของ
สํานักงาน
บัญชีให
เพียงพอ 

ดานการ
ติดตาม

ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ

สํานักงาน
บัญชี 

ดานการ
ทบทวนการ
บริหารของ
สํานักงาน

บัญชี 

ดานการ
ส่ือสารถึง

ความตองการ
ของลูกคา 

ดานการ
ส่ือสารถึง

หนาท่ีความ
รับผิดชอบให

ทราบโดย
ท่ัวถึงท้ัง

สํานักงาน
บัญชี 

รวมทุกดาน 

̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D  

นิติบุคคล 3.67 1.037 4.04 0.793 4.13 0.840 3.93 0.858 4.31 0.635 4.18 0.863 4.04 0.684 คอนขางมาก 

บุคคลธรรมดา
และคณะบุคคล 3.31 0.979 3.98 0.707 3.91 0.727 3.67 0.924 4.04 0.693 4.04 0.981 3.82 0.609 คอนขางมาก 

รวม 3.49 1.020 4.01 0.748 4.02 0.790 3.80 0.896 4.17 0.675 4.11 0.922 3.93 0.654 คอนขางมาก 
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4.2.2 (2) ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญช ี
จากผลการศึกษาความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานัก 

บัญชี งานบัญชีตามตารางท่ี 19     พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีความสามารถดานการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีมาก  ( ̅=4.24) โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและความเปนจริงมากท่ีสุด ( ̅=4.49) รองลงมาคือความสามารถ
เกี่ยวกับการควบคุมการใหบริการใหอยูภายใตกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพ ( ̅=4.30) 
ความสามารถเกี่ยวกับความถูกตองครบถวนเพียงพอและเปนปจจุบันของขอมูลท่ีนํามาใช( ̅=4.28)
ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาความรูความสามารถของผูทําบัญชีและผูชวยผูทําบัญชีอยาง
ตอเนื่อง ( ̅=4.26)   ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน  ( ̅=4.19)  
ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนากฎเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน ( ̅=4.18 )  
ความสามารถเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความเปนอิสระกอนรับงาน ( ̅=4.15)  และความสามารถ
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและทบทวนขีดความสามารถในการรับงานจากลูกคา ( ̅=4.09) 
ตามลําดับ  เม่ือจําแนกความสามารถในการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงาน ตาม
รูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีมาก ( ̅=4.30) โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดวยความ
ซ่ือสัตยและความเปนจริงมากท่ีสุด ( ̅=4.55) รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการควบคุมการ
ใหบริการใหอยูภายในกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพ ( ̅=4.38) มีความสามารถเกี่ยวกับความ
ถูกตอง ครบถวนเพียงพอและเปนปจจุบันของขอมูลท่ีนํามาใช  ( ̅=4.31)  มีความสามารถดานการ
พัฒนาความรูความสามารถของผูทําบัญชีและผูชวยผูทําบัญชี ( ̅=4.31) มีความสามารถเกี่ยวกับการ
พัฒนากฎเกณฑและมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน ( ̅=4.27) มีความสามารถเกี่ยวกับ
การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน ( ̅=4.24) มีความสามารถเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความเปน
อิสระกอนรับงาน( ̅=4.20)  และมีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและทบทวนขีด
ความสามารถในการรับงานจากลูกคา( ̅=4.16)ตามลําดับ  สําหรับ 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีความสามารถดานการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีคอนขางมาก ( ̅=4.18)  โดยมีความสามารถเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและความเปนจริงมากท่ีสุด ( ̅=4.44) รองลงมาคือมีความสามารถ
เกี่ยวกับความถูกตองครบถวนเพียงพอและเปนปจจุบันของขอมูลท่ีนํามาใช ( ̅=4.26)  มีความ 
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สามารถเกี่ยวกับการควบคุมการใหบริการใหอยูภายในกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ( ̅=4.22) มี 
ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาความรูความสามารถของผูทําบัญชีและผูชวยผูทําบัญชีอยาง 
ตอเนื่อง ( ̅=4.22)มีความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน ( ̅=4.13)  มี
ความสามารถเกี่ยวกับการการพัฒนากฎเกณฑและมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน 
( ̅=4.10)  มีความ สามารถเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความเปนอิสระกอนรับงาน ( ̅=4.09) และมี
ความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและทบทวนขีดความสามารถในการรับงานจากลูกคา 
( ̅=4.02) ตามลําดับ DPU
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ตารางที่ 19  คาเฉลี่ยความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี   จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

รูปแบบของ
สํานักงานบัญชี 

การปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี 

ความหมาย
ของคาเฉลี่ย

ความสามารถ  

ดานความถูก
ตอง ครบถวน 
เพียงพอและ
เปนปจจุบัน
ของขอมูลท่ี

นํามาใช 

ดานการ
พิจารณาถึง
ความเปน

อิสระกอนรับ
งาน 

ดานการ
ควบคุมการ

ใหบริการให
อยูภายใน

กรอบ 
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

ดานการ
ปฏิบัติงาน
ดวยความ

ซื่อสัตยและ
ความเปนจริง 

ดานการ
วางแผนและ
ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

ดานการ
พัฒนากฎ 
เกณฑและ

มาตรฐานใน
การปฏิบัติ 
งานใหเปน

ปจจุบัน 

ดานการ
พัฒนาความรู
ความสามารถ
ของผูทําบัญชี
และผูชวยผูทํา

บัญชีอยาง
ตอเนื่อง 

ดานการ
กําหนดหลัก 
เกณฑและ
ทบทวนขีด

ความสามารถ
ในการรับงาน

จากลูกคา 

รวมทุกดาน 

̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D 

นิติบุคคล 4.31 0.605 4.20 0.890 4.38 0.623 4.55 0.633 4.24 0.719 4.27 0.584 4.31 0.597 4.16 0.739 4.30 0.529 มาก 

บุคคลธรรมดา
และคณะบุคคล 4.25 0.615 4.09 0.770 4.22 0.786 4.44 0.631 4.13 0.771 4.08 0.750 4.22 0.665 4.02 0.892 4.18 0.573 คอนขางมาก 

รวม 4.29 0.608 4.15 0.833 4.30 0.711 4.49 0.632 4.19 0.744 4.18 0.676 4.26 0.631 4.09 0.819 4.24 0.552 มาก 
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4.2.2 (3)  ความสามารถดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญช ี 
จากผลการศึกษาความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี

ตามตารางท่ี20 พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคา
ของสํานักงานคอนขางมาก( ̅=4.18)  โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําหลักฐานการรับมอบ-
สงมอบเอกสารและขอมูลของลูกคามากท่ีสุด ( ̅=4.49) รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการ
จัดทําหลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียมชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ( ̅=4.24) และมีความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดทําสัญญาหรือขอตกลงการรับงานจากลูกคาเปนลายลักษณอักษร( ̅=3.81) ตามลําดับ 
เม่ือจําแนกความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงาน ตามรูปแบบของ
สํานักงานบัญชี  พบวา 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับ

ลูกคาของสํานักงานมาก ( ̅=4.48)  โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําหลักฐานการรับมอบ-สง
มอบเอกสารและขอมูลของลูกคามากท่ีสุด ( ̅=4.67) รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทํา
หลักฐานการรับเงินคาธรรมเนียมจากลูกคาสอดคลองกับขอตกลงในสัญญา ( ̅=4.62) มี
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําหลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียมชัดเจนเปนลายลักษณอักษร
( ̅=4.55) และมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําสัญญาหรือขอตกลงการรับงานจากลูกคาเปนลาย
ลักษณอักษร ( ̅=4.22) ตามลําดับ  สําหรับ 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีความสามารถดาน

กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานคอนขางมาก ( ̅=3.88) โดยมีความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดทําหลักฐานการรับมอบ-สงมอบเอกสารและขอมูลของลูกคามากท่ีสุด ( ̅=4.31) รองลงมาคือ
มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําหลักฐานการรับเงินคาธรรมเนียมจากลูกคาสอดคลองกับขอตกลง
ในสัญญา ( ̅=4.27) มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําหลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียมชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษร ( ̅=3.93)  และมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําสัญญาหรือขอตกลงการรับงาน
จากลูกคาเปนลายลักษณอักษร ( ̅=3.40) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 20  คาเฉลี่ยความสามารถดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญช ี จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

รูปแบบของสํานักงานบัญชี 

กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี 

ความหมายของ
คาเฉล่ีย

ความสามารถ 

ดานการจัดทํา
หลักเกณฑการคิด

คาธรรมเนียมชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร 

ดานการจัดทําสัญญา
หรือขอตกลงการรับ

งานจากลูกคาเปนลาย
ลักษณอักษร 

ดานการจัดทํา
หลักฐานการรับมอบ-
สงมอบเอกสารและ

ขอมูลของลูกคา 

รวมทุกดาน 

̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D  

นิติบุคคล 4.55 0.789 4.22 1.182 4.67 0.579 4.48 0.653 มาก 

บุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 3.93 1.052 3.40 1.241 4.31 0.814 3.88 0.802 คอนขางมาก 

รวม 4.24 0.976 3.81 1.274 4.49 0.726 4.18 0.788 คอนขางมาก 
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4.2.2 (4) ความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี  
จากผลการศึกษาความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชีตามตารางท่ี  

21 พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงาน
คอนขางมาก( ̅=3.93)   โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการฝกอบรมใหกับพนักงานอยางสมํ่าเสมอมาก
ท่ีสุด ( ̅=4.30) รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดความรูความสามารถของแตละ
ตําแหนงงานชัดเจน ( ̅=4.05) มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทํามาตรการควบคุมผูทําบัญชีภายนอก
ใหปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเกี่ยวของและจรรยาบรรณ ( ̅=3.88) มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนและสัญญาการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ( ̅=3.77) และมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทํา
หลักฐานหรือบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ( ̅=3.65) ตามลําดับ  เม่ือจําแนกความสามารถ
ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงาน ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของ
สํานักงานคอนขางมาก( ̅=4.04)  โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการฝกอบรมใหกับพนักงานอยาง
สมํ่าเสมอมากท่ีสุด( ̅=4.47) รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดความรูความสามารถ
ของแตละตําแหนงงานชัดเจน  ( ̅=4.24) มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทํามาตรการควบคุมผูทํา
บัญชีภายนอกใหปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเกี่ยวของและจรรยาบรรณ ( ̅=3.95) มีความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนและสัญญาการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ( ̅=3.80) และมีความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดทําหลักฐานหรือบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ( ̅=3.76) ตามลําดับ  
สําหรับ 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีความสามารถดานการจัดการ
ทรัพยากรของสํานักงานคอนขางมาก ( ̅=3.82)  โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการฝกอบรมใหกับ
พนักงานอยางสมํ่าเสมอมากท่ีสุด( ̅=4.13) รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดความรู
ความสามารถของแตละตําแหนงงานชัดเจน ( ̅=3.87) มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทํามาตรการ
ควบคุมผูทําบัญชีภายนอกใหปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเกี่ยวของและจรรยาบรรณ ( ̅=3.82) มี
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําแผนและสัญญาการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ( ̅=3.75) และมี
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําหลักฐานหรือบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ( ̅=3.53) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 21  คาเฉลี่ยความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญช ี จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน  

รูปแบบของ
สํานักงานบัญชี 

การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี 

ความหมายของ
คาเฉล่ีย

ความสามารถ 
  

ดานการจัดทํา
แผนและสัญญา
การบํารุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ 

ดานการจัดทํา
หลักฐานหรือ

บันทึกการ
บํารุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ 

ดานการกําหนด
ความรู

ความสามารถ
ของแตละ

ตําแหนงงาน
ชัดเจน 

ดานการฝกอบรม
ใหกับพนักงาน
อยางสมํ่าเสมอ 

ดานการจัดทํา
มาตรการควบคุม

ผูทําบัญชี
ภายนอกให
ปฏิบัติตาม

ขอกําหนดท่ี
เกี่ยวของและ
จรรยาบรรณ 

รวมทุกดาน 

̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D 

นิติบุคคล 3.80 1.268 3.76 1.232 4.24 0.838 4.47 0.573 3.95 1.224 4.04 0.818 คอนขางมาก 

บุคคลธรรมดา
และคณะบุคคล 3.75 1.109 3.53 1.168 3.87 0.883 4.13 0.982 3.82 1.234 3.82 0.802 คอนขางมาก 

รวม 3.77 1.186 3.65 1.201 4.06 0.876 4.30 0.819 3.88 1.225 3.93 0.814 คอนขางมาก 
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4.2.2 (5)  ความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี  
 จากผลการศึกษาความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตามตารางท่ี 22  
พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานคอนขางมาก
( ̅=3.77)  โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุด( ̅=4.44)  
รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการช้ีแจงบุคลากรเกี่ยวกับวัตถุประสงคของงาน ( ̅=4.01) มี
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําคําส่ังแตงตั้งผูทําการทบทวนผลงานกอนสงมอบลูกคาเปนลาย
ลักษณอักษร ( ̅=3.43) และมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงาน
บัญชี ( ̅=3.19) ตามลําดับ  เม่ือจําแนกความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงาน ตามรูปแบบ
ของสํานักงานบัญชี  พบวา 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงาน
คอนขางมาก( ̅=3.92)  โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุด
( ̅=4.56)  รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการช้ีแจงบุคลากรเกี่ยวกับวัตถุประสงคของงาน 
( ̅=4.18) มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําคําส่ังแตงตั้งผูทําการทบทวนผลงานกอนสงมอบลูกคา
เปนลายลักษณอักษร ( ̅=3.51) และมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชี ( ̅=3.44) ตามลําดับ  สําหรับ 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีความสามารถดานการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานคอนขางมาก( ̅=3.61)  โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการแกไขปญหาตาง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุด( ̅=4.31)    รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการช้ีแจงบุคลากรเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของงาน ( ̅=3.84) มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําคําส่ังแตงตั้งผูทําการทบทวน
ผลงานกอนสงมอบลูกคาเปนลายลักษณอักษร ( ̅=3.35) และมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี  ( ̅=3.44) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 22 คาเฉลี่ยความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญช ี จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

