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ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพของสานักงานบัญชีที่มอี ิทธิพลต่อ
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบคุณภาพสานักงานบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำระดับควำมรู้ และควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำร
รับรองคุณภำพของสำนักงำนบัญชี 2) ศึกษำระดับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพ
สำนักงำนบัญชี 3) ศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของสำนักงำนบัญชี ที่มี
อิทธิพลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี ประชำกรคือ สำนักงำน
บัญชีที่ยั งไม่ได้เข้ำร่วมกำรรับรองคุณภำพสำนักงำนบัญชีคุ ณภำพจำกกรมพัฒ นำธุรกิจกำรค้ำ ใน
จังหวัดสมุทรปรำกำร จำนวน 197 รำย กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 132 รำย โดยมีหัวหน้ำสำนักงำนบัญชีที่
มีอำยุกำรทำงำน 1 ปีขึ้นไปเป็นผู้ตอบแบบสอบถำม วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง คำนวณจำกสูตรของทำโร ยำ
มำเน่ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำมควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพ
ของสำนักงำนบัญชีและกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี วิเครำะห์ข้อมูล
โดยสถิติกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ และสถิติกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) โดยใช้วิธี Enter
ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของสำนักงำนบัญชี
ภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( X = 53.73)
2. กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี ในภำพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงบ่อย ( X = 4.11)
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3. ค่ำสัมปสิทธิ์ส หสัมพันธ์พหุ คูณระหว่ำงกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพ
ส ำนั กงำนบั ญ ชี (Y) กั บ ปั จ จั ย แต่ ล ะด้ ำ นมีผ ลต่ อกำรปฎิ บั ติ ตำมองค์ ป ระกอบของระบบคุณ ภำพ
สำนักงำนบัญชีมีค่ำเท่ำกับ .346 โดยตัวแปรพยำกรณ์ทั้ง 4 ตัว คือ คุณสมบัติกำรยื่นขอหนังสือรับรอง
(x1) ขั้ น ตอนกำรยื่ น ขอหนั ง สื อ รั บ รอง(x2) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ( x3) และกำรปฎิ บั ติ ห ลั ง รั บ รอง(x4)
ร่วมกันพยำกรณ์กำรปฎิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี ร้อยละ 12.0 โดย
พบว่ำมีปัจจัย 1 ด้ำน คือ ด้ำนสิทธิประโยชน์ (x3) ที่มีผลต่อกำรปฎิบัติตำมองค์ประกอบของระบบ
คุณภำพสำนักงำนบัญชีอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำม
ซึ่งสำมำรถสร้ำงสมกำรพยำกรณ์อิทธิพลในกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำน
บัญชีได้ดังนี้
Y = β0+ β1x1+ β2x2+ β3x3+ β4x4
คาสาคัญ: สำนักงำนบัญชี, หลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพสำนักงำนบัญชี, องค์ประกอบของระบบ
คุณภำพสำนักงำนบัญชี
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 1 2 . 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
บทนา
จำกสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีกำรแข่งขัน และกำรพัฒนำทำงด้ำนสังคมและเทคโนโลยี
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ ว กำรจัดทำบัญชีนับว่ำมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรประกอบธุรกิจ
เพรำะข้อมูลทำงกำรบัญชีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของธุรกิจ
รวมถึงกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำวในกำรกำหนดนโยบำยแผนกลยุทธ์เพื่อวำงแผนและตัดสินใจ
รวมถึงกำรประเมินควำมสำเร็จของธุรกิจด้วย ดังนั้นสำนักงำนบัญชีจึงมีบทบำทที่สำคัญอย่ำงยิ่งในกำร
นำเสนอข้อมูลทำงกำรบัญชี ซึ่งกำรนำเสนอข้อมูลทำงกำรบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบั ญ ชี ไ ด้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ ง จะท ำให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ กำรตั ด สิ น ใจเชิ ง เศรษฐกิ จ ของ
ผู้ประกอบกำรและผู้ใช้ข้อมูลในงบกำรเงิน ซึ่งถึงแม้ว่ำงบกำรเงินดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรตรวจสอบ
และรับรองบัญชีจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ก่อนกำรนำส่งงบกำรเงินต่อกรมสรรพำกร และสำนักงำน
พำณิช ย์จั งหวัดภำยในระยะเวลำที่กำหนดแต่ห ำกกิจกำรไม่ส ำมำรถจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน ได้
ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเวลำ ก็จะส่งผลเสียต่อกิจกำร ดังนั้นทั้งหน่วยงำนภำครั ฐ และเอกชนต้อง
