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บทคัดย่อ 
 
 ในการท าวิจัยเร่ือง “การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรอง
คุณภาพของส านักงานบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม ” มีแรงจูงใจมาจากการที่ปัจจุบันมีส านักงาน
บัญชีที่ให้บริการรับท าบัญชีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาการแข่งขันแย่งงานกันสูง 
ส านักงานบัญชีเป็นองค์กรที่ให้บริการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินให้กับองค์กรธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่และมีบทบาทส าคั ญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ข้อมูล
ทางการเงินที่เกิดจากผลการด าเนินงานของกิจการ จะต้องค านึงถึงส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษาถึงองค์ประกอบของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าส านักงานบัญชีทั้งส านักงานบัญชีที่ได้รั บการรับรองคุณภาพแล้วและ
ส านักงานบัญชีที่ยังไม่ได้ยื่นขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี จ านวน 377 ราย ตอบกลับ
จ านวน 109 รายหรือ 28.91% โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของ
ระบบคุณภาพส านักงานบัญชี เพื่อสกัดองค์ประกอบหาค่า Factor Loading ได้องค์ประกอบใหม่
ใหม่ 7 องค์ประกอบ วัดค่าความเชื่อถือได้ Cronbach’s Alpha ที่มีค่าเกินกว่า .70 ขึ้นไป 6 
องค์ประกอบ ต่ ากว่า 0.7 มี 1 องค์ประกอบ 
 จากผลการศึกษาพบว่า  องค์ประกอบของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี ทั้ง 7 
องค์ประกอบ  มีผลกระทบในเชิงบวกต่อการตัดสินใจขอเ ข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี
ในระดับมาก ถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจระหว่าง 3.82 –  4.48 ทั้งนี้เป็น
การศึกษาเฉพาะปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของระบบคุณภาพส านักงานบัญชีเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้
ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารของส านักงานบัญชีในการขอเข้ารับการรับรอง
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้มีการศึกษาปัจจัยภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจส านักงานบัญชี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบคุณภาพส านักงานบัญชีไทยสืบต่อไป 
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ABSTRACT 
 
 This research is to study elements affecting the decision to certify the quality of 
accounting office for small and medium enterprises (SMEs). The motivation of the research is 
that more accounting office increasingly applies for quality granted. The reason is that an 
organization has challenged each other to seek more customers in SMEs segment. Therefore, 
those accounting organizations need to be qualified in order to achieve their expectation. 
 The research studied the elements of the quality system in an accounting office. The 
researcher studied representative samples which consist of director or head of accounting office 
that has been certified, and that has not yet been qualified in the total amount of 377 cases. The 
respond rate was 28.90 with 109 cases. The researcher used Factor Analysis as the technique of 
data analysis. After analyzing the data, there were 7 elements representing the quality system of 
an accounting office. All these elements were measured reliability with Cronbach's Alpha having 
values greater than 0.70 for 6 components and having the value less than 0.7 for 1 component.  
 The results of the study found that these 7 elements positively affect the decision to 
certify the quality system of accounting office for small and medium enterprises (SMEs). These 7 
elements consist of providing management obligation, performing code of conduct of each 
accounting office, purposing right fee for customer, managing resources of accounting office, 
documenting accounting office manual, continuously assessing accounting office processes, 
registering accounting office’s assets. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันภายใต้การเปิดการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ที่มี
การแข่งขันกันสูงความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการถือเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส าคัญท าให้องค์กรธุรกิจนั้นมีความเจริญเติบโตและสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงในการ
สร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้าองค์กรจ าเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าในการผลิตหรือให้บริการขบวนการท างานจึงเป็นสิ่งส าคัญในการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าซึ่งองค์กรธุรกิจหลายแห่งได้น าระบบบริหารคุณภาพมาใช้เพื่อสร้าง
มาตรฐานการท างานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า 

ส านักงานบัญชีเป็นองค์กรที่ให้บริ การจัดท าข้อมูลทางด้านข้อมูลการบัญชีและรายงาน
ทางการเงินให้กับลูกค้า  ซึ่งน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจและตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจและใช้ในการ
บริหารจัดการของภาครัฐเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  ซึ่งเป็นแหล่งเงินได้หลักที่น าไปพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นองค์กรธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม  (Small and Medium 
Enterprise: SMEs) ซึ่งเป็นกลุ่มพลังที่ใหญ่และมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และ
ยังเป็นลูกค้าของส านักงานบัญชี  ภายใต้หลักการ การจัดท าบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
และมาตรฐานการบัญชี  ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการที่
แท้จริง  จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์  มีนิติบุคคลจ านวนมากที่ใช้บริการ
ส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีและงบการเงิน  แสดงให้เห็นว่าส านักงานบัญชีมีบทบาทส าคัญใน
การสนับสนุนให้ธุรกิจจัดท างบการเงินอย่างครบถ้ วน  ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจ  การลงทุน  เป็นผลกระทบใน
ภาพรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

การสร้างความสามารถในวิชาชีพเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนเนื่องจากบัญชีเป็น
ส่วนหน่ึงของกฎหมายที่แสดงให้เห็นถึงสิทธิ์ในสินทรัพย์  ภาระหนี้สิน  และข้อมูลทางการเงินจาก
ผลการด าเนินงานของกิจการ  รวมทั้งต้องค านึงถึงส่วนได้เสียของผู้เกี่ยวข้อง  งบประมาณในการ
ด าเนินงาน  ระบบการศึกษา  และผู้ประกอบวิชาชีพด้วย  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ส านักงานบั ญชี
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ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานโดย
อ้างอิงจากมาตรฐานสากล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดท าโครงการรับรองคุณภาพส านักงาน
บัญชี เพื่อให้เกิดส านักงานบัญชีที่มีคุณภาพเป็นตัวอย่างของส านักงานบัญชีที่ดี  เป็นหลักเกณฑ์ใน
การก ากับดูแลและพัฒนาส านักงานบัญชี ให้มีการจัดท าบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่ก าหนดเอาไว้ และเพื่อพัฒนายกระดับส านักงานบัญชีให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่
ยอมรับของลูกค้า 

ดังนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีโดยออกเป็นประกาศกรมพัฒนาธุรกิจค้าเร่ืองหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  พ .ศ.2550  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ส านักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ  จึงได้ก าหนดคุณสมบัติของ
ส านักง านบัญชีที่ประสงค์จะยื่นค าขอรับหนังสือรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  โดยส านักงาน
บัญชีจะต้องปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบคุณภาพส านักงานบัญชีซึ่งประกอบด้วยนโยบายและ
กระบวนการที่ส าคัญคือ 

1) ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี 
2) ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี 
3) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี 
4) การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี 
5) การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี 
6) การติดตามตรวจสอบของส านักงานบัญชี 
7) การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี 
จากองค์ประกอบของระบบคุณภาพส านักงานบัญชีดังกล่าว  ทางกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าได้มี การประชาสัมพันธ์เชิญส านักงานบัญชีที่ให้ความสนใจมาเข้าการอบรมและฝึกปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดองค์ประกอบของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี  โดยน าผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มี
ประสบการณ์ทางด้านระบบบริหารคุณภาพมาให้ความรู้และแนะน าวิธีปฏิบัติในการจัดท าเอกสาร
จดบันทึกตามข้อก าหนดของแต่ ละองค์ประกอบ  ได้มีส านักงานบัญชีหลายแห่งให้ความสนใจเข้า
รับการอบรมซึ่งจะเห็นได้จากการจัดอบรมในแต่ละคร้ังมีผู้ท าบัญชีเข้าร่วมอบรมจ านวนมาก  แต่มี
ส านักงานบัญชีที่ยื่นค าขอหนังสือรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีที่ผ่านการพิจารณาตรวจประเมิน
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกห นังสือรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีให้แล้วยังมีจ านวนน้อย
มากเมื่อเทียบกับส านักงานบัญชีทั่วประเทศ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการน าระบบ
คุณภาพส านักงานบัญชีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการในส านักงานบัญชีซึ่งผลการศึกษาจะเป็น
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ประโยชน์และแนวทางส าหรับให้ผู้บริหารในส านักงานบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้น าไป
ปรับปรุงระบบใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาถึงปัจจัยขององค์ประกอบที่มีผล กระทบต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชี ทางด้านการให้บริการจัดท าบัญชี 
 
1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1) ส านักงานบัญชีที่มีความประสงค์จะยื่นค าขอรับหนังสือรับรองคุณภาพส านักงาน
บัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายวางแผนปฏิบัติตามข้อก าหนดขององค์ประกอบระบบคุณภาพส านักงานบัญชีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
  2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สามารถที่น าผลการศึกษาไปวิเคราะห์
แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อยกระดับคุณภาพส านักงานบัญชีให้มีศักยภาพในการเสริมสร้างคุณค่า
ให้ยั่งยืน 
  3) สถาบันการศึกษาสามารถน าผลการศึกษาไปพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอบรมให้
สอดคล้องข้อก าหนดของกรมพัฒนาธรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ส านักงานบัญชี หมายถึง ส านักงานที่มีการให้บริการด้านการท าบัญชี ไม่ว่าจะจัดตั้งใน
รูปของนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดา 
  ผู้ท าบัญชี  หมายถึง ผู้ ท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ.2543  ที่สังกัดใน
ส านักงานบัญชี              
  ข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  หมายถึง ข้อก าหนดการรับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชีที่ ก าหนดให้ส านักงานบัญชีที่ขอเข้ารับการรับรองคุณภาพต้องปฏิบัติตามซึ่งได้
ก าหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขในการรับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชี 
  หนังสือรับรอง  หมายถึง หนังสือรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าออกให้แก่ส านักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชี 
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  ระบบการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  หมายถึง ระบบที่มีการก าหนดน โยบายและ
วัตถุประสงค์ และการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  เพื่อก าหนดทิศทางและควบคุมองค์กรใน
เร่ืองคุณภาพด้านการจัดท าบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชี 
  ผู้บริหารของส านักงานบัญชี  หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในส านักงานบัญชีที่ให้บริการ
จัดท าบัญชี 
  ผู้ช่วยผู้ท าบัญชี   หมายถึง ผู้ช่วยผู้ท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ.2543 ที่
สังกัดในส านักงานบัญชี 
  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ท าบัญชี หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ช่วยผู้ท าบัญชีที่มีส่วนส าคัญต่อการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 
2) ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในส านักงานบัญชี 
3) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ท าบัญชี 
4) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ ผู้ช่วยผู้ท าบัญชีที่มีส่วนส าคัญต่อการใช้

ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 
5) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในส านักงานบัญชี  
6) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมของส านักงานบัญชี 
7) พนักงาน หมายถึง พนักงานประจ าหรือลูกจ้างของส านักงานบัญชี 

  ผู้รับบริการ หมายถึง คู่สัญญาหรือลูกค้าของส านักงานบัญชีที่มีการท าสัญญาการบริการ
ทีเป็นลายลักษณ์อักษร 
  รายการตรวจประเมิน หมายถึง รายการประเมินตามข้อก าหนด 
  ข้อก าหนด-ข้อกฎหมาย ค าอธิบาย หมายถึง แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก าหนด 
  แหล่งข้อมูล  หมายถึง แหล่งที่จะได้ข้อเท็จจริงส าหรับมาประกอบการพิจารณาตัดสิน
ความสอดคล้องกับข้อก าหนด ที่ส านักงานบัญชีได้น าเสนอไว้เป็นพื้นฐาน ซึ่งอาจมี การปรับเปลี่ยน 
เพิ่มเติมได้ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจประเมินเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาระบบคุณภาพของส านักงานบัญชี  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านวิชาชีพในประเทศไทยดังนี้ 

2.1.1 การพัฒนาคุณภาพของนักบัญชีในระดับสากล 
2.1.2 ระบบคุณภาพส านักงานบัญชี 
2.1.3 นโยบายและกระบวนการของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี 
2.1.4 หลักการของการบริหารงานคุณภาพ 
2.1.5 แนวคิดด้านคุณภาพการบริการ 

2.1.1 การพัฒนาคุณภาพของนักบัญชีในระดับสากล 
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจด้านวิชาชีพบัญชี

ซึ่งเป็นหน่ึงในสาขาการบริการ ในการจ าแนกประเภทของธุรกิจ ในการเจรจาเปิดตลาดการค้า
บริการระหว่างประเทศสมาชิก ขององค์การค้าโลก (WTO) (กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ) 
และประเทศไทยก็เป็นหนึ่ง ในสมาชิกที่ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการค้าอันเป็นเหตุให้มีการ
พัฒนาเพื่อยกระดับของผู้ท าบัญชีในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ ดังจะเห็นได้
จากการที่ภาครัฐได้เข้าร่วมประชุมนักบัญชีโลก ซึ่งสรุปสาระส าคัญจากการประชุมนักบัญชีโลก 
คร้ังที่ 18 จัดขึ้นโดยความ ร่วมมือของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (The International 
Federation of Accountants: IFAC) กับสถาบันนักบัญชีแห่งมาเลเซีย (The Malaysian Institute of 
Accountants: MIA ) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (8–11 พฤศจิกายน 2553) ได้สรุป
สาระส าคัญเกี่ยวกับนักบัญชีไว้ดังนี้ (วารสาร,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2553) 

1) นักบัญชีกับการสร้างคุณค่า (Accountants: Sustaining Value Creation) การรายงาน
เร่ืองความยั่งยืนมีความเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ นอกเหนือจากข้อมูล
ทางการเงินผลส ารวจจาก Mckinsey Global Survey ผลส ารวจ 76% ของผู้บริหารองค์กร เห็นว่า 
ความยั่งยืน (Sustainability) ส่งผลในเชิงบวกต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาว  และ 50% ของ
ผู้บริหารองค์กร  ความยั่งยืน (Sustainability) ส่งผลต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะสั้น 
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การปลูกฝังความยั่งยืนภายในองค์กร  มีองค์ประกอบ 10 ประการ แบ่งเป็นกลุ่ม
องค์ประกอบ 3 ด้าน คือด้านกลยุทธ์และก ากับดูแล  ด้านการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
องค์ประกอบด้านการด าเนินงานและการรายงาน 

2) การสร้างสรรค์อนาคตของนักบัญชี (Creating the Accountant’s Future) 
ประกอบด้วยการพัฒนาทักษะทา งวิชาชีพ การพัฒนาทักษะของนักบัญชีส าหรับธุรกิจในอนาคต  
และการสร้างนักบัญชีในยุคต่อไป 