รูปแบบของ
สํานักงานบัญชี 

การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี 

ความหมายของ
คาเฉล่ีย

ความสามารถ 
 

ดานการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานของ

สํานักงานบัญชี 

ดานการช้ีแจง
บุคลากรเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของ

งาน 

ดานการแกไข
ปญหาตาง ๆ ท่ี

เกิดขึ้น 

ดานการจัดทําคําส่ัง
แตงตั้งผูทําการ
ทบทวนผลงาน

กอนสงมอบลูกคา
เปนลายลักษณ

อักษร 

รวมทุกดาน 

̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D 

นิติบุคคล 3.44 1.463 4.18 1.002 4.56 0.570 3.51 1.477 3.92 0.968 คอนขางมาก 

บุคคลธรรมดา 
และคณะบุคคล 2.95 1.339 3.84 1.102 4.31 0.742 3.35 1.336 3.61 0.884 คอนขางมาก 

รวม 3.19 1.417 4.01 1.062 4.44 0.671 3.43 1.404 3.77 0.936 คอนขางมาก 
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4.2.2 (6)  ความสามารถดานการติดตาม ตรวจสอบของ สํานักงานบัญชี 
 จากผลการศึกษาความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี  ตามตาราง
ท่ี 23  พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงาน
คอนขางมาก ( ̅=4.15) โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทํากระบวนการในการตรวจสอบงานมาก
ท่ีสุด ( ̅=4.22) รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการนําปญหาจากการติดตามมาวิเคราะหและ
ดําเนินการแกไข ( ̅=4.17) มีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางแกไขปญหาท่ีเหมาะสม 
( ̅=4.17) มีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดชวงเวลาในการตรวจสอบงานท่ีเหมาะสม ( ̅=4.14) 
และมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
( ̅=4.06) ตามลําดับ เม่ือจําแนกความสามารถดานการติดตาม ตรวจสอบของสํานักงาน ตามรูปแบบ
ของสํานักงานบัญชี  พบวา  
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานัก 
งานคอนขางมาก ( ̅=4.17) โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทํากระบวนการในการตรวจสอบงาน
มากท่ีสุด ( ̅=4.24)    รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการนําปญหาจากการติดตามมาวิเคราะห
และดําเนินการแกไข ( ̅=4.20) มีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางแกไขปญหาท่ีเหมาะสม     
( ̅=4.18) และมีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดชวงเวลาในการตรวจสอบงานท่ีเหมาะสม
( ̅=4.15)   ตามลําดับ   สําหรับ 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีความสามารถดานการติดตาม
ตรวจสอบของสํานักงานคอนขางมาก ( ̅=4.13)  โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทํากระบวนการ
ในการตรวจสอบงานมากท่ีสุด ( ̅=4.24) รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง 
แกไขปญหาท่ีเหมาะสม ( ̅=4.16) มีความสามารถเกี่ยวกับการนําปญหาจากการติดตามมาวิเคราะห
และดําเนินการแกไข ( ̅=4.15) มีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดชวงเวลาในการตรวจสอบงานท่ี
เหมาะสม ( ̅=4.13) และมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบตาม 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม( ̅=4.04)ตามลําดับ
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ตารางที่ 23 คาเฉลี่ยความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญช ี จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

รูปแบบของ
สํานักงานบัญชี 

การติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี 

ความหมายของ
คาเฉล่ียความสามารถ 

  

ดานการจัดทํา
กระบวนการใน
การตรวจสอบ

งาน 

ดานการกําหนด
ชวงเวลาในการ
ตรวจสอบงานท่ี

เหมาะสม 

ดานการนํา
ปญหาจากการ

ติดตามมา
วิเคราะหและ

ดําเนินการแกไข 

ดานการกําหนด
แนวทางแกไข

ปญหาท่ี
เหมาะสม 

ดานการจัดเก็บ
บันทึกท่ี

เกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบตาม

ระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 

รวมทุกดาน 

̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D 

นิติบุคคล 4.24 0.793 4.15 0.780 4.20 0.755 4.18 0.819 4.09 1.023 4.17 0.692 คอนขางมาก 

บุคคลธรรมดา
และคณะบุคคล 4.20 0.779 4.13 0.771 4.15 0.705 4.16 0.739 4.04 0.922 4.13 0.689 คอนขางมาก 

รวม 4.22 0.783 4.14 0.772 4.17 0.728 4.17 0.776 4.06 0.970 4.15 0.687 คอนขางมาก 
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4.2.2 (7)  ความสามารถดานการจัดเอกสารของสํานักงานบัญชี 
 จากผลการศึกษาความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี  ตามตารางท่ี 
24 พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานมาก 
( ̅=4.24) โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดอายุการจัดเก็บขอมูลเปนไปตามกฎหมายมากท่ีสุด  
( ̅=4.42) รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการสํารองขอมูลในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส ( ̅=4.39)  
มีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาและสถานท่ีเก็บขอมูลเหมาะสม ( ̅=4.35)  มี
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลมาก สามารถปองกันความเสียหาย สูญหาย หรือเส่ือมสภาพ 
( ̅=4.30) มีความสามารถเกี่ยวกับการติดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ( ̅=4.26) และมีความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนรายการกฎหมายเปนปจจุบัน ( ̅=3.71) ตามลําดับ  เม่ือจําแนก
ความสามารถของสํานักงาน ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการจัดการเอกสารของ
สํานักงานมาก ( ̅=4.25)   โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดอายุการจัดเก็บขอมูลเปนไปตาม
กฎหมายมากท่ีสุด ( ̅=4.47) รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการสํารองขอมูลในรูปส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ( ̅=4.44) มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลมาก สามารถปองกันความ
เสียหาย สูญหาย หรือเส่ือมสภาพ ( ̅=4.35) มีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาและ
สถานท่ีเก็บขอมูลเหมาะสม ( ̅=4.29) มีความสามารถเกี่ยวกับการติดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
( ̅=4.27) และมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนรายการกฎหมายเปนปจจุบัน ( ̅=3.69) 
ตามลําดับ สําหรับ 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีความสามารถดานการจัดการ
เอกสารของสํานักงานบัญชีมาก( ̅=4.22)  โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาและ
สถานท่ีเก็บขอมูลเหมาะสมมากท่ีสุด ( ̅=4.40) รองลงมาคือมีความสามารถเกี่ยวกับการกําหนดอายุ
การจัดเก็บขอมูลเปนไปตามกฎหมาย ( ̅=4.36)  มีความสามารถเกี่ยวกับการสํารองขอมูลในรูปส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ( ̅=4.35) มีวิธีการในการติดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ( ̅=4.25) มีความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลมาก สามารถปองกันความเสียหาย สูญหายหรือเส่ือมสภาพ ( ̅=4.25) และ
มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนรายการกฎหมายเปนปจจุบัน ( ̅=3.73) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 24 คาเฉลี่ยความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญช ี  จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

รูปแบบของ
สํานักงานบัญชี 

การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี 

ความหมายของ
คาเฉล่ีย

ความสามารถ 
  

ดานการ
ติดตาม

กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

ดานการจัดทํา
ทะเบียน
รายการ

กฎหมายท่ี
เปนปจจุบัน 

ดานการ
จัดเก็บขอมูล
ท่ีดีสามารถ

ปองกันความ
เสียหาย สูญ

หายหรือ
เส่ือมสภาพ 

ดานการ
กําหนดอายุ
การจัดเก็บ

ขอมูลเปนไป
ตามกฎหมาย 

ดานการ
สํารองขอมูล

ในรูปส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

ดานการ
กําหนด

ระยะเวลา
และสถานท่ี
เก็บขอมูล
เหมาะสม 

รวมทุกดาน 

̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D 

นิติบุคคล 4.27 0.932 3.69 1.230 4.35 0.751 4.47 0.690 4.436 0.714 4.291 0.786 4.25 0.614 มาก 

บุคคลธรรมดา
และคณะบุคคล 4.26 0.700 3.73 1.096 4.26 0.637 4.36 0.649 4.345 0.886 4.400 0.710 4.22 0.625 มาก 

รวม 4.26 0.820 3.71 1.160 4.30 0.711 4.42 0.669 4.391 0.802 4.345 0.747 4.24 0.617 มาก 
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4.2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 
4.2.3 (1)  คุณภาพการบริการ ดานการตอบสนองตอลูกคา  (Responsiveness) 
จากผลการศึกษาคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี ดานการตอบสนองตอลูกคา 

ตามตารางท่ี 25 พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีคุณภาพการบริการดานการตอบสนองลูกคาสูงมาก
( ̅=4.25) โดยมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับดําเนินการตามขอตกลงในสัญญาครบถวนสูงท่ีสุด 
( ̅=4.41) รองลงมาคือมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับกํากับดูแลความคืบหนาของงาน ( ̅=4.19) และ
มีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการทบทวนผลงานและปรับปรุงแกไขงานกอนสงมอบลูกคา( ̅=4.16)  
ตามลําดับ  เม่ือจําแนกคุณภาพการบริการดานการตอบสนอบตอลูกคา ตามรูปแบบของสํานักงาน
บัญชี  พบวา 

สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการดานการตอบสนองตอลูกคาสูง
มาก ( ̅=4.42)  โดยมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอตกลงในสัญญาครบถวนสูง
ท่ีสุด( ̅=4.62) รองลงมาคือมีคุณภาพเกี่ยวกับการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน ( ̅=4.35) และมี
คุณภาพเกี่ยวกับการทบทวนผลงานและปรับปรุงแกไขงานกอนสงมอบลูกคา ( ̅=4.16) ตามลําดับ  
สําหรับ 

สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีคุณภาพการบริการดานการ
ตอบสนองลูกคาคอนขางสูง ( ̅=4.09)  โดยมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
ขอตกลงในสัญญาครบถวนสูงท่ีสุด ( ̅=4.20) รองลงมาคือมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับกํากับดูแล
ความคืบหนาของงาน และมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการทบทวนผลงานและปรับปรุงแกไขงาน
กอนสงมอบลูกคา ( ̅=4.04)  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 25 คาเฉลี่ยคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี ดานการตอบสนองตอลูกคา  
                   จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

รูปแบบของ
สํานักงานบัญชี 

การตอบสนอบตอลูกคา 

ความหมายของ
คาเฉล่ียคุณภาพ

การบริการ 
  

ดานการ
ดําเนินการ

ตามขอตกลง
ในสัญญา
ครบถวน 

ดานการกํากับ
ดูแลความ

คืบหนาของ
งาน 

ดานการ
ทบทวน

ผลงานและ
ปรับปรุง
แกไขงาน

กอนสงมอบ
ลูกคา 

รวมทุกดาน 

̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D 

นิติบุคคล 4.62 0.871 4.35 0.844 4.29 0.875 4.42 0.560 สูงมาก 

บุคคลธรรมดา
และคณะบุคคล 4.20 0.869 4.04 0.999 4.04 0.999 4.09 0.758 คอนขางสูง 

รวม 4.41 0.891 4.19 0.934 4.16 0.944 4.25 0.683 สูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



66 
 

4.2.3 (2)  คุณภาพการบริการดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา (Assurance) 
จากผลการศึกษาคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี ดานการใหความเช่ือม่ันตอ

ลูกคาตามตารางท่ี 26  พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีคุณภาพการบริการดานการใหความเช่ือม่ัน
ตอลูกคาคอนขางสูง ( ̅=3.57) โดยมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการรักษาความลับของลูกคาสูง
ท่ีสุด ( ̅=4.41) รองลงมาคือมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการแจงยกเลิกการปฏิบัติงานใหลูกคา
ทราบลวงหนาในเวลาท่ีเหมาะสม ( ̅=4.03) มีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการมีวิธีปฏิบัติในกรณีท่ี
ไมสามารถปฏิบัติงานท่ีตกลงกับลูกคาไวได ( ̅=3.74)  และมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานครบถวน ( ̅=3.26) ตามลําดับ เม่ือจําแนกคุณภาพการบริการดาน
การใหความเช่ือม่ันตอลูกคา  ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี ดานการ

ใหความเช่ือม่ันตอลูกคาคอนขางสูง( ̅=3.75)  โดยมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการรักษาความลับ
ของลูกคาสูงท่ีสุด ( ̅=4.42) รองลงมาคือมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการแจงยกเลิกการปฏิบัติงาน
ใหลูกคาทราบลวงหนาในเวลาท่ีเหมาะสม ( ̅=4.18) มีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการมีวิธีปฏิบัติ
ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติงานท่ีตกลงกับลูกคาไวได ( ̅=3.80)และมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานครบถวน( ̅=3.51)   ตามลําดับ  สําหรับ 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีคุณภาพการบริการของ

สํานักงานบัญชีดานการใหความเช่ือม่ันตอลูกคาปานกลาง ( ̅=3.40)  โดยมีคุณภาพการบริการ
เกี่ยวกับการรักษาความลับของลูกคาสูงท่ีสุด ( ̅=4.40) รองลงมาคือมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับ
การแจงยกเลิกการปฏิบัติงานใหลูกคาทราบลวงหนาในเวลาท่ีเหมาะสม ( ̅=3.87) มีคุณภาพการ
บริการเกี่ยวกับการมีวิธีปฏิบัติในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติงานท่ีตกลงกับลูกคาไวได ( ̅=3.67) และ
มีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานครบถวน( ̅=3.02)  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 26  คาเฉลี่ยคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา   จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