พัฒนำและปรับตัวให้เหมำะสม และทันกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำได้ สำนักงำนบัญชีที่
มีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพและเป็นที่น่ำเชื่อถือจึงอำจได้รับกำรไว้วำงใจในกำรเป็นผู้ช่วยในกำรจัดทำ
รำยงำนทำงกำรเงินมำกขึ้น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำจึงได้กำหนดให้มี กำรออกหนังสือรับรองคุณภำพ
ให้แก่สำนักงำนบัญชีที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดกำรรับรองคุณภำพสำนักงำน
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บั ญ ชี ตำมประกำศกรมพัฒ นำธุร กิจ กำรค้ ำ เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ และเงื่อ นไขในกำรรับ รองคุ ณภำพ
สำนักงำนบัญชี พ.ศ.2558 (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ, 2558)
ทั้งนี้ กำรประกอบวิชำชีพบัญชี ยังเป็นอีกหนึ่งธุรกิจบริกำรที่อยู่ภำยใต้กรอบควำมตกลงว่ำ
ด้ ว ยกำรบริ ก ำรของอำเซี ย น (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) โดยมี
เป้ำหมำยให้ประเทศสมำชิกอำเซียน เปิดเสรีบริกำรวิชำชีพบัญชี ด้วยกำรอนุญำตให้นักลงทุนอำเซียน
ถือหุ้นได้อย่ำงน้อยร้อยละ 51 และ 70 ในปี พ.ศ.2553 และ 2558 ตำมลำดับอีกทั้งมีกำรเจรจำให้
ประเทศสมำชิกยกเลิกข้อจำกัด ทั้งด้ำนกำรเปิดตลำด กำรปฏิบัติ เยี่ยงชนชำติ และกำรเปิดให้บุคคล
ธรรมดำต่ำงชำติสำมำรถให้บริกำรทำงด้ำนวิชำชีพบัญชีได้ นอกจำกนี้ กระทรวงพำณิชย์ ยังได้ร่วมลง
นำมใน “ข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มในคุ ณ สมบั ติ ส ำขำวิ ช ำชี พ บั ญ ชี ” (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Accountancy Services : MRA) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่ำงประเทศในอำเซียนใน
กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำไปให้บริกำรด้ำนบัญชีในประเทศอำเซียนอื่น สำมำรถเข้ำไปทำงำน
ในประเทศอำเซีย นอื่น ได้ ส ะดวกขึ้น ดังนั้ น จะเห็ นได้ว่ำผู้ ประกอบวิช ำชีพบัญชีของไทยจะได้รับ
ผลกระทบจำก AEC ไม่ทำงตรงก็ทำงอ้อม ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีของไทยจึงต้องเตรียมควำมพร้อมใน
กำรปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับกับควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง ต้องพิจำรณำถึงจุดแข็งที่ผู้
ประกอบวิช ำชีพบั ญชี มีอยู่ เพื่อวำงแผนพัฒ นำในเชิงรุกได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผ ล
(ข่ำวสำรวิชำชีพบัญชี, 2560)
จำกกำรตรวจประเมินคุณภำพสำนักงำนบัญชี ปรำกฏว่ำมีสำนักงำนบัญชีที่ผ่ำนกำรตรวจ
ประเมิน ตำมข้อกำหนดกำรรับ รองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี ตำมประกำศกรมพัฒ นำธุรกิจกำรค้ ำ
ข้ำงต้น และได้รับหนังสือรับรองคุณภำพสำนักงำนบัญชีซึ่งมีกำหนดอำยุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือ
รับรอง จำนวน 153 รำยทั่วประเทศ จำกสำนักงำนบริกำรรับทำบัญชีทั้งหมด 4,067 รำยทั่วประเทศ
(กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ , 2561) ซึ่งถือว่ำน้อยมำกเมื่อเทียบกับสำนักงำนบริกำรรับทำบัญชีทั้งหมด
ดังนั้ น จึ งควรมีกำรสนั บ สนุ น และส่ งเสริ มส ำนักงำนบัญชีให้ เป็นส ำนักงำนที่มีคุณภำพตรงตำมข้อ
กำหนดกำรรับรองคุณภำพสำนักงำนบัญชี จะทำให้สำนักงำนบัญชีได้รับประโยชน์ในหลำยๆ เรื่อง
ตำมมำซึ่งส่งผลดีต่อสำนักงำนบัญชีได้อย่ำงแน่นอน
จำกเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์
กำรรับรองคุณภำพของสำนักงำนบัญชีที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพ
สำนักงำนบัญชี ในจังหวัดสมุทรปรำกำร ที่ยังไม่เข้ำร่วมกำรรับรองคุณภำพสำนักงำนบัญชี เพื่อให้
ทรำบถึงปัจจัย และควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของสำนักงำนที่มีอิทธิพลต่อ
กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำและ
ยกระดับคุณภำพสำนักงำนบัญชีให้มีมำตรฐำนจำกกำรรับรองคุณภำพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษำระดับควำมรู้และควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของสำนักงำน
บัญชี
2. เพื่อศึกษำระดับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี
3. เพื่อศึกษำปัจจัยควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของสำนักงำนบัญชีที่
มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี
สมมติฐานการวิจัย
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพสำนักงำนบัญชีมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติ
ตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ความรู้ ความเข้าใจ ต่อหลักเกณฑ์การรับรอง
คุณภาพสานักงานบัญชี

การปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบ
คุณภาพสานักงานบัญชี

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

1.
