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ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง

Regulation of Quality Certification Affected to Efficiency of Quality 
Certification of Accounting Offices in Lampang Province

อนงควรรณ  อปุระดิษฐ1*

1คณะบัญชี  วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง
เลขที่ 173/1  ถนนพหลโยธิน  ตําบลชมพู  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 52100

บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางท่ีมีตอ   

ความพรอมและความตองการในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี และ 2) ขอกาํหนดการรับรองคุณภาพ

ของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง 

ประชากร คือ หัวหนาสํานักงานบัญชี จํานวน 31 คน และผูชวยผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีแหงละ 1 คน     

รวมทั้งสิ้น 62 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา หาคารอยละ         

ความถี่ คาเฉลี่ย และสถิติอนุมานวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ

  ผลการศึกษา พบวา 1) สภาพปจจุบันของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางที่มีตอความพรอมและ

ความตองการในการรับรองคุณภาพของสํานกังานบญัช ีมดีงันีค้อื เหน็ควรมกีารรับรองคุณภาพ รอยละ 58.06   

มีความพรอมตอการรับรอง รอยละ 41.94  และมีความตองการไดรับชวยเหลือ รอยละ 29.03 และ                         

2) ขอกาํหนดการรบัรองคุณภาพของสาํนกังานบญัชมีรีะดบัมากทีส่ดุในดานการจัดการเอกสารของสาํนกังาน

บัญชี (  = 4.63, S.D. = 0.440) ดานประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี โดยรวมอยู   

ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.54, S.D.= 0.495) และขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มี          

ผลตอประสิทธภิาพในการรับรองคุณภาพของสํานกังานบัญชใีนจังหวัดลําปาง มคีะแนนเรียงจากมากไปนอย

ไดแก กระบวนการท่ีเกีย่วของกบัลกูคาของสาํนกังานบัญช ีขอกาํหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานกังานบัญชี 

การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี  การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี การจัดการทรัพยากรของ      

สํานักงานบัญชี การติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี และความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงาน
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บัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นหากสํานักงานบัญชีใดไดรับการรับรองก็เทากับเปน           

การรบัรองเบ้ืองตนแลววา สาํนกังานบญัชนีัน้มมีาตรฐานการทาํงานทีด่ ีสรางความนาเชือ่ถือและความเชือ่ม่ัน

แกผูที่สนใจจะใชบริการ

คําสําคัญ 
  ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี    การรับรองคุณภาพ    สํานักงานบัญชี

Abstract 
  The purpose of this research were 1) to situation of accounting offices  affected to  readiness 

and need to quality certification of accounting offices and 2) regulation of quality certification            

affected to efficiency  of  quality certification of accounting offices in Lampang Province.                          

The population are 31 head of accounting offices and 31 assistant accountant in accounting            

offices total  62 people. The research tool was questionnaire. The descriptive statistics was applied 

to analyze: percentage, frequency, average and Multiple regression analysis.

  The results showed that 1) situation of accounting offices affected to  readiness and need 

to quality certification of accounting offices as follow: opinion , readiness and need to quality          

certification of accounting office are 58.06 ,41.94 and 29.03, subsequently. And 2) regulation of 

quality certification was maximum in document management of accounting offices (  =4.63, 

S.D.=0.440) , efficiency  of  quality certification of accounting offices (  = 4.54, S.D.= 0.495)  and 

the highest regulation of quality certification affected to efficiency in quality certification of accounting 

offices in Lampang Province follow by processes related to customer of accounting offices, regulation 

in ethics of accounting offices, document management of accounting offices, operations of  accounting 

offices, human resource management of accounting offices, monitoring of accounting offices,       

responsibility of head of accounting offices and  also statistically significant at the 0.05 level. Therefore,  

quality certification of accounting offices means that it has a good standards that could create   

reliability and confidence to customers.
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บทนํา
  ภายใตหลักการท่ีวาการจัดทําบัญชีใหถูกตองครบถวนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีนั้น      

เปนสิง่สาํคัญท่ีสามารถสะทอนผลการดําเนนิงาน และฐานะทางการเงินท่ีแทจริงของกิจการได  จากการสํารวจ

