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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำระดับควำมรู้ และควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำร
รับรองคุณภำพของส ำนักงำนบัญชี 2) ศึกษำระดับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพ
ส ำนักงำนบัญชี 3) ศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของส ำนักงำนบัญชีที่มี
อิทธิพลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี ประชำกรคือ ส ำนักงำน
บัญชีที่ยังไม่ได้เข้ำร่วมกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชีคุณภำพจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ใน
จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน 197 รำย กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 132 รำย โดยมีหัวหน้ำส ำนักงำนบัญชีที่
มีอำยุกำรท ำงำน 1 ปีขึ้นไปเป็นผู้ตอบแบบสอบถำม วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง ค ำนวณจำกสูตรของทำโร ยำ
มำเน่ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำมควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพ
ของส ำนักงำนบัญชีและกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี วิเครำะห์ข้อมูล
โดยสถิติกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ และสถิติกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยใช้วิธี Enter 

ผลกำรวิจัย พบว่ำ  
1. กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของส ำนักงำนบัญชี

ภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( X = 53.73) 
2. กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี ในภำพรวมอยู่ในระดับ

ค่อนข้ำงบ่อย ( X = 4.11) 
 
 

                                                           
1 (อำจำรย์ประจ ำ) สำขำวิชำกำรบัญช ีคณะบัญชีและวิทยำกำรจัดกำร วิทยำลยัเซำธ์อีสท์บำงกอก E-mail: zomchogun@gmail.com 
1 (Lecturer) Major in Accounting Faculty of Accounting and Management Science Southeast Bangkok College  



        วำรสำรวิทยำลัยนครรำชสีมำ (สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)      ปีที่ 15  ฉบับที่ 2  พฤษภำคม – สิงหำคม  2564 

 196 

 
3. ค่ำสัมปสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่ำงกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพ

ส ำนักงำนบัญชี (Y) กับปัจจัยแต่ละด้ำนมีผลต่อกำรปฎิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพ
ส ำนักงำนบัญชีมีค่ำเท่ำกับ .346 โดยตัวแปรพยำกรณ์ทั้ง 4 ตัว คือ คุณสมบัติกำรยื่นขอหนังสือรับรอง 
(x1) ขั้นตอนกำรยื่นขอหนังสือรับรอง(x2) สิทธิประโยชน์(x3) และกำรปฎิบัติหลังรับรอง(x4) 
ร่วมกันพยำกรณ์กำรปฎิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี ร้อยละ 12.0 โดย
พบว่ำมีปัจจัย 1 ด้ำน คือ ด้ำนสิทธิประโยชน์ (x3) ที่มีผลต่อกำรปฎิบัติตำมองค์ประกอบของระบบ
คุณภำพส ำนักงำนบัญชีอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำม 
ซึ่งสำมำรถสร้ำงสมกำรพยำกรณ์อิทธิพลในกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำน
บัญชีได้ดังนี้  

Y  =  β0+ β1x1+ β2x2+ β3x3+ β4x4 
 

ค าส าคัญ: ส ำนักงำนบัญชี, หลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี, องค์ประกอบของระบบ 
คุณภำพส ำนักงำนบัญชี 
 
Abstract 

The purposes of this research were to 1) study the level of knowledge and 
understanding of accounting firm quality certification criteria, 2) study the level of 
compliance with the elements of the accounting firm quality system, and 3) study the 
Knowledge and understanding of accounting firm quality certification criteria that affect 
compliance with the elements of the accounting firm quality system. Research 
population was accounting firms In Samut Prakan Province, that not yet joined the 
accounting firm quality certification from the Department of Business Development 
197 firm. Sample size was 132 firm from head of accounting firm have years’ 
experience. Sampling method Calculated from the Taro Yamane formula. The 
instrument used in this research were questionnaire. Data analyzed by 1) Frequency    
2) Percentage and 3) Multiple regression by ENTER method was used for data analysis. 

The results found that: 
1. The knowledge and understanding of accounting firm’s quality certification 

had level at a moderate level. (mean = 53.73) 
2.  The compliance with the elements of the accounting firm quality system 

were found to be quite often (mean = 4.11) 
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3. The multiple correlation coefficient between the performance of the 
accounting firm quality system (Y) and factor affected the performance of the 
accounting firm quality system components was equal to .346 by four factor. This is 
the qualification of submitting a certificate (x1), the process of applying for a certificate 
(x2), benefits(x3) and performance after certification(x4). Jointly forecast the 
implementation according to the components of the accounting firm quality system 
of 12 . 0  percent. It was found one factor, benefits(x3 )  that had an effect on the 
performance of the accounting firm quality system, with statistical significance at level 
.0 5 .  Equation for predicting success in compliance with the components of the 
accounting firm quality system as follows; 