รูปแบบของสํานักงาน
บัญชี 

การใหความเช่ือม่ันตอลูกคา 

ความหมายของ
คาเฉล่ียคุณภาพการ

บริการ 
 

ดานการปฏิบัติงาน
ตามคูมือการ
ปฏิบัติงาน
ครบถวน 

ดานการรักษา
ความลับของลูกคา 

ดานการมีวิธี
ปฏิบัติในกรณีท่ีไม
สามารถปฏิบัติงาน
ท่ีตกลงกับลูกคาไว

ได 

ดานการแจงยกเลิก
การปฏิบัติงานให

ลูกคาทราบ
ลวงหนาในเวลาท่ี

เหมาะสม 

รวมทุกดาน 

  S.D   S.D   S.D   S.D   S.D 

นิติบุคคล 3.51 1.386 4.42 0.658 3.80 1.145 4.18 0.884 3.75 0.951 คอนขางสูง 

บุคคลธรรมดาและ
คณะบุคคล 3.02 1.312 4.40 0.76 3.67 1.106 3.87 0.904 3.40 0.925 ปานกลาง 

รวม 3.26 1.366 4.41 0.708 3.74 1.123 4.03 0.903 3.57 0.393  คอนขางสูง 
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4.2.3(3)  คุณภาพการบริการ ดานการดูแลเอาใจใสตอลูกคา  (Empathy) 
จากผลการศึกษาคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี ดานการดูแลเอาใจใสตอลูกคา 

ตามตารางท่ี 27  พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีดานการดูแล
เอาใจใสตอลูกคาคอนขางสูง ( ̅=3.93) โดยมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความรู
ความสามารถของผูทําบัญชีท่ีสอดคลองกับธุรกิจของลูกคาสูงท่ีสุด ( ̅=4.18) รองลงมาคือมี
คุณภาพการบริการเกี่ยวกับการขอคําแนะนําหรือใชผลงานจากผูเช่ียวชาญในเรื่องท่ีผูทําบัญชีไม
แนใจ ( ̅=4.02) และมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนของลูกคา( ̅=3.58) 
ตามลําดับ เม่ือจําแนกคุณภาพการบริการดานการดูแลเอาใจใสตอลูกคา  ตามรูปแบบของสํานักงาน
บัญชี  พบวา 

สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีดานการ
ดูแลเอาใจใสตอลูกคาคอนขางสูง( ̅=3.95)  โดยมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการพิจารณาความรู
ความสามารถของผูทําบัญชีท่ีสอดคลองกับธุรกิจของลูกคาสูงท่ีสุด ( ̅=4.20) รองลงมาคือมี
คุณภาพการบริการเกี่ยวกับการขอคําแนะนําหรือใชผลงานจากผูเช่ียวชาญในเรื่องท่ีผูทําบัญชีไม
แนใจ  ( ̅=4.04 ) และมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนจากลูกคา( ̅=3.62) 
ตามลําดับ  สําหรับ 

สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีคุณภาพการบริการของ
สํานักงานบัญชีดานการดูแลเอาใจใสตอลูกคาคอนขางสูง ( ̅=3.90)  โดยมีคุณภาพการบริการ
เกี่ยวกับการพิจารณาความรูความสามารถของผูทําบัญชีท่ีสอดคลองกับธุรกิจของลูกคาสูงท่ีสุด 
( ̅=4.16) รองลงมาคือมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการขอคําแนะนําหรือใชผลงานจากผูเช่ียวชาญ
ในเรื่องท่ีผูทําบัญชีไมแนใจ ( ̅=4.00) และมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนจาก
ลูกคา ( ̅=3.54) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 27   คาเฉลี่ยคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี ดานการดูแลเอาใจใสตอลูกคา  
                     จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

รูปแบบของ
สํานักงานบัญชี 

การดูแลเอาใจใสตอลูกคา 

ความหมาย
ของคาเฉล่ีย
คุณภาพการ

บริการ 
  

ดานการ
พิจารณา 

ความรู  ความ 
สามารถ ของ
ผูทําบัญชีท่ี

สอดคลองกับ
ธุรกิจของลูกคา 

ดานการขอ
คําแนะนํา

หรือใชผลงาน
จาก

ผูเช่ียวชาญใน
เรื่องท่ีผูทํา

บัญชีไมแนใจ 

ดานการรับ
เรื่องรองเรียน

ของลูกคา 
รวมทุกดาน 

̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D 

นิติบุคคล 4.20 0.730 4.04 0.962 3.62 1.194 3.95 .733 คอนขางสูง 

บุคคลธรรมดา
และคณะบุคคล 4.16 0.660 4.00 1.018 3.54 1.168 3.90 .782 คอนขางสูง 

รวม 4.18 0.693 4.02 0.986 3.58 1.176 3.93 .755  คอนขางสูง 
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4.2.3 (4)  คุณภาพการบริการ ดานภาพลักษณของสํานักงานบัญชี  (Tangibles) 
จากผลการศึกษาคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีดานภาพลักษณของสํานักงาน

บัญชีตามตารางท่ี 28  พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีดาน
ภาพลักษณของสํานักงานบัญชีสูงมาก ( ̅=4.48) โดยมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการมีผูทําบัญชีท่ี
มีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของสูงท่ีสุด ( ̅=4.63) รองลงมาคือมีคุณภาพการ
บริการเกี่ยวกับการมีเครื่องมือและอุปกรณในการจัดทําบัญชีเพียงพอ ( ̅=4.62) และมีคุณภาพการ
บริการเกี่ยวกับการมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีเปนระเบียบ ( ̅=4.22) ตามลําดับ เม่ือจําแนกคุณภาพการ
บริการดานภาพลักษณของสํานักงาน  ตามรูปแบบของสํานักงานบัญชี  พบวา 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีดาน

ภาพลักษณของสํานักงานบัญชีสูงมาก ( ̅=4.61)  โดยมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการมีผูทําบัญชีท่ี
มีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของสูงท่ีสุด ( ̅=4.75) รองลงมาคือมีคุณภาพการ
บริการเกี่ยวกับการมีเครื่องมือและอุปกรณในการจัดทําบัญชีเพียงพอ ( ̅=4.69) และมีคุณภาพการ
บริการเกี่ยวกับการมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีเปนระเบียบ ( ̅=4.40) ตามลําดับ  สําหรับ 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีคุณภาพการบริการของ

สํานักงานบัญชีดานภาพลักษณของสํานักงานบัญชีสูงมาก ( ̅=4.36)  โดยมีคุณภาพการบริการ
เกี่ยวกับการมีเครื่องมือและอุปกรณในการจัดทําบัญชีเพียงพอสูงท่ีสุด ( ̅=4.55) รองลงมาคือมี
คุณภาพการบริการเกี่ยวกับการมีผูทําบัญชีท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ 
( ̅=4.51) และมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีเปนระเบียบ ( ̅=4.04) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 28  คาเฉลี่ยคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี ดานภาพลักษณของสํานักงาน 
                     บัญชี จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

รูปแบบของ
สํานักงานบัญชี 

ภาพลักษณของสํานักงานบัญชี 

ความหมายของ
คาเฉล่ียคุณภาพ

การบริการ 
  

ดานการมี
เครื่องมือและ
อุปกรณใน
การจัดทํา

บัญชีเพียงพอ 

ดานการมี
พ้ืนท่ี

ปฏิบัติงานท่ี
เปนระเบียบ 

ดานการมีผูทํา
บัญชีมี

คุณสมบัติ
เปนไปตาม

พระราชบัญญัติ
ท่ีเกี่ยวของ 

รวมทุกดาน 

̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D 

นิติบุคคล 4.69 0.505 4.40 0.683 4.75 0.480 4.61 0.399 สูงมาก 

บุคคลธรรมดา
และคณะบุคคล 4.55 0.741 4.04 0.881 4.51 0.767 4.36 0.689 สูงมาก 

รวม 4.62 0.635 4.22 0.806 4.63 0.648 4.48 0.574 สูงมาก 
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4.2.3 (5) คุณภาพการบริการ ดานความนาเชื่อถือของสํานักงานบัญช ี   (Reliability)   
จากผลการศึกษาคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี ดานความนาเช่ือถือของ 

สํานักงานบัญชี ตามตารางท่ี 29 พบวาสํานักงานบัญชีโดยรวมมีคุณภาพการบริการของสํานักงาน
บัญชีดานความนาเช่ือถือของสํานักงานบัญชีสูงมาก ( ̅=4.27)   โดยมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับ
การมีหลักฐานการรับเงินคาธรรมเนียมสอดคลองกับขอตกลงในสัญญาครบถวนสูงท่ีสุด ( ̅=4.41)  
รองลงมาคือมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการมีระบบติดตามงานท่ีไดรับจากลูกคา ( ̅=4.31)  และมี
คุณภาพการบริการเกี่ยวกับการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผลโดยไมเกิดปญหาซํ้าเดิม ( ̅=4.06) 
ตามลําดับ เม่ือจําแนกคุณภาพการบริการดานความนาเช่ือถือของสํานักงาน ตามรูปแบบของ
สํานักงานบัญชี  พบวา 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการดานความนาเช่ือถือของ
สํานักงานบัญชีสูงมาก ( ̅=4.35)  โดยมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการมีหลักฐานการรับเงิน
คาธรรมเนียมสอดคลองกับขอตกลงในสัญญาครบถวนสูงท่ีสุด ( ̅=4.62) รองลงมาคือมีคุณภาพ
การบริการเกี่ยวกับการมีระบบติดตามงานท่ีไดรับจากลูกคา( ̅=4.38)   และมีคุณภาพการบริการ
เกี่ยวกับการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผล โดยไมเกิดปญหาซํ้าเดิม ( ̅=4.05) ตามลําดับ  สําหรับ 
 
 สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลมีคุณภาพการบริการของ
สํานักงานบัญชีคอนขางสูง ( ̅=4.19)  โดยมีคุณภาพการบริการเกี่ยวกับการมีหลักฐานการรับเงิน
คาธรรมเนียมสอดคลองกับขอตกลงในสัญญาครบถวนสูงท่ีสุด ( ̅=4.20) รองลงมาคือมีคุณภาพ
การบริการเกี่ยวกับการมีระบบติดตามงานท่ีไดรับจากลูกคา ( ̅=4.24)  และมีคุณภาพการบริการ
เกี่ยวกับการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผลโดยไมเกิดปญหาซํ้าเดิม ( ̅=4.07)  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 29 คาเฉลี่ยคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี ดานความนาเชื่อถือ 
      ของสํานักงานบัญชี       จําแนกตามรูปแบบของสํานักงาน 

รูปแบบของ
สํานักงานบัญชี 

ความนาเช่ือถือของสํานักงานบัญชี 

ความหมายของ
คาเฉล่ียคุณภาพ

การบริการ 
  

ดานการมี
ระบบติดตาม
งานท่ีไดรับ
จากลูกคา 

ดานการมี
หลักฐานการ

รับเงิน
คาธรรมเนียม
สอดคลองกับ
ขอตกลงใน

สัญญา 

ดานการแกไข
ปญหาอยางมี
ประสิทธิผล
โดยไมเกิด

ปญหาซํ้าเดิม 

รวมทุกดาน 

̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D 

นิติบุคคล 4.38 0.680 4.62 0.871 4.05 0.843 4.35 0.516 สูงมาก 

บุคคลธรรมดา
และคณะบุคคล 4.24 0.719 4.27 0.912 4.07 0.836 4.19 0.628 คอนขางสูง 

รวม 4.31 0.701 4.45 0.904 4.06 0.838 4.27 0.591 สูงมาก 
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4.3  การวิเคราะหความเช่ือถือไดของปจจัยที่ใชวัดคาตัวแปร 
 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดยใชวิธีองคประกอบหลัก (Principle 
Component ) ในการหาคาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading) เพ่ือลดจํานวนปจจัยยอยของปจจัยท่ีใช
วัดคาตัวแปรโดยทําการหมุนแกนดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) และใชคา Factor Loading ของตัววัด
ปจจัยมากกวา 0.5 โดยตัววัดตองไมมีคา Factor Loading สูงในปจจัยมากกวา 1 ปจจัย (Gliem and 
Gliem , 2003) เปนเกณฑในการกําหนดจํานวนปจจัยท่ีจะใชเปนเครื่องมือในการวัดคาตัวแปร โดย
คาความเช่ือถือได (Reliability) ของปจจัยพิจารณาจากคา  Cronbach  Alpha ซ่ึงตองมากกวา 0.6 จึง
จะถือวามีความเช่ือถือได Gliem and Gliem , 2003) 
  

4.3.1  การวิเคราะหความเชื่อถือไดของปจจัยที่ใชวัดคุณสมบัติผูทําบัญชี 
          ของสํานักงานบัญชี 
จากผลการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) ของปจจัยท่ีใชวัดคุณสมบัติผูทํา

บัญชีของสํานักงานบัญชี   ซ่ึงประกอบดวยปจจัยท่ีใชเปนเครื่องมือวัดจํานวน  3  ปจจัย  ไดแก 1) 
ปจจัยความรูในวิชาชีพผูทําบัญชี ประกอบดวยปจจัยยอยจํานวน 3 ปจจัย  2) ปจจัยทักษะในวิชาชีพ
ผูทําบัญชี ประกอบดวยปจจัยยอยจํานวน 5 ปจจัย  และ 3) ปจจัยคุณคา จรรยาบรรณในวิชาชีพผูทํา
บัญชี ประกอบดวยปจจัยยอยจํานวน 6 ปจจัย   พบวาแตละปจจัยท่ีใชเปนเครื่องมือวัดคุณสมบัติ
ผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี มีคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ) เทากับ 
0.652 , 0.852 และ 0.836 ตามลําดับ  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05  โดยแตละปจจัยมีคา 
Cronbach  Alpha เทากับ 0.7962 ,  0.9049 และ 0.8870 ตามลําดับ  และมีคาน้ําหนักปจจัยยอยของ
แตละปจจัยตามท่ีแสดงไวในตารางท่ี 30 
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ตารางที่ 30  คาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading) ของตัวแปรคุณสมบัติผูทําบัญชี   
                    ของสํานักงานบัญช ี  