3) บัญชีนิติเวชส าหรับโลกยุคดิจิตอล (Forensic Accounting for Digital Environment) 
หมายถึงการใช้ความรู้ความสามารถทางบัญชีในการวิเคราะห์และประมวลผลเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ ซึ่งการวิเคราะห์จะถูกน าไปใช้ในชั้นศาล 

4) ระบบการเงินแบบศาสนาอิสลามกับการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดการเงิน
ของโลก (Islamic Finance: Strengthen the World Financial Market) 

5) แนวทางในอนาคตกับการรายงานขององค์กรสู่การรายงานส าหรับธุรกิจ (Corporate 
Reporting to Business Reporting – The Way Forward ) 

6) การรายงานทางการเงินส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับบทบาทที่
ส าคัญในเวทีโลก (International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium 
Enterprises (SMEs): Becoming a World Class Player) 

จากการประชุมนักบัญ ชีระดับโลกน ามาสู่การพัฒนาวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อให้สามารถ
แข่งขันในระดับสากลเป็นการเตรียมพร้อมโดยจัดให้มีการจัดท าบัญชีในระดับประเทศให้มีคุณภาพ
และเข้มแข็งเพียงพอที่จะแข่งขันได้  
 2.1.2 ระบบคุณภาพส านักงานบัญชี 
  ข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการก ากับและพัฒนา
ส านักงานบัญชีให้มีการจัดท าบัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและของตนเองเป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชีให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับ มาตรฐานที่ใช้เพิ่มเติมในข้อ
ก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี เป็นแนวทางที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพเฉพาะส านักงาน
บัญชีที่ประสงค์จะรับการรับรองคุณภาพ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ .ศ.2550 โดยมีองค์ประกอบ
หลักดังนี ้

1) ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี 
2) ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี 
3) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี 
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4) การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี 
5) การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี 
6) การติดตามตรวจสอบของส านักงานบัญชี 
7) การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี 

 ส านักงานบัญชีที่จะเข้ารับ การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยซึ่งข้อหน่ึงในคุณสมบัติคือส านักงานบัญชีต้องรับท าบัญชีหรือ
มีลูกค้าที่จัดท าบัญชีให้ไม่น้อยกว่า  30 ราย ถ้าหากน้อยกว่านี้ก็ไม่สามารถขอเข้ารับการรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชีได้ท าให้ระบ บคุณภาพไม่ครอบคลุมถึงผู้ท าบัญชีได้ทุกราย ส าหรับ
ส านักงานบัญชีที่ได้น าระบบคุณภาพไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของระบบคุณภาพ
เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติที่มีระบบและงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กระบวนการปฏิบัติจะ
บรรลุผลส าเร็จได้ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานบัญ ชีจะต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการ
น าระบบคุณภาพส านักงานบัญชีไปปฏิบัติรวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 
 2.1.3 นโยบายและกระบวนการของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี 
  ในการด าเนินงานของส านักงานบัญชีแต่ละแห่งย่อมมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับ
นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานแต่สิ่งที่ทุกส านักงานบัญชีจะต้องปฏิบัติตามและจะต้องมี
เหมือนกันเมื่อเข้าระบบคุณภาพส านักงานบัญชี นั่นคือการปฏิบัติตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชีซึ่งจะต้อ งมีกระบวนการท างาน (Process) และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Procedure) ในทุกข้อก าหนดโดยต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
ส านักงานบัญชีทราบและปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงดังนี้  (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กุมภาพันธ์ 2551: 9-
16) 
  1) ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี   
   1.1) ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงหลักฐานเป็นลายลักษณ์
อักษรให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาและการน าระบบคุณภาพส านักงานบัญชีไปปฏิบัติและ
ปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเน่ืองโดยการสื่อสารภายในส านักงานบัญชีป ระกาศให้ทราบถึง
ความส าคัญในการด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีในด้านการจัดท าบัญชีและจรรยาบรรณ ความ
ต้องการของลูกค้า กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี มีการก าหนดนโยบาย
คุณภาพ จัดท าแผนธุรกิจ ติดตามตรวจสอบ และจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ 
   1.2) การให้ความส า คัญแก่ลูกค้า  ผู้บริหารระดับสูงต้องน าเอาความต้องการของ
ลูกค้ามาพิจารณาและกระท าให้บรรลุผลโดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า โดยต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ 
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   1.3) นโยบายคุณภาพ   ผู้บริหารร ะดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่านโยบายคุณภาพ
เหมาะสมกับจุดประสงค์ของส านักงานบัญชี มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ  เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนธุรกิจ และและแผนการเงินประจ าปี โดยให้มีการทบทวนแผนให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา  
ให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารนโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน 
   1.4) ความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ และการสื่อสาร ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีการ
ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรและได้สื่อสารให้ทราบทั่วถึง
กันทั้งส านักงาน  
   1.5) การทบทวนการบริหาร  มีการทบทวนการบริหารอย่างสม่ าเสมอและต้องมี
การเก็บบันทึกผลการทบทวน 
   1.6) การให้ความร่วมมือกับภาครัฐ  เป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการ
ก ากับดูแลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากภาครัฐสู่ลูกค้า 
  2) ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี 
   2.1) ความโปร่งใส ส านักงานบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ ปกปิด
ข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญ ผู้ท าบัญชีต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่น ามาใช้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน และสะท้อนภาพที่แท้จริง 
   2.2) มีความเป็นอิสระ ต้องไม่รับงานที่ตนขาดความเป็นอิสระสามารถตัดสินใจ
โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ  
   2.3) ความเที่ยงธรรม ส านักงานบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม 
ปราศจากความล าเอียงและอคติ คงไว้ซึ่งความเป็นกลาง ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานโดย
ส านักงานบัญชีต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และได้จากระบบการจัดเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถ
ควบคุมการให้บริการให้อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพการจัดท าบัญชี 
   2.4) ความซื่อสัตย์สุจริต ส านักงานบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ซื่อตรงต่อวิชาชีพในด้านการจัดท าบัญชี โดยไม่กระท าการหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริต 
ซ่อนเร้น ปลอมแปลง แก้ไขหรือท าลายเอกสารหลักฐานให้ผิดจากความเป็นจริง 
   2.5) ความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ผู้ท าบัญชีต้องใช้ความรู้
ความสามารถและความช านาญในวิชาชีพด้านการจัดท าบัญชีอย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติงานด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบ มีการวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมข้อมูลและหลักฐานให้
เพียงพอในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับบริการบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ และเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง ไม่รับงานที่เกินความรู้ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้ มีการควบคุมคุณภาพของ

DPU



9 

งานให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ และไม่ให้ผู้อ่ืนมาแอบอ้างว่าตนเป็นผู้ปฏิบัติงานโดย ที่ตนไม่ได้
ปฏิบัติงานหรือควบคุมการปฏิบัติงานนั้น 
   2.6) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ  ส านักงานบัญชีต้องไม่
เปิดเผยความลับของกิจการที่ได้รู้มาในหน้าที่จากการให้บริการเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
ในการให้ถ้อยค าในฐานะพยานตามกฎหมายหรือเปิด เผยต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล ไม่ละทิ้งการ
ปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติ
บุคคลที่ส านักงานบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้ และไม่ปฏิบัติให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพในด้าน
การจัดท าบัญชี 
  3) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี 
  ส านักงานบัญชีต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการคิดค่าธรรมเนียม ระยะเวลาใน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม มีการท าสัญญาที่ชัดเจนและลูกค้ายอมรับ ต้องมีการออกหลักฐานการรับ
เงินให้ลูกค้าทุกคร้ัง มีการปฏิบัติตามที่ลูกค้ามอบหมายเช่นการน า ส่งภาษีแทนลูกค้า เป็นต้น และมี
การดูแลทรัพย์สินของลูกค้าต้องจัดท าหลักฐานการส่งมอบและการรับมอบทรัพย์สิน รวมถึงการ
ดูแลรักษาและจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า 
  4) การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี 
   4.1) เคร่ืองมืออุปกรณ์  ต้องจัดหาและบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ท าบัญชีเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดสภาพการ
ท างานที่ดีมีความปลอดภัย เช่นมีการจัดท า 5 ส เป็นต้น 
   4.2) ทรัพยากรบุคคล  ส านักงานบัญชีต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตาม
ต าแหน่งหน้าที่งาน ผู้ท าบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ. 2543 และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 ในการรับบุคลากรใหม่หรือโยกย้ายต าแหน่งงานใหม่ต้อง
ได้รับการชี้แจงหรืออบรมการปฏิบัติงานก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน  
  5) การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี 
  ส านักงานบัญชีต้องจัดท าบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีและปฏิบัติตามคู่มือนั้น มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานให้บุคลากรเข้าใจ
ชัดเจน จัดให้มีการก า กับดูแลความคืบหน้าของงานและคอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีการ
แต่งตั้งและมอบหมายให้มีผู้ทบทวนผลงานและการน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า 
  6) การติดตามตรวจสอบของส านักงานบัญชี 
  ส านักงานบัญชีต้องมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองตามช่วงเวลาที่
เหมาะสม หากพบปัญหาจากการติดตามตรวจสอบต้องรีบด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุและก าหนด
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แนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ า ต้องมีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้ารวมถึงการวิเคราะห์หา
สาเหตุ การแก้ไขและแจ้งงกลับไปยังลูกค้า โดยกระบวนการดังกล่าวต้องมีการบันทึกผลการ
ด าเนินการและเก็บรักษาไว้ตามเวลาที่เหมาะสม  
  7) การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี 
  ส านักงานบัญชีต้องมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้เป็น
ปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและของตนเองในลักษณะที่ป้องกันความเสียหาย สูญหายหรือ
เสื่อมสภาพ และก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีการจัดเก็บในรูปของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการส ารองข้อมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม 
  ส านักงานบัญชีที่มีความประสงค์จะขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จะต้องปฏิบัติงานและด าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีในทุกองค์ประกอบของนโยบายและกระบวนการของ
ระบบคุณภาพส านักงานบัญชี ถึงแม้ว่ารูปแบบของแต่ส านักงานจะมีความแตกต่างกันในการบริหาร
จัดการของส านักงานบัญชี ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รวบรว มทุกกระบวนการการด าเนินงาน
ของส านักงานบัญชีมาจัดท าเป็นคู่มือการด าเนินงานส าหรับส านักงานบัญชี คู่มือปฏิบัติงาน 
(Procedure Manual) และขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละเร่ืองตามข้อก าหนดของระบบคุณภาพ
ส านักงานบัญชี  เพื่อให้ส านักงานบัญชีได้น าไปเป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือปฏิ บัติงานของตน
ส่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็ใช้ส าหรับเป็นรูปแบบของการตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงานของ
ส านักงานบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าส านักงานบัญชีมีการปฏิบัติตามในทุกข้อก าหนดและน ามาซึ่งการ
ออกหนังสือรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีให้ และหลังจากได้รับหนังสือรับรองคุณภาพแล้ว ก็จะมี
การตรวจ ติดตามในทุกๆปี ปีละคร้ัง 
 2.1.4 หลักการของการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principles: QMP) 
  หลักการบริหารงานคุณภาพ เป็นการจัดการบริหารงานอย่างเป็นระบบมีความโปร่งใส 
ค านึงถึงความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ และมีการปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงควรน าไปใช้ในการบริหารงานในองค์กร เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการท า
ให้ลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ โดยการน าเอาหลักการ การจัดการคุณภาพ 
ISO 9001: 2000 เพื่อใช้เป็นส่วนหน่ึงของระบบการบริหารงานในองค์กร ตามหลักการของการ
บริหารงานคุณภาพ ดังนี้ (ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, พฤศจิกายน 2546: 9-13)  
  1) การให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer focus) ส านักงานบัญชีต้องพึ่งพาลูกค้า จึง
ควรท าความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ท าให้ได้ตามความ
ต้องการของลูกค้าและพยายามท าให้ได้เหนือความคาดหวังของลูกค้า  โดยการท าความเข้าใจความ
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ต้องการของลูกค้าแล้วก าหนดเป้าหมายขององค์กร ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและ
น าไปสื่อสารให้บุคลากรรับรู้ทั่วกันทั้งองค์กร สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีการวัด
ความพึงพอใจของลูกค้าและผลการด าเนินงานขององค์กรจนท าให้เกิดความ สมดุลในการสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
  2) ความเป็นผู้น า  (Leadership)  ผู้น าจะต้องเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายขององค์กรให้เป็น
เอกภาพ และสร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างเ ต็มที่ในการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยการพิจารณาถึงความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ถือหุ้น บุคลากร ลูกหน้า เจ้าหน้ี รวมถึงชุมชนท้องถิ่นและสังคมโดยรวม 
ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สร้างค่านิยมขององค์ กร จรรยาบรรณและมีความเป็นธรรมในทุก
ระดับขององค์กร จัดสรรทรัพยากร ให้การฝึกอบรม สร้างแรงบันดาลใจ ให้การสนับสนุนบุคลากร
ที่มีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ให้องค์กร  
  3) การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of people) บุคลากรทุกระดับเป็นหัวใจที่
ส าคัญขององค์กร ถ้าบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ก็จะสามารถน าเอาความรู้ความสามารถมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ดังนั้นผู้บริหารจะต้องท าให้บุคลากรเข้าใจถึงความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมและบทบาทความส าคัญของตนเองในองค์กร ให้บุคลากรยอมรับและและมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
แก้ไขปัญหา  ให้โอกาสในการศึ กษาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ ถกข้อปัญหาและประเด็นต่าง ๆ อย่างเปิดเผย 
  4) การบริหารเชิงกระบวนการ (Process approach) การบริหารกิจกรรมและทรัพยากร
ที่เกี่ยวข้องที่จัดท าเป็นกระบวนการ ท าให้ผลการด าเนินงานที่ต้องการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการ
ก าหนดกิจกรรมที่จ าเป็นอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
วิเคราะห์และวัดขีดความสามารถของกิจกรรมหลักแสดงความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร เน้นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการการปรับปรุงกิจกรรมหลัก มีการประเมิน
ความเสี่ยงและผลกระทบที่มีต่อลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
  5) การบริหารที่เป็นระบบ (System approach to management) ในการบริหาร
กระบวนการต่างๆ ที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้องค์กร บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภา พ โดยการท าความเข้าใจกับความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ ภายในระบบ 
พิจารณาในเชิงโครงสร้าง ให้บุคลากรเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จ าเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน  เข้าใจถึงขีดความสามารถขององค์กรและขีดจ ากัดของทรัพยากร มีการก าหนดเป้าหมาย
และวิธีการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
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  6) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continual improvement) ในการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานขององค์กรโดยรวมอย่างต่อเน่ือง ต้องก าหนดเป็นเป้าหมายขององค์กร ให้มีการปรับปรุง
ผลการด าเนินงานทั่งทั้งองค์กรอย่างต่อเน่ือง และควรปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ให้กา รฝึกอบรม
บุคลากรเกี่ยวกับวิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  มีการก าหนดเป้าหมายและ
เป้าหมายในการติดตามผลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
  7) การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง (Factual approach to decision making) การ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิผล จะต้องมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และ
เชื่อถือได้ จัดให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต้องใช้  เพื่อน าวิธีการที่ถูกต้องมาใช้
ในการตัดสินใจและด าเนินการ   
  8) ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (Mutually beneficial supplier 
relationship) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้ขายต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์
ร่วมกันจะช่วยเพิ่มความสามารถของทั้งสองฝ่ายใน การสร้างคุณค่าท าให้เกิดความสมดุลย์ของ
ผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 2.1.5 แนวคิดด้านคุณภาพการบริการ  
  ส านักงานบัญชีเป็นองค์กรที่ให้บริการทางด้านบริการวิชาชีพ ในการจัดท าบัญชีให้กับ
ลูกค้า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือการให้บริการที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า และสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ข้อก าหนด จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง 
ซึ่งคุณภาพการให้บริการ (Services Quality) ผู้ให้บริการ เป็นผู้ส่งมอบความประทับใจของการ
บริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างผลลัพธ์จากการส่งมอบบริการที่ดีให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ  (Customer 
Satisfaction) ก่อให้เกิดความ เชื่อมั่นและสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้า  (Customer Relationship) รวมทั้ง
เพื่อกระตุ้นให้ลู กค้าใช้บริการกันอย่างต่อเน่ือง  (Customer Retention) และมีการบอกต่อ ตลอดจน
การสร้างฐานให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์ในระยะยาวและก่อให้เกิดความจงรักภักดีกับสินค้าหรือ
บริการของเราตลอดไป (Customer Loyalty) 
  การบริการ (Service) คือกระบวนการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการส่งมอบบริการ
ให้ลูกค้าโดยมีลักษณะที่ส าคัญ 4 ลักษณะดังนี้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ อ้างถึงใน เพ็ญธิดา 
พงษ์ธานี, 2552: 6-7) 
  1) จับต้องไม่ได้ (Intangible) ไม่มีลักษณะทางกายภาพ ลูกค้าไม่สามารถทราบล่วงหน้า
ว่าจะไ ด้รับบริการในรูปแบบใด เนื่องจากการบริการเป็นผลจากการปฏิบัติงาน (Performance) 
มากกว่าเป็นวัตถุ (Objects) ไม่สามารถสัมผัส หรือเห็นได้เหมือนสินค้า 
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  2) ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการได้ (Inseparability)  การบริการเป็นการผลิตและ
การบริโภคในเวลาเดียวกัน ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการลูกค้าพร้อมกันหลายรายในเวลา
เดียวกันได้ เนื่องจากลักษณะของลูกค้าไม่เหมือนกัน 
  3) ไม่แน่นอน(Variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการว่า
เป็นใคร จะให้บริการเมื่อไหร่ ที่ไหนและอย่างไร ดังนั้นผู้ให้บริการจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพคือ
1) ตรวจสอบ คัดเลือก และฝึกอบรมพนักงานที่ให้บริการ 2) สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยรับ
ฟังค าแนะน าและข้อเสนอแนะของลูกค้า การส ารวจข้อมูลของลูกค้า และการเปรียบเทียบ ท าให้
ได้รับข้อมูลเพื่อการแก้ไขปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น 
  4) ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้ จึงมีบางเวลาที่
ไม่ได้ใช้และบริการไม่มีสินค้าคงคลัง การให้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าถ้าความ
ต้องการของลูกค้าไม่มีสม่ าเสมอและไม่แน่นอนจะท าให้เกิดปัญหาการบริการไม่ทันหรือไม่มีลูกค้า 
  จะเห็นได้ว่าการให้บริการของส านักงานบัญชีปัจจุบัน  นอกเหนือจากการให้บริการ
จัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  ยังมีการให้บริการ
อ่ืนเป็นทางเลือก เช่น บริการให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายภาษีอากร ว างแผนภาษีและวางระบบ
บัญชีเป็นต้น เพื่อลดปัญหาเวลาที่สูญเปล่าเป็นการลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มอีกทาง 
 