Y  =  β0+ β1x1+ β2x2+ β3x3+ β4x4 
 

Keywords : Accounting firm, Accounting firm quality certification criteria, Accounting 
firm quality system 
 
บทน า 

จำกสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีกำรแข่งขัน และกำรพัฒนำทำงด้ำนสังคมและเทคโนโลยี
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว กำรจัดท ำบัญชีนับว่ำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรประกอบธุรกิจ 
เพรำะข้อมูลทำงกำรบัญชีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ 
รวมถึงกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำวในกำรก ำหนดนโยบำยแผนกลยุทธ์เพ่ือวำงแผนและตัดสินใจ 
รวมถึงกำรประเมินควำมส ำเร็จของธุรกิจด้วย ดังนั้นส ำนักงำนบัญชีจึงมีบทบำทที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำร
น ำเสนอข้อมูลทำงกำรบัญชี ซึ่งกำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีได้อย่ำงถูกต้อง จะท ำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบกำรและผู้ใช้ข้อมูลในงบกำรเงิน ซึ่งถึงแม้ว่ำงบกำรเงินดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรตรวจสอบ
และรับรองบัญชีจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ก่อนกำรน ำส่งงบกำรเงินต่อกรมสรรพำกร และส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแต่หำกกิจกำรไม่สำมำรถจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินได้
ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเวลำ ก็จะส่งผลเสียต่อกิจกำร ดังนั้นทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนต้อง
พัฒนำและปรับตัวให้เหมำะสม และทันกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำได้ ส ำนักงำนบัญชีที่
มีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพและเป็นที่น่ำเชื่อถือจึงอำจได้รับกำรไว้วำงใจในกำรเป็นผู้ช่วยในกำรจัดท ำ
รำยงำนทำงกำรเงินมำกขึ้น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำจึงได้ก ำหนดให้มีกำรออกหนังสือรับรองคุณภำพ 
ให้แก่ส ำนักงำนบัญชีที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำน
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บัญชี ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพ
ส ำนักงำนบัญชี พ.ศ.2558 (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ, 2558)  

ทั้งนี้ กำรประกอบวิชำชีพบัญชี ยังเป็นอีกหนึ่งธุรกิจบริกำรที่อยู่ภำยใต้กรอบควำมตกลงว่ำ
ด้ วยกำรบริกำรของอำเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) โดยมี
เป้ำหมำยให้ประเทศสมำชิกอำเซียน เปิดเสรีบริกำรวิชำชีพบัญชี ด้วยกำรอนุญำตให้นักลงทุนอำเซียน
ถือหุ้นได้อย่ำงน้อยร้อยละ 51 และ 70 ในปี พ.ศ.2553 และ 2558 ตำมล ำดับอีกทั้งมีกำรเจรจำให้
ประเทศสมำชิกยกเลิกข้อจ ำกัด ทั้งด้ำนกำรเปิดตลำด กำรปฏิบัติ เยี่ยงชนชำติ และกำรเปิดให้บุคคล
ธรรมดำต่ำงชำติสำมำรถให้บริกำรทำงด้ำนวิชำชีพบัญชีได้ นอกจำกนี้ กระทรวงพำณิชย์ ยังได้ร่วมลง
นำมใน “ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติสำขำวิชำชีพบัญชี” (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Accountancy Services : MRA) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่ำงประเทศในอำเซียนใน
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำไปให้บริกำรด้ำนบัญชีในประเทศอำเซียนอ่ืน สำมำรถเข้ำไปท ำงำน
ในประเทศอำเซียนอ่ืนได้สะดวกขึ้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีของไทยจะได้รับ
ผลกระทบจำก AEC ไม่ทำงตรงก็ทำงอ้อม ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีของไทยจึงต้องเตรียมควำมพร้อมใน
กำรปรับตัวเพ่ือให้พร้อมรับกับควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง ต้องพิจำรณำถึงจุดแข็งที่ผู้
ประกอบวิชำชีพบัญชี มีอยู่ เพ่ือวำงแผนพัฒนำในเชิงรุกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
(ข่ำวสำรวิชำชีพบัญชี, 2560) 