ปจจัย Factor 
Loading 

Eigen 
Value 

% of 
Variance 

Cronbach  
Alpha 

ปจจัยความรูในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญช ี   2.150 71.67 0.7962 
  ความรูดานบัญชีและการเงิน 0.857       
  ความรูดานองคกรและธุรกิจ 0.905       
  ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.773       
ปจจัยทักษะในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญช ี   3.652 73.04 0.9049 
  ทักษะทางปญญา 0.811       
  ทักษะเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงาน 0.843       
  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 0.898       

  
ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการ
ส่ือสาร 0.870       

  ทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจ 0.850       
ปจจัยคานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพผูทําบัญชีของ
สํานักงานบัญช ี   3.882 64.70 0.8870 
  ความซ่ือสัตย 0.851       
  ความใสใจและการรักษาความลับ 0.843       
  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี 0.835       
  ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 0.711       
  การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 0.849       
  ความรับผิดชอบตอสังคม 0.723       
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4.3.2  การวิเคราะหความเชื่อถือไดของปจจัยที่ใชวัดนโยบายและกระบวนการ 
          ของสํานักงานบัญชี 
จากผลการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) ของปจจัยท่ีใชวัดนโยบายและ

กระบวนการของสํานักงานบัญชี  ซ่ึงประกอบดวยปจจัยท่ีใชเปนเครื่องมือวัดจํานวน 7 ปจจัย   
ไดแก 1) ปจจัยความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี   
ประกอบดวยปจจัยยอยจํานวน 6 ปจจัย  2) ปจจัยความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ประกอบดวยปจจัยยอยจํานวน 8 ปจจัย 3) ปจจัยความสามารถดาน
กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี  ประกอบดวยปจจัยยอยจํานวน 3 ปจจัย  4) 
ปจจัยความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี  ประกอบดวยปจจัยยอย 5 ปจจัย  
5) ปจจัยความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี  ประกอบดวยปจจัยยอยจํานวน 4  
ปจจัย 6) ปจจัยความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี  ประกอบดวยปจจัยยอย 
5 ปจจัย  และ 7) ปจจัยความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ประกอบดวยปจจัย
ยอย 6 ปจจัย พบวาแตละปจจัยท่ีใชเปนเครื่องมือวัดนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีมี
คา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ) เทากับ 0.860 , 0.865, 0.660, 0.701, 0.667, 
0.801 และ 0.814 ตามลําดับ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05   โดยสามารถลดจํานวนปจจัย
ยอยของปจจัยความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีเหลือ
เพียง 5 ปจจัย  ลดจํานวนปจจัยยอยของปจจัยความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีเหลือเพียง 6 ปจจัย    ลดจํานวนปจจัยยอยของปจจัยความสามารถ
ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชีเหลือเพียง 4 ปจจัย  และลดจํานวนปจจัยยอยของปจจัย
ความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชีเหลือเพียง 4 ปจจัย   โดยแตละปจจัย มีคา 
Cronbach  Alpha เทากับ 0.8553, 0.9029, 0.6671, 0.8274, 0.8048, 0.9028 และ 0.8892 ตามลําดับ  
และมีคาน้ําหนักปจจัยยอยของแตละปจจัยตามท่ีแสดงไวในตารางท่ี 31 
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ตารางที่ 31 คาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading) ของตัวแปรนโยบายและกระบวนการของ 
       สํานักงานบัญชี   

ปจจัย Factor 
Loading 

Eigen 
Value 

% of 
Variance 

Cronbach  
Alpha 

ปจจัยความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและ
กระบวนการของสํานักงานบัญช ี   3.237 64.741 0.8553 
  การจัดทําแผนธุรกิจของสํานักงานบัญชี 0.788       

  การจัดสรรทรัพยากรของสํานักงานบัญชีให
เพียงพอ 0.782       

  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชี 0.907       

  การทบทวนการบริหารของสํานักงานบัญชี 0.810       

  การส่ือสารถึงความรับผิดชอบใหทราบท่ัวถึงท้ัง
สํานักงานบัญชี 0.726       

ปจจัยความสามารถดานขอกําหนดจรรยาบรรณ
ของสํานักงานบัญช ี  4.087 68.112 0.9029 

  ความถูกตองครบถวน เพียงพอและเปนปจจุบัน
ของขอมูลท่ีนํามาใช 0.845       

  การควบคุมการใหบริการใหอยูภายใตกรอบ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 0.784       

  การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและความเปน
จริง 0.757       

  การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน 0.833       

  การพัฒนากฎเกณฑและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน 0.899       

  การกําหนดหลักเกณฑและทบทวนขีด
ความสามารถในการรับงานจากลูกคา 0.827       
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ตารางที่ 31 คาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading) ของตัวแปรนโยบายและกระบวนการของ 
       สํานักงานบัญชี   (ตอ) 

ปจจัย Factor 
Loading 

Eigen 
Value 

% of 
Variance 

Cronbach  
Alpha 

ปจจัยความสามารถดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
ลูกคาของสํานักงานบัญช ี   1.885 62.82 0.6671 

  การจัดทําหลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียมชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร 0.823       

  การจัดทําสัญญาหรือขอตกลงการรับงานจาก
ลูกคาเปนลายลักษณอักษร 0.741       

  การจัดทําหลักฐานการรับมอบ-สงมอบเอกสาร
และขอมูลของลูกคา 0.811       

ปจจัยความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของ
สํานักงานบัญช ี  2.639 65.97 0.8274 

  การจัดทําแผนและสัญญาการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ 0.896       

  การจัดทําหลักฐานหรือบันทึกการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ 0.934       

 การกําหนดความรูความสามารถของแตละ
ตําแหนงงานชัดเจน 0.746    

  การฝกอบรมใหกับพนักงานอยางสมํ่าเสมอ 0.638       
ปจจัยความสามารถดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญช ี  2.577 64.42 0.8048 

  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี 0.845       
  การช้ีแจงบุคลากรเกี่ยวกับวัตถุประสงคของงาน 0.810       
 การแกไขปญหาตาง ๆท่ีเกิดขึ้น 0.679    

  การจัดทําคําส่ังแตงตั้งผูทําการทบทวนผลงาน
กอนสงมอบลูกคาเปนลายลักษณอักษร 0.863       
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ตารางที่ 31 คาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading) ของตัวแปรนโยบายและกระบวนการของ 
       สํานักงานบัญชี   (ตอ) 

ปจจัย Factor 
Loading 

Eigen 
Value 

% of 
Variance 

Cronbach  
Alpha 

ปจจัยความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของ
สํานักงานบัญช ี   3.692 73.84 0.9028 

  การจัดทํากระบวนการในการตรวจสอบงาน 0.860       

  การกําหนดชวงเวลาในการตรวจสอบงานท่ี
เหมาะสม 0.895       

  การนําปญหาจากการติดตามมาวิเคราะหและ
ดําเนินการแกไข 0.870       

  การกําหนดแนวทางแกไขปญหาท่ีเหมาะสม 0.918       

  การจัดเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ
ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 0.743       

ปจจัยความสามารถดานการจัดการเอกสารของ
สํานักงานบัญช ี  3.013 75.32 0.8892 

  การจัดเก็บขอมูลท่ีดีสามารถปองกันความ
เสียหาย สูญหาย หรือเส่ือมสภาพ 0.840       

  การกําหนดอายุการจัดเก็บขอมูลเปนไปตาม
กฎหมาย 0.878       

  การสํารองขอมูลท่ีอยูในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส 0.885       

  การกําหนดระยะเวลาและสถานท่ีเก็บขอมูล
เหมาะสม 0.868       
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4.3.3  การวิเคราะหความเชื่อถือไดของปจจัยที่ใชวัดคุณภาพการบริการ 
          ของสํานักงานบัญชี 

 จากผลการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) ของปจจัยท่ีใชวัดคุณภาพการ
บริการของสํานักงานบัญชี ซ่ึงประกอบดวยปจจัยยอยท่ีใชเปนเครื่องมือวัดจํานวน  5  ปจจัย พบวามี
คา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ) เทากับ 0.747 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
เทากับ 0.05 โดยมีคา Cronbach  Alpha เทากับ 0.8226  และมีคาน้ําหนักปจจัยยอยของแตละปจจัย
ตามท่ีแสดงไวในตารางท่ี 32 
 
ตารางที่ 32 คาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading)ของตัวแปรคุณภาพการบริการของ 
                  สํานักงานบัญช ี

ปจจัย Factor 
Loading 

Eigen 
Value 

% of 
Variance 

Cronbach  
Alpha 

ปจจัยคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญช ี   3.055 61.10 0.8226 
  การตอบสนองตอลูกคา 0.849       
  การใหความเช่ือม่ันตอลูกคา 0.729       
  การดูแลเอาใจใสตอลูกคา 0.730       
  ภาพลักษณของสํานักงานบัญชี 0.718       
  ความนาเช่ือถือของสํานักงานบัญชี 0.869       
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4.4  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 
 ในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศ
ไทย ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากความคิดเห็นของหัวหนาสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล  โดยศึกษาจากปจจัย 3 ดาน  ประกอบดวย       1) คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 
2) นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  และ 3) คุณสมบัติของสํานักงานบัญชีและมีผล
การทดสอบสมมุติฐานการวิจัยดังนี ้
 
สมมุติฐานที่ 1   นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญช ี สงผลกระทบตอคุณภาพการบริการ 
  ของสํานักงานบัญช ี
 

จากผลการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพการบริการของ
สํานัก งานบัญชี  กับตัวแปรนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  ซ่ึงประกอบดวย 1) 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  2) ความสามารถ
ดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี  3) ตัวแปรกระบวนการท่ีเกี่ยวของ
กับลูกคาของสํานักงานบัญชี   4) ความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี  5) 
ความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี  6) ความสามารถดานการติดตามตรวจสอบ
ของสํานักงานบัญชี และ 7) ความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี  ตามตารางท่ี 
33 พบวานโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีในแตละดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 โดย ความสามารถ
ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีสูง
ท่ีสุด (r = 0.800 )  รองลงมาคือความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของ
สํานักงานบัญชี (r = 0.792) ความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี (r = 0.763 ) 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี (r = 0.757 ) 
ความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี  (r = 0.730 ) ความสามารถดานการจัดการ
ทรัพยากรของสํานักงานบัญชี  (r = 0.681 ) และ ความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคา
ของสํานักงานบัญชี  (r = 0.594 )   ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังพบวา 
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 ในการทดสอบ Multicollinearity ระหวางตัวแปรนโยบายและกระบวนการของ
สํานักงานบัญชีในแตละดานซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ   พบวามีความสัมพันธกันในเชิงบวก ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05โดยมีคา Variance Inflation Factor (VIF)   อยูระหวาง 1.592-2.680  
(VIF < 10)  แสดงใหเห็นวาความสัมพันธของตัวแปรอิสระไมกอใหเกิดปญหาตอรูปแบบ
ความสัมพันธท่ีสรางขึ้น   (Lee and ather,2000:704) 
 
ตารางที่ 33   การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางนโยบายและกระบวนการของสํานักงาน
บัญชีกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 

ตัวแปร 

คุณภาพการ
บริการของ
สํานักงาน

บัญชี 

ความรับ  
ผิดชอบของ
ผูบริหารตอ
นโยบายและ
กระบวนการ

สํานักงาน
บัญชี 

ความสามารถ
ดานการ

ปฏิบัติตาม
ขอกําหนด   

จรรยาบรรณ
ของสํานักงาน

บัญชี 

ความสามารถ
ดานกระบวน 

การท่ีเกี่ยว  
ของกับลูกคา
ของสํานักงาน

บัญชี 

คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 4.10 
 (.553) 

   

ความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบาย
และกระบวนการของสํานักงานบัญชี 

.757* 3.88 
 (.700) 

  

ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอ 
กําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี .792* .678* 

4.25 
 (.578)  

ความสามารถดานกระบวนการท่ี
เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี 

.594* .364* .407* 4.18 
(.788) 

ความสามารถดานการจัดการทรัพยากร
ของสํานักงานบัญชี 

.681* .451* .517* .588* 

ความสามารถดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชี .800* .684* .604* .434* 

ความสามารถดานการติดตามตรวจสอบ
ของสํานักงานบัญชี .763* .620* .615* .394* 

ความสามารถดานการจัดการเอกสารของ
สํานักงานบัญชี 

.730* .609* .631* .441* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 33   การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางนโยบายและกระบวนการของสํานักงาน
บัญชีกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  (ตอ) 

ตัวแปร 

ความสามารถ 
ดานการ
จัดการ

ทรัพยากรของ
สํานักงาน

บัญชี 

ความสามารถ
ดานการ

ปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน

บัญชี 

ความสามารถ
ดานการ
ติดตาม

ตรวจสอบ
ของ 

สํานักงาน
บัญชี 

ความสามารถ
ดานการ
จัดการ

เอกสารของ
สํานักงาน

บัญชี 

VIF 

คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี      

ความรับผิดชอบของผูบริหารตอ
นโยบายและกระบวนการของ
สํานักงานบัญชี 

    2.492 

ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอ 
กําหนดจรรยาบรรณของสํานักงาน
บัญชี 

    2.279 

ความสามารถดานกระบวนการท่ี
เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี 

    1.592 

ความสามารถดานการจัดการทรัพยากร
ของสํานักงานบัญชี 

3.94 
(.840)    2.431 

ความสามารถดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชี .562* 

3.76 
(.936)   2.552 

ความสามารถดานการติดตาม
ตรวจสอบของสํานักงานบัญชี .635* .680* 

4.15   
(.687)  2.680 

ความสามารถดานการจัดการเอกสาร
ของสํานักงานบัญชี 

.653* .643* .693* 4.24 
(.617) 