2.
3.
4.

ด้ำนควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร
ด้ำนจรรยำบรรณ และกระบวนกำร
ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร
ด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
จัดกำรเอกสำร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ธำริณี ฉิมสยำม (2557) ได้สรุปงำนวิจัยว่ำ ระดับควำมสำคัญระหว่ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับรองคุณภำพสำนักงำนบัญชี พ.ศ. 2555 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ISO
9001:2008 และระดับปฏิบั ติตำมข้อกำหนดกำรรับรองคุณภำพสำนักงำนบัญชีมีควำมสัม พันธ์ใน
ทิศทำงตรงกันข้ำม
Hardan, Mohamad & Salleh. (2016) ได้ศึกษำ อิทธิพลของกำรควบคุมคุณภำพ (ISQC 1)
เกี่ยวกับประสิทธิภำพของบริษัทตรวจสอบในจอร์แดน พบว่ำสำนักงำนบัญชีที่ได้รับกำรสนับสนุนด้ำน
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ทรั พ ยำกรทำงกำรเงิ น และทรั พ ยำกรบุ ค คลอย่ ำ งเหมำะสมจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิทธิผลในกำรจัดทำรำยงำนของผู้ตรวจสอบบัญชีสำมำรถรักษำลูกค้ำไว้ได้ และสำมำรถบรรลุผล
กำไรตำมเป้ำหมำยได้
Pflugrath, Martinov‐Bennie & Chen. (2007) ได้ศึกษำเรื่อง ผลกระทบของจรรยำบรรณ
และประสบกำรณ์ในกำรใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีโดยใช้ข้อกำหนดกำรรับรองคุ ณภำพสำนักงำน
บั ญ ชี ซึ่ ง ประยุ ก ต์ ม ำจำกกำรควบคุ ม คุ ณ ภำพมำตรฐำนสำกล 1 (International Standard on
Quality Control (ISQC1) เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรปฏิ บั ติ ต ำมองค์ ป ระกอบกำรควบคุ ม คุ ณ ภำพของ
สำนักงำนบัญชีพบว่ำกำรมีจรรยำบรรณส่งผลดีต่อคุณภำพของกำรตัดสินใจของนักบัญชีมืออำชีพ สิ่งนี้
ชี้ให้เห็นว่ำจรรยำบรรณในบริบทของประสบกำรณ์ทั่วไปที่มำกขึ้นซึ่งนำไปสู่คุณภำพของกำรตัดสินใจที่
สูงขึ้น และอำจส่งผลในเชิงบวกต่อคุณภำพของกำรตรวจสอบ
Ismail, Sanusi, Isa, et al. (2008). ได้ศึกษำ กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรควบคุม
คุณภำพ (ISQC 1) ในกลุ่มบริษัทตรวจสอบบัญชีขนำดกลำงและเล็กในมำเลเซีย พบว่ำ มีกำรนำ ISQC
1 มำใช้ในสถำบันบัญชีมำเลเซีย (MIA) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรสอบบัญชีในมำเลเซีย แต่ในกำร
ดำเนินงำนของบริษัทตรวจสอบบัญชีขนำดกลำงและเล็กในมำเลเซียยังไม่ได้รับกำรสนับสนุนส่วนใหญ่
ขำดกำรเปิดรับและหำควำมรู้เกีย่ วกับมำตรฐำน ISQC 1
Ismai, Iskandar, Sanusi, et al. (2018). ได้ศึกษำ กำรตรวจสอบคุณภำพ และทรัพยำกร
ของ บริษัท ในกำรปฏิบัติงำนของบริษัทตรวจสอบในมำเลเซีย: กรณีศึกษำกำรนำไปใช้และกำรยอมรับ
ใน ISQC 1 พบว่ำ บริษัท ตรวจสอบขนำดเล็กในมำเลเซียได้เตรียมพร้อมสำหรับกำรนำ ISQC 1 ไปใช้
แต่กำรยอมรับจะแตกต่ำงกันไประหว่ำงสำนักงำนตรวจสอบบัญชีขนำดใหญ่และที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ใน
กลุ่ ม Big 4 ผลกำรศึ ก ษำยั ง ระบุ ว่ ำ ประสบกำรณ์ ก ำรท ำงำน คุ ณ วุ ฒิ วิ ช ำชีพ วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำ กำร
ฝึกอบรม และกำรประเมินผลงำน มีผ ลต่อคุณภำพกำรตรวจสอบ ดังนั้นทรัพยำกรของสำนัก งำน
ตรวจสอบ เช่น ทรัพยำกรบุคคลจึงมีควำมสำคัญในคุณภำพงำนของงำนตรวจสอบ
วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยเรื่อง “ควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของสำนักงำนบัญชีที่มี
อิทธิพลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี ในจังหวัดสมุทรปรำกำร”