จำกกำรตรวจประเมินคุณภำพส ำนักงำนบัญชี ปรำกฏว่ำมีส ำนักงำนบัญชีที่ผ่ำนกำรตรวจ
ประเมินตำมข้อก ำหนดกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ
ข้ำงต้น และได้รับหนังสือรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชีซึ่งมีก ำหนดอำยุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือ
รับรอง จ ำนวน 153 รำยทั่วประเทศ จำกส ำนักงำนบริกำรรับท ำบัญชีทั้งหมด 4,067 รำยทั่วประเทศ 
(กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ, 2561) ซึ่งถือว่ำน้อยมำกเมื่อเทียบกับส ำนักงำนบริกำรรับท ำบัญชีทั้งหมด 
ดังนั้นจึงควรมีกำรสนับสนุนและส่งเสริมส ำนักงำนบัญชีให้เป็นส ำนักงำนที่มีคุณภำพตรงตำมข้อ
ก ำหนดกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี จะท ำให้ส ำนักงำนบัญชีได้รับประโยชน์ในหลำยๆ เรื่อง
ตำมมำซึ่งส่งผลดีต่อส ำนักงำนบัญชีได้อย่ำงแน่นอน 

จำกเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงท ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์
กำรรับรองคุณภำพของส ำนักงำนบัญชีที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพ
ส ำนักงำนบัญชี ในจังหวัดสมุทรปรำกำร ที่ยังไม่เข้ำร่วมกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี เพ่ือให้
ทรำบถึงปัจจัย และควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของส ำนักงำนที่มีอิทธิพลต่อ
กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำและ
ยกระดับคุณภำพส ำนักงำนบัญชีให้มีมำตรฐำนจำกกำรรับรองคุณภำพต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษำระดับควำมรู้และควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของส ำนักงำน

บัญชี 
2. เพ่ือศึกษำระดับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี 
3. เพ่ือศึกษำปัจจัยควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของส ำนักงำนบัญชีที่

มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชีมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติ

ตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 ธำริณี  ฉิมสยำม (2557) ได้สรุปงำนวิจัยว่ำ ระดับควำมส ำคัญระหว่ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2555 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ISO 
9001:2008 และระดับปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชีมีควำมสัม พันธ์ใน
ทิศทำงตรงกันข้ำม 

Hardan, Mohamad & Salleh. (2016) ได้ศึกษำ อิทธิพลของกำรควบคุมคุณภำพ (ISQC 1) 
เกี่ยวกับประสิทธิภำพของบริษัทตรวจสอบในจอร์แดน พบว่ำส ำนักงำนบัญชีที่ได้รับกำรสนับสนุนด้ำน

ความรู้ ความเข้าใจ ต่อหลักเกณฑ์การรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชี 

 
     1. ด้ำนคุณสมบัติกำรยื่นขอหนังสือรับรอง 
     2. ด้ำนขั้นตอนกำรยื่นขอหนังสือรับรอง 
     3. ด้ำนสิทธิประโยชน์ 
     4. ด้ำนกำรปฏิบัติหลังกำรรับรอง 

การปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบ
คุณภาพส านักงานบัญชี 

 
1. ด้ำนควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร 
2. ด้ำนจรรยำบรรณ และกระบวนกำร 
3. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร 
4. ด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และ

จัดกำรเอกสำร 



        วำรสำรวิทยำลัยนครรำชสีมำ (สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)      ปีที่ 15  ฉบับที่ 2  พฤษภำคม – สิงหำคม  2564 

 200 

ทรัพยำกรทำงกำรเงิน และทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเหมำะสมจะส่งผลให้เกิดประสิท ธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรจัดท ำรำยงำนของผู้ตรวจสอบบัญชีสำมำรถรักษำลูกค้ำไว้ได้ และสำมำรถบรรลุผล
ก ำไรตำมเป้ำหมำยได ้

Pflugrath, Martinov‐Bennie & Chen. (2007) ได้ศึกษำเรื่อง ผลกระทบของจรรยำบรรณ
และประสบกำรณ์ในกำรใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีโดยใช้ข้อก ำหนดกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำน
บัญชีซึ่งประยุกต์มำจำกกำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 1 (International Standard on 
Quality Control (ISQC1) เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบกำรควบคุมคุณภำพของ
ส ำนักงำนบัญชีพบว่ำกำรมีจรรยำบรรณส่งผลดีต่อคุณภำพของกำรตัดสินใจของนักบัญชีมืออำชีพ สิ่งนี้
ชี้ให้เห็นว่ำจรรยำบรรณในบริบทของประสบกำรณ์ทั่วไปที่มำกข้ึนซึ่งน ำไปสู่คุณภำพของกำรตัดสินใจที่
สูงขึ้น และอำจส่งผลในเชิงบวกต่อคุณภำพของกำรตรวจสอบ 