2.632 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression)  
เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี กับคุณภาพการ
บริการของสํานักงานบัญช ี

 
ในการทดสอบความสัมพันธระหวางนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี กับ 

คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี   โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกตัว
แปรเขาสมการดวยวิธี  Enter   โดยกําหนดให 

     หมายถึง     คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 
   หมายถึง    ความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการ 

       ของสํานักงานบัญชี 
   

หมายถึง     ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของ 
       สํานักงานบัญชี 

  
 หมายถึง    ความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี 

   หมายถึง      ความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี 
   หมายถึง      ความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี 
   หมายถึง      ความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี 
   หมายถึง      ความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี 

     หมายถึง      คาคงท่ีของสมการ (คาของ   เม่ือ  =  0 ) 
   หมายถึง      สัมประสิทธ์ิของการถดถอยของตัวแปร    ขณะท่ีตัวแปรอ่ืนคงท่ี 
   หมายถึง      สัมประสิทธ์ิของการถดถอยของตัวแปร   ขณะท่ีตัวแปรอ่ืนคงท่ี 
   หมายถึง      สัมประสิทธ์ิของการถดถอยของตัวแปร  ขณะท่ีตัวแปรอ่ืนคงท่ี 
   หมายถึง      สัมประสิทธ์ิของการถดถอยของตัวแปร  ขณะท่ีตัวแปรอ่ืนคงท่ี 
   หมายถึง      สัมประสิทธ์ิของการถดถอยของตัวแปร   ขณะท่ีตัวแปรอ่ืนคงท่ี 
   หมายถึง      สัมประสิทธ์ิของการถดถอยของตัวแปร   ขณะท่ีตัวแปรอ่ืนคงท่ี 
  หมายถึง      สัมประสิทธ์ิของการถดถอยของตัวแปร   ขณะท่ีตัวแปรอ่ืนคงท่ี 

ε      หมายถึง      คาความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นอยางสุม 
 
ซ่ึงมีตัวแปรท่ีนําเขาสมการดังนี ้

สมการที่ 1 
 =    +     +     +     +     +     +     +   ε 
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จากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนในตารางท่ี  
34 พบวาคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  ขึ้นอยูกับนโยบายและกระบวนการของสํานักงาน
บัญชี 86.90 % (R Square = .869) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05  โดยพบวานโยบายและ
กระบวนการของสํานักงานบัญชีในดานความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการ
ของสํานักงานบัญชี  ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี     
ความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี  ความสามารถดานการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี และความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี 
สงผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 
0.05 
ตารางที่ 34  การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน  (Multiple  Regression) 

      เพ่ือทดสอบความสัมพันธ ระหวางนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  
      กับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญช ี

นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี 

คุณภาพการบริการของสํานักงาน
บัญชี 

Beta Std. 
Error t Sig 

คาคงท่ี (Constant)  0.173 2.486 0.015* 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการ
ของสํานักงานบัญชี 

0.157 0.045 2.775 0.007* 

ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณ
ของสํานักงานบัญชี 

0.288 0.052 5.322 0.000* 

ความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของ
สํานักงานบัญชี 

0.177 0.032 3.913 0.000* 

ความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี 0.080 0.037 1.429  0.156   
ความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี 0.257 0.034 4.489 0.000* 
ความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี 0.161 0.047 2.745 0.007* 
ความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี 0.045 0.052 0.777  0.439   
 Sig = 0.00 ,  R 2  =  .869 ,  Adj. R 2 =  .860 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
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สมมุติฐานที่ 2 คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญช ี สงผลกระทบตอคุณภาพการบริการ 
  ของสํานักงานบัญช ี
 

จากผลการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพการบริการของ 
สํานักงานบัญชี  กับ ตัวแปรคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี  ซ่ึงประกอบดวย 1) ความรูใน
วิชาชีพของผูทําบัญชี  2) ทักษะในวิชาชีพของผูทําบัญชี และ 3) คานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพของ
ผูทําบัญชี  ตามตารางท่ี 35  พบวาคุณสมบัติ ผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในแตละดานมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 
0.05 โดย คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีดานความรูในวิชาชีพมีความสัมพันธกับคุณภาพ
การบริการของสํานักงานบัญชีสูงท่ีสุด (r = 0.553)  รองลงมาคือทักษะในวิชาชีพ  (r = 0.479 )  และ
คุณคา จรรยาบรรณในวิชาชีพ  (r = 0.455 ) ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังพบวา 

ในการทดสอบ Multicollinearity ระหวางตัวแปรอิสระซ่ึงประกอบดวยความรูใน
วิชาชีพ ทักษะในวิชาชีพ และคานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  พบวามีความสัมพันธกันในเชิงบวก 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 โดยมีคา Variance Inflation Factor (VIF)  อยูระหวาง 1.604 
– 3.080  (VIF < 10)  แสดงใหเห็นวาความสัมพันธของตัวแปรอิสระไมกอใหเกิดปญหาตอ รูปแบบ
ความสัมพันธท่ีสรางขึ้น (Lee and ather,2000:704) 
 
ตารางที่ 35  การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงาน 
                    บัญชีกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 

ตัวแปร 
คุณภาพการ
บริการของ

สํานักงานบัญชี 

ความรู 
ในวิชาชีพของ

ผูทําบัญชี 

ทักษะ 
ในวิชาชีพของ

ผูทําบัญชี 

คานิยม จรรยา 
บรรณในวิชาชีพ

ของผูทําบัญชี 
VIF 

คุณภาพการบริการของ
สํานักงานบัญชี 

4.10 
 (.553)     

ความรูในวิชาชีพของ
ผูทําบัญชี 

0.553* 3.53 
 (.556) 

  2.401 

ทักษะในวิชาชีพของ
ผูทําบัญชีของ 

0.479* 0.763* 3.88 
 (.537) 

 3.080 

คานิยม จรรยาบรรณใน
วิชาชีพของผูทําบัญชี 0.455* 0.446* 0.613* 

4.41 
(.512) 1.604 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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วิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression)  
เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี  
กับคุณภาพการบริการของสํานักงานบญัช ี
 

ในการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีกับ 
คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี   โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกตัว
แปรเขาสมการดวยวิธี Enter   โดยกําหนดให 

     หมายถึง     คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 
   หมายถึง    ความรูในวิชาชีพของผูทําบัญชี 
   

หมายถึง    ทักษะในวิชาชีพของผูทําบัญชี 

  
 หมายถึง    คานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูทําบัญชี 

     หมายถึง      คาคงท่ีของสมการ (คาของ   เม่ือ  =  0 ) 
   หมายถึง      สัมประสิทธ์ิของการถดถอยของตัวแปร    ขณะท่ีตัวแปรอ่ืนคงท่ี 
   หมายถึง      สัมประสิทธ์ิของการถดถอยของตัวแปร   ขณะท่ีตัวแปรอ่ืนคงท่ี 
   หมายถึง      สัมประสิทธ์ิของการถดถอยของตัวแปร  ขณะท่ีตัวแปรอ่ืนคงท่ี 

ε      หมายถึง      คาความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นอยางสุม 
 
ซ่ึงมีตัวแปรท่ีนําเขาสมการดังนี ้

สมการที่ 2 
=    +     +     +     +  ε 

 
จากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนในตารางท่ี  

36 พบวาคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  ขึ้นอยูกับคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 
36.10% (R Square = .361) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05  โดยพบวาคุณสมบัติผูทําบัญชี
ของสํานักงานบัญชีในดานความรูในวิชาชีพ  และคานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  สงผลกระทบเชิง
บวกตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 
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ตารางที่ 36  การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน(Multiple  Regression) 
      เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี  
      กับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญช ี

คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 
คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 

Beta Std. 
Error t Sig 

Constant  0.393 3.402 0.001* 
ความรูในวิชาชีพของผูทําบัญชี 0.464 0.120 3.858 0.000* 
ทักษะในวิชาชีพของผูทําบัญชี -0.044 0.140 -0.319 0.750 
คานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูทําบัญชี 0.275 0.106 2.795 0.006* 
 Sig = 0.00 ,  R 2  =  .361  ,  Adj. R 2 =  .343 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    

 
สมมุติฐานที่ 3   รูปแบบของสํานักงานบัญชีตางกัน  คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชตีางกัน 
 
 จากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีไดจากการวิเคราะหคาความแปรปรวน (ANOVA) ใน
ตารางท่ี 37 พบวา สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี
แตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
เทากับ 0.05   (F = 4.798)   โดยสํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการสูงกวา
สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล   และเม่ือนํามาพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 

สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการดานการตอบ สนองตอลูกคา
แตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
เทากับ 0.05   (F = 6.637)   โดยสํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการดานการ
ตอบสนองตอลูกคาสูงกวาสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 
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สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการดานการใหความเช่ือม่ันตอ
ลูกคาแตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลท่ีระดับนัย สําคัญสถิติ
เทากับ 0.05 (F = 3.926)   โดยสํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการดานการให
ความเช่ือม่ันตอลูกคาสูงกวาสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการดานการดูแลเอาใจใสตอลูกคา

ไมแตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล  โดยสํานักงานบัญชีใน
รูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการดานการตอบสนองตอลูกคาสูงกวาสํานักงานบัญชีในรูปแบบ
บุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการดานภาพลักษณของสํานักงาน

บัญชีแตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติเทากับ 0.05 (F = 5.357)    โดยสํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการดาน
ภาพลักษณของสํานักงานบัญชีสูงกวาสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการดานความนาเช่ือถือของ

สํานักงานบัญชีไมแตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล  โดย
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการดานการตอบสนองตอลูกค าสูงกวา
สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 
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ตารางที่ 37  การวิเคราะหคาความแปรปรวน (ANOVA)  เพ่ือทดสอบความแตกตางของ 
       คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  จําแนกตามรูปแบบของสํานักงานบัญช ี

คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 

รูปแบบของสํานักงานบัญชี 

รวม F 
 

Sig. 
 นิติบุคคล 

บุคคล
ธรรมดาและ
คณะบุคคล 

̅    S.D ̅    S.D ̅    S.D 
ดานการตอบสนองตอลูกคา 4.42 0.560 4.10 0.757 4.25 0.683 6.637 0.011* 
ดานการใหความเช่ือม่ันตอลูกคา 3.75 0.951 3.40 0.925 3.57 0.950 3.926 0.050* 
ดานการดูแลเอาใจใสลูกคา 3.95 0.732 3.90 0.782 3.93 0.754 0.113 0.738 
ดานภาพลักษณของสํานักงานบัญชี 4.61 0.366 4.36 0.688 4.49 0.574 5.357 0.023* 
ดานความนาเช่ือถือของสํานักงานบัญชี 4.35 0.519 4.19 0.627 4.27 0.590 1.974 0.163 

รวม 4.22 0.498 3.99 0.586 4.10 0.553 4.798 0.031* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
สมมุติฐานที่ 4   รูปแบบของสํานักงานบัญชีตางกัน  นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญช ี
  ตางกัน 
 จากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีไดจากการวิเคราะหคาความแปรปรวน(ANOVA ) ใน
ตารางท่ี 38พบวา สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีนโยบายและกระบวนการของสํานักงาน
บัญชีแตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติเทากับ 0.05   (F = 4.162)   และเม่ือนํามาพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 

สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีผูบริหารท่ีมีความรับผิดชอบตอนโยบายและ
กระบวนการของสํานักงานบัญชีไมแตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะ
บุคคล โดยสํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีผูบริหารท่ีมีความรับผิดชอบตอนโยบายและ
กระบวนการของสํานักงานบัญชีมากกวากวาสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะ
บุคคล 
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สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีไมแตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะ
บุคคล โดยสํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีมากกวาสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับ

ลูกคาของสํานักงานบัญชีแตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 (F = 18.496)    โดยสํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมี
ความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชีของสํานักงานบัญชีมากกวา
สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของ

สํานักงานบัญชีไมแตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล โดย
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี
มากกวาสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงาน

บัญชีไมแตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล โดยสํานักงานบัญชี
ในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีมากกวาสํานักงานบัญชี
ในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 

 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการติดตาม ตรวจสอบของ

สํานักงานบัญชีไมแตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล โดย
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี
มากกวาสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 
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สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการจัดการเอกสารของ
สํานักงานบัญชีไมแตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล โดย
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชีของ
สํานักงานบัญชีมากกวาสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 

 
ตารางที่ 38  การวิเคราะหคาความแปรปรวน (ANOVA)  เพ่ือทดสอบความแตกตางของ 
       นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  จําแนกตามรูปแบบของสํานักงานบัญช ี

นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี 

รูปแบบของสํานักงานบัญชี 

รวม 
F Sig. นิติบุคคล 

บุคคล
ธรรมดาและ
คณะบุคคล 

̅    S.D. ̅    S.D. ̅    S.D. 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและ
กระบวนการของสํานักงานบัญชี 3.99 0.746 3.78 0.642 3.88 0.700 2.436 0.121 

ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี 4.32 0.541 4.19 0.606 4.25 0.575 1.380 0.243 

ความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับ
ลูกคาของสํานักงานบัญชี 4.48 0.653 3.88 0.802 4.18 0.788 18.496 0.000* 

ความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของ
สํานักงานบัญชี 4.07 0.840 3.82 0.828 3.94 0.840 2.467 0.119 

ความสามารถดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชี 3.92 0.968 3.61 0.884 3.76 0.936 3.147 0.079 

ความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของ
สํานักงานบัญชี 4.17 0.692 4.13 0.688 4.15 0.687 0.076 0.783 

ความสามารถดานการจัดการเอกสารของ
สํานักงานบัญชี 4.25 0.614 4.22 0.624 4.24 0.616 0.053 0.818 