2.2 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  คุณภาพการให้บริการ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (พฤศจิกายน 2546: 
1) ได้นิยามค าว่า คุณภาพ  หมายถึง ระดับของคุณลักษณะเฉพาะ ที่แฝงอยู่ในสินค้าหรือบริการที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  ซึ่งคุณภาพ
ไม่ได้เกิดขึ้นได้เอง  แต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นเอาใจใส่ของผู้บริหารและจากความร่วมมือของ
บุคลากรทุกระดับภายในองค์กรในการน าเอาความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์มาใช้
ให้บริการเพื่อสร้างคุณภาพ 
  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รัศมี  สุขประเสริฐ (มกราคม 2552 : 187) ที่กล่าวว่า กล
ยุทธ์หนึ่งของการสร้างความส าเร็จให้กับธุรกิจ คือการเอาชนะด้วยคุณภาพการให้บริการเพื่อที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับ บริการ ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจต่อบริการที่ได้รับ โดยผู้ให้บริการจะต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างเห็นได้ชัดใน
ความรู้สึกของลูกค้า ด้วยการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน   
  รัศมี  สุขประเสริฐ ศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านข้อมูลการให้บริการและด้าน
การประสานงานมีผลกระทบเชิงบวกกับภาพลักษณ์องค์กร เน่ืองจากการทีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
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ทันสมัยและมีความรวดเร็วจะช่วยให้การประสานงานในองค์กรมีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
นอกจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องค์กรแล้วยังสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้าที่มาใช้บริการ 
  ในขณะที่ผลการวิจัยของ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (เมษายน 2552) พบว่า  
  1) ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อนโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชี มี
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตรงกับคว ามรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ใช้วิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและรวดเร็วทันเวลา รวมถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในอดีตจะถูกน ามาทบทวนเพื่อวิเคราะห์หาวิธีแก้ไขให้เกิดผลดีต่อ
ส านักงานบัญชีและลูกค้า ส านักงานบัญชีที่มีการก าหนดนโยบายและวางแผนธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสมก็จะน าพาให้ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ กระบวนการต่างๆ ก็จะสามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ความสามารถด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี  การ
ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของส านักงานบัญชีเป็นตัวผลักดันให้ส านักงานบัญชี ท างาน
ให้ลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา ไม่รับท างานให้ลูกค้าโดยขาดความเป็นอิสระในการพิจารณาเน้ือหาที่
ถูกต้อง ครบถ้วน น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  และยังเป็นการกระตุ้นส านักงานบัญชีให้มีจิตส านึกต่อ
วิชาชีพ  ปฏิบัติงาน ตามมาตร ฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ไม่เห็นแก่
ประโยชน์หรือผลตอบแทนจนไม่ค านึงถึงความรู้ความสามารถที่จะท างานให้ลูกค้าได้ซึ่งจะท าให้
เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าในภายหลัง 
  3) ความสามารถด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี   การ
ปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี  และการติดตามตรวจสอบของส านักงานบัญชี  เป็นแนวทางที่ท าให้
ส านักงานบัญชี  สามารถท างานให้ลูกค้าได้ตามข้อตกลงและสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าได้อย่าง
ครบถ้วน สามารถตรวจสอบงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา  
  4) ความสามารถด้านการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี   ความรู้ในวิชาชีพบัญชี ท าให้
ผู้ท าบัญชีสามารถจัดท าบัญชีให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ภายใ ต้กรอบจรรยาบรรณของนักบัญชีที่พึง ปฏิบัติ งานด้วยความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าและสาธารณชน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ในการศึกษาองค์ประกอบ ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจขอเข้ารับรองคุณภาพของ
ส านักงานบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 
 องค์ประกอบของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี ซึ่งประกอบด้วย 
 1) การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2) การปฏิบัติทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) การปฏิบัติทางด้าน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4) การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) รูปแบบและกระบวนการการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6) การปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบของส านักงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7) การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเอกสารของส านักงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 
3.2 ประชากร และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นส านักงานบัญชีขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ทั้งหมดประมาณ 6,400 แห่ง  
และ ในจ านวนน้ีเป็นส านักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรอง คุณภาพส านักงานบัญชีจาก กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้ว จ านวน 36 แห่งทั่วประเทศไทย (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2555) 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือผู้บริหารของส านักงานบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม 
จ านวน 6,400 แห่งทั่วประเทศไทย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ,18 มกราคม 2555) 
ส านักงานบัญชีในจ านวน 6400  แห่งนี้ เป็นส านักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพ

 
ประสิทธิภาพความรับผิดชอบของ

ผู้บริหารต่อส านักงานบัญช ี

ประสิทธิภาพทางด้าน

จรรยาบรรณของส านักงานบัญชี 

 ประสิทธิภาพของกระบวนการที่

เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงาน

บัญชี 
ประสิทธิภาพของการจัดการ
ทรัพยากรของส านักงานบัญชี 

ประสิทธิภาพของกระบวนการการ
ปฏิบัติงานของส านักงานบัญช ี

ประสิทธิภาพของการติดตาม

ตรวจสอบของส านักงานบัญช ี

ประสิทธิภาพของการจัดการ
เอกสารของส านักงานบัญช ี

การตัดสินใจขอเข้ารับรอง

คุณภาพของส านักงานบัญชี 
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ส านักงานบัญชีแล้วจ านวน  36  แห่งทั่วประเทศ (เดือน มีนาคม 2555) ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกตัวอย่าง การ
สุ่มแบบเจาะจง  (Purposive sampling) ส่วนส านักงานบัญชีที่ เหลืออีกจ านวน 6,464  แห่ง ยังไม่ได้
เข้าระบบคุณภาพส านักงานบัญชี ผู้วิจัยใช้ วิธี การสุ่มแบบตามความสะดวก  (Convenience 
Sampling) 

ด้านเนื้อหา  ศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจขอเข้าระบบคุณภาพของ
ส านักงานบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยศึกษาจากผู้บริหารส านักงานบัญชีที่เลือก ว่า
องค์ประกอบอะไร จากข้อก าหนดของระบบคุณภาพส านักงานบัญชีที่ท าให้ตัดสินใจขอเข้ารับการ
รับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 

วิธีการเลือกตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้เลือกประชากรตัวอย่างจากส านักงานบัญชีทั้งหมด

ประมาณ 6,400 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ , 2555, 18 มกราคม) โดยใช้สูตร 
Taro Yamane เพื่อค านวณจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
YAMANE ดังนี ้

 

 𝑛 =
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

 

 𝑛 =
6,400

1+6,400(.05)2
 

 
𝑛  = 377 ราย 
 
โดยที่  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

   N = ขนาดของกลุ่มประชากร 
     e = ค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
 

ผลจากการค านวณโดยใช้สูตร Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 377 ราย ผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากส านักงานบัญชีที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชีแล้ว จ านวน 36 ราย  (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ , 2555, 31 
มีนาคม ) กลุ่มตัวอย่างที่เหลือ จ านวน 341 ราย ผู้วิจัยใช้ วิธี การสุ่มแบบตามความสะดวก  
(Convenience Sampling) 
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยข้อมูลการสร้าง

แบบสอบถาม มาจากข้อก าหนดคุณสมบัติของส านักงานบัญชี ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ รับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ .ศ.2550  เพื่อใช้สอบถามความ
คิดเห็นของหัวหน้าส านักงานบัญชีประกอบด้วยค าถามเลือกตอบ แบบประเมินค่าและแบบ
ปลายเปิด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของส านักงานบัญชี ของผู้ตอบ ได้แก่ รูปแบบ
ของการจั ดต้ังส านักงานบัญชี จ านวนลูกค้าของส านักงานบัญชี คุณสมบัติของหัวหน้าส านักงาน
บัญชี และคุณสมบัติของผู้ช่วยผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การท างาน เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับการ ตัดสินใจ ยื่นค าขอ เข้า รับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชีและการต่อขอต่ออายุเมื่อครบก าหนด 3 ปี ซึ่งมีทั้งหมด 2 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการ
รับรองคุณภาพส านักงานบัญชีแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับโดยวัดความคิดเห็นจาก
องค์ประกอบของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี 5 ระดับ คือ 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจน้อย 
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบคุณภาพส านักงานบัญชี เป็นแบบสอบถามแบบ

ปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อระบบคุณภาพส านักงานบัญชีอย่างอิสระ 
 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพส านักงานบัญชีเพื่อใช้ ใน

การศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงาน
บัญชีจากข้อมูลต่อไปนี้ 
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ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต ารา บทความและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบคุณภาพส านักงานบัญชี ประกอบกับประสบการณ์โดยตรงจากการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
(Procedure Manual) และการได้ปฏิบัติตามระบบคุณภาพส านักงานบัญชีจริง 

ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามที่จัดท าขึ้น เพื่อ
สอบถามหัวหน้าส านักงานบัญชี ถึงองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชี  

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้
น ามาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามจ านวน 109 ชุดและน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS 17.0 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์ , 2555, 
มกราคม) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 
 3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วยการหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายผลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของส านักงานบัญชี  การหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบ
ที่มีผลกรทบต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  โดยให้คะแนน ระดับ
ความคิดเห็นแบบ Rating Scale ของ Likert เป็น 5 ระดับดังนี้ 

5 หมายถึง องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 
4 หมายถึง องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก 
3 หมายถึง องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง 
2 หมายถึง องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจน้อย 
1 หมายถึง องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 
ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของหัวหน้าส านักงาน