Ismail, Sanusi, Isa, et al. (2008). ได้ศึกษำ กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรควบคุม
คุณภำพ (ISQC 1) ในกลุ่มบริษัทตรวจสอบบัญชีขนำดกลำงและเล็กในมำเลเซีย พบว่ำ มีกำรน ำ ISQC 
1 มำใช้ในสถำบันบัญชีมำเลเซีย (MIA) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรสอบบัญชีในมำเลเซีย แต่ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทตรวจสอบบัญชีขนำดกลำงและเล็กในมำเลเซียยังไม่ได้รับกำรสนับสนุนส่วนใหญ่
ขำดกำรเปิดรับและหำควำมรู้เกีย่วกับมำตรฐำน ISQC 1 

Ismai, Iskandar, Sanusi, et al. (2018). ได้ศึกษำ กำรตรวจสอบคุณภำพ และทรัพยำกร
ของ บริษัท ในกำรปฏิบัติงำนของบริษัทตรวจสอบในมำเลเซีย: กรณีศึกษำกำรน ำไปใช้และกำรยอมรับ
ใน ISQC 1 พบว่ำ บริษัท ตรวจสอบขนำดเล็กในมำเลเซียได้เตรียมพร้อมส ำหรับกำรน ำ ISQC 1 ไปใช้ 
แต่กำรยอมรับจะแตกต่ำงกันไประหว่ำงส ำนักงำนตรวจสอบบัญชีขนำดใหญ่และที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ใน
กลุ่ม Big 4 ผลกำรศึกษำยังระบุว่ำประสบกำรณ์กำรท ำงำน คุณวุฒิวิชำชีพ วุฒิกำรศึกษำ กำร
ฝึกอบรม และกำรประเมินผลงำน มีผลต่อคุณภำพกำรตรวจสอบ ดังนั้นทรัพยำกรของส ำนักงำน
ตรวจสอบ เช่น ทรัพยำกรบุคคลจึงมีควำมส ำคัญในคุณภำพงำนของงำนตรวจสอบ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กำรวิจัยเรื่อง “ควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของส ำนักงำนบัญชีที่มี
อิทธิพลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี ในจังหวัดสมุทรปรำกำร”       
มีรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือส ำนักงำนบัญชี ที่ยังไม่เข้ำร่วมกำรรับรองคุณภำพ
ส ำนักงำนบัญชีจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ในจังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน 197 รำย โดยผู้ตอบ
แบบสอบถำม คือ หัวหน้ำส ำนักงำนบัญชี ที่ท ำงำนอยู่ในส ำนักงำนบัญชีเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี 
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 ผู้วิจัยได้ก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรค ำนวณจำกสูตรของ ทำโร ยำมำเน่  (Taro 
Yamane, 1967) โดยผู้วิจัยก ำหนดสัดส่วนของประชำกรที่สนใจศึกษำที่ระดับ 0.5 และระดับควำม
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 132 รำย ซึ่งเป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบไม่อำศัยควำมน่ำจะ
เป็น (Non Probability Sampling) ด้วยวิธีกำรเลือกตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) 
จำกหัวหน้ำส ำนักงำนบัญชีที่เต็มใจให้ข้อมูล  
 เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดท ำบัญชี และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนบัญชี โดยสังเครำะห์จำกประกำศกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ.2558 ได้แก่ ทุน
จดทะเบียนกำรประกอบกิจกำร จ ำนวนผู้ช่วยผู้ท ำบัญชี ระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจ และจ ำนวน
ลูกค้ำต่อปีที่กิจกำรรับจัดท ำบัญชี 
  ส่วนที่ 3 ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของส ำนักงำนบัญชี 
โดยสังเครำะห์จำกประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพ
ส ำนักงำนบัญชี พ.ศ.2558 ได้แก่ คุณสมบัติกำรยื่นขอหนังสือรับรอง ขั้นตอนกำรยื่นขอหนังสือรับรอง 
สิทธิประโยชน์ และกำรปฏิบัติหลังรับรอง  
  ส่วนที่ 4 ระดับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบบัญชีคุณภำพส ำนักงำนบัญชี  
โดยสังเครำะห์จำกประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพ
ส ำนักงำนบัญชี พ.ศ.2558 ได้แก่ ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร จรรยำบรรณและกระบวนกำร กำร
จัดกำรทรัพยำกร และกำรติดตำม ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสำร  
  ส่วนที่ 5 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 การทดสอบเครื่องมือ 

ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมไปให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content 
Validity) จ ำนวน 3 ท่ำน น ำแบบสอบถำมที่ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบัญชีตรวจสอบแล้วมำหำค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับจุดประสงค์ (Index of  Item Objective Congruence : IOC)  
ซึ่งได้ค่ำเฉลี่ยทั้งฉบับที่ระดับ 0.8 และผู้วิจัยคัดเลือกเฉพำะข้อควำมที่มีค่ำ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมำใช้ 
ส่วนข้อที่มีค่ำ IOC น้อยกว่ำ 0.5 น ำมำปรับปรุง ให้เหมำะสมตำมค ำแนะน ำของผู้ เชี่ยวชำญ 
(สุรพงษ์ คงสตัย์ และ ธีรชำติ ธรรมวงค์, 2551) 

ผู้ วิ จั ยหำค่ ำควำมเชื่ อมั่ น โดยกำรน ำแบบสอบถำมที่ ป รับปรุ งแล้ ว ไป ทดลองใช้ 
(Try-out) กับหัวหน้ำส ำนักงำนบัญชีซึ่งเป็นตัวแทนของส ำนักงำนสอบบัญชี จ ำนวน 30 คนแรกของ
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กลุ่มตัวอย่ำง จำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม หำควำมเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้เครื่องมือที่
วัดค่ำตัวแปรที่อยู่ในรูปมำตรวัดแบบเรียงอันดับ พิจำรณำจำกค่ำ Cronbach Alpha ได้ค่ำสัมประสิทธิ์
แอลฟำ 0.848 ซึ่งค่ำที่ได้มำกกว่ำ 0.6 จึงจะมีควำมเชื่อถือได้ (Hair et al., 2010) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำมวิเครำะห์โดยสถิติกำรแจกแจงควำมถี่ และร้อยละ 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี 
และระดับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบบัญชีคุณภำพ วิเครำะห์ด้วยค่ำเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ดังตำรำงที่ 1 (Bloom, 1967 อ้ำงใน กฤษฎ์ โพธิ์ศรี, 
2554) และตำรำงท่ี 2 (ปำริชำติ มณีมัย และคณะ, 2559, หน้ำ 117) ดังนี้   
 
ตารางที่ 1 กำรแปลควำมหมำยของระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพ 
ส ำนักงำนบัญชี (Bloom, 1967 อ้ำงใน กฤษฎ์ โพธิ์ศรี, 2554) 

ค่าคะแนน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การ

รับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
76 – 100 มำก 
51 – 75 ปำนกลำง 
1 - 50 น้อย 

 
ตารางที่ 2 กำรแปลควำมหมำยของระดับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำน
บัญชี (ปำริชำติ มณีมัย และคณะ, 2559. หน้ำ 117) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับการปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบ

คุณภาพส านักงานบัญชี 
4.50 - 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

                เป็นประจ ำ 
                ค่อนข้ำงบ่อย 
                เป็นบำงครั้ง 
                น้อย 
                น้อยที่สุด 

 
 3. กำรทดสอบสมมติฐำนเกี่ยวกับควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพ
ส ำนักงำนบัญชีที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี ใช้สถิติ
กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Enter 
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ผลการวิจัย  
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตัวแทนกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.1) อำยุ 
41 – 50 ปี (ร้อยละ 44.6) ระดับกำรศึกษำปริญญำตรีทำงบัญชีหรือเทียบเท่ำ (ร้อยละ 63)              
มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำกกว่ำ 15 ปี (ร้อยละ 47.9) และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนมำกกว่ำ 50,000 
บำท (ร้อยละ 39.1) 

ผลกำรวิเครำะห์กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนต่ ำกว่ำ 500,000 บำท (ร้อยละ 45.6) 
มีจ ำนวนผู้ช่วยผู้ท ำบัญชี จ ำนวน 1 – 2 คน (ร้อยละ 45.7) ระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจน้อยกว่ำ       
5 ปี (ร้อยละ 34.8) และมีจ ำนวนลูกค้ำมำกกว่ำ 50 รำย (ร้อยละ 44.6) 

 
ตารางท่ี 3 ระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของส ำนักงำนบัญชี 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
 ( X ) 

S.D. ความหมาย 

1. คุณสมบัติกำรยื่นขอหนังสือรับรอง 
2. ขั้นตอนกำรยื่นขอหนังสือรับรอง 
3. สิทธิประโยชน์ 
4. กำรปฎิบัติหลังรับรอง 

54.50 
41.48 
62.68 
55.98 

17.455 
27.188 
29.995 
31.962 

ปำนกลำง 
น้อย 

ปำนกลำง 
ปำนกลำง 

รวม 53.73 18.88 ปานกลาง 
 
จำกตำรำงที่ 3 ระดับควำมรู้และควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของส ำนักงำน