รวม 4.17 0.559 3.95 0.588 4.06 0.582 4.162 0.044* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     
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บทท่ี 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
ในการสํารวจหัวหนาสํานักงานบัญชีท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจการคากระทรวง

พาณิชย  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยแบงสํานักงานบัญชีออกเปน 2 กลุม    ไดแก 
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคล  และ ในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล    จํานวน  110 
ราย    สามารถสรุปผลท่ีสําคัญไดดังนี ้ 
 
5.1 คุณสมบัติของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย 

 
สํานักงานบัญชีสวนใหญมีจํานวนลูกคาไมเกิน 100 ราย  มีระยะเวลาในการดําเนินงาน

มากกวา 10 ป  มีจํานวนผูชวยผูทําบัญชีมากกวา 5 คน  โดยผูชวยผูทําบัญชีสวนใหญปฏิบัติงานเต็ม
เวลาทุกคนและมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี    นอกจากนี้ยังพบวาหัวหนาสํานักงาน
บัญชีของกลุมตัวอยางสวนใหญมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ปฏิบัติงานเต็มเวลาและมี
ประสบการณดานการทําบัญชีมากกวา 10 ป 

 
5.2 คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย 
 

ผลการวิจัยพบวาผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีมีคานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือทักษะในวิชาชีพ  และความรูในวิชาชีพ  ตามลําดับ  โดยเม่ือนําพิจารณาเปนราย
ดานพบวา 

ผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีมีคานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพดีมาก  โดยมีความ
ซ่ือสัตยดีท่ีสุด  รองลงมาคือมีความใสใจและการรักษาความลับ  ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มี
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี  และมีความรับผิดชอบตอ
สังคม  ตามลําดับ 
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ผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีมีทักษะในวิชาชีพคอนขางดี โดยมีทักษะทางการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสารดีท่ีสุด  รองลงมาคือทักษะเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หนาท่ีงาน  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  ทักษะทางปญญา  และทักษะทางองคการและการ
จัดการ  ตามลําดับ 

ผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีมีความรูในวิชาชีพคอนขางดี  โดยมีความรูดานบัญชีและ
การเงินดีท่ีสุด  รองลงมาคือความรูและสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และความรูดาน
องคกรและธุรกิจ ตามลําดับ 

 
 นอกจากนี้ยังพบวา  ปจจัยยอยท่ีใชเปนเครื่องมือวัดคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงาน
บัญชี 3ดาน  ซ่ึงประกอบดวย  1) ดานความรูในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 2) ดานทักษะ
ในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี  และ 3) ดานคานิยม  จรรยาบรรณในวิชาชีพผูทําบัญชีของ
สํานักงานบัญชี  มีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได   โดยความรูในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี
มีคา Factor Loading อยูระหวาง 0.773–0.905  ทักษะในวิชาชีพมีคามีคา Factor Loading อยูระหวาง 
0.811-0.898  และคานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีมีคา Factor Loading 
อยูระหวาง 0.711-0.851  โดยมีคา Cronbach‘s  Alpha เทากับ 0.7962,0.9049 และ 0.8870  
ตามลําดับ 
 
5.3 นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย 

 
สํานักงานบัญชีมีความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของ

สํานักงานบัญชี และมีความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชีมากท่ีสุดเทากัน  
รองลงมาคือมีความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี  มี
ความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี  มีความสามารถดานความรับผิดชอบ
ของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  มีความสามารถดานการจัดการ
ทรัพยากรของสํานักงานบัญชี  และมีความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี  
ตามลําดับ 

นอกจากนี้ยังพบวา  ปจจัยยอยท่ีใชเปนเครื่องมือวัดนโยบายและกระบวนการของ
สํานักงานบัญชี  7 ดาน  ประกอบดวย  1) ความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและ
กระบวนการของสํานักงานบัญชี  2) ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของ
สํานักงานบัญชี  3) ความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี 4) 
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ความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี 5) ความสามารถดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชี  6)ความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงาน และ 7) ความสามารถ
ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี  มีความเช่ือถือได  โดยความรับผิดชอบของผูบริหารตอ
นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีมีคา Factor Loading อยูระหวาง 0.726-0.907  
ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีมีคา Factor Loading 
อยูระหวาง 0.757-0.899   ความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชีมี
คา Factor Loading อยูระหวาง 0.741-0.823  ความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงาน
บัญชีมีคา Factor Loading อยูระหวาง0.639-0.934  ความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงาน
บัญชี มีคา Factor Loading อยูระหวาง 0.679-0.863  ความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของ
สํานักงานบัญชี มีคา Factor Loading อยูระหวาง  0.743-0.918 และ ความสามารถดานการจัดการ
เอกสารของสํานักงานบัญชีมีคา Factor Loading อยูระหวาง 0.840-0.878  โดยมีคา Cronbach‘s  
Alpha เทากับ 0.8553,0.9029,0.6671,0.8274,0.8084,0.9028 และ 0.8892  ตามลําดับ 

 
5.4 คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย 

 
สํานักงานบัญชีคุณภาพการบริการดานภาพลักษณของสํานักงานบัญชีสูงท่ีสุด  

รองลงมาคือความนาเช่ือถือของสํานักงานบัญชี  การตอบสนองตอลูกคา  การดูแลเอาใจใสตอลูกคา  
และการใหความเช่ือม่ันตอลูกคา ตามลําดับ  

นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยยอยท่ีใชเปนเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการของสํานักงาน
บัญชี  ประกอบดวย 1)ปจจัยการตอบสนองตอลูกคา  2) ปจจัยการใหความเช่ือม่ันตอลูกคา 3) ปจจัย
การดูแลเอาใจใสตอลูกคา 4) ปจจัยภาพลักษณของสํานักงานบัญชี และ 5) ปจจัยความนาเช่ือถือของ
สํานักงานบัญชี    มีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได  โดยมีคา Factor Loading อยูระหวาง 0.718-0.869  
และมีคา  Cronbach‘s  Alpha เทากับ 0.8226 

 
5.5 ปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย 

 
 5.5.1 จากผลการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 
กับคุณภาพการบริการของสักงานบัญชี โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple  Regression ) 
กําหนดใหตัวแปรคุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีเปนตัวแปรอิสระ        ประกอบดวย        
1) ความรูในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี  2) ทักษะในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี  
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และ ) คานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี   โดยมีตัวแปรคุณภาพการ
บริการของสํานักงานบัญชี เปนตัวแปรตาม   ทําการคัดเลือกตัวแปรเขาสมการดวยวิธี Enter  พบวา
คุณสมบัติของผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในดานความรูในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 
และ คานิยมจรรยาบรรณในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี  สงผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพ
การบริการของสํานักงานบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ( =0.361)  ซ่ึงเปนไปตาม
สมมุติฐานการวิจัยท่ี 2  โดยมีคา Beta เทากับ  0.464 และ 0.275 ตามลําดับ 

 
5.5.2 จากผลการทดสอบความสัมพันธระหวางนโยบายและกระบวนการของสํานักงาน 

บัญชีกับคุณภาพการบริการของสักงานบัญชี โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple  Regression ) 
กําหนดใหตัวแปรนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีเปนตัวแปรอิสระ    ประกอบดวย 
1) ความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  2)  ความสามารถ
ดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี  3) ความสามารถดานกระบวนการท่ี
เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี  4) ความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงาน
บัญชี  5) ความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี 6) ความสามารถดานการติดตาม
ตรวจสอบของสํานักงานบัญชี   และ 7) ความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี       
โดยมีตัวแปรคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี เปนตัวแปรตาม   ทําการคัดเลือกตัวแปรเขา
สมการดวยวิธี Enter  พบวา  นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีในดานความรับผิดชอบ
ของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  ความสามารถดานการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี  ความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคา
ของสํานักงานบัญชี  ความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี  และความสามารถดาน
การติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี  สงผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพการบริการของ
สํานักงานบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ( =0.869)  ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานการ
วิจัยท่ี 1  โดยมีคา Beta เทากับ  0.157 , 0.288 , 0.177 , 0.257   และ 0.161 ตามลําดับ  
   
 5.5.3  จากผลการทดสอบความแตกตางของคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  
พบวารูปแบบของสํานักงานบัญชีตางกัน  คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ี 3  โดยสํานักงานบัญชีใน
รูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี สูงกวาสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคล
ธรรมดาและคณะบุคคล  และเม่ือนํามาพิจารณาเปนรายดาน  พบวา สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติ
บุคคลมีคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีแตกตางจากสํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคล
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ธรรมดาและคณะบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05ในดานการตอบสนองตอลูกคา  ดาน
การใหความเช่ือม่ันตอลูกคา  และดานภาพลักษณของสํานักงานบัญชี   โดยสํานักงานบัญชีใน
รูปแบบนิติบุคคลมีคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีในทุกๆ ดาน  สูงกวาสํานักงานบัญชีใน
รูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล   

 
5.5.4  จากผลการทดสอบความแตกตางของนโยบายและกระบวนการของสํานักงาน

บัญชี  พบวารูปแบบของสํานักงานบัญชีตางกัน  นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ี 4  โดย
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  ดีกวา
สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล   และเม่ือนํามาพิจารณาเปนรายดาน พบวา
สํานักงานบัญชีในรูปแบบนิติบุคคลมีนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีแตกตางจาก
สํานักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใน
ดานความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี  โดยสํานักงานบัญชีใน
รูปแบบนิติบุคคลมีนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี   ดีกวาสํานักงานบัญชีในรูปแบบ
บุคคลธรรมดาและคณะบุคคล 
 
5.6 อภิปรายผลการวิจัย 
  
 นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  ในดานความรับผิดชอบของผูบริหารตอ
นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี  ความสามารถดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงาน
บัญชี  ความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี  และความสามารถดานการติดตาม
ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี   สงผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี
อยางมีนัยสําคัญ  เนื่องจาก 

5.6.1 ความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีใน 
การกําหนดทิศทางและเปาหมายท่ีชัดเจนของสํานักงานบัญชี   มีการมอบหมายหนาท่ีและความ
รับผิดชอบใหกับพนักงานอยางเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน  ใชวิธีการ
ส่ือสารท่ีเขาใจงายและรวดเร็วทันเวลารวมไปถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในอดีตจะถูก
นํามาทบทวนเพ่ือวิเคราะหหาวิธีแกไขใหเกิดผลดีตอสํานักงานบัญชีและลูกคา  ซ่ึงจะทําให
พนักงานและผู ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับสวนไดสวนเสียกับสํานักงานบัญชีปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
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ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของสํานักงานบัญชี  ซ่ึง
สอดคลองกับ (Djerdjour and Patel, 2000) ท่ีกลาวไววาความสําเร็จของการนํานโยบายคุณภาพมา
ใชในองคกรขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ (Kanji, 2001) โดยพวกเขาเหลานี้มีหนาท่ีในการสรางและ
สนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นในองคกร  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง (อางอิง 
จรัญญา  ปานเจริญ, 2548)  ดังนั้นหากสํานักงานบัญชีมีการกําหนดนโยบายและวางแผนธุรกิจได
อยางเหมาะสมก็จะนําพาใหผูปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคของสํานักงานบัญชี  กระบวนการตาง ๆ  ก็จะสามารถขับเคล่ือนไปดวยกันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ     

5.6.2  การปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีเปนตัวผลักดันให 
สํานักงานบัญชีทํางานใหลูกคาอยางตรงไปตรงมา  ไมรับทํางานใหลูกคาโดยขาดความอิสระในการ
พิจาณาเนื้อหาท่ีถูกตอง ครบถวน นําไปใชประโยชนไดจริง   และยังเปนการกระตุนสํานักงานบัญชี
ใหมีจิตสํานึกตอวิชาชีพ  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี  
ไมเห็นแกประโยชนหรือผลตอบแทนจนไมคํานึงถึงความรูความสามารถท่ีจะทํางานใหลูกคาได  
ซ่ึงจะทําใหไมเกิดความเสียหายแกลูกคาในภายหลัง  สอดคลองกับ (ธวัช  ภูษิตโภยไคย, 2550)  ซ่ึง
กลาวไววาความโปรงใสเปนหัวใจของการดําเนินธุรกิจมีความชอบธรรม และเปนประโยชนตอทุก
ฝายไมมีการปดบังซอนเรน  บิดเบือน  หรือเอาแตประโยชนสวนตน  โดยผูบริหารตองปฏิบัติให
เห็นเปนแบบอยางเพ่ือใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (สุดจิต  เจนนพกาญจน, 2549:1)  สามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานแตละดานภายใตกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของแหละนโยบายหลัก  
ดังนั้นผูบริหารของสํานักงานบัญชีควรพิจารณาการรับทํางานใหลูกคาดวยความเปนอิสระ  และ
คํานึงถึงความรูความสามารถของสํานักงานบัญชีและผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําบัญชีใหเหมาะสม
กับงานของลูกคา  โดยไมรับทํางานใหลูกคาเกินกําลังความสามารถของสํานักงานบัญชี 
 