บัญชีเกี่ยวกับองค์ประกอบทีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
ค่าเฉลี่ย 4.21    5.00 หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 
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 3.5.2 การทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 
  การทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบที่ใช้เป็นเคร่ืองมือวัดค่าตัวแปร
แบบสอบถามชนิดประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้ Cronbach’s Alpha ค่าความเชื่อถือได้ต้อง
มากกว่า 0.6 จึงจะถือว่ามีความเชื่อถือได้ (Gliem and Gliem,2003) 
  เกณฑ์การแปลผลความเชื่อมั่นมีดังนี้ (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552: 144) 
  0.00 – 0.20     ความเชื่อมั่นต่ ามาก/ไม่มีเลย 
  0.21 – 0.40     ความเชื่อมั่นต่ า 
  0.41 – 0.70     ความเชื่อมั่นปานกลาง 
  0.71 – 1.00     ความเชื่อมั่นสูง 
 3.5.3 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 
  ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) เพื่อสกัดปัจจัย และเลือกค่า Loading ที่มีค่า
มากที่สุดอยู่ในแต่ละปัจจัย ซึ่งค่า Loading ที่เลือกจะต้องมีค่ามากกว่า 0.3 ขึ้นไป (รสริน ศรีริกานนท,์ 
2550)    
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาเร่ือง "ศึกษาองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการ
รับรองคุณภาพของส านักงานบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม ” โดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้รับการตอบกลับจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 112 ราย จาก
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  377  ราย  และพบว่ามีแบบสอบถามจ านวน 3 รายที่ไม่สมบูรณ์จึงได้ท า
การคัดออกเหลือแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยทั้งสิ้น  109  ราย 
คิดเป็นร้อยละ 28.91  โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบของเคร่ืองมือที่ใช้วิเคราะห์ ดังนี ้
 4.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 4.2  การวิเคราะห์องค์ประกอบเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
 
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
  อธิบายผลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของส านักงานบัญชี  จากค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขอเข้ารับรองคุณภาพส านักงานบัญชี อธิบาย
ผลจากค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้
 4.1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของส านักงานบัญชี 
  จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของส านักงานบัญชี ที่น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้อธิบายลักษณะคุณสมบัติของส านักงานบัญชีในรูปแบบอัตราส่วนหรือร้อยละ 
ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.1  รูปแบบการจัดต้ังส านักงานบัญชี 
 
 จากภาพที่ 4.1 การศึกษาคุณสมบัติ ของส านักงานบัญชีด้านรูปแบบการจัดต้ังส านักงาน
บัญชี พบว่าส านักงานบัญชีจัดต้ังขึ้นในรูปแบบนิติบุคคล มีจ านวน 80 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 73.4 
มากที่สุดและจัดตั้งส านักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดา/คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ มี
จ านวน 29 ราย หรือร้อยละ 26.6 
 

 
 
ภาพที่ 4.2  จ านวนลูกค้าที่ให้บริการจัดท าบัญชีในส านักงานบัญชี 
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 จากภาพที่ 4.2  การศึกษาคุณสมบัติ ของส านักงานบัญชีด้านจ านวนลูกค้าที่ให้บริการ
จัดท าบัญชีในส านักงานบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีลูกค้า 30-50 ราย จ านวน 39 ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ 35.8 มากที่สุด รองลงมาคือจ านวนลูกค้า 54-100 ราย จ านวน 28 ราย หรือคิดเป็นร้อย
ละ 25.7 ลูกค้าเกินกว่า 100 ราย จ านวน 25 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 22.9 และมีลูกค้าไม่เกิน 30 ราย 
จ านวน 17 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6  ตามล าดับ   

 

 
 
ภาพที่ 4.3  ระยะเวลาการในด าเนินงานของส านักงานบัญชี 
 

จากภาพที่ 4.3 การศึกษาคุณสมบัติ ของส านักงานบัญชีด้านระยะเวลาการด าเนินงาน
ของส านักงานบัญชี พบว่าระยะเวลาในการด าเนินงานของส านักงานบัญชีผู้ตอบแบบสอบถาม เกิน
กว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 61 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 55.96 มีมากที่สุด รองลงมาคือมีระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 6-10 ปี จ านวน 28 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 25.69 และ มีระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1-5 ปี จ านวน 28 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 18.35 
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ภาพที่ 4.4  จ านวนผู้ช่วยผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชี 
 
 จากภาพที่ 4.4 การศึกษาคุณสมบัติ ของส านักงานบัญชีด้าน จ านวนผู้ช่วยผู้ท าบัญชีใน
ส านักงานบัญชี แสดงให้เห็นว่าส านักงานบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้ช่วยผู้ท าบัญชี มีมากกว่า 
5 คนขึ้นไป จ านวน 56 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 51.4 มากที่สุด รองลงมาคือมีผู้ช่วยผู้ท าบัญชี 2-5 คน 
จ านวน 40 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 36.7 ส านักงานบัญชี ที่มีผู้ช่วยผู้ท าบัญชี 1 คน จ านวน 11 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 และส านักงานบัญชีที่ไม่มีผู้ช่วยผู้ท าบัญชีเลย จ านวน 2 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.8 
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ภาพที่ 4.5  ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชี 

 
จากภาพที่ 4.5 การศึกษาคุณสมบัติ ของส านักงานบัญชีด้านลักษณะการปฏิบัติงานของ

ผู้ช่วยผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชี พบว่าผู้ช่วยผู้ท าบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลาทุกคนจ านวน 91 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 83.5 มากที่สุด รองลงมาคือปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา จ านวน 10 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10.1  และปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อยที่สุด 1 คน จ านวน 6 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 6.4  
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ภาพที่ 4.6  คุณวุฒิทางการศึกษาในสาขาการบัญชีของผู้ช่วยผู้ท าบัญชี 
 

จากภาพที่ 4.6 การศึกษาคุณสมบัติ ของส านักงานบัญชีด้านคุณวุฒิทางการศึกษาใน
สาขาการบัญชีของผู้ช่วยผู้ท าบัญชี  พบว่าผู้ช่วยผู้ท าบัญชีมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาการบัญชีระดับ
ปริญญาตรี 104 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.4 มากที่สุด รองลงมาคือระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
16 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 14.7 และระดั บสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 14 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
12.8 
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ภาพที่ 4.7 คุณวุฒิทางการศึกษาในสาขาการบัญชีของหัวหน้าส านักงานบัญชี 
 

จากภาพที่ 4.7 การศึกษาคุณสมบัติ ของส านักงานบัญชีด้านคุณวุฒิทางการศึกษาใน
สาขาการบัญชีของหัวหน้าส านักงานบัญชี  พบว่าหัวหน้าส านักงานบัญชีมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขา
การบัญชี ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท จ านวน 53 ราย เท่ากันหรือคิดเป็นร้อยละ 48.6 
มากที่สุด ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 2 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 1 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 
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ภาพที่ 4.8 ลักษณะการปฏิบัติงานของหัวหน้าส านักงานบัญชี 

 
จากภาพที่ 4.8 การศึกษาคุณสมบัติ ของส านักงานบัญชีด้านลักษณะการปฏิบัติงานของ

หัวหน้าส านักงานบัญชี พบว่าหัวหน้าส านักงานบัญชีปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีเต็มเวลา จ านวน 
105 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.3 มากที่สุด รองลงมาคือปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา จ าน วน 4 ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ 3.7 

 

 
 
ภาพที่ 4.9 ประสบการณ์ด้านการท าบัญชีของหัวหน้าส านักงานบัญชี 
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จากภาพที่ 4.9 การศึกษาคุณสมบัติ ของส านักงานบัญชีด้านประสบการณ์การท าบัญชี
ของหัวหน้าส านักงานบัญชี พบว่าหัวหน้าส านักงานมีประสบการณ์ด้านการท าบัญชีมาแล้ว เกินกว่า 
10 ปี ขึ้นไป จ านวน 66 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 66.6 มากที่สุด รองลงมาคือมีประสบการณ์เกินกว่า 
5 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 32 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 29.4 และมีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 
11 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 

4.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นค าขอรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
 

 
 
ภาพที่ 4.10 ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นค าขอรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
 

ภาพที่ 4.10 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ ยื่นค าขอ รับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส านักงานบัญชีที่ยังไม่ได้ตัดสินใจยื่นค าขอรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี มี
จ านวน 44 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 40.4 มากที่สุด รองลงมาคือส านักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือ
รับรองคุณภาพส านักงานบัญชีแล้ว จ านวน 33 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  30.3 ส านักงานบัญชีที่อยู่
ระหว่างการพิจารณ าว่าจะยื่นค าขอรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี จ านวน 27 ราย หรือคิดเป็นร้อย
ละ 24.8 และส านักงานบัญชีที่ยื่นค าขอรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการตรวจ
ประเมิน จ านวน 5 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6   
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ภาพที่ 4.11 ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นค าขอรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
 

จากภาพที่ 4.11 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ ยื่นค าขอ รับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
ส าหรับส านักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองคุณภาพแล้วเมื่อครบรอบ 3 ปี พบว่ามีส านักงานบัญชีที่จะ
ยื่นค าขอต่ออายุแน่นอน จ านวน 31 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  93.9 และส านักงานบัญชีที่ยังไม่แน่ใจ
ว่าจะยื่นค าขอต่ออายุ จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.1   
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 4.1.3 วิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชี 
 
ตารางที่ 4.1  ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี 
 

1. ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี 
Mean 
(𝑥 ) 

Std. 
Deviation 

(σ) 
 

ความหมายของ
ค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็น 

ด้านการให้ความส าคัญต่อลูกค้าโดยมุ่งหวังและส่งเสริม
ความพึงพอใจของลูกค้า 

4.34 0.612 มีผลมากที่สุด 

ด้านความมุ่งม่ันของผู้บริหารในการแสดงหลักฐาน
เก่ียวกับนโยบายและการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพ 

4.27 0.648 มีผลมากที่สุด 

ด้านนโยบายคุณภาพเหมาะกับจุดประสงค์ของส านักงาน
บัญชี 

4.16 0.596 มีผลมาก 

ด้านความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ การสื่อสารภายใน
และการทบทวนการบริหารของส านักงานบัญชี 

4.02 0.68 มีผลมาก 

ด้านการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการก ากับดูแลและ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานบัญชี 

3.93 0.766 มีผลมาก 

ด้านการจัดท าแผนธุรกิจและแผนการเงิน 3.9 0.732 มีผลมาก 

 
จากตารางที่ 4.1 ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี  พบว่าค่าเฉลี่ย

ทางด้านการให้ความส าคัญต่อลูกค้าโดยมุ่งหวังและส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า และด้านความ
มุ่งมั่นของผู้บริหารในการแสดงหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพ  มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจมากที่สุด (𝑥 = 4.34) และ (𝑥 = 4.27) ตามล าดับ และรองลงมาคือปัจจัย
ทางด้านนโยบายคุณภาพเหมาะกับจุดประสงค์ของส านักงานบัญชี (𝑥 = 4.16)  ด้านความรับผิดชอบ 
อ านาจหน้าที่ การสื่อสารภายในและการทบทวนการบริหารของส านักงานบัญชี  (𝑥 = 4.02)   ด้าน
การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการก ากับดูแลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานบัญชี
(𝑥 = 3.39) และปัจจัย ด้านการจัดท าแผนธุรกิจและแผนการเงิน  (𝑥 =3.9) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจมากทั้ง 4 ปัจจัย   
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ตารางที่ 4.2  ด้านความสามารถในการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงาน 
บัญช ี

 
2. ด้านความสามารถในการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางด้าน
จรรยาบรรณของส านักงานบัญชี Mean 

(𝑥 ) 

Std. 
Deviation 

(σ) 
 

ความหมายของ
ค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็น 

ด้านความรับผิดชอบและการรักษาความลับของลูกค้า 4.48 0.688 มีผลมากที่สุด 

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานตรงตามความเป็นจริง 
ซื่อตรงต่อวิชาชีพด้านการจัดท าบัญชี 

4.31 0.729 มีผลมากที่สุด 

ด้านความรู้ความสามารถและการควบคุมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

4.27 0.676 มีผลมากที่สุด 

ด้านความเป็นอิสระ มีอิสระในการพิจารณารับงาน 4.23 0.662 มีผลมากที่สุด 

ด้านความโปร่งใส ข้อมูลท่ีน ามาใช้ถูกต้องครบถ้วน
เพียงพอ และเป็นปัจจุบัน 

4.21 0.639 มีผลมากที่สุด 

ด้านความเที่ยงธรรม ปฏิบัติงานโดยไม่มีอคติและความ
ล าเอียง 

4.19 0.713 
 

มีผลมาก 

 
จากตารางที่ 4.2 ด้านความสามารถในการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ

ของส านักงานบัญชี  พบว่าการปฏิบัติตามระบบคุณภาพส านักงานบัญชี ที่มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจมากที่สุดคือ ด้านความรับผิดชอบและการรักษาความลับของลูกค้า  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥 = 
4.48) รองลงมาคือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  ปฏิบัติงานตรงตามความเป็นจริง ซื่อตรงต่อวิชาชีพด้าน
การจัดท าบัญชี  (𝑥 = 4.31) ด้านความรู้ความสามารถและการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (𝑥 = 
4.27)  ด้านความเป็นอิสระ มีอิสระในการพิจารณารับงาน (𝑥 = 4.23) และ ด้านความโปร่งใส  ข้อมูล
ที่น ามาใช้ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และเป็นปัจจุบัน (𝑥 = 4.21)  ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจมาก
ที่สุดเช่นกัน และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านความเที่ยงธรรม  ปฏิบัติงานโดยไม่มีอคติและความล าเอียง
(𝑥 =4.19)  แต่ก็ยังมีผลกระทบต่อการตัดสินใจมาก   
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ตารางที่ 4.3  ด้านขบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี 
 

 3. ด้านขบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี  
Mean 
(𝑥 ) 

Std. 
Deviation 

(σ) 
 

ความหมายของ
ค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็น 

ด้านการออกหลักฐานการรับเงินให้กับลูกค้า  4.35 0.712 มีผลมากที่สุด 

ด้านหลักฐานการรับมอบ-ส่งมอบเอกสารและข้อมูลของ
ลูกค้า 

4.34 0.683 มีผลมากที่สุด 

ด้านหลักเกณฑ์การก าหนดค่าธรรมเนียมที่ชัดเจนและมี
ลายลักษณ์อักษร 

4.26 0.725 มีผลมากที่สุด 

ด้านการจัดท าข้อตกลงรับงานหรือสัญญาที่ท ากับลูกค้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

4.21 0.759 มีผลมากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.3 ด้านขบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี  พบว่าการ