บัญชี ในจังหวัดสมุทรปรำกำร อยู่ในระดับปำนกลำง ( X = 53.73) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน โดย
เรียงล ำดับตำมค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ด้ำนสิทธิประโยชน์ อยู่
ในระดับปำนกลำง ( X = 62.68) รองลงมำได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติหลังรับรอง อยู่ในระดับปำนกลำง 
( X = 55.98) ด้ำนคุณสมบัติกำรยื่นขอหนังสือรับรอง อยู่ในระดับปำนกลำง ( X = 54.50) และด้ำน
ขั้นตอนกำรยื่นขอหนังสือรับรอง อยู่ในระดับน้อย  ( X = 41.48) 

 
ตารางท่ี 4 ระดับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
 ( X ) 

S.D. ความหมาย 

1. ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร 
2. จรรยำบรรณและกระบวนกำร 
3. กำรจัดกำรทรัพยำกร 
4. กำรติดตำม ตรวจสอบ และจัดกำรเอกสำร 

3.96 
4.37 
4.00 
4.13 

1.637 
1.167 
1.243 
1.143 

ค่อนข้ำงบ่อย
ค่อนข้ำงบ่อย 
ค่อนข้ำงบ่อย
ค่อนข้ำงบ่อย 

รวม 4.11 1.213 ค่อนข้างบ่อย 
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จำกตำรำงที่ 4 ระดับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี          
ในจังหวัดสมุทรปรำกำร อยู่ในระดับค่อนข้ำงบ่อย ( X = 4.11) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน โดยเรียงล ำดับ
ตำมค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ด้ำนจรรยำบรรณ อยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงบ่อย ( X = 4.37) รองลงมำได้แก่ ด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และจัดกำรเอกสำร อยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงบ่อย ( X = 4.13) ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร อยู่ในระดับค่อนข้ำงบ่อย ( X = 4.00) และด้ำน
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร อยู่ในระดับค่อนข้ำงบ่อย (X = 3.96)  

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน เพ่ือเป็นกำรตอบค ำถำมตำมวัตถุประสงค์ของงำนวิจัยนี้ที่ว่ำ                 
เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชีใน
กำรวิเครำะห์บนพื้นฐำนกรอบแนวคิดในกำรวิจัยนี้โดยกำรวิเครำะห์ตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป กล่ำวคือ
ตัวแปรตำมได้แก่ กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี (Y) ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี ประกอบด้วย ด้ำน
คุณสมบัติกำรยื่นขอรับรอง (X1) ด้ำนขั้นตอนกำรยื่นขอหนังสือรับรอง (X2) ด้ำนสิทธิประโยชน์ (X3) 
และด้ำนกำรปฏิบัติหลังกำรรับรอง (X4) โดยจะใช้สถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เป็นตัวพยำกรณส์มกำรกำรถดถอยเชิงพหุ ในงำนวิจัยนี้ ได้แก่ 

  Y  =  β0+ β1x1+ β2x2+ β3x3+ β4x4 
 
ตารางที่ 5 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบ   
คุณภำพส ำนักงำนบัญชี 

*มีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 
 

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ค่ำสัมปสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่ำงตัวแปรอิสระ ปัจจัยแต่ละด้ำนมี
ผลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชีมีค่ำเท่ำกับ .346 โดยตัวแปร
พยำกรณ์ทั้ง 4 ตัว ร่วมกันพยำกรณ์กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี  
ร้อยละ 12.0 โดยพบว่ำมีปัจจัย 1 ด้ำน คือ ด้ำนสิทธิประโยชน์ (x3) ที่มีผลต่อกำรปฏิบัติตำม

 
Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients   

ตัวแปร B S.E Beta t Sig. 
ค่ำคงที ่
1. คุณสมบัติกำรยื่นขอหนังสือรับรอง (x1) 
2. ขั้นตอนกำรยื่นขอหนังสือรับรอง (x2) 
3. สิทธิประโยชน์ (x3) 
4. กำรปฎิบัติหลังรับรอง (x4) 

4.973 
-.007 
-.004 
-.013 
.008 

.422 

.008 

.005 

.005 

.004 

 
-.103 
-.088 
-.313 
.221 

11.795 
-.847 
-.846 
-2.461 
1.865 

.000* 
.399 
.400 
.016* 
.066 
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องค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และมี
ควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำม ซึ่งสำมำรถสร้ำงสมกำรพยำกรณ์กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของ
ระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี โดยใช้ปัจจัยทั้ง 4 ด้ำนเป็นตัวพยำกรณ์ ได้ดังนี้ 