เบื้องตน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2558) พบวา มีนิติบุคคลจํานวนมากท่ีใชบริการสํานักงานบัญชี                       

ในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการคาพิจารณาแลววาสํานักงานบัญชีมีบทบาทสําคัญ    

ในการสนับสนุนใหธุรกิจจัดทํางบการเงินอยางครบถวน ถูกตอง สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ กอใหเกิด

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกผูใชงบการเงินในดานการตัดสินใจการลงทุนซึ่งจะเปนผลกระทบในภาพรวม             

ตอเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมใหสํานักงานบัญชีปฏิบัติงาน

อยางมมีาตรฐานและเปนทีย่อมรับตอสาธารณชนและมีมาตรฐานในการปฏบิตังิาน โดยอางองิจากมาตรฐาน

สากล กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงไดผลักดันใหมีโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีขึ้นมา เพื่อใหเกิด

สํานักงานบัญชีที่มีคุณภาพ เปนตัวอยางสํานักงานบัญชีที่ดีอันควรยึดถือและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังเปน  

การสรางทางเลือกใหธุรกิจไดมีโอกาสใชบริการสํานักงานบัญชีที่มีคุณภาพ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2558)

  จากแนวคิดของกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่จัดใหมีโครงการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี            

ตามประกาศหลักเกณฑและเงือ่นไขในการรับรองคุณภาพสาํนกังานบญัชี พ.ศ. 2558 และแนวคดิขอกาํหนด

การรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่ใชเปนหลักเกณฑในการกํากับและพัฒนาสํานักงานบัญชีใหมี            

การจัดทําบัญชีแกผู ประกอบธุรกิจและของตนเองใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี                       

รวมทั้งเพื่อพัฒนาและยกระดับสํานักงานบัญชีใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป                         

ซึ่งประกอบดวย 1) ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี 2) ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ       

ของสํานักงานบัญชี 3) กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี  4) การจัดการทรัพยากร               

ของสํานักงานบัญชี  5) การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี  6) การติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี         

7) การจดัการเอกสารของสาํนกังานบญัช ี(กรมพัฒนาธรุกจิการคา, 2558) โดยปจจัยเหลานีจ้ะชวยใหสาํนกังานบญัชี

มีแนวทางในการพัฒนาการใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพตอไปในอนาคต นอกจากนี้การที่สํานักงานบัญชี

ไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีการบริการท่ีดีมีคุณภาพยอมสงผลใหการจัดทําบัญชีของธุรกิจสวนใหญ                  

ในประเทศไทยมีขอมูลทางการบัญชแีละรายงานทางการเงินท่ีมคีณุภาพนาเช่ือถอื อนัเปนประโยชนตอหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน ผูใชงบการเงิน ผูลงทุน  ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ ปจจุบันประเทศไทยมีสํานักงานบัญชี

ทัว่ประเทศ (ขอมลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2557)  จาํนวน 5,603 แหง เพิม่ขึน้จากป พ.ศ. 2556 จาํนวน 401 แหง

คิดเปนรอยละ 7.71 สํานักงานบัญชีของไทยที่ไดรับการรับรองสํานักงานบัญชีคุณภาพรวมทั้งส้ิน 106 แหง 

แบงเปนสํานักงานที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 50 แหงและตั้งอยูในสวนภูมิภาค 

จํานวน 56 แหง เปนสํานักงานบัญชีคุณภาพในภาคเหนือเพียง 17 แหง ซึ่งเปนสัดสวนจํานวนท่ีนอยมาก 

(สํานักงานบัญชีคุณภาพ, 2558) 

  นอกจากนี้ จังหวัดลําปาง ซึ่งเปนจังหวัดที่มีแผนในการรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของ        

ภาคเหนือตอนบนจึงจําเปนตองเตรียมความพรอมและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญและ
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เตรียมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง, 2558) ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา           

สภาพปจจุบนัของสํานักงานบัญชีทีม่ตีอความพรอมและความตองการในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี 

ตลอดจนขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพ        

ของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง แตภายในจังหวัดลําปางก็ยังไมมีสํานักงานบัญชีที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพ (สํานักงานบัญชีคุณภาพ, 2558) เพื่อวิเคราะหขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี      