ปฏิบัติงานของส านักงานบัญชีทางด้าน การออกหลักฐานการรับเงินให้กับลูกค้า  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
(𝑥 = 4.35) รองลงมาคือการปฏิบัติทางด้าน หลักฐานการรับมอบ- ส่งมอบเอกสารและข้อมูลของ
ลูกค้า  (𝑥 = 4.34) ด้านหลักเกณฑ์การก าหนดค่าธรรมเนียมที่ชัดเจนและมีลายลักษณ์อักษร  (𝑥 = 
4.26) และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการจัดท าข้อตกลงรับงานหรือสัญญาที่ท ากับลูกค้าเป็นลายลักษณ์
อักษร (𝑥 = 4.21) ซึ่งการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพส านักงานบัญชีทั้ง 4 ด้าน ส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีในระดับมากที่สุด 
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ตารางที่ 4.4  ด้านการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี 
 

4. ด้านการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี 
Mean 
(𝑥 ) 

Std. 
Deviation 

(σ) 
 

ความหมายของ
ค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็น 

ด้านการพัฒนาความรู้ การฝึกอบรมให้พนักงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.98 0.707 มีผลมาก 

ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การก าหนดความรู้
ความสามารถของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน 

3.87 0.61 มีผลมาก 

ด้านการจัดหาและแผนการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ 3.84 0.722 มีผลมาก 

ด้านหลักฐานการบันทึกการบ ารุงรักษาตามแผนหรือ
สัญญา 

3.83 0.692 มีผลมาก 

 
จากตารางที่ 4.4 วิเคราะด้านการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี  การปฏิบัติงาน

ของส านักงานบัญชีที่ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด ด้านการพัฒนาความรู้ การฝึกอบรมให้พนักงาน
อย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥 = 3.98) รองลงมาคือ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การก าหนด
ความรู้ความสามารถของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน  (𝑥 = 3.87)   ด้านการจัดหาและแผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์  (𝑥 = 3.84) และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ด้านหลักฐานการบันทึกการ
บ ารุงรักษาตามแผนหรือสัญญา  (𝑥 = 3.83) ซึ่งผลการศึกษาการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชีทั้ง 4 
ด้านส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.5 ด้านการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี 
 

5. ด้านการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี 
Mean 
(𝑥 ) 

Std. 
Deviation 

(σ) 
 

ความหมายของ
ค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็น 

ด้านการแต่งต้ังและมอบหมายให้มีผู้ทบทวนผลงานและ
การปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า  

4.05 0.644 มีผลมาก 

ด้านการก ากับดูแลความคืบหน้าของงานและการแก้ไข
ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น 

4.03 0.7 มีผลมาก 

ด้านการชี้แจงและการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ 

3.88 0.729 มีผลมาก 

ด้านการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีและการปฏิบัติ
ตามคู่มืออย่างครบถ้วน 

3.86 0.822 มีผลมาก 

 
จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ ด้านการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี  โดยการ

ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด ด้าน การแต่งตั้งและมอบหมายให้มีผู้ทบทวนผลงานและการปรับปรุง
แก้ไขก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥 = 4.05) รองลงมาคือด้านการก ากับดูแลความ
คืบหน้าของงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  (𝑥 = 4.03)   ด้านการชี้แจงและการฝึกอบรม
เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์  (𝑥 = 3.88) และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ด้านการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีและการปฏิบัติตามคู่มืออย่างครบถ้วน  (𝑥 = 3.86) ซึ่งผลการศึกษาการ
ปฏิบัติงานของส านักงานบัญชีทั้ง 4 ด้านส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชีในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.6 ด้านการติดตาม ตรวจสอบของส านักงาน 
 

6. ด้านการติดตาม ตรวจสอบของส านักงานบัญชี  
Mean 
(𝑥 ) 

Std. 
Deviation 

(σ) 
 

ความหมายของ
ค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็น 

ด้านกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า การวิเคราะห์
หาสาเหตุและการแจ้งกลับลูกค้า 

3.87 0.759 มีผลมาก 

ด้านการจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบในช่วงเวลาที่
เหมาะสม 

3.83 0.776 มีผลมาก 

ด้านการบันทึกปัญหาวิเคราะห์หาสาเหตุ และการก าหนด
แนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ า 3.82 0.795 มีผลมาก 

 
จากตารางที่ 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์ ด้านการติดตาม ตรวจสอบของส านักงาน  พบว่า

การปฏิบัติงานด้านกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนของลูกค้า การวิเคราะห์หาสาเหตุและการแจ้งกลับ
ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥 = 3.87) รองลงมาคือด้านการจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบในช่วง
เวลาที่เหมาะสม  ค่าเฉลี่ย (𝑥 = 3.83) และด้านการบันทึกปัญหาวิเคราะห์หาสาเหตุ  และการก าหนด
แนวทางแก้ไขเพื่ อไม่ให้เกิดซ้ า  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (𝑥 = 3.82) ทั้งนี้การปฏิบัติงานของทั้ง 3 ส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.7 ด้านการจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี 
 

7. ด้านการจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี  
Mean 
(𝑥 ) 

Std. 
Deviation 

(σ) 
 

ความหมายของ
ค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็น 

ด้านวิธีการติดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้
เป็นปัจจุบัน 

4.18 0.564 มีผลมาก 

ด้านการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่ป้องกันความเสียหาย 
สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ 

4.07 0.703 มีผลมาก 

ด้านการก าหนดระยะเวลาและสถานท่ีจัดเก็บข้อมูลท่ี
เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย 

4.03 0.6 มีผลมาก 

ด้านการจัดท าทะเบียนรายการกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน 3.89 0.786 มีผลมาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์ด้านการจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี  พบว่า
การปฏิบัติงานด้านวิธีการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้เป็นปัจจุบัน  มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (𝑥 = 4.18) รองลงมาคือด้านการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่ป้องกันความเสียหาย สูญหาย  หรือ
เสื่อมสภาพ  ค่าเฉลี่ย (𝑥 = 4.07) ด้านการก าหนดระยะเวลาและสถานที่จัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม
เป็นไปตามกฎหมาย  (𝑥 = 4.03) และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการจัดท าทะเบียนรายการกฎหมายที่เป็น
ปัจจุบัน (𝑥 = 3.89) ซึ่งผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชีทั้ง 4 ด้านน้ีมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีในระดับมาก 
 
4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
 
ตารางที่ 4.8  การวัดความน่าเชื่อถือของปัจจัยทั้งหมดในแบบสอบถาม  
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

.939 .939 31 
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 จากตารางที่ 4.8 การวัดความน่าเชื่อถือขององค์ประกอบทั้งหมดในแบบสอบถาม ค่า
ความเชื่อมั่น  (Cronbach's  Alpha) เท่ากับ 0.939 แสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นสูง (เกียรติ
สุดา ศรีสุข, 2552 : 144) 
 
ตารางที่ 4.9  KMO and Bartlett's Test 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .836 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2548.682 

Df 465 

Sig. .000 

 
 การใช้ KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)  เพื่อวัดความเหมาะสมของข้อมูล จาก ตารางที่ 4.9 
พบว่าค่า KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) เท่ากับ .836 ซึ่งมากกว่า .5 และเข้าใกล้ 1 จึงสรุปได้ว่าปัจจัย
ขององค์ประกอบที่มีน ามาวิเคราะห์เหมาะสมที่จะใช้เทคนิค Factor Analysis 
 ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่น ามาศึกษา โดย Bartlett's Test of Sphericity  มีการ
แจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 2,548.682 ได้ค่า Significance = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึง
สรุปว่าปัจจัยที่เป็นตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน เหมาะสมที่จะใช้  Factor Analysis วิเคราะห์
ต่อไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549 : 23)      
 ส าหรับการท าวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้ Factor Analysis ในการวิเคราะห์ตัวแปรของ
องค์ประกอบที่สร้างขึ้นจากแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 31 ตัวแปร คือ
องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี  มี 6 ตัวแปร องค์ประกอบ ด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบั ญชี มี 6 ตัวแปร 
องค์ประกอบด้านขบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี  มี 4 ตัวแปร องค์ประกอบด้าน
การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี  มี 4 ตัวแปร องค์ประกอบ ด้านการปฏิบัติงานของ
ส านักงานบัญชี  มี 4 ตัวแปร องค์ประกอบ ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ของส านักงานบัญชี  มี 3 ตัว
แปร  และองค์ประกอบด้านการจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี มี 4 ตัวแปร โดยน าองค์ประกอบ
ทั้งหมดมาวัดค่าด้วย Factor Analysis และเลือกวิธีการสกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Component 
Analysis (PCA) เพื่อให้ได้จ านวนตัวแปรใหม่น้อยที่สุด  ซึ่งเป็นการน าตัวแปรที่มี จ านวนตัวแปร
มากๆ มาสกัดไว้ในองค์ประกอบที่มีเพียงไม่กี่องค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรม SPSS  
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ตารางที่ 4.10  ค่า Total Variance Explained  
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 11.214 36.175 36.175 11.214 36.175 36.175 5.377 17.344 17.344 
2 3.945 12.727 48.902 3.945 12.727 48.902 4.854 15.658 33.002 
3 2.076 6.697 55.599 2.076 6.697 55.599 3.421 11.035 44.037 
4 1.985 6.402 62.001 1.985 6.402 62.001 3.026 9.760 53.797 
5 1.397 4.507 66.508 1.397 4.507 66.508 2.229 7.191 60.988 
6 1.084 3.496 70.004 1.084 3.496 70.004 2.017 6.507 67.495 
7 1.065 3.435 73.439 1.065 3.435 73.439 1.843 5.945 73.439 
8 .968 3.122 76.561       

9 .772 2.491 79.053       

10 .691 2.229 81.282       

11 .623 2.010 83.292       

12 .541 1.745 85.037       

13 .489 1.578 86.616       

14 .467 1.508 88.123       

15 .418 1.349 89.473       

16 .405 1.308 90.781       

17 .388 1.252 92.033       

18 .320 1.033 93.066       

19 .303 .978 94.044       

20 .269 .866 94.910       

21 .237 .765 95.675       

22 .225 .725 96.400       

23 .203 .654 97.055       

24 .172 .556 97.611       

25 .159 .512 98.123       

26 .150 .485 98.608       

27 .114 .366 98.974       

28 .097 .314 99.288       

29 .093 .299 99.587       

30 .071 .229 99.816       

31 .057 .184 100.000       

Etraction Method: Principal Component Analysis 
 
 จากตารางที่ 4.10 แสดงค่าสถิติส าหรับแต่ละ Factor ทั้งก่อนและหลังสกัดองค์ประกอบ 
โดยวิธี Principal Component ซึ่งสกัดองค์ประกอบให้มีจ านวนองค์ประกอบเท่ากับจ านวนตัวแปร 
ในการวิจัยครั้งนี้มี 31 ตัวแปร จึงมี 31 องค์ประกอบหรือ 31 Component เมื่อท าการหมุนแกน
องค์ประกอบด้วยวิธี Varimax จะได้ค่า  Eigenvalue, % of Variance และ Comulative % ของ
องค์ประกอบ ซึ่งได้องค์ประกอบออกมาใหม่ 7 องค์ประกอบ  โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวน
(Eigenvalue) ซึ่งจะต้องมีค่ามากกว่า 1 เท่านั้น จึงจะน ามาพิจารณาจากตารางที่ 4.10 พบว่ามีเพียง 
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Component ที่ 1 ถึง 7 ที่มีค่า  Eigenvalue มากกว่า 1 จึงควรมีเพียง 7 องค์ประกอบเท่านั้น ที่น ามา
อธิบายค่าความแปรปรวนของข้อมูลได้มากที่สุดโดยองค์ประกอบที่ 1 อธิบายความแปรปรวนของ
ข้อมูลได้มากที่สุด เท่ากับ 17 .344 % รองลงมาคือองค์ประกอบที่ 2 อธิบายได้  15 .658 % 
องค์ประกอบที่  3 อธิบายได้ 11.035%  องค์ประกอบที่ 4 อธิบายได้ 9.760%  องค์ประกอบที่ 5 
อธิบายได้ 7.191%  องค์ประกอบที่ 6 อธิบายได้ 6.507%  และองค์ประกอบที่ 7 อธิบายได้ 5.945% 
สรุปได้ว่าองค์ประกอบทั้ง 7 อธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมด 73.439%   

 
ตารางที่ 4.11 Rotated Component Matrixa 
 

ตัวแปร Component 
1 2 3 4 5 6 7 

ด้านการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีและการปฏิบัติ
ตามคู่มืออย่างครบถ้วน 

.724 .100 -.060 .211 .175 .264 .178 

ด้านการชี้แจงและการฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ 

.824 .100 -.079 .157 .058 .163 .190 

ด้านการก ากับดูแลความคืบหน้าของงานและการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

.734 .257 .163 .068 .003 .134 .142 

ด้านการแต่งตั้งและมอบหมายให้มีผู้ทบทวนผลงานและ
การปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า 

.617 .104 .136 .187 -.050 .055 .467 

ด้านการจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบในช่วงเวลาที่
เหมาะสม 

.755 .146 .207 .246 .050 .076 -.080 

ด้านการบันทึกปัญหาวิเคราะห์หาสาเหตุ และการก าหนด
แนวทางแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดซ้ า 

.809 .042 .154 .225 .177 .027 -.098 

ด้านกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า การวิเคราะห์
หาสาเหตุและการแจ้งกลับลูกค้า 

.700 .251 .191 .328 .079 -.022 .056 

ด้านความโปร่งใส ข้อมูลที่น ามาใช้ถูกต้องครบถ้วน
เพียงพอและเป็นปัจจุบัน 

.303 .710 .190 .073 .167 .132 -.048 

ด้านความเป็นอิสระ มีอิสระในการพิจารณารับงาน .132 .814 .252 -.024 .172 .008 .100 

ด้านความเที่ยงธรรม ปฏิบัติงานโดยไม่มีอคติและความ
ล าเอียง 

.265 .833 .165 .018 .084 .137 -.032 

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานตรงตามความเป็นจริง 
ซื่อตรงต่อวิชาชีพด้านการจัดท าบัญชี 

.140 .808 .130 .168 .150 .096 .212 

ด้านความรู้ความสามารถและการควบคุมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

.187 .737 .120 .209 .211 -.068 .253 

ด้านความรับผิดชอบและการรักษาความลับของลูกค้า -.100 .836 .123 .212 .059 .136 .242 
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ตารางที่ 4.11  (ต่อ) 
 

ตัวแปร Component 
1 2 3 4 5 6 7 

ด้านหลักเกณฑ์การก าหนดค่าธรรมเนียมที่ชัดเจนและมี
ลายลักษณ์อักษร 

.126 .165 .841 .040 .235 .109 .089 

ด้านการจัดท าข้อตกลงรับงานหรือสัญญาที่ท ากับลูกค้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