Y  =  4.973 - .007x1 - .004x2 - .013x3* + .008x4 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 กำรศึกษำควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของส ำนักงำนบัญชีมีอิทธิพล
ต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พบว่ำ 
 ด้ำนสิทธิประโยชน์ มีผลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชีโดย
มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำม ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ ธำริณี ฉิมยำม (2557) พบว่ำ 
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนบัญชีมีควำมสัมพันธ์กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพ
ส ำนักงำนบัญชีและมำตรฐำน ISO 9001:2008 โดยมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมทั้งหมด                  
อันเนื่องมำจำกส ำนักงำนบัญชีอำจยังไม่ให้ควำมสนใจต่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเทียบกับ                     
กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชีซึ่งจะต้องลงทุนทั้งในเรื่องของ
ทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณในกำรด ำเนินกำร  
 นอกจำกนี้ผลกำรวิจัยยังพบว่ำ กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชี
อยู่ในระดับค่อนข้ำงบ่อย กล่ำวได้ว่ำส ำนักงำนบัญชีที่ยังไม่เข้ำร่วมรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชีก็ได้มี
กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบคุณภำพของส ำนักงำนบัญชีในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  1. ด้ำนควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร 
  กลุ่มตัวอย่ำงซึ่งมีอำยุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี และมีระดับกำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี
ทำงกำรบัญชีหรือเทียบเท่ำ ระดับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชีอยู่ใน
ระดับค่อนข้ำงบ่อย แสดงให้เห็นว่ำหัวหน้ำส ำนักงำนบัญชีให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงนโยบำยคุณภำพ
ของส ำนักงำนบัญชีรวมถึงท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมมั่นใจ ซึ่งแตกต่ำงกับผลกำรศึกษำของ  เพ็ญธิดำ                
พงศ์ธำนี (2551) ที่ท ำกำรศึกษำคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนบัญชีไทยในปี 2551 พบว่ำ
ส ำนักงำนบัญชีที่มีผู้บริหำรระดับกำรศึกษำสูงจะให้ควำมส ำคัญกับนโยบำยคุณภำพและกระบวนกำร
ควบคุมคุณภำพด้ำนต่ำงๆ ของส ำนักงำน ในขณะที่หัวหน้ำส ำนักงำนบัญชีที่อำยุน้อยจะให้ควำมส ำคัญ
กับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนมำกกว่ำหัวหน้ำส ำนักงำนที่มีอำยุมำกกว่ำ อำจเป็นผลมำจำกกำรปรับตัว
ของหัวหน้ำส ำนักงำนบัญชีให้สำมำรถท ำงำนในยุคใหม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ธำรินทร์ ใจเอ้ือพลสุข และ
กนกศักดิ์ สุขวัฒนำสินิทธิ์ (2563) กล่ำวว่ำปัจจัยด้ำนควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำส ำนักงำนมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนบัญชีคุณภำพในประเทศไทย 
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  2. ด้ำนจรรยำบรรณและกระบวนกำร 
  กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชีอยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงบ่อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือนร่วมอำชีพและยึดมั่นในกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพบัญชี แม้ว่ำจะเป็นส ำนักงำนบัญชีขนำดเล็ก เนื่องจำกส่วนใหญ่                   
มีทุนจดทะเบียนต่ ำกว่ำ 500,000 บำท และระยะเวลำด ำเนินธุรกิจมำแล้วน้อยกว่ำ 5 ปี ก็ตำม                    
ซึ่งสอดคล้องกับ Pflugrath, Martinov & Chen (2007) ได้ศึกษำเรื่อง ผลกระทบของจรรยำบรรณ
และประสบกำรณ์ในกำรใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีโดยใช้ข้อก ำหนดกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำน
บัญชีซึ่งประยุกต์มำจำกกำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 1 (International Standard on 
Quality Control (ISQC1) เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบกำรควบคุมคุณภำพของ
ส ำนักงำนบัญชีพบว่ำกำรมีจรรยำบรรณส่งผลดีต่อคุณภำพของกำรตัดสินใจของนักบัญชีมืออำชีพ สิ่งนี้
ชี้ให้เห็นว่ำจรรยำบรรณในบริบทของประสบกำรณ์ทั่วไปที่มำกขึ้นซึ่งน ำไปสู่คุณภำพของกำรตัดสินใจ       
ที่สูงขึ้น และอำจส่งผลในเชิงบวกต่อคุณภำพของกำรตรวจสอบ 
  3. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร 
  กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชีอยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงบ่อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำมีกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทั้งที่เป็นเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรสื่อสำรควำมต้องกำรของลูกค้ำ และติดตำมก ำกับดูแล
ควำมคืบหน้ำของงำน และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นได้เสมอ แม้ว่ำจะเป็นส ำนักงำนบัญชีขนำดเล็ก 
แต่มีหัวหน้ำส ำนักงำนบัญชีที่มีประสบกำรณ์ท ำงำนมำนำน ซึ่งสอดคล้องกับ Ahmad, Nor & 
Zalailah (2016) กล่ำวว่ำ ส ำนักงำนบัญชีที่ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรทำงกำรเงิน และ
ทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเหมำะสมจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรจัดท ำรำยงำนของ
ผู้ตรวจสอบบัญชีสำมำรถรักษำลูกค้ำไว้ได้ และสำมำรถบรรลุผลก ำไรตำมเป้ำหมำยได้ 
  4. ด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และกำรจัดกำรเอกสำร 
  กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชีอยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงบ่อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำมีกระบวนกำรตรวจสอบ วิเครำะห์เพ่ือหำสำเหตุ ก ำหนดแนวทำง
แก้ไข ติดตำมข่ำวสำร กฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเสมอ รวมทั้งมีระบบกำรจัดเก็บ และป้องกันข้อมูล 
โดยให้มีกำรส ำรองข้อมูลตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ซึ่งสอดคล้องกับ พฤกษำ แก้วสำร และ  นพดล        
พันธุ์พำนิช (2563) กล่ำวว่ำองค์ประกอบในกำรให้บริกำรกระบวนกำรจัดกำรของส ำนักงำนบัญชี                
ในประเทศไทยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เรียงจำกค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด  คือ ด้ำน
จรรยำบรรณ รองลงมำคือ ด้ำนควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร ด้ำนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนบัญชี 
ด้ำนกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร และด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
กำรจัดกำรเอกสำร ตำมล ำดับ   
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแก่ส ำนักงำนบัญชีในจังหวัดสมุทรปรำกำร และกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ ดังนี้ 