ที่มีผลตอการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี ซึ่งคาดวาจะสามารถใชเปนแนวทางและเปนประโยชน        

แกสํานักงานบัญชีในการเตรียมความพรอมที่จะขอรับรองคุณภาพ ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน   

การทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใชบริการตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางท่ีมีต อความพรอมและ                    

ความตองการในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี

  2. เพือ่ศกึษาขอกาํหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีทีม่ผีลตอประสิทธิภาพในการรับรอง

คุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง

วิธีการวิจัย
  ประชากรในการวิจัยไดแก สํานักงานบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดลําปาง 

จํานวน 31 แหง (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดลําปาง, 2558) โดยเก็บขอมูลหัวหนาสํานักงานบัญชี 

และผูชวยผูทําบัญชี แหงละ 1 คน รวมทั้งหมด 62 คน 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม แบงเปน  1) ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับ        

ผูตอบแบบสอบถาม 2) ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับสํานักงานบัญชี 3) ความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมและ       

ความตองการตอการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง 4) ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ

ของสํานักงานบัญชแีละประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี และ 5) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

ที่มีผลตอการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี

  การตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ        

Cronbach's Alpha จํานวน 8 ดาน คือ 1) ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี มีคาความเช่ือมั่น

สัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.961  2) ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี มีคาความเช่ือม่ัน

สัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.915  3) กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี มีคาความเช่ือมั่น

สมัประสทิธิแ์อลฟา  0.924  4) การจดัการทรพัยากรของสํานกังานบัญชี มคีาความเช่ือมัน่สัมประสทิธ์ิแอลฟา 

0.912   5) การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี มีคาความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา  0.851  6) การติดตาม 

ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา  0.881  และ 7) การจัดการเอกสารของ
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สํานักงานบัญชี มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา  0.858  8) ดานประสิทธิผลการรับรองคุณภาพ                

ของสํานักงานบัญชีมีคาความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.768  ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว                

โดยมีคามากกวา 0.70 ขึ้นไป (Nunnally, 1978, 89)

  สวนการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 1) ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับ

สํานักงานบัญชี โดยใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาความถี่ และรอยละ 2) สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอม

และความตองการตอการรับรองคุณภาพของสํานกังานบัญชใีนจงัหวัดลาํปาง โดยใชการบรรยายเชิงพรรณนา 

3) วเิคราะหขอกําหนดการรบัรองคุณภาพของสาํนกังานบญัชีโดยใชสถติเิชิงพรรณา หาคาเฉล่ีย และคาเบีย่งเบน

มาตรฐานใชมาตรวัดแบบ Rating Scale จํานวน 5 ระดับ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2555) โดย 1 หมายถึง              

นอยที่สุด และ 5 หมายถึง มากที่สุด และ 4) วิเคราะหขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี            

ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี โดยใชสถิติอนุมานวิเคราะหดวยเทคนิค    

การถดถอยพหุคณูแบบ Enter จากสมการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (QUCAC) และตัวแปรอิสระ 

(MANAGE, ETHIC, CUSTOMER, RESOURCE, PERFORM, FOLLOW, DOCUMENT)  ไดดังนี้ 

QUCAC  1 RESPONS  2 ETHIC  3 CUSTO  4 RESOU   5 PERFORM   

        6 FOLLOW  7 DOCUMENT 

กรอบแนวคิดการวิจัย
  การศึกษาครั้งนี้ใช กรอบแนวคิด “ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี” ตามประกาศ

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2558 (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2558)  

เปนแนวทางในการศึกษาดังนี้

 ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญช ี
1) ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญช ี

2) ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญช ี

3) กระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญช ี

4) การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญช ี

5) การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญช ี

6) การติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญช ี  

7) การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญช ี

ประสิทธิภาพการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี

ของสํานักงานบัญชี
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ผลการวิจัย
  1) ดานสภาพปจจุบันของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางที่มีตอความพรอมและ            

ความตองการในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี 

         ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

จาํนวน  48 คน คดิเปนรอยละ 77.40   มอีายตุัง้แต 39  ป ขึน้ไป มกีารศกึษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  50 คน 

คิดเปนรอยละ  80.60  มีประสบการณการทํางานดานบัญชีระหวาง 5-10 ป  จํานวน 33 คน  คิดเปนรอยละ 

58.20 และมีการปฏิบัติงานเต็มเวลา จํานวน 58 ราย  คิดเปนรอยละ  93.50

   ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสํานักงานบัญชี พบวา สํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางสวนใหญมี         

ระยะเวลาการใหบริการดานการจัดทําบัญชีเปนระยะเวลา 5-10 ปจํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 41.90            

มีจํานวนลูกคาตั้งแต 50 รายขึ้นไป ถือเปนขนาดใหญ จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 51.60  และมีผูชวย          

ผูทําบัญชีทั้ง 31 ราย คิดเปนรอยละ 100 โดยผูชวยผูทําบัญชีสวนใหญมีคุณวุฒิทางการศึกษาในสาขาบัญชี

ระดับปริญญาตรี จํานวน  28 ราย คิดเปนรอยละ 90.30

   สํานักงานบัญชีรับทราบเก่ียวกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ืองหลักเกณฑและเง่ือนไข

ในการรับรองคณุภาพสาํนกังานบญัช ีพ.ศ. 2558 และขอกาํหนดการรับรองของสํานกังานบัญช ีทัง้หมด 31 ราย  

คิดเปนรอยละ  100 

   ความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมและความตองการตอการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี           

ในจังหวัดลําปาง พบวา 1) ดานความคิดเห็นตอการรับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีจํานวน 18 แหง         

คดิเปนรอยละ 58.06  เหน็วามคีวามสาํคัญและคิดวาเปนเร่ืองท่ีดทีีค่วรมกีารรบัรองคุณภาพ เพือ่ใหสาํนกังาน

บัญชีมีมาตรฐาน ลูกคามีความมั่นใจในการรับบริการและมีความนาเชื่อถือในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ               

ของสาํนกังานบญัช ีตลอดจนการพฒันาคณุภาพสาํนกังานบญัชี  แตเนือ่งจากเปนเร่ืองใหมจงึตองมกีารศกึษา

ขอมูลแตก็มีสํานักงานบัญชีที่ไมแสดงความคิดเห็น จํานวน 13  แหง คิดเปนรอยละ 41.94 ซึ่งอาจเปนเพราะ

เพิ่งเริ่มดําเนินการในระยะเวลา 1-5 ป  2) ดานความพรอมตอการรับรองคุณภาพ มีสํานักงานบัญชี             

ที่มีความพรอม จํานวน  13  แหง คิดเปนรอยละ 41.94  ที่มีความพรอมในระดับหนึ่งตอการรับรองคุณภาพ 

เนือ่งจากมีการเตรียมการเขาสูกระบวนการรับรองตามเง่ือนไขและตองการพัฒนาองคกรและบุคลากรใหเปน

ที่ยอมรับ และมีสํานักงานที่ไมพรอม จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 22.58  ที่ยังมีการดําเนินงานไมเปนไป    

ตามเงื่อนไขและไมพรอมในเรื่องของคาใชจายที่ตองเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังมีสํานักงานบัญชีที่ไมแสดง           

ความคิดเห็น จาํนวน 11  แหง คดิเปนรอยละ 35.48 ซึง่อาจเปนเพราะเพ่ิงเร่ิมดําเนนิการในระยะเวลา 1-5 ป       

3) ดานความตองการชวยเหลือในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี  มีสํานักงานบัญชีจํานวน  9 แหง 

ซึ่งเปนคิดเปนรอยละ 29.03 ตองการใหมีการใหความรู คําปรึกษาและคําแนะนํา ตลอดจนการอบรม                 

แกสํานักงานบัญชีและมีสํานักงานบัญชี จํานวน 22 แหง คดิเปนรอยละ 70.97  ที่ไมแสดงความคิด สวนหน่ึง

อาจเน่ืองมาจากสํานักงานบัญชีมีความพรอมในการเขารับการรับรองคุณภาพอยูแลว
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  2) ดานขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพใน           

การรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง 

   ผลการวิจัยพบวา  ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีมีคะแนนเรียงจากมากไป

นอยดังนี้ ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ( = 4.63, S.D. = 0.440) ดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของ

กับลูกคาของสํานักงานบัญชี (  = 4.59, S.D. = 0.448) ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี             

(  = 4.55, S.D. = 0.444) ดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี ( = 4.52, S.D. = 0.450)           

ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ( = 4.42, S.D. = 0.461)   ดานความรับผิดชอบ

ของผูบริหารของสํานักงานบัญชี ( = 4.39, S.D. = 0.372)  และดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี          

( = 4.38, S.D. = 0.487) สวนดานประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีโดยรวมอยู            

ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.54, S.D.= 0.495)

   และจากผลวิเคราะหโดยใชสถิติอนุมานวิเคราะหดวยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ พบวา                  

ขอกาํหนดการรับรองคุณภาพของสํานกังานบัญชทีีม่ผีลตอประสิทธภิาพในการรับรองคุณภาพของสํานกังาน

บัญชีในจังหวัดลําปาง แสดงดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 

แสดงผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณดวยวิธี Enter

 

 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized  

Coefficients t P-Value 

B Std. Error Beta 

Constant .115 .210  .547 .587 

 -.201 .076 -.151 -2.650 .011 

 1.261 .395 1.175 3.193 .002 

 1.672 .283 1.513 5.907 .000 

 .820 .080     .735  10.306 .000 

 -.846 .272 -.832 -3.110 .003 

   -.735 .234 -.668 -3.148 .000 

 -1.002 .191    -.890 -5.239 .000 

  R2 = .944 , Adjusted R2= .937 , F = 130.122 

  จากตารางท่ี 1 พบวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพ

ในการรับรองคุณภาพของสํานกังานบัญชใีนจังหวัดลาํปาง เรียงจากมากไปนอยไดแก กระบวนการท่ีเกีย่วของ

กับลูกคาของสํานักงานบัญชี ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี การจัดการเอกสารของ
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สํานักงานบัญชี  การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี การติดตาม 

ตรวจสอบของสาํนกังานบญัช ีและความรบัผดิชอบของผูบรหิารของสาํนกังานบญัชอียางมีนยัสาํคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
  การศึกษาขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีแตละดาน  พบวา การจัดการเอกสาร

ของสํานักงานบัญชีมีคาคะแนนมากที่สุดเนื่องจากสํานักงานบัญชีมักมีเอกสารเขาออกหลายประเภทเปน

จํานวนมากและมีความแตกตางกัน  เอกสารบางช้ินมีประโยชนในการนําขอมูลไปใชในโอกาสตอไป  หรือ      

ใชเปนหลักฐานในการอางอิง  ฉะนั้นถาสํานักงานบัญชีมีการดําเนินการดานเอกสารอยางมีประสิทธิภาพ         

มีการจัดเก็บเอกสารท่ีดีอยางเปนระบบจะทําใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางรวดเร็ว การจัดเก็บเอกสาร      

ใหเปนระบบนั้นนอกจากจะทําใหการคนหาสะดวกขึ้นแลว ยังชวยทําใหสภาพแวดลอมในที่ทํางานดีขึ้น           

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะ สิมมาสุข และ ศิริพร พรหมนา ( 2558) ที่พบวา ภาพรวมดานการจัดการ

เอกสารของสํานักงานบัญชีมีความคิดเห็นในระดับมาก

  สวนดานประสิทธภิาพในการรับรองคุณภาพของสาํนกังานบญัช ีมคีะแนนระดับมากท่ีสดุท้ังดานการ

มีระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี ซึ่งเปนประสิทธิภาพที่ประกอบดวยนโยบายคุณภาพและกระบวนการ     

ที่เปนลายลักษณอักษรเหมาะสมกับสํานักงานบัญชีและมีการสื่อสารใหเจาหนาที่ในสํานักงานบัญชีทราบ   

โดยทั่วถึงโดยมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักงานบัญชี ซึ่งสอดคลองกับพรทิพย เย็นจะบก และ              