.200 .086 .831 -.030 .178 .023 .200 

ด้านการออกหลักฐานการรับเงินให้กับลูกค้า .015 .449 .727 .217 -.069 .141 -.006 

ด้านหลักฐานการรับมอบ-ส่งมอบอกสารและข้อมูลของ
ลูกค้า 

.141 .253 .817 .178 .078 .127 .018 

ด้านวิธีการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้
เป็นปัจจุบัน 

.420 .255 .081 .725 -.034 .148 -.069 

ด้านการจัดท าทะเบียนรายการกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน .422 .046 .070 .747 -.018 .053 .112 

ด้านการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่ป้องกันความเสียหาย 
สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ 

.486 .282 .101 .663 .017 .079 .030 

ด้านการก าหนดระยะเวลาและสถานที่จัดเก็บข้อมูลที่
เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย 

.296 .099 .150 .784 .139 .071 -.048 

ด้านการจัดท าแผนธุรกิจและแผนการเงิน -.158 .160 .201 .238 .675 .247 .276 

ด้านความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ การสื่อสารภายในและ
การทบทวนการบริหารของส านักงานบัญชี 

.144 .276 .188 -.072 .711 .098 .185 

ด้านการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการก ากับดูแลและ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานบัญชี 

.140 .187 .100 .001 .843 .067 .012 

ด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพ 

.133 .025 .009 -.210 .133 .582 .333 

ด้านการจัดหาและแผนการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ .030 .327 .403 .283 .187 .567 .021 

หลักฐานการบันทึกการบ ารุงรักษาตามแผนหรือสัญญา .091 .261 .394 .168 .282 .537 .124 

ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การก าหนดความรู้
ความสามารถของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน 

.450 .145 .101 .214 .058 .661 -.067 

ด้านการพัฒนาความรู้ การฝึกอบรม ให้พนักงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

.469 -.063 .110 .306 .021 .489 -.002 

ด้านการให้ความส าคัญแก่ลูกค้าโดยมุ่งหวังและส่งเสริม
ความพึงพอใจของลูกค้า 

.094 .328 .111 -.049 .081 .004 .728 

ด้านนโยบายคุณภาพเหมาะกับจุดประสงค์ของส านักงาน
บัญชี 

.136 .126 .119 .023 .290 .198 .705 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations. 
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 จากการสกัดปัจจัยสามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบใหม่ที่เกิดขึ้นตามตารางที่ 4.11  

Rotated Component Matrix(a)  ประกอบด้วยตัวแปร 31 ตัวแปร สรุปค่าน้ าหนักปัจจัยของแต่ละตัว
แปรโดยจัดกลุ่มใหม่ตามองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ Factor Analysis เป็น 7 องค์ประกอบ 
ดังนี ้

1) การปฏิบัติงาน และการติดตาม ตรวจสอบของส านักงานบัญชี มี 7 ตัวแปร 
2) ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงาน

บัญชี มี 6 ตัวแปร 
3) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี  มี 4  ตัวแปร 
4) การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี  มี  4 ตัวแปร 
5) ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี มี 3 ตัวแปร 
6) นโยบายในการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี มี 5 ตัวแปร 
7) นโยบายคุณภาพและการให้ความส าคัญแก่ลูกค้าของส านักงานบัญชี มี 2 ตัวแปร 

 
ตารางที่ 4.12  Factor 1 การปฏิบัติงานและการติดตาม ตรวจสอบของส านักงานบัญชี 
 
ค าถามท่ี ตัวแปร Factor Loading 

16.2 ด้านการชี้แจงและการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้
ตามวัตถุประสงค์ 

0.824 

17.2 ด้านการบันทึกปัญหาวิเคราะห์หาสาเหตุ และการก าหนดแนว
ทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ า 

0.809 

17.1 ด้านการจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบในช่วงเวลาที่
เหมาะสม 

0.755 

16.3 ด้านการก ากับดูแลความคืบหน้าของงานและการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

0.734 

16.1 ด้านการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีและการปฏิบัติตาม
คู่มืออย่างครบถ้วน 

0.724 

17.3 ด้านกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนของลูกค้า การวิเคราะห์หา
สาเหตุและการแจ้งกลับลูกค้า 

0.700 

16.4 ด้านการแต่งต้ังและมอบหมายให้มีผู้ทบทวนผลงานและการ
ปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า 

0.617 
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 จากตารางที่ 4.12 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Factor Analysis องค์ประกอบที่ 1 การ
ปฏิบัติงานและการติดตาม ตรวจสอบของส านักงานบัญชี  ประกอบด้วย 7 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.617 – 0.824  ซึ่งตัวแปรที่มีค่า Factor Loading  สูง
ที่สุดคือ ด้านการชี้แจงและการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์  มีค่า Factor 
Loading เท่ากับ 0.824  รองลงมาคือด้านการบันทึกปัญหาวิเคราะห์หาสาเหตุ และการก าหนดแนว
ทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ า  เท่ากับ 0.809  ด้านการจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบในช่วงเวลาที่
เหมาะสม  เท่ากับ 0.755  ด้านการก ากับดูแลความคืบหน้าของงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น  เท่ากับ 0.734  ด้านการจัดท าคู่มือป ฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีและการปฏิบัติตามคู่มืออย่าง
ครบถ้วน  เท่ากับ 0.724  ด้านกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนของลูกค้า การวิเคราะห์หาสาเหตุและ
การแจ้งกลับลูกค้า  เท่ากับ 0.700 และด้านการแต่งต้ังและมอบหมายให้มีผู้ทบทวนผลงานและการ
ปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า เท่ากับ 0.617 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.13  Factor 2 ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของ 

ส านักงานบัญชี 
 

ค าถามท่ี ตัวแปร 
Factor 

Loading 
13.6 ด้านความรับผิดชอบและการรักษาความลับของลูกค้า 0.836 

13.3 ด้านความเที่ยงธรรม ปฏิบัติงานโดยไม่มีอคติและความล าเอียง 0.833 

13.2 ด้านความเป็นอิสระ มีอิสระในการพิจารณารับงาน  0.814 

13.4 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานตรงตามความเป็นจริง 
ซื่อตรงต่อวิชาชีพด้านการจัดท าบัญชี 

0.808 

13.5 ด้านความรู้ความสามารถและการควบคุมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

0.737 

13.1 ด้านความโปร่งใส ข้อมูลที่น ามาใช้ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
และเป็นปัจจุบัน 

0.710 

 
 จากตารางที่ 4.13 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Factor Analysis องค์ประกอบที่ 2 

ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี  ประกอบด้วย 6 
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ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.710 – 0.836  ซึ่งตัวแปรที่มีค่า 
Factor Loading  สูงที่สุดคือ ด้านความรับผิดชอบและการรักษาความลับของลูกค้า  เท่ากับ 0.836  
รองลงมาคือ ด้านความเที่ยงธรรม ปฏิบัติงานโดยไม่มีอคติและความล าเอียง  เท่ากับ 0.833  ด้าน
ความเป็นอิสระ มีอิสระในการพิจารณารับงาน  เท่ากับ 0.814  ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงาน
ตรงตามความเป็นจริง ซื่อตรงต่อวิชาชีพด้านการจัดท าบัญชี  เท่ากับ 0.808  ด้านคว ามรู้
ความสามารถและการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน เท่ากับ 0.737  และด้านความโปร่งใส ข้อมูล
ที่น ามาใช้ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและเป็นปัจจุบัน เท่ากับ 0.710 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.14  Factor 3 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี 
 

ค าถามท่ี ตัวแปร Factor Loading 

14.1 ด้านหลักเกณฑ์การก าหนดค่าธรรมเนียมที่ชัดเจนและมีลาย
ลักษณ์อักษร 

0.841 

14.2 ด้านการจัดท าข้อตกลงรับงานหรือสัญญาที่ท ากับลูกค้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

0.831 

14.4 ด้านหลักฐานการรับมอบ-ส่งมอบอกสารและข้อมูลของลูกค้า 0.817 

14.3 ด้านการออกหลักฐานการรับเงินให้กับลูกค้า 0.727 

 
 จากตารางที่ 4.14 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Factor Analysis  องค์ประกอบที่ 3 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี  ประกอบด้วย 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ(Factor Loading) ระหว่าง 0.727 – 0.841 ซึ่งตัวแปรที่มีค่า Factor Loading  สูงที่สุดคือ 
ด้านหลักเกณฑ์การก าหนดค่าธรรมเนียมที่ชัดเจนและมีลายลักษณ์อักษร  เท่ากับ 0.841 รองลงมาคือ
ด้านการจัดท าข้อตกลงรับงานหรือสัญญาที่ท ากับลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร  เท่ากับ 0.831  ด้าน
หลักฐานการรับมอบ-ส่งมอบอกสารและข้อมูลของลูกค้า  เท่ากับ 0.817  และด้านการออกหลักฐาน
การรับเงินให้กับลูกค้า เท่ากับ 0.727 

 
 
 
 

DPU



45 

ตารางที่ 4.15  Factor 4 การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี 
 

ค าถามท่ี ตัวแปร 
Factor 

Loading 
18.4 ด้านการก าหนดระยะเวลาและสถานที่จัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม

เป็นไปตามกฎหมาย 
0.784 

18.2 ด้านการจัดท าทะเบียนรายการกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน 0.747 

18.1 ด้านวิธีการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้เป็น
ปัจจุบัน 

0.725 

18.3 ด้านการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่ป้องกันความเสียหาย สูญหาย 
หรือเสื่อมสภาพ 

0.663 

 
จากตารางที่ 4.15 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Factor Analysis องค์ประกอบที่ 4 การ

จัดการเอกสารของส านักงานบัญชี  ประกอบด้วย 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ระหว่าง 0.663 – 0.784 ซึ่งตัวแปรที่มีค่า Factor Loading  สูงที่สุดคือ ด้านการก าหนด
ระยะเวลาและสถานที่จัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย  เท่ากับ 0.784 รองลงมาคือด้าน
การจัดท าทะเบียนรายการกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน  เท่ากับ 0.747 ด้านวิธีการติดตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้เป็นปัจจุบัน  เท่ากับ 0.725 และด้านการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่
ป้องกันความเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ เท่ากับ 0.663 

 
ตารางที่ 4.16  Factor 5 ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี 

 
ค าถามที่ ตัวแปร Factor Loading 

12.6 ด้านการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการก ากับดูแลและการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานบัญชี 

0.843 

12.5 ด้านความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ การสื่อสารภายในและการ
ทบทวนการบริหารของส านักงานบัญชี 

0.711 

12.4 ด้านการจัดท าแผนธุรกิจและแผนการเงิน 0.675 
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จากตารางที่ 4.16 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Factor Analysis  องค์ประกอบที่ 5ด้าน
การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี  ประกอบด้วย 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ระหว่าง 0.675 – 0.843 ซึ่งตัวแปรที่มีค่า Factor Loading  สูงที่สุดคือ ด้านการให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐในการก ากับดูแลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานบัญชี  เท่ากับ 0.843 
รองลงมาคือด้านความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ การสื่อสารภายในและการทบทวนการบริหารของ
ส านักงานบัญชี เท่ากับ 0.711 และด้านการจัดท าแผนธุรกิจและแผนการเงิน เท่ากับ 0.675 

 
ตารางที่ 4.17  Factor 6 นโยบายในการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี 

 

ค าถามท่ี ตัวแปร Factor Loading 

15.3 ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การก าหนดความรู้
ความสามารถของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน 

0.661 

12.1 ด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
นโยบายและการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพ 

0.582 

15.1 ด้านการจัดหาและแผนการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์  0.567 

15.2 ด้านหลักฐานการบันทึกการบ ารุงรักษาตามแผนหรือสัญญา  0.537 

15.4 ด้านการพัฒนาความรู้ การฝึกอบรม ให้พนักงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

0.489 

 
 จากตารางที่ 4.17 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Factor Analysis องค์ประกอบที่ 6 
นโยบายในการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี  ประกอบด้วย 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง 0.489 – 0.661 ซึ่งตัวแปรที่มีค่า Factor Loading  สูงที่สุด
คือ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การก าหนดความรู้ความสามารถของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน  
เท่ากับ 0.661 รองลงมาคือ ด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการแสดงหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายและ
การพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพ  เท่ากับ 0.582  ด้านการจัดหาและแผนก ารบ ารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์  เท่ากับ 0.567  ด้านหลักฐานการบันทึกการบ ารุงรักษาตามแผนหรือสัญญา  เท่ากับ 0.537 
และด้านการพัฒนาความรู้ การฝึกอบรม ให้พนักงานอย่างสม่ าเสมอ เท่ากับ 0.489  
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ตารางที่ 4.18  Factor 7 นโยบายคุณภาพและการให้ความส าคัญแก่ลูกค้าของส านักงานบัญชี 
 

ค าถามท่ี ตัวแปร Factor Loading 

12.2 ด้านการให้ความส าคัญแก่ลูกค้าโดยมุ่งหวังและส่งเสริม
ความพึงพอใจของลูกค้า 

0.728 

12.3 ด้านนโยบายคุณภาพเหมาะกับจุดประสงค์ของส านักงาน
บัญชี 

0.705 

  
จากตารางที่ 4.18 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Factor Analysis องค์ประกอบที่ 7

นโยบายคุณภาพและการให้ความส าคัญแก่ลูกค้าของส านักงานบัญชี  ประกอบด้วย 2 ตัวแปร มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง 0.705 – 0.728 ซึ่งตัวแปรที่มีค่า Factor Loading สูง
ที่สุดคือ ด้านการให้ความส าคัญแก่ลูกค้าโดยมุ่งหวังและส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า  เท่ากับ 
0.728 รองลงมาคือด้านนโยบายคุณภาพเหมาะกับจุดประสงค์ของส านักงานบัญชี เท่ากับ 0.705 

 จากการจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ เข้ากับองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงท าการวัด
ค่าความเชื่อถือได้ Cronbach’s Alpha ของทั้ง 7 องค์ประกอบใหม่อีกคร้ัง ซึ่งแสดงผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.19  Reliability Statistics 
 

Construct 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items 

N of 
Items 

ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารส านักงานบัญช ี .911 .912 7 
ปัจจัยด้านความความสามารถในการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี 