มีรำยละเอียดในกำรดำเนินกำรวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกรที่ใช้ ในกำรศึกษำครั้ งนี้ คือส ำนักงำนบัญชี ที่ยังไม่ เข้ำร่ว มกำรรับรองคุณภำพ
สำนักงำนบัญชีจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ในจังหวัดสมุทรปรำกำร จำนวน 197 รำย โดยผู้ตอบ
แบบสอบถำม คือ หัวหน้ำสำนักงำนบัญชี ที่ทำงำนอยู่ในสำนักงำนบัญชีเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี
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ผู้วิจัยได้กำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรคำนวณจำกสูตรของ ทำโร ยำมำเน่ (Taro
Yamane, 1967) โดยผู้วิจัยกำหนดสัดส่วนของประชำกรที่สนใจศึกษำที่ระดับ 0.5 และระดับควำม
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 132 รำย ซึ่งเป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบไม่อำศัยควำมน่ำจะ
เป็น (Non Probability Sampling) ด้วยวิธีกำรเลือกตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling)
จำกหัวหน้ำสำนักงำนบัญชีที่เต็มใจให้ข้อมูล
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น
4 ส่วน ได้แก่
ส่ว นที่ 1 ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดทำบัญชี และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของสำนักงำนบัญชี โดยสังเครำะห์จำกประกำศกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพสำนักงำนบัญชี พ.ศ.2558 ได้แก่ ทุน
จดทะเบียนกำรประกอบกิจกำร จำนวนผู้ช่วยผู้ทำบัญชี ระยะเวลำในกำรดำเนินธุรกิจ และจำนวน
ลูกค้ำต่อปีที่กิจกำรรับจัดทำบัญชี
ส่วนที่ 3 ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของสำนั กงำนบัญชี
โดยสังเครำะห์จำกประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพ
สำนักงำนบัญชี พ.ศ.2558 ได้แก่ คุณสมบัติกำรยื่นขอหนังสือรับรอง ขั้นตอนกำรยื่นขอหนังสือรับรอง
สิทธิประโยชน์ และกำรปฏิบัติหลังรับรอง
ส่วนที่ 4 ระดับกำรปฏิบัติต ำมองค์ประกอบของระบบบัญชีคุณภำพสำนักงำนบัญชี
โดยสังเครำะห์จำกประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพ
สำนักงำนบัญชี พ.ศ.2558 ได้แก่ ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร จรรยำบรรณและกระบวนกำร กำร
จัดกำรทรัพยำกร และกำรติดตำม ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสำร
ส่วนที่ 5 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การทดสอบเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย น ำแบบสอบถำมไปให้ ผู้ เ ชี่ย วชำญตรวจสอบควำมเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หำ (Content
Validity) จำนวน 3 ท่ำน นำแบบสอบถำมที่ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบัญชี ตรวจสอบแล้วมำหำค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ซึ่งได้ค่ำเฉลี่ยทั้งฉบับที่ระดับ 0.8 และผู้วิจัยคัดเลือกเฉพำะข้อควำมที่มีค่ำ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมำใช้
ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค่ ำ IOC น้ อ ยกว่ ำ 0.5 น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมำะสมตำมค ำแนะน ำของผู้ เ ชี่ ย วชำญ
(สุรพงษ์ คงสัตย์ และ ธีรชำติ ธรรมวงค์, 2551)
ผู้ วิ จั ย หำค่ ำ ควำมเชื่ อ มั่ น โดยกำรน ำแบบสอบถำมที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ไป ทดลองใช้
(Try-out) กับหัวหน้ำสำนักงำนบัญชีซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักงำนสอบบัญชี จำนวน 30 คนแรกของ