กมลรัฐ อินทรทัศน (2556) ยังกลาวถึงปจจัยที่มีผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพไว 5 ขอ ไดแก การทําตัวให

เปนคนงานที่ดี การรักษามารยาทและระเบียบในที่ทํางาน การสรางบรรยากาศสดใสในที่ทํางาน การสราง

สัมพันธภาพท่ีดี และการส่ือสารในองคกรหรือในการทํางาน โดยเฉพาะเร่ืองการส่ือสารภายในองคกรนั้น      

เปนเครือ่งมอืสาํคญัอยางหนึง่ในการตดัสนิ ความสาํเรจ็หรอืความลมเหลวของการทาํงานรวมกนัของบคุลากร 

ทั้งการสื่อสารภายในองคกรและนอกองคกร ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรภายในองคกรจําเปน

ตองมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อใชในการปฏิบัติงานเพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพ

  และผลการวิเคราะหขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพ

ในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง โดยมีคะแนนเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้

  ดานกระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี เนื่องดวยสํานักงานบัญชีเปนธุรกิจ

ในรูปแบบการใหบริการและมีนิติบุคคลจํานวนมากท่ีใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีและ                 

งบการเงิน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2558) ดังนั้นในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทํา

การใดๆ แทน เชน การนําสงภาษีของลูกคา การนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมซ่ึงสํานักงานบัญชีตอง

นําสงและดําเนินการใหครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย จึงเปนสิ่งสําคัญซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ             

แสงระวี อยูทอง (2556) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบและปญหาในการใหบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย 

และพบวารูปแบบในการใหบริการของสํานักงานบัญชี คือ ดานการใหบริการจัดทําบัญชีและงบการเงิน           

จัดทําภาษียื่นสรรพากรและการนําสงประกันสังคมมากที่สุด



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 255968

  ดานขอกาํหนดทางดานจรรยาบรรณของสาํนกังานบัญช ีการเปนผูประกอบวิชาชีพดานการทํา

บัญชีถือวาเปนผูที่มีความสําคัญในการจัดทําบัญชีและนําเสนองบการเงินของกิจการเพ่ือใหผูใชงบการเงิน

เขาใจฐานะทางการเงินที่แทจริงของกิจการ ดังงานวิจัยของ ประดินันท ประดับศิลป และ ลักษณา เกตุเตียน 

(2557) ทีก่ลาววาผูประกอบวชิาชพีดานการทาํบญัชคีวรเปนผูทีม่จีรรยาบรรณแหงวชิาชพีบญัชีโดยจะตองใช

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในการจัดทําบัญชีและนําเสนองบการเงินใหถูกตองเพื่อไมกอใหเกิด

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ และสอดคลองกับเพ็ญธิดา พงษธานี (2552) ที่พบวาสํานักงานบัญชี

มีความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีมากที่สุดดานการจัดการ

เอกสารของสาํนกังานบญัช ีซึง่สาํนกังานบญัชตีองจดัเกบ็ขอมลูของลูกคาและของตนเองในลักษณะทีป่องกนั

ความเสียหาย สูญเสียหรือเส่ือมสภาพและกําหนดเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เก่ียวของซ่ึงสอดคลองกับ          

งานวิจยัของ ปยะ สมิมาสุข และ ศริพิร พรหมนา ( 2558) ทีพ่บวา ภาพรวมดานการจัดการเอกสารของสํานกังาน

บัญชีมีความคิดเห็นในระดับมาก

  ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและ        

เปนไปตามทีก่ฎหมายกาํหนดและตองจดัใหมกีารกาํกบัดูแลความคบืหนาของงานและคอยแกไขปญหาตางๆ

ที่เกิดขึ้นกับงานนั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรวดี วิบูลสมบัติ ( 2556) ที่พบวา มีผลดานคุณภาพของ

ผูทําบัญชีวามีความรูและมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กฎหมายพาณิชยมาตรฐาน

การบัญชี ในระดับมากและทํานองเดียวกับงานวิจัยของ กาญจนา นันทพันธ (2555) ที่พบวา ความคิดเห็น

เกี่ยวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่