.927 .927 6 

ปัจจัยด้านขบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงาน
บัญช ี

.899 .900 4 

ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี .889 .897 4 
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของส านักงานบัญช ี .880 .880 3 
ปัจจัยด้านการติดตาม ตรวจสอบของส านักงานบัญชี .745 .745 5 
ปัจจัยด้านการจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี .679 .679 2 
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จากตารางที่ 4.19 แสดงผลการวัดค่า Cronbach’s Alpha ของทั้ง 7 องค์ประกอบใหม่โดยท า 
การวัดค่า Cronbach’s Alpha ที่ละองค์ประกอบ พบว่ามีค่า Cronbach’s Alpha มีความเชื่อถือได้ที่ยอมรับ
ได้อยู่ 6 องค์ประกอบ  เนื่องจากองค์ประกอบดังกล่าวมีค่าเกิน .70 ขึ้นไป และมีค่า Cronbach’s Alpha ที่
อยู่ในระดับปานกลางยอมรับไม่ได้อยู่ 1 องค์ประกอบ เน่ืองจากองค์ประกอบดังกล่าวมีค่าต่ ากว่า .70 จึง
ท าให้ทราบว่ากลุ่มตัวแปรน้ีไม่มีความส าคัญกับองค์ประกอบดังกล่าว 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงาน
บัญชีขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการส ารวจหัวหน้าส านักงานบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จ านวน 109 ราย สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา  
  ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพการ
ให้บริการจัดท าบัญชีรวมถึงการพัฒนานักบัญชีไทยให้มีคุณภาพ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจาก
งานวิจัย ต ารา วารสาร และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยน าเอาข้ อก าหนด
และองค์ประกอบของระบบคุณภาพส านักงานบัญชีมารวบรวมและก าหนดเป็นตัวแปรของแต่ละ
ปัจจัยมี 7 ปัจจัยเพื่อน ามาศึกษาได้แก่ ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี 
ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี  ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของ
ส านักงานบัญชี  ด้านการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี ด้านการปฏิบัติงานของส านักงาน
บัญช ีด้านการติดตามตรวจสอบของส านักงานบัญชี และด้านการจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี  
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้รับแบบสอบถาม
กลับมาจ านวน 109 ชุด น ามาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 5.1.1 คุณสมบัติของส านักงานบัญชีไทย 
  ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่จัดตั้ง ขึ้นในรูปแบบนิติบุคคล มีลูกค้าที่ให้บริการจัดท าบัญชี
ไม่เกิน 100 ราย และระยะเวลาด าเนินมาแล้วเกินกว่า 10 ปี ขึ้นไป  มีผู้ช่วยผู้ท าบัญชีเกินกว่า 5 คน 
ขึ้นไป ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในส านักงานเต็มเวลาทุกคน และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการบัญชี ส าหรับหัวหน้า ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-
ปริญญาโท ปฏิบัติงานในส านักงานเต็มเวลา และยังมีประสบการณ์ทางด้านการบัญชีมาเกินกว่า 10 
ปีขึ้นไป  ซึ่งคุณสมบัติของส านักงานบัญชีที่ตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
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เป็นไปตามข้อก าหนดทุกประการ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ , 2550 ) ยกเว้น
ส านักงานบัญชีขนาดเล็กที่มีจ านวนลูกค้าน้อยกว่า 30 ราย ท าให้ไม่อยู่ในข้อก าหนดดังกล่าว 
  ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี ปัจจุบันมีส านักงานบัญชีที่ผ่าน
การรับรองแล้วจ านวน 36 รายทั่วประเทศ ส านักงานบัญ ชีเป็นส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจยื่นขอเข้า
รับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี ส าหรับส านักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพแล้ว เมื่อครบ
ก าหนดการรับรอง 3 ปีแล้ว ส่วนใหญ่มีความประสงค์จะยื่นขอต่ออายุอีก 
 5.1.2 องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  
  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบและตัวแปรจากองค์ประกอบในข้อก าหนดที่ต้อง
ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีตามระบบคุณภาพส านักงานบัญชี จึงอธิบายผลการวิเคราะห์แต่ละ
องค์ประกอบดังนี้ 
  1) ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี   ผลจากการวิจัยพบว่าส่ วน
ใหญ่จะเป็นด้านการให้ความส าคัญต่อลูกค้าโดยมุ่งหวังและส่งเสริมความพึงพอใจให้ลูกค้ามี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 และด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการแสดงหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายและ
การพัฒนาปรับปรุงระบบ ค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่งเป็นระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ส่ว นด้าน
นโยบายคุณภาพเหมาะกับวัตถุประสงค์ของส านักงานบัญชี ด้านความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่การ
สื่อสารภายในและการทบทวนการบริหารของส านักงานบัญชี  ด้านการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ในการก ากับดูแลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานบัญชี   และด้านการจัดท าแผนธุรกิจ
และแผนการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.16, 4.02, 3.93 และ 3.90 ตามล าดับ  ซึ่งมีผลกระทบในเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
  2) ด้านความสามารถในการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงาน
บัญชี   พบว่าองค์ประกอบย่อยทุกตัวมีความส าคัญส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจมากที่สุด 
โดยเฉพาะ ด้านความรับผิดชอบและการรักษาความลับของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥 = 4.48) 
รองลงมาคือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  ปฏิบัติงานตรงตามความเป็นจริง ซื่อตรงต่อวิชาชีพด้านการ
จัดท าบัญชี (𝑥 = 4.31) ด้านความรู้ความสามารถและการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความ
เป็นอิสระ มีอิสระในการพิจารณารับงาน   ด้านความโปร่งใสข้อมูลที่น ามาใช้ถูกต้องครบถ้วน
เพียงพอ และเป็นปัจจุบัน และด้านความเที่ยงธรรม  ปฏิบัติงานโดยไม่มีอคติและความล าเอียง มี
ค่าเฉลี่ย 4.31, 4.27, 4.23, 4.21 และ4.19 ตามล าดับ  ซึ่งมีผลกระทบในเชิงบวกต่อการตัดสินใจ ขอ
เข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
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  3) ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี  พบว่าการปฏิบัติงานของ
ส านักงานบัญชีทางด้าน การออกหลักฐานการรับเงินให้กับลูกค้า  การปฏิบัติทางด้ านหลักฐานการ
รับมอบ-ส่งมอบเอกสารและข้อมูลของลูกค้า  ด้านหลักเกณฑ์การก าหนดค่าธรรมเนียมที่ชัดเจนและ
มีลายลักษณ์อักษร  และด้านการจัดท าข้อตกลงรับงานหรือสัญญาที่ท ากับลูกค้าเป็นลายลักษณ์
อักษร  มีค่าเฉลี่ย 4.35, 4.34, 4.26 และ 4.21 ตามล าดับ ซึ่งการปฏิบัติงานตามระบ บคุณภาพ
ส านักงานบัญชีทั้ง 4 ด้าน ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชี  
  4) ด้านการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี  จากการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงาน
ของส านักงานบัญชีที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด ด้านการพัฒนาความรู้ การฝึกอบรมให้พนักงาน
อย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การก าหนดความรู้ความสามารถ
ของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน   ด้านการจัดหาและแผนการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์   ด้าน
หลักฐานการบันทึกการบ ารุงรักษาตามแผนหรือสัญญา  มีค่าเฉลี่ย 3.98, 3.87, 3.84 และ3.83 
ตามล าดับ ซึ่งผลการศึกษาการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชีทั้ง 4 ด้านส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อ
การตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
  5) การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี  แสดงผลการวิเคราะห์ด้านการปฏิบัติงานของ
ส านักงานบัญชี โดยการปฏิบัติงานตามข้อ ก าหนด ด้านการแต่งต้ังและมอบหมายให้มีผู้ทบทวน
ผลงานและการปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า   ด้านการก ากับดูแลความคืบหน้าของงาน
และการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น   ด้านการชี้แจงและการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้
ตามวัตถุประสงค์  และด้านการจัดท าคู่มือปฏิบัติ งานของผู้ท าบัญชีและการปฏิบัติตามคู่มืออย่าง
ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย 4.05, 4.03, 3.88 และ3.86 ซึ่งผลการศึกษาการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชีทั้ง  
4 ด้าน ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
  6) การติดตามตรวจสอบของส านักงานบัญชี  แสดงผลการวิเคราะห์ด้านการติดตาม 
ตรวจสอบของส านักงาน  พบว่าการปฏิบัติงานด้านกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนของลูกค้า  การ
วิเคราะห์หาสาเหตุและการแจ้งกลับลูกค้า ด้านการจัดท าแผนการติดตาม  ตรวจสอบในช่วงเวลาที่
เหมาะสม  และด้านการบันทึกปัญหาวิเคราะห์หาสาเหตุ  และการก าหนดแน วทางแก้ไขเพื่อไม่ให้
เกิดซ้ า มีค่าเฉลี่ย 3.87, 3.83 และ3.82 ตามล าดับ ทั้งนี้การปฏิบัติงานของทั้ง 3 ส่งผลกระทบในเชิง
บวกต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
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  7) การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี   พบว่าการปฏิบัติงานด้านวิธีการติดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้เป็นปัจจุบัน  ด้านการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่ป้องกันความ
เสียหาย สูญหาย  หรือเสื่อมสภาพ   ด้านการก าหนดระยะเวลาและสถานที่จัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม
เป็นไปตามกฎหมาย   และด้านการจัดท าทะเบียนรายกา รกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน  มีค่าเฉลี่ย  4.18, 
4.07, 4.03 และ3.89 ซึ่งผลการศึกษาการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชีทั้ง 4 ด้านน้ีมีผลกระทบใน
เชิงบวกต่อการตัดสินใจขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
  จากหลักการของการบริหารงานคุณภาพ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้าได้น าไปปรับปรุงสู่
การพัฒนาด้านคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของระบบคุณภาพส านักงานบัญชีให้เหมาะสม
กับนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชีเพื่อเป็นหลักประกันการให้บริการของ
ส านักงานบัญชีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ าเสมอ จากการที่ ส านักงานบัญชีที่
ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว สามารถที่จะน าหลักการและระบบ
คุณภาพส านักงานบัญชีเพื่อขอรับรองคุณภาพตามระบบ ISO 9001 ได้ไม่ยาก การบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากลเป็นการสร้างความยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้กับส านักงานบัญชีและน าไปสู่กา ร
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคง  ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของนักบัญชีใน
ระดับสากลที่มุ่งเน้นการปลูกฝังความยั่งยืนภายในองค์กร (วารสาร,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2553) 
  ข้อก าหนดของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี ในด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของ
ส านักงานบัญชี  ความสามารถด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี  
ความสามารถด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี ความสามารถด้านการ
จัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี ความสามารถด้านการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี ด้านการ
ติดตามตรวจสอบของส านักงานบัญชี และความสามารถด้านการจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี   
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการบริหารจัดการส านักงานบัญชี เนื่องจาก 
  1) ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี  นโยบายและกระบวนการของ
ส านักงานบัญชี ผู้บริหารหรือหัวหน้าส านักงานบัญชีเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานส านักงานบัญชี โดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศนโยบายให้
พนักงานทุกส่วนรับทราบทั่วกัน มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับพนักงานอย่าง
เหมาะสมตรงตามความรู้ความสามารถ  ใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนเข้าใจง่ายและรวดเร็ว จัดให้
มีการทบทวนระบบและแผนงานในเวลาที่ควรและเหมาะสม  เพื่อน าข้อผิดพลาดในอดีตมา
วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขไม่ให้มีการเกิดซ้ า  ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและ
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น าระบบที่จัดท าขึ้นไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับ (เพ็ญธิดา พงษ์ธานี , 2552 : 
98) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อนโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชี มี
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตรงกับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ใช้วิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและรวดเร็วทันเวลา รวมถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นจากค วามผิดพลาดในอดีตจะถูกน ามาทบทวนเพื่อวิเคราะห์หาวิธีแก้ไขให้เกิดผลดีต่อ
ส านักงานบัญชีและลูกค้า ส านักงานบัญชีที่มีการก าหนดนโยบายและวางแผนธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสมก็จะน าพาให้ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ กระบวนการต่างๆ ก็จะสามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ความสามารถด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี การ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณส่งผลให้ส านักงานบัญชีมีการรับงานและท างานให้ลูกค้า
อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีความล าเอียงหรือขาดความเป็นอิสระ แ ละไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ สะท้อนให้เห็นภาพที่แท้จริง  ส านักงานบัญชีมีการ
ปฏิบัติงานให้ลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ส่งผล
ประโยชน์ ต่อลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยไม่ก่ อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง   ซึ่ง
สอดคล้องกับ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2552 : 98)  ศึกษาพบว่า  ความสามารถด้านการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี  การปฏิบัติงานตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ
ส านักงานบัญชีเป็นตัวผลักดันให้ส านักงานบัญชี ท างานให้ลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา ไม่รับท างาน
ให้ลูกค้าโดยขาดความเป็นอิสระในการพิจารณาเน้ือหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน น าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง  และยังเป็นการกระตุ้นส านักงานบัญชีให้มีจิตส านึกต่อวิชาชีพ  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
บัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีไม่เห็นแก่ประโยชน์หรือผลตอบแทนจน ไม่ค านึงถึง
ความรู้ความสามารถที่จะท างานให้ลูกค้าได้ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าในภายหลัง 
  3) ด้านขบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี เมื่อส านักงานบัญชีมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมที่แน่นอนและชัดเจน มีการ ออกหลักฐานการรับเงิน
ให้กับลูกค้า ท าสัญญาข้อตกลงที่ชัดเจนให้มีการยอมรับทั้งสองฝ่าย จะท าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น
และไว้วางใจในการใช้บริการ ซึ่งให้ความเป็นธรรมและสะดวกในการปฏิบัติงานของส านักงาน
บัญชี สอดคล้องกับ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2552: 98-99) ความสามารถด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้าของส านักงานบัญชี   การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี  และการติดตามตรวจสอบของ
ส านักงานบัญชี  เป็นแนวทางที่ท าให้ส านักงานบัญชี สามารถท างานให้ลูกค้าได้ตามข้อตกลงและ
สัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน สามารถตรวจสอบงานและแก้ไขปัญหาที่เกิ ดขึ้นได้อย่าง
ทันเวลา  