1) ส ำนักงำนบัญชีจะต้องขอรับรองกำรเป็นส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ เพ่ือสร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือ ควำมมั่นใจให้แก่ลูกค้ำ กำรมีภำพลักษณ์ท่ีดี และมีโอกำสที่จะก้ำวเข้ำไปให้บริกำรด้ำนบัญชี
ในประเทศอำเซียน (AEC) ตำมที่กระทรวงพำณิชย์ ได้ร่วมลงนำมใน “ข้อตกลงยอมรับร่วมใน
คุณสมบัติสำขำวิชำชีพบัญชี” (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy 
Services : MRA) (ข่ำวสำรวิชำชีพบัญชี, 2560) 

2) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำก ำหนดแผนกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ส ำนักงำนบัญชีที่ยังไม่เข้ำ
ร่วมกำรรับรองคุณภำพเป็นประจ ำทุกปี และผลักดันโดยเน้นกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมำก
ขึ้น ร่วมกับกำรสร้ำงแรงจูงใจ โดยใช้แนวคิดกำรจูงใจของวล๊อดคอร์สกี้เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำสมรรถนะโดยใช้กลวิธีกำรจูงใจด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรแลกเปลี่ยนมุมมองต่ำงๆ 
กำรร่วมมือรวมพลังกันเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เชิญชวนผู้เรียน กำรใช้รูปแบบกำรน ำเสนอ
ที่หลำกหลำย กำรใช้ค ำถำม กำรสร้ำงสิ่งกระตุ้นหรือเร้ำ และกำรประเมินภำคปฏิบัติ 

3) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำควรก ำหนดเป็นระเบียบให้ส ำนักงำนบัญชีปฏิบัติตำมโดยกำร
เริ่มต้นที่ส ำนักงำนบัญชีมีลูกค้ำตั้งแต่ 30 รำยเป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นส ำนักงำนบัญชีขนำดกลำง จะต้อง
เข้ำร่วมกำรรับรองคุณภำพของส ำนักงำนบัญชี เพ่ือให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร(ลูกค้ำ) ใน
กำรได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรบัญชีที่มีคุณภำพตำมหลักสำกล 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีกำรศึกษำงำนวิจัยกับกลุ่มตัวอย่ำงในประชำกรอ่ืนๆ หรือตัวแปรอ่ืนๆ ที่มี

ควำมสัมพันธ์ต่อหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของส ำนักงำนบัญชีคุณภำพเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ครอบคลุมมำกขึ้น 

2) กำรวิจัยครั้งนี้ศึกษำเฉพำะส ำนักงำนในจังหวัดสมุทรปรำกำรที่ยังไม่ได้รับรองคุณภำพ 
ดังนั้นในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไปอำจมีกำรศึกษำข้อมูลของส ำนักงำนบัญชีในจังหวัดอ่ืนๆ หรือในช่วงเวลำ
ที่ต่ำงกัน เพ่ือให้ได้ผลกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันออกไป 
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