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กลุ่มตัวอย่ำง จำกนั้นนำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม 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 ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพสำนักงำนบัญชี
และระดับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบบัญชีคุณภำพ วิเครำะห์ด้วยค่ำเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ดังตำรำงที่ 1 (Bloom, 1967 อ้ำงใน กฤษฎ์ โพธิ์ศรี,
2554) และตำรำงที่ 2 (ปำริชำติ มณีมัย และคณะ, 2559, หน้ำ 117) ดังนี้
ตารางที่ 1 กำรแปลควำมหมำยของระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลั กเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพ
สำนักงำนบัญชี (Bloom, 1967 อ้ำงใน กฤษฎ์ โพธิ์ศรี, 2554)
ระดับความรู้ ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การ
ค่าคะแนน
รับรองคุณภาพสานักงานบัญชี
76 – 100
มำก
51 – 75
ปำนกลำง
1 - 50
น้อย
ตารางที่ 2 กำรแปลควำมหมำยของระดับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำน
บัญชี (ปำริชำติ มณีมัย และคณะ, 2559. หน้ำ 117)
ระดับการปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพสานักงานบัญชี
4.50 - 5.00
เป็นประจำ
3.50 – 4.49
ค่อนข้ำงบ่อย
2.50 – 3.49
เป็นบำงครั้ง
1.50 – 2.49
น้อย
1.00 – 1.49
น้อยที่สุด
3. กำรทดสอบสมมติ ฐ ำนเกี่ ย วกับ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลั กเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพ
สำนักงำนบัญชีที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี ใช้สถิติ
กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Enter
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ผลการวิจัย
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตัวแทนกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.1) อำยุ
41 – 50 ปี (ร้ อ ยละ 44.6) ระดั บ กำรศึ ก ษำปริ ญ ญำตรี ท ำงบั ญ ชี ห รื อ เที ย บเท่ ำ (ร้ อ ยละ 63)
มีประสบกำรณ์กำรทำงำนมำกกว่ำ 15 ปี (ร้อยละ 47.9) และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนมำกกว่ำ 50,000
บำท (ร้อยละ 39.1)
ผลกำรวิเครำะห์กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่ำ 500,000 บำท (ร้อยละ 45.6)
มีจำนวนผู้ช่วยผู้ทำบัญชี จำนวน 1 – 2 คน (ร้อยละ 45.7) ระยะเวลำในกำรดำเนินธุรกิจน้อยกว่ำ
5 ปี (ร้อยละ 34.8) และมีจำนวนลูกค้ำมำกกว่ำ 50 รำย (ร้อยละ 44.6)
ตารางที่ 3 ระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของสำนักงำนบัญชี
คาถาม
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ความหมาย
(X)
1. คุณสมบัติกำรยื่นขอหนังสือรับรอง
54.50
17.455 ปำนกลำง
2. ขั้นตอนกำรยื่นขอหนังสือรับรอง
41.48
27.188
น้อย
3. สิทธิประโยชน์
62.68
29.995 ปำนกลำง
4. กำรปฎิบัติหลังรับรอง
55.98
31.962 ปำนกลำง
รวม
53.73
18.88
ปานกลาง
จำกตำรำงที่ 3 ระดับควำมรู้และควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของสำนักงำน
บัญชี ในจังหวัดสมุทรปรำกำร อยู่ในระดับ ปำนกลำง ( X = 53.73) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ ำน โดย
เรียงลำดับตำมค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 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)
ตารางที่ 4 ระดับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี
คาถาม
ค่าเฉลี่ย
S.D.