DPU



55 

  4) ด้านการจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี  ส านักงานบัญชีที่จัดให้มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ มีการฝึกอบรมให้พนักงานอย่างสม่ าเสมอ  มีการก าหนดความรู้ความสามารถ
ของพนักงานในแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน ท าให้สามารถมอบหมายหน้าที่งานที่ท าให้ตรงตาม
ความรู้ความสามารถ   มีการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ส านักงานที่ทันสมัย และการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ส านักงานให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
จะส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงาน บัญชีส าเร็จลุล่วงด้วยดียิ่งขึ้น  สร้างความ
สะดวกสบายและความประทับใจแก่ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ (รัศมี  สุขประเสริฐ , 2552: 187)  ศึกษา
พบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านข้อมูลการให้บริการและด้านการประสานงานมีผลกระทบเชิงบวก
กับภาพลักษณ์องค์กร เน่ืองจากการทีข้อมูลข่าวส ารที่ถูกต้องทันสมัยและมีความรวดเร็วจะช่วยให้
การประสานงานในองค์กรมีความคล่องตัวในการบริหารงาน นอกจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กรแล้วยังสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ 
  5) ด้านการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี ส านักงานบัญชี ต้องจัดให้ มีการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานในแต่ละ กระบวนการขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ มีการชี้แจงและฝึกอบรมพนักงาน
เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ ของคู่มือปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีและการปฏิบัติ
ตามคู่มือ โดยการแต่งต้ังและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการทบทวนผลงาน ให้มีการก ากับดูแล
ความคืบหน้าของงาน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า
อย่างครบถ้วน  ซึ่งการปฏิบัติตามระบบที่ได้จัดท าไว้จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
  6) ด้านการติดตาม ตรวจสอบของส านักงานบัญชี  ส านักงานบัญชีต้อ งมีการติดตาม 
ตรวจสอบทุกกระบวนการในช่วงเวลาที่เหมาะสม  โดยการจัดท าเป็นแผนการติดตาม ตรวจสอบ
ของส านักงานบัญชี แล้วมีการด าเนินตามแผนที่ได้วางไว้ให้ครบถ้วน จัดให้มีกระบวนการรับเร่ือง
ร้องเรียนจากลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายในองค์กร และลูกค้าของส านักงานบัญชี แล้วน า มาการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและแจ้งกลับลูกค้าอย่างทันท่วงที  มีการบันทึกปัญหาและการก าหนดแนว
ทางแก้ไขเพื่อไม่ให้กลับมาเกิดซ้ าอีก   
  7) ด้านการจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี  ส านักงานบัญชี ต้องจัดท าทะเบียน
รายการเอกสารที่ใช้ในการด าเนินงานให้ครบทุกกระบวนการ รวมถึงจัดท าทะเบียนรายการ
กฎหมายที่เป็นปัจจุบัน มีวิธีการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
และ มีการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลในลักษณะที่สามารถป้องกันความเสียหาย สูญหายหรือเสื่อมสภาพ
ก าหนดระยะเวลาและสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย  
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5.3 ปัญหาและข้อจ ากัด 
 ปัญหาในการวิจัยเนื่องจากเคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งจัดส่งให้กลุ่มตัวอย่าง
ทางอีเมล์ ท าให้มีการตอบกลับมาน้อยมากจึงปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นการส่งทางไปรษณีย์ท าให้ได้รับ
การตอบกลับล่าช้า ส่วนที่มีการตอบกลับได้มากทีสุดคื อกลุ่มส านักงานบัญชีที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชีแล้ว เน่ืองจากน าไปแจกในงานสัมมนาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดขึ้น
เฉพาะกลุ่ม โดยส านักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพแล้วทั้งหมด 36 ราย ได้รับการตอบ
แบบสอบถาม 33ราย  ส่วนข้อจ ากัดในการท าวิจัยคือกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ ก าหนดเฉพาะผู้บริหารที่มี
อ านาจในการตัดสินใจในส านักงานบัญชีหรือหัวหน้าส านักงานบัญชีเท่านั้น และปัจจัยที่น ามา
ศึกษาได้ศึกษาเฉพาะปัจจัยที่ก าหนดในระบบคุณภาพส านักงานบัญชี จึงอาจไม่ครอบคลุมทุก
ประเด็นในการพิจารณาการตัดสินใจของหัวหน้าส านักงานบัญชี 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลกระทบจากองค์ประกอบของระบบคุณภาพส านักงาน
บัญชีที่ส่งผลให้ขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยภายในของส านักงาน
บัญชีเองในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบคุณภาพส านักงานบัญชีแต่ถึงกระนั้นก็ยังมี
ส านักงานบั ญชีที่ขอเข้ารับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีเป็นจ านวนน้อยมากนับตั้งแต่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ .ศ.2550 จนถึงเดือนมีนาคม 2555 มีส านักงานบัญชี
ที่ผ่านการรับรองแล้ วเพียง 36 รายเท่านั้น ทั้งที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองก็ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์แนะน าและจัดอบรมเพื่อให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการของระบบคุณภาพ
ส านักงานบัญชีให้รวมถึงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส านักงานบัญชีเพื่อเป็นแม่แบบในการ
ด าเนินงานไว้ให้ครบทุกกระบวนการในการจัดท าบัญชี และพร้อมที่จะน าไปเป็นแบบอย่างได้ทันที  
ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งน้ีปัจจัยองค์ประกอบจากข้อก าหนดในระบบคุณภาพส านักงานบัญชี ยังเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับที่สูง ส่วนปัจจัยภายนอกและปัจจัยอื่นๆที่ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษา 
เช่น การเปลี่ยนแ ปลงระบบการบริหารจัดการภายในส านักงานบัญชีและค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการรวมถึงการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอและที่ส าคัญยังมีค่าใช้จ่าย
ในการเข้ารับการตรวจประเมินซึ่งค่อนข้างสูงมาก หากได้มีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่ครอบคลุม
ประเด็นที่ต้องใช้ในการตัดสินใ จด้วย จึงเป็นเร่ืองที่จ าเป็นและมีความส าคัญมากต่อการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ระบบคุณภาพส านักงานบัญชีมีศักยภาพและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 
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ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
           เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจส านักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และเป็นที่
น่าเชื่อถือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ก าหนดให้มีการออกหนังสือรับรองคุณภาพให้แก่ส านักงาน
บัญชี ที่ผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี และ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีไว้ ดังต่อไปนี้  
           ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
               “ส านักงานบัญชี” หมายถึง ส านักงานที่มีการให้บริการด้านการท าบัญชี ไม่ว่าจะจัดตั้งใน
รูปของนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดา 
               “ผู้ท าบัญชี” หมายถึง ผู้ท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่สังกัดใน
ส านักงานบัญชี 
               “ผู้ช่วยผู้ท าบัญชี” หมายถึง ผู้ช่วยของผู้ท าบัญชีที่สังกัดในส านักงานบัญชี 
               “ข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี” หมายถึง ข้อก าหนดการรับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
               “หนังสือรับรอง” หมายถึง หนังสือรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ออกให้แก่ ส านักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  
               “กรม” หมายถึง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
               “อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
           ข้อ ๒ ส านักงานบัญชีที่จะยื่นค าขอรับหนังสือรับรองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
               (๑) รับท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย 
               (๒) หัวหน้าส านักงานต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
มีประสบการณ์ด้านการท าบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และต้องแจ้งการเป็นผู้ท าบัญชีต่อกรมไว้
แล้ว 
               (๓) มีผู้ช่วยผู้ท าบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีและปฏิบัติงานเต็มเวลา
อย่างน้อย ๑ คน 
               (๔) มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
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               (๕) ประกอบธุรกิจส านักงานบัญชีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
               (๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองเว้นแต่พ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
               (๗) ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๘ (๖) และ (๗) เว้นแต่พ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ 
ปี 
               (๘) หัวหน้าส านักงานต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
               (๙) ในกรณีที่ส านักงานบัญชีจัดต้ังในรูปคณะบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ
กรรมการ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับท าบัญชีต้องมีคุณสมบัติตาม 
(๒) และ (๘) ด้วย  
           ข้อ ๓ การยื่นค าขอรับหนังสือรับรองให้ใช้แบบ ร .สบ.๑ ที่แนบท้าย ประกาศฉบับนี้พร้อม
กับแนบเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ร.สบ.๑ และยื่นต่อส านักก ากับดูแลธุรกิจ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
           ข้อ ๔ ในกรณีส านักงานบัญชีมีส านักงานหลายแห่งแยกต่างหากจากกัน ให้แยกค าขอของแต่
ละส านักงานที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรอง โดยส านักงานแต่ละแห่งที่ยื่นค าขอจะต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน ข้อ (๒) (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘)  
           ข้อ ๕ ส านักงานบัญชีที่ยื่นค าขอรับหนังสือรับรองต้องรับการตรวจ ประเมินคุณภาพจาก
หน่วยงานที่กรมก าหนด ดังนี้ 
               (๑) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ 
               (๒) สถาบันหรือหน่วยงานอื่นที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ  
               ทั้งนี้ ส านักงานบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินทุกคร้ังตามอัตรา ที่
หน่วยงานผู้ตรวจประเมินเรียกเก็บ  
           ข้อ ๖ ส านักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินตามข้อก าหนด การรับรองคุณภาพส านักงาน
บัญชีแล้วจะได้รับหนังสือรับรอง และกรมจะเผยแพร่ชื่อและที่ตั้งของส านักงานบัญชีดังกล่าวให้
สาธารณชนทราบ  
           ข้อ ๗ หนังสือรับรองมีก าหนดอายุ ๓ ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง  
           ส านักงานบัญชีที่จะขอต่ออายุหนังสือรับรองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดใน ข้อ ๒ (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  
           การยื่นค าขอต่ออายุหนังสือรับรองให้ใช้แบบ ร.สบ.๒ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้พร้อมกับ
แนบเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ร.สบ.๒ และยื่นต่อส านักก ากับดูแลธุรกิจ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน ๙๐ วัน ก่อนวันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ  
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           ข้อ ๘ ส านักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรอง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
               (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
การรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในภายหลังด้วย  
               (๒) ต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพปีละ ๑ คร้ัง ซึ่งอาจเป็นการตรวจประเมินใหม่
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม 
               (๓) ต้องไม่น าหนังสือรับรองไปใช้ในทางที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรม หรือน าไปใช้
อ้างอิงต่อบุคคลอ่ืนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
               (๔) ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจประเมินทุกคร้ัง และยินยอมให้หน่วยงานอื่นที่กรม
เห็นสมควรให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินได้ รวมทั้งต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองคุณภาพที่ เป็นปัจจุบันให้แก่กรมและผู้ตรวจประเมิน เมื่อได้รับการร้องขอ  
               (๕) ในกรณีที่ประสงค์จะยกเลิกการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีหรือเลิกประกอบ
กิจการด้านการท าบัญชี ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน โดยใช้แบบ 
ร.สบ.๓ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ร .สบ.๓ 
               (๖) ในกรณีที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองหรือมีการแจ้งขอยกเลิกการรับรอง หรือเลิก
ประกอบกิจการด้านการท าบัญชีจะต้องส่งคืนหนังสือรับรองให้แก่กรมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ทราบค าสั่งหรือวันยกเลิกการรับรองหรือวันเลิกประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี  
               (๗) ในกรณีที่ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจ้งขอยกเลิกการรับรอง
หรือเลิกประกอบกิจการด้านการท าบัญชี ต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ที่มีการอ้างอิงถึงการ
ได้รับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  
               (๘) ต้องจัดท าและเก็บรักษารายการบันทึกข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดการ
รับรองคุณภาพ ส านักงานบัญชีรวมทั้งผลการด าเนินการกับข้อร้องเรียนทั้งหมด และต้องส่งมอบ
เอกสารดังกล่าวให้แก่กรมหรือผู้ตรวจประเมินเมื่อได้รับการร้องขอ  
           ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการย้ายที่ตั้งส านักงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงในส านักงานที่เป็น 
สาระส าคัญ เช่น การโอนกิจการ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ส านักงานบัญชีที่ได้รับ
หนังสือรับรองจะต้องแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวต่อกรมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ย้ายหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี โดยใช้แบบ ร.สบ.๓ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้พร้อม
กับแนบเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ร.สบ.๓ และในกรณีดังกล่าวส านักงานบัญชี
จะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพใหม่ซึ่งอาจ ตรวจประเมินเพียงบางส่วนตามความเหมาะสมซึ่ง
เมื่อผ่านการตรวจประเมินแล้ว กรมจะออกหนังสือรับรองฉบับใหม่ให้โดยหนังสือ รับรองฉบับใหม่
มีอายุเท่ากับ หนังสือรับรองฉบับเดิม  
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           ข้อ ๑๐ กรมอาจก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติมหรือตรวจประเมินใหม่ทั้งหมด โดยไม่
แจ้งให้ส านักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรองทราบล่วงหน้าได้ เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้  
               (๑) มีเหตุที่น่าเชื่อว่าคุณภาพของส านักงานบัญชีลดลง ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการ
รับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
               (๒) มีการเปลี่ยนแปลงในส านักงานที่เป็นสาระส าคัญและมีผลต่อการด าเนินงานของ
ส านัก งานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรอง  
               (๓) มีการร้องเรียนว่า ส านักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรองปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี และกรมพิจารณาเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นมีมูล  
           ข้อ ๑๑ กรมอาจมีค าสั่งให้พักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  
               (๑) หัวหน้าส านักงานหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการ แล้วแต่กรณี เป็นบุคคลล้มละลาย
ถูกห้ามประกอบวิชาชีพบัญชีหรือถูกเพิกถอนสมาชิกภาพจากสภาวิชาชีพบัญชี  
               (๒) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๘)  
               (๓) กรณีอ่ืน ๆ ที่กรมพิจารณาแล้วเห็นว่าส านักงานบัญชีอาจกระท าให้เกิดความเสียหาย
หรือมีผล กระทบต่อการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  
           ข้อ ๑๒ การพักใช้หนังสือรับรองครั้งหน่ึงให้มีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน และไม่
เกิน ๑๘๐ วัน  
           ข้อ ๑๓ ส านักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรองรายใดถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองแล้ว หากมี
เหตุที่กรมอาจสั่งพักหรือเพิกถอนหนังสือรับรองตามข้อ ๑๑ ซ้ าอีก ภายในก าหนดระยะเวลา ๓ ปี 
นับแต่วันถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองครั้งแรก กรมจะเพิกถอนหนังสือรับรอง  
           ข้อ ๑๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองช ารุด หรือสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนชื่อส านักงานบัญชี 
ส านักงานบัญชีอาจยื่นค าขอให้กรมออกใบแทนหนังสือรับรองให้ได้  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
คณิสสร นาวานุเคราะห์ 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
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