 5.6.3 กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี  การปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชี  และการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี  เปนแนวทางท่ีทําใหสํานักงานบัญชี
สามารถทํางานใหลูกคาไดตามขอตกลงและสัญญาท่ีใหไวกับลูกคาไดอยางครบถวน  สามารถ
ตรวจสอบงานและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยางทันเวลา  สอดคลองกับ (Zeithamlet al., 1990:176; 
Brensinger and Lambert, 1990, Crompton and MacKay, 1989)   ซ่ึงกลาวไววาปจจัยในการเลือก
ซ้ือสินคาหรือบริการของลูกคาเกิดจากความพึงพอใจ 5 ดาน คือ 1) ความนาเช่ือถือ (Reliability) เกิด
จากการท่ีลูกคาไดรับบริการสอดคลองกับคาบริการ  2) ความเช่ือม่ัน (Assurance)  เกิดจากการท่ี
ลูกคาไดรับในประโยชนของสินคาหรือบริการจากความรูความสามารถของธุรกิจ    3) การดูแลเอา
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ใจใสลูกคา (Empathy) เกิดจากการท่ีลูกคาแตละรายไดรับการแกปญหาอยางทันเวลา  4) การ
ตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness)  เกิดจากการท่ีลูกคาไดรับบริการตามท่ีตกลงกันไวในสัญญา    
และ 5) ภาพลักษณของธุรกิจ (Tangibles)  เกิดจากการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณท่ีทันสมัยและ
จําเปนตอการปฏิบัติงานของธุรกิจ   ดังนั้นสํานักงานบัญชีจําเปนท่ีจะตองจัดทําเอกสารหลักฐานตาง 
ๆ ท่ีเกี่ยวของกับลูกคา  ในการทบทวนการปฏิบัติงานวาครบถวนตามสัญญาหรือไมเพ่ือสรางความ
เช่ือม่ันและความไววางใจใหกับลูกคา  โดยสํานักงานบัญชีตองเปดโอกาสใหลูกคาสามารถติดตอ
ไดตลอดเวลาท่ีทํางานใหลูกคาเพ่ือชวยแกไขปญหาของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 
    
 5.6.4 คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี ในดานความรูในวิชาชีพผูทําบัญชีของ
สํานักงานบัญชี และคานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชี   สงผลกระทบเชิง
บวกตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีอยางมีนัยสําคัญ  เนื่องจาก   ความรูในวิชาชีพผูทํา
บัญชี  ทําใหผูทําบัญชีสามารถจัดทําบัญชีใหลูกคาไดอยางถูกตองครบถวน  ตามมาตรฐานการบัญชี  
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี  ภายใตกรอบจรรยาบรรณของนักบัญชีท่ีพึงปฏิบัติงานดวย
ความรับผิดชอบตอลูกคาและสาธารณะชน  สอดคลองกับงานวิจัยของ (สุวรรณ  หวังเจริญเดช, 
2548)  ซ่ึงกลาวไววาผูทําบัญชีตองสามารถใหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการทํางานของผูบริหารใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน  เพ่ือใหเกิดประโยชนตอองคกร  ดังนั้นสํานักงานบัญชีควรจัดหาผูทํา
บัญชีท่ีมีความรูความสามารถในมาตรฐาน  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี หรือจัดการให
มีการอบรมพัฒนาความรูของผูทําบัญชีอยางตอเนื่องใหทันตอการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการ
บัญชี และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับวชิาชีพบัญชี  อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงในระบบการเมือง 
การปกครอง และเศรษฐกิจของประเทศ 
 
5.7 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบ และการนําผลวิจัยไปใช 
 

จากการศึกษาครั้งนี้อาจสรุปเปนประเด็นเพ่ือเปนขอเสนอแนะตอแนวทางในการ 
พัฒนาคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย    ไดดังนี้ 

5.7.1 เนื่องจากสํานักงานบัญชีสวนใหญมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
การขอรับรองคุณภาพ   ดังนั้นสํานักงานบัญชีท่ีมีคุณสมบัติขางตนจึงควรรีบดําเนินการขอรับรอง
คุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันกับสํานักงานบัญชีอ่ืนท้ังในและนอกประเทศ  สําหรับ
หัวหนาสํานักงานบัญชีสวนใหญซ่ึงมีคุณวุฒิทางดานบัญชีในระดับปริญญาตรี  ซ่ึงเทากับคุณวุฒิ
ของผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 เทานั้น  หากสํานักงานบัญชีใดตองการ
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มุงเนนการประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเปนมาตรฐานและมีคุณภาพ   หัวหนาสํานักงานบัญชีควรเปนผูท่ี
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลารวมท้ังกฎหมายภาษี
อากร  ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะสามารถแนะนําและแกปญหาใหผูทําบัญชี และผูชวยผูทําบัญชีของสํานักงาน
บัญชีได  อาจกลาวไดวาวุฒิการศึกษาทางดานบัญชีในระดับปริญญาตรี  อาจไมเพียงพอสําหรับ
หัวหนาสํานักงานบัญชีในปจจุบันและในอนาคตซ่ึงมีการแขงขันของตลาดบริการวิชาชีพบัญชีท้ัง
ในและตางประเทศ 
 5.7.2  เนื่องจากคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  ขึ้นอยูกับคุณสมบัติผูทําบัญชี
ของสํานักงานบัญชีถึง 36.1 เปอรเซนต แสดงใหเห็นวาคุณสมบัติของผูทําบัญชีมีความสําคัญตอการ
พัฒนาคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีมากพอสมควร  โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูในวิชาชีพ
ของผูทําบัญชี  ซ่ึงมีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีมากกวาคุณสมบัติของผูทํา
บัญชีในดานอ่ืน ๆ   โดยผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีสวนใหญมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาสากล    โดยมีคานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพดีมาก  แตมีทักษะในวิชาชีพ  และความรูใน
วิชาชีพไมคอยดีมากนัก    แสดงใหเห็นวาผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีสวนใหญมีความจําเปนตอง
พัฒนาทักษะและศักยภาพดานความรูในวิชาชีพใหมีมากขึ้น   ดังนั้นสํานักงานบัญชีอาจตองชวย
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทักษะและศักยภาพของผูทําบัญชี และผูชวยผูทําบัญชีของ
สํานักงานบัญชี เพ่ือใหผูทําบัญชีและผูชวยผูทําบัญชีมีความแมนยําในหลักการพ้ืนฐานของ
มาตรฐานการบัญชีในเรื่องตาง ๆ เพ่ือนําไปสูการประยุกตท่ีถูกตอง นอกจากนี้สถาบันการศึกษาท่ี
เปดหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาชีพบัญชีควรสอดแทรกประสบการณการประกอบวิชาชีพ
บัญชีตลอดจนการฝกทํางานดานบัญชีไวในหลักสูตรดวย 
 
 5.7.3  เนื่องจากคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี   ขึ้นอยูกับนโยบายและกระบวน  
การของสํานักงานบัญชีถึง 86.9 เปอรเซนต  แสดงใหเห็นวานโยบายและกระบวนการของ
สํานักงานบัญชีมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีเปนอยางมาก  
โดยเฉพาะ ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ซ่ึงมี
อิทธิพลตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีมากกวานโยบายและกระบวนการของสํานักงาน
บัญชีในดานอ่ืน ๆ   เปนเรื่องท่ีสรางความลําบากใจใหกับสํานักงานบัญชีหลายแหง  เนื่องจากการ
แขงขันในงานบริการของสํานักงานบัญชีสูงมาก   ดังนั้นการทําใหลูกคาพึงพอใจ  อาจทําให
สํานักงานบัญชีไมสามารถปฏิบัติงานภายใตกรอบจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพไดอยาง
ครบถวน  ดังนั้นทางออกท่ีดีของสํานักงานบัญชีก็คือตองสามารถใหคําแนะนําลูกคาเกี่ยวกับการ
จัดทําเอกสารเชน ใบกํากับภาษี  ใบลดหนี้  ใบเพ่ิมหนี้   รวมไปถึงการเก็บรวบรวมขอมูล  การ
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บันทึกขอมูลเบ้ืองตน  และการนําขอมูลไปใช   เพ่ือทําใหลูกคามีขอมูลครบถวนถูกตองในการ
จัดทําบัญชี ซ่ึงจะเปนประโยชนตอทุก ๆ ฝาย   กลาวคือสํานักงานบัญชีจะสามารถทํางานไดรวดเร็ว
ขึ้นภายใตกรอบจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี   นอกจากนี้ลูกคาของสํานักงานบัญชียัง
สามารถรับรูถึงผลการดําเนินงานท่ีแทจริงซ่ึงจะเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายและวางแผน
กลยุทธของธุรกิจไดอยางเหมาะสมอันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดและนําไปสูความยั่งยืนของ
ธุรกิจลูกคา รวมไปถึงการจางแรงงาน ซ่ึงกอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาประเทศโดยรวมซ่ึงตองใชเงิน
จํานวนมากท่ีไดมาจากการจัดเก็บภาษีเงินได 
 
 จากขอสรุปในประเด็นตาง ๆ ดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นวาการรับรองคุณภาพของ
สํานักงานบัญชีมีความสําคัญตอการเช่ือมโยงของเศรษฐกิจในประเทศไทย  เนื่องจากองคประกอบ
ตัวช้ีวัดคุณภาพของสํานักงานบัญชีประกอบดวยนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี 
(กรมพัฒนาธุรกิจการคา,2550)  ซ่ึงมีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี   จึงนาจะถึง
เวลาแลวท่ีสํานักงานบัญชีในประเทศไทยตองชวยกันยกระดับมาตรฐานของสํานักงานบัญชี  ดวย
การขอรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี   เพ่ือความยั่งยืนของสํานักงานบัญชี   และเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศไทย 
 
5.8 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
 
 เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพการบริการ
ของสํานักงานบัญชี  จากนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี  และคุณสมบัติผูทําบัญชี
ของสํานักงานบัญชี  ซ่ึงเกิดจากการรับรูของผูปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชี  ซ่ึงเปนเพียงปจจัย
ภายในของสํานักงานบัญชีเทานั้น และเปนปจจัยท่ีสํานักงานบัญชีสามารถควบคุมได  ดังนั้นการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยท่ัวไปจึงสามารถทําไดงายและสะดวก  แตยังม่ีปจจัยภายนอกตาง ๆ 
อีกมากซ่ึงสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการ  และเปนปจจัยท่ีควบคุมไดยากหรือควบคุมไมไดเลย  
เชน จํานวนสํานักงานบัญชีท่ีเปนคูแขง  อัตราคาบริการของคูแขง  จํานวนสถานประกอบการท่ีใช
บริการของสํานักงานบัญชี  สภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลก  ฯลฯ  ดังนั้นการศึกษาปจจัย
ภายนอกซ่ึงสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  จึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญและ
จําเปนท่ีควรจะนําไปศึกษาวิจัยตอไป  อันจะเปนการชวยเสริมใหคุณภาพการบริการของสํานักงาน
บัญชีดียิ่งขึ้น  

 

DPU



102 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย. (2550). หลักเกณฑและเง่ือนไขการรับรองคุณภาพ 
  สํานักงานบัญชี  พ.ศ.2550,(ประกาศ). กรุงเทพมหานคร 
จรัญญา  ปานเจริญ.(2548).ผลกระทบของลักษณะองคการตอการนําระบบการจัดการคุณภาพไปใช:  
  การศึกษาในประเทศไทย, (วิจัย). กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
จุรีรัตน  หลอวิรัชสุธ.ี(2548).การตลาดธุรกิจบริการเฉพาะอยาง. กรุงเทพมหานคร:   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหานคร 
ฉัตราพร  เสมอใจ.(2545).การตลาดธุรกิจบริการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอ็กซเปอรเน็ท จํากัด 
ธวัช ภูษิตโภยไคย.(2551).ความโปรงใส จะเปนจริงไดอยางไร,(บทความ)    
  กรุงเทพมหานคร: สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย.(2548).การจัดการตลาดบริการ.กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทสํานักงานพิมพแสดงดาว จํากัด 
วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน.(2539).คุณภาพในงานบริการ 1.กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)  
ศิริรัตน  โชติเวชการ.(2547).เลือกสํานักงานบัญชีผิดไมตองคิดจนตัวตาม,(บทความ). 
  กรุงเทพมหานคร: บิสิเนสไทย 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.(2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพมหานคร:บริษัทธีระฟลม 
  และไซเท็กซ จํากัด. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.(2541). การวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร:ดวงกมลสมัย 
สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปภัมภ.(2548).มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ สําหรับผู 
  ประกอบวิชาชีพบัญชี, (ฉบับท่ี 2 ,3 , 4) . กรุงเทพมหานคร 
สรชัย  พิศาลบุตร.(2544). วิธีวิจัยเชิงปฏิบัต.ิ กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชช่ิง จํากัด 
สุชาดา  บวรกิติวงศ.(2548).สถิติประยุกตทางพฤติกรรมศาสตร.กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สุวรรณ  หวังเจริญเดช.(2548) . ปญหาการใหบริการการจัดทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในเขตพ้ืนท่ี 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง,(วิจัย).กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

DPU



103 
 

Brensinger,R.P. and Lambert, D.M. (1990), “Can the SERVQUAL Scale be Generalized to  
Business-to-Business Services?”, in Knowledge Development in Marketing, 
AMA’s Summer Educatiors’ Conference Proceedings, American Marketing 
Association, Chicago, IL, p.289. 

Crompton, J.L. and MacKay, K.J. (1989) , “ Users’ perceptions of the Relative Importance of 
Service Quality Dimensions in Selected Public Recreation Programs”, Leisure 
Sciences, Vol.11,pp. 367-75. 

International Education Standard. (2006), International Accounting Education Standard, New  
  York : International Federation of Accounting 
Internationl  Federation  of  Accountants.(2003).International  Education  Standards  for  

  Professional  Accountants. New York : International  Federation of Accountants. 
Parasuraman, A.,Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1985), “A conceptual model of service  
  quality and its implication” , Journal of Marketing, Vol.49,Fall, pp.41-50. 
Zeithaml,V.A., Parasuraman, A. & Berry, L.L. (1990) , Delivering Quality Service:Balancing  
  Customer Perceptions and Expectations, Free Press, USA. 
 