(X)
1. ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร
3.96
1.637
2. จรรยำบรรณและกระบวนกำร
4.37
1.167
3. กำรจัดกำรทรัพยำกร
4.00
1.243
4. กำรติดตำม ตรวจสอบ และจัดกำรเอกสำร
4.13
1.143
รวม
4.11
1.213
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ค่อนข้ำงบ่อย
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ค่อนข้างบ่อย
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จำกตำรำงที่ 4 ระดั บ กำรปฏิ บั ติ ต ำมองค์ ป ระกอบของระบบคุ ณ ภำพส ำนั ก งำนบั ญ ชี
ในจังหวัดสมุทรปรำกำร อยู่ในระดับค่อนข้ำงบ่อย ( X = 4.11) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน โดยเรียงลำดับ
ตำมค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้ อย พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ ยสู งที่สุ ดได้แก่ ด้ำนจรรยำบรรณ อยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงบ่อย ( X = 4.37) รองลงมำได้แก่ ด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และจัดกำรเอกสำร อยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงบ่ อย ( X = 4.13) ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร อยู่ในระดับค่อนข้ำงบ่อย ( X = 4.00) และด้ำน
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร อยู่ในระดับค่อนข้ำงบ่อย ( X = 3.96)
ผลกำรทดสอบสมมติ ฐ ำน เพื่ อเป็ นกำรตอบคำถำมตำมวั ตถุ ประสงค์ข องงำนวิจั ย นี้ ที่ว่ ำ
เพื่อวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี ใน
กำรวิเครำะห์บนพื้นฐำนกรอบแนวคิดในกำรวิจัยนี้โดยกำรวิเครำะห์ตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป กล่ำวคือ
ตัวแปรตำมได้แก่ กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี (Y) ตัวแปรอิสระ
ได้ แ ก่ ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจต่ อ หลั ก เกณฑ์ ก ำรรั บ รองคุ ณ ภำพส ำนั ก งำนบั ญ ชี ประกอบด้ ว ย ด้ ำ น
คุณสมบัติกำรยื่นขอรับรอง (X1) ด้ำนขั้นตอนกำรยื่นขอหนังสือรับรอง (X2) ด้ำนสิทธิประโยชน์ (X3)
และด้ำนกำรปฏิบัติหลังกำรรับรอง (X4) โดยจะใช้สถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression Analysis) เป็นตัวพยำกรณ์สมกำรกำรถดถอยเชิงพหุ ในงำนวิจัยนี้ ได้แก่
Y = β0+ β1x1+ β2x2+ β3x3+ β4x4
ตารางที่ 5 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบ
คุณภำพสำนักงำนบัญชี
Unstandardized standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
B
S.E
Beta
t
Sig.
ค่ำคงที่
4.973 .422
11.795 .000*
1. คุณสมบัติกำรยื่นขอหนังสือรับรอง (x1) -.007 .008
-.103
-.847 .399
2. ขั้นตอนกำรยื่นขอหนังสือรับรอง (x2) -.004 .005
-.088
-.846 .400
3. สิทธิประโยชน์ (x3)
-.013 .005
-.313
-2.461 .016*
4. กำรปฎิบัติหลังรับรอง (x4)
.008 .004
.221
1.865 .066
*มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ค่ำสัมปสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่ำงตัวแปรอิสระ ปัจจัยแต่ละด้ำนมี
ผลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี มีค่ำเท่ำกับ .346 โดยตัวแปร
พยำกรณ์ทั้ง 4 ตัว ร่วมกันพยำกรณ์กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี
ร้ อ ยละ 12.0 โดยพบว่ ำ มี ปั จ จั ย 1 ด้ ำ น คื อ ด้ ำ นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ (x3) ที่ มี ผ ลต่ อ กำรปฏิ บั ติ ต ำม
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องค์ ป ระกอบของระบบคุ ณ ภำพส ำนั ก งำนบั ญ ชี อ ย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และมี
ควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำม ซึ่งสำมำรถสร้ำงสมกำรพยำกรณ์กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของ
ระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี โดยใช้ปัจจัยทั้ง 4 ด้ำนเป็นตัวพยำกรณ์ ได้ดังนี้
Y = 4.973 - .007x1 - .004x2 - .013x3* + .008x4
อภิปรายผลการวิจัย
กำรศึกษำควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์กำรรับรองคุณภำพของสำนักงำนบัญชีมีอิทธิพล
ต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี พบว่ำ
ด้ำนสิทธิประโยชน์ มีผลต่อกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชีโดย
มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำม ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ ธำริณี ฉิมยำม (2557) พบว่ำ
กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนบัญชีมีควำมสัมพันธ์กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพ
สำนั กงำนบั ญชีและมำตรฐำน ISO 9001:2008 โดยมีควำมสั มพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมทั้งหมด
อัน เนื่ อ งมำจำกส ำนั ก งำนบั ญ ชีอำจยั งไม่ ให้ ควำมสนใจต่อ สิ ทธิ ประโยชน์ ที่จะได้ รับ เมื่อ เทีย บกั บ
กำรปฏิ บั ติ ต ำมองค์ ป ระกอบของระบบคุ ณ ภำพส ำนั ก งำนบั ญ ชี ซึ่ ง จะต้ อ งลงทุ น ทั้ ง ในเรื่ อ งของ
ทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณในกำรดำเนินกำร
นอกจำกนี้ผลกำรวิจัยยังพบว่ำ กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชี
อยู่ในระดับค่อนข้ำงบ่อย กล่ำวได้ว่ำสำนักงำนบัญชีที่ยังไม่เข้ำร่วมรับรองคุณภำพสำนักงำนบัญชีก็ได้มี
กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบคุณภำพของสำนักงำนบัญชีในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้ำนควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร
กลุ่มตัวอย่ำงซึ่งมีอำยุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี และมีระดับกำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี
ทำงกำรบัญชีหรือเทียบเท่ำ ระดับกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชีอยู่ใน
ระดับค่อนข้ำงบ่อย แสดงให้เห็นว่ำหัวหน้ำสำนักงำนบัญชีให้ควำมสำคัญกับกำรวำงนโยบำยคุณภำพ
ของส ำนั กงำนบั ญชีร วมถึงทำให้ ลู กค้ำเกิดควำมมั่นใจ ซึ่งแตกต่ำงกับผลกำรศึกษำของ เพ็ญธิดำ
พงศ์ธำนี (2551) ที่ทำกำรศึกษำคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนบัญชีไทยในปี 2551 พบว่ำ
สำนักงำนบัญชีที่มีผู้บริหำรระดับกำรศึกษำสูงจะให้ควำมสำคัญกับนโยบำยคุณภำพและกระบวนกำร
ควบคุมคุณภำพด้ำนต่ำงๆ ของสำนักงำน ในขณะที่หัวหน้ำสำนักงำนบัญชีที่อำยุน้อยจะให้ควำมสำคัญ
กับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนมำกกว่ำหัวหน้ำสำนักงำนที่มีอำยุมำกกว่ำ อำจเป็นผลมำจำกกำรปรับตัว
ของหัวหน้ำสำนักงำนบัญชีให้สำมำรถทำงำนในยุคใหม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ธำรินทร์ ใจเอื้อพลสุข และ
กนกศักดิ์ สุขวัฒนำสินิทธิ์ (2563) กล่ำวว่ำปัจจัยด้ำนควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำสำนักงำนมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนบัญชีคุณภำพในประเทศไทย
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2. ด้ำนจรรยำบรรณและกระบวนกำร
กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชีอยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงบ่อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนร่วมอำชีพและยึดมั่นในกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพบัญชี แม้ว่ำจะเป็นสำนักงำนบัญชีขนำดเล็ก เนื่องจำกส่ว นใหญ่
มีทุน จดทะเบี ย นต่ำกว่ำ 500,000 บำท และระยะเวลำดำเนินธุรกิจมำแล้ ว น้อยกว่ำ 5 ปี ก็ตำม
ซึ่งสอดคล้องกับ Pflugrath, Martinov & Chen (2007) ได้ศึกษำเรื่อง ผลกระทบของจรรยำบรรณ
และประสบกำรณ์ในกำรใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีโดยใช้ข้อกำหนดกำรรับรองคุณภำพสำนักงำน
บั ญ ชี ซึ่ ง ประยุ ก ต์ ม ำจำกกำรควบคุ ม คุ ณ ภำพมำตรฐำนสำกล 1 (International Standard on
Quality Control (ISQC1) เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรปฏิ บั ติ ต ำมองค์ ป ระกอบกำรควบคุ ม คุ ณ ภำพของ
สำนักงำนบัญชีพบว่ำกำรมีจรรยำบรรณส่งผลดีต่อคุณภำพของกำรตัดสินใจของนักบัญชีมืออำชีพ สิ่งนี้
ชี้ให้เห็นว่ำจรรยำบรรณในบริบทของประสบกำรณ์ทั่วไปที่มำกขึ้นซึ่งนำไปสู่คุณภำพของกำรตัดสินใจ
ที่สูงขึ้น และอำจส่งผลในเชิงบวกต่อคุณภำพของกำรตรวจสอบ
3. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร
กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชีอยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงบ่ อย ซึ่งแสดงให้ เห็น ว่ำมีกระบวนกำรในกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรทั้งที่เป็นเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรสื่อสำรควำมต้องกำรของลูกค้ำ และติดตำมกำกับดูแล
ควำมคืบหน้ำของงำน และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นได้เสมอ แม้ว่ำจะเป็นสำนักงำนบัญชีขนำดเล็ก
แต่ มี หั ว หน้ ำ ส ำนั ก งำนบั ญ ชี ที่ มี ป ระสบกำรณ์ ท ำงำนมำนำน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Ahmad, Nor &
Zalailah (2016) กล่ ำวว่ำ ส ำนั กงำนบั ญชีที่ได้รั บกำรสนับสนุนด้ ำนทรัพ ยำกรทำงกำรเงิน และ
ทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเหมำะสมจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรจัดทำรำยงำนของ
ผู้ตรวจสอบบัญชีสำมำรถรักษำลูกค้ำไว้ได้ และสำมำรถบรรลุผลกำไรตำมเป้ำหมำยได้
4. ด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และกำรจัดกำรเอกสำร
กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของระบบคุณภำพสำนักงำนบัญชีอยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงบ่อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำมีกระบวนกำรตรวจสอบ วิเครำะห์เพื่อหำสำเหตุ กำหนดแนว ทำง
แก้ไข ติดตำมข่ำวสำร กฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเสมอ รวมทั้งมีระบบกำรจัดเก็บ และป้องกันข้อมูล
โดยให้มีกำรสำรองข้อมูลตำมระยะเวลำที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับ พฤกษำ แก้วสำร และ นพดล
พันธุ์พำนิช (2563) กล่ำวว่ำองค์ประกอบในกำรให้บริกำรกระบวนกำรจัดกำรของสำนักงำนบัญชี
ในประเทศไทยภำพรวมอยู่ ใ นระดั บ มำก เรี ย งจำกค่ ำ เฉลี่ ย มำกที่ สุ ด ไปหำน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ ำ น
จรรยำบรรณ รองลงมำคือ ด้ำนควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร ด้ำนกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนบัญชี
ด้ำนกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร และด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
กำรจัดกำรเอกสำร ตำมลำดับ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผู้วิจั ยมีข้อเสนอแนะแก่สำนักงำนบัญชี ในจังหวัดสมุทรปรำกำร และกรมพัฒ นำธุรกิจ
กำรค้ำ ดังนี้
1) ส ำนั ก งำนบั ญชี จ ะต้ องขอรับ รองกำรเป็น ส ำนักงำนบัญ ชีคุ ณภำพ เพื่ อสร้ำ งควำม
น่ำเชื่อถือ ควำมมั่นใจให้แก่ลูกค้ำ กำรมีภำพลักษณ์ที่ดี และมีโอกำสที่จะก้ำวเข้ำไปให้บริกำรด้ำนบัญชี
ในประเทศอำเซี ย น (AEC) ตำมที่ ก ระทรวงพำณิ ช ย์ ได้ ร่ ว มลงนำมใน “ข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มใน
คุ ณ สมบั ติ ส ำขำวิ ช ำชี พ บั ญ ชี ” (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy
Services : MRA) (ข่ำวสำรวิชำชีพบัญชี, 2560)
2) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกำหนดแผนกำรอบรมให้ควำมรู้แก่สำนักงำนบัญชีที่ยังไม่เข้ำ
ร่วมกำรรับรองคุณภำพเป็นประจำทุกปี และผลักดันโดยเน้นกำรกำหนดสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมำก
ขึ้น ร่วมกับกำรสร้ำงแรงจูงใจ โดยใช้แนวคิดกำรจูงใจของวล๊อดคอร์สกี้เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะโดยใช้กลวิธีกำรจูงใจด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรแลกเปลี่ยนมุมมองต่ำงๆ
กำรร่วมมือรวมพลังกันเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เชิญชวนผู้เรียน กำรใช้รูปแบบกำรนำเสนอ
ที่หลำกหลำย กำรใช้คำถำม กำรสร้ำงสิ่งกระตุ้นหรือเร้ำ และกำรประเมินภำคปฏิบัติ
3) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำควรกำหนดเป็นระเบียบให้สำนักงำนบัญชีปฏิบัติตำมโดยกำร
เริ่มต้นที่สำนักงำนบัญชีมีลูกค้ำตั้งแต่ 30 รำยเป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นสำนักงำนบัญชีขนำดกลำง จะต้อง
เข้ำร่วมกำรรับรองคุณภำพของสำนักงำนบัญชี เพื่อให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อผู้ ใช้บริกำร(ลูกค้ำ) ใน
กำรได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรบัญชีที่มีคุณภำพตำมหลักสำกล
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมี ก ำรศึ ก ษำงำนวิ จั ยกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งในประชำกรอื่ น ๆ หรื อ ตั ว แปรอื่ น ๆ ที่ มี
ควำมสัมพันธ์ต่อหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของสำนักงำนบัญชีคุณภำพเพื่ อให้ได้ข้อมูลที่
ครอบคลุมมำกขึ้น
2) กำรวิจัยครั้งนี้ศึกษำเฉพำะสำนักงำนในจังหวัดสมุทรปรำกำรที่ยังไม่ได้รับรองคุณภำพ
ดังนั้นในกำรทำวิจัยครั้งต่อไปอำจมีกำรศึกษำข้อมูลของสำนักงำนบัญชีในจังหวัดอื่นๆ หรือในช่วงเวลำ
ที่ต่ำงกัน เพื่อให้ได้ผลกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันออกไป
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