DPU



แบบสอบถามความคิดเห็นของหัวหนาสํานักงานบัญช ี
เกี่ยวกับคุณสมบัติสํานักงานบัญชี  คุณสมบัตผิูทําบัญชี  นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญช ี

และคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 
 

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของสํานักงานบัญช ี 
คําช้ีแจง   กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชอง     หนาขอความท่ีตรงกับสภาพจริงของทานและสํานักงานบัญชีของทาน 

1.1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสํานักงานบัญชทีี่ทานเปนหัวหนาอยูในปจจุบัน 
   
 ขอ1.  สํานักงานบัญชีของทานจัดต้ังข้ึนในรูปแบบใด      
  นิติบุคคล    บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล 
 ขอ2  สํานักงานบัญชีของทานมีลูกคาจํานวนกี่ราย 
  ไมเกิน 100 ราย  มากกวา 100 รายข้ึนไป

ขอ3  สํานักงานบัญชีของทานใหบริการจัดทําบัญชีมาแลวเปนระยะเวลาเทาใด 
  ไมเกิน 5 ป มากกวา5 ป แตไมเกิน10 ป  มากกวา 10 ป ข้ึนไป
 ขอ4  สํานักงานบัญชีของทานมีผูชวยผูทําบัญชีจํานวนกี่คน 

ไมมี (ไมตองตอบขอ 5 และ ขอ 6)   
 มีไมเกิน 2 คน   

มีมากกวา 2 คน  แตไมเกิน 5 คน                     
 มีมากกวา 5 คน ข้ึนไป 

 ขอ 5 ผูชวยผูทําบัญชีในสํานักงานบัญชีของทานมีลักษณะการปฏิบัติงานอยางไร 
  ปฏิบัติงานเต็มเวลาบางคน 
  ปฏิบัติงานเต็มเวลาทุกคน 

        ปฏิบัติงานไมเต็มเวลาทุกคน 
        อื่น ๆ (ระบุ)......

 ขอ 6 ผูชวยผูทําบัญชีในสํานักงานบัญชีของทานมีคุณวุฒิทางการศึกษาในสาขาการบัญชีระดับใด 
         (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  ไมมี 
  ตํ่ากวาปริญญาตร ี

         ระดับปริญญาตรี    
         สูงกวาปริญญาตร ี

 
1.2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวทาน 
 

ขอ1  ทานมีคุณวุฒิทางการศึกษาในสาขาการบัญชีระดับใด
 ไมมี   
  ตํ่ากวาปริญญาตร ี
  ระดับปริญญาตรี 

           ระดับปริญญาโท 
           ระดับปริญญาเอก 
          อื่น ๆ (ระบุ)................. 

ขอ2  ทานมีลักษณะการปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีอยางไร 
 ปฏิบัติงานเต็มเวลา            ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา 
ขอ3  ทานมีประสบการณดานการทําบัญชีมาแลวเปนเวลาเทาใด 

  ไมเกิน 5 ป มากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป
                                 

 มากกวา 10 ป ข้ึนไป   
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับคุณสมบัติผูทําบัญชใีนสํานักงานบัญชขีองทาน 
คําช้ีแจง     กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชอง     ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

2.1   ทานคิดวาผูทําบัญชขีองสํานักงานบัญชีของทานมีความรูในวิชาชีพบัญชีระดับใด 
ความรูดานบัญชี  และการเงิน ดีมาก คอนขางดี ปานกลาง ไมคอยดี ไมดีเลย 

 ความรูดานการรายงานทางการเงิน      
 ความรูดานการจัดทํางบประมาณ      
 ความรูดานการคํานวณและยื่นแบบภาษีอากร      
 ความรูดานกฎหมายธุรกิจ และ กฎหมายพาณิชย      
 ความรูดานการตรวจสอบบัญชี      

ความรูดานองคกร  และธุรกิจ ดีมาก คอนขางดี ปานกลาง ไมคอยดี ไมดีเลย 
 ความรูดานเศรษฐศาสตร      
 ความรูดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจ      
 ความรูดานตลาดทางการเงิน      
 ความรูดานพฤติกรรมองคกร      
 ความรูดานการจัดการเชิงกลยุทธ      
 ความรูดานธุรกิจระหวางประเทศ      

ความรูและสมรรถภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดีมาก คอนขางดี ปานกลาง ไมคอยดี ไมดีเลย 
 ความรูพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอร      
 ความรูทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 ความสามารถในการออกแบบระบบสารสนเทศ      

 
2.2   ทานคิดวาผูทําบัญชใีนสํานักงานบัญชีของทานมีทักษะในวิชาชีพระดับใด 

ทักษะทางปญญา ดีมาก คอนขางดี ปานกลาง ไมคอยดี ไมดีเลย 
 ความสามารถในการอธิบายหลักและทฤษฎีทางบัญชี      
 ความสามารถในการแปลความหมายของขอมูลทางบัญชี      
 ความสามารถในการเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสมในการจัดทํา 
      และแกปญหาทางบัญชี      

 การมีวิจารณญาณในการวิเคราะหหาเหตุผล และสรุปผล      
ทักษะเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน ดีมาก คอนขางดี ปานกลาง ไมคอยดี ไมดีเลย 

 ความชํานาญทางตัวเลข      
 ความสามารถในการวัดผล      
 ความสามารถในการรายงานผล      
 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ      
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(3)
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ดีมาก คอนขางดี ปานกลาง ไมคอยดี ไมดีเลย 

 การจัดการตนเอง      
 ความคิดริเริ่ม      
 การจัดการทรัพยากรอยางคุมคา      
 การจัดการงานใหเสร็จทันเวลา      
 การปรับตัวใหเขากับสถานการณของการทํางาน      
 ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน      

ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร ดีมาก คอนขางดี ปานกลาง ไมคอยดี ไมดีเลย 
 การทํางานรวมกับผูอื่น      
 การมีมนุษยสัมพันธ      
 การประสานงาน เจรจาหาขอตกลง      
 ความสามารถในการพูดและเขียนไดตรงประเด็น      
 ความสามารถในการฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ      

ทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจ ดีมาก คอนขางดี ปานกลาง ไมคอยดี ไมดีเลย 
 การวางแผนเชิงกลยุทธ      
 ความสามารถในการจัดแบงหนาท่ี      
 การมีภาวะผูนํา      

 
 
 

2.3  ทานคิดวาผูทําบัญชีในสํานักงานบัญชีของทานมีคุณคา จรรยาบรรณในวิชาชีพระดับใด 
คุณคา จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ ดีมาก คอนขางดี ปานกลาง ไมคอยดี ไมดีเลย 

 มีความซื่อสัตย      
 มีความใสใจและการรักษาความลับ      
 ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี      
 มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน      
 ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ      
 มีความรับผิดชอบตอสังคม      
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(4)
สวนที่ 3 นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีของทาน 
คําช้ีแจง     กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชอง     ท่ีตรงกับการปฏิบัติงานจริงในสํานักงานบัญชีของทาน 
  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี ทํา
ครบถวน 

ทําเปน
สวนใหญ 

ประมาณ
ครี่งหนึ่ง 

ทําเปน
สวนนอย ไมทําเลย 

 ดานการจัดทําแผนธุรกิจของสํานักงานบัญชี      
 มีดานการจัดสรรทรัพยากรของสํานักงานบัญชี      
 ดานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี      
 ดานการทบทวนการบริหารงานของสํานักงานบัญชี      
 ดานการสื่อสารถึงความตองการของลูกคา      
 ดานการสื่อสารหนาท่ีความรับผิดชอบใหทราบโดยท่ัวถึงท้ังสํานักงานบัญชี      

ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ทํา
ครบถวน 

ทําเปน
สวนใหญ 

ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 

ทําเปน
สวนนอย ไมทําเลย 

 ดานความถูกตองครบถวนเพียงพอและเปนปจจุบันของขอมูลท่ีนํามาใช      
 ดานการพิจารณาถึงความเปนอิสระกอนรับงาน      
 ดานการควบคุมการใหบริการใหอยูภายในกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพ      
 ดานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและความเปนจริง      
 ดานการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน      
 ดานการพัฒนากฎเกณฑ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน      
 ดานการพัฒนาความรูความสามารถของผูทําบัญชีและผูชวยผูทําบัญชีอยาง 
      ตอเนื่อง      

 ดานการกําหนดหลักเกณฑและทบทวนขีดความสามารถในการรับงานจากลูกคา      

ความสามารถดานกระบวนการที่เก่ียวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี ทํา
ครบถวน 

ทําเปน
สวนใหญ 

ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 

ทําเปน
สวนนอย ไมทําเลย 

 ดานการจัดทําหลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียมชัดเจนเปนลายลักษณอักษร      
 ดานการจัดทําสัญญาหรือขอตกลงการรับงานจากลูกคาเปนลายลักษณอักษร      
 ดานการจัดทําหลักฐานการรับมอบ-สงมอบเอกสารและขอมูลของลูกคา      

ความสามารถดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี ทํา
ครบถวน 

ทําเปน
สวนใหญ 

ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 

ทําเปน
สวนนอย ไมทําเลย 

 ดานการจัดทําแผนและสัญญาการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ      
 ดานการจัดทําหลักฐานหรือบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ      
 ดานการกําหนดความรูความสามารถของแตละตําแหนงงานชัดเจน      
 ดานการฝกอบรมใหกับพนักงานอยางสมํ่าเสมอ      
 ดานการจัดทํามาตรการควบคุมผูทําบัญชีภายนอกใหปฏิบัติตามขอกําหนดท่ี 
      เกี่ยวของและจรรยาบรรณ      
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(5)

ความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ทํา
ครบถวน 

ทําเปน
สวนใหญ 

ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 

ทําเปน
สวนนอย ไมทําเลย 

 ดานการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี      
 มีการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานครบถวน      
 ดานการช้ีแจงบุคลากรเกี่ยวกับวัตถุประสงคของงาน      
 ดานการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน      
 ดานการจัดทําคําสั่งแตงต้ังผูทําการทบทวนผลงานกอนสงมอบลูกคาเปนลาย 
      ลักษณอักษร      

ความสามารถดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี ทํา
ครบถวน 

ทําเปน
สวนใหญ 

ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 

ทําเปน
สวนนอย ไมทําเลย 

 ดานการจัดทํากระบวนการในการตรวจสอบงาน      
 ดานการกําหนดชวงเวลาในการตรวจสอบงานท่ีเหมาะสม      
 ดานการนําปญหาจากการติดตามมาวิเคราะหและดําเนินแกไข      
 ดานการกําหนดแนวทางแกไขปญหาท่ีเหมาะสม      
 ดานการจัดเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม      

ความสามารถดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ทํา
ครบถวน 

ทําเปน
สวนใหญ 

ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 

ทําเปน
สวนนอย ไมทําเลย 

 ดานการในการติดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ      
 ดานการจัดทําทะเบียนรายการกฎหมายเปนปจจุบัน      
 ดานการจัดเก็บขอมูลท่ีดี  สามารถปองกันความเสียหาย  สูญหาย หรือ 
      เสือ่มสภาพ      

 ดานการกําหนดอายุการจัดเก็บขอมูลเปนไปตามกฎหมาย      
 ดานการสํารองขอมูลท่ีอยูในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส      
 ดานการกําหนดระยะเวลาและสถานท่ีเก็บขอมูลเหมาะสม      
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(6)
สวนที่ 4  คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญช ี
คําช้ีแจง     กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชอง     ท่ีตรงกับการปฏิบัติงานจริงในสํานักงานบัญชีของทาน 
 

การตอบสนองตอลูกคา ทํา
ครบถวน 

ทําเปน
สวนใหญ 

ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 

ทําเปน
สวนนอย ไมทําเลย 

 ดานการดําเนินการตามขอตกลงในสัญญาครบถวน      
 ดานการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน      
 ดานการทบทวนผลงานและปรับปรุงแกไขงานกอนสงมอบลูกคา      

การใหความเช่ือม่ันตอลูกคา ทํา
ครบถวน 

ทําเปน
สวนใหญ 

ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 

ทําเปน
สวนนอย ไมทําเลย 

 ดานการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานครบถวน      
 ดานการรักษาความลับของลูกคา      
 ดานการมีวิธีปฏิบัติในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติงานท่ีตกลงกับลูกคาไวได      
 ดานการแจงยกเลิกการปฏิบัติงานใหลูกคาทราบลวงหนาในเวลาท่ีเหมาะสม      

การดูแลเอาใจใสตอลูกคา ทํา
ครบถวน 

ทําเปน
สวนใหญ 

ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 

ทําเปน
สวนนอย ไมทําเลย 

 ดานการพิจารณาความรูความสามารถของผูทําบัญชีท่ีสอดคลองกับธุรกิจของ 
      ลูกคา      

 ดานการขอคําแนะนําหรือใชผลงานจากผูเช่ียวชาญในเรื่องท่ีผูทําบัญชีไมแนใจ      
 ดานการรับเรื่องรองเรียนของลูกคา      

ภาพลักษณของสํานักงานบัญชี ทํา
ครบถวน 

ทําเปน
สวนใหญ 

ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 

ทําเปน
สวนนอย ไมทําเลย 

 ดานการมีเครื่องมือและอุปกรณในการจัดทําบัญชีเพียงพอ      
 ดานการมีพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีเปนระเบียบ      
 ดานการมีผูทําบัญชีท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ      

ความนาเช่ือถือของสํานักงานบัญชี ทํา
ครบถวน 

ทําเปน
สวนใหญ 

ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 

ทําเปน
สวนนอย ไมทําเลย 

 ดานการมีระบบติดตามงานท่ีไดรับจากลูกคา      
 ดานการมีหลักฐานการรับเงินคาธรรมเนียมสอดคลองกับขอตกลงในสัญญา      
 ดานการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผลโดยไมเกิดปญหาซ้ําเดิม      
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(7)
สวนที่ 5  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพ่ิมคุณภาพสํานักงานบัญช ี 
 5.1  ดานคุณสมบัติของสํานักงานบัญช ี

 
 
 
 

 5.2ดานคุณสมบัติผูทําบัญช ี
 
 
 
 

5.3 ดานนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญช ี
 
 
 
 

5.4 ดานคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญช ี
 
 
 
 

 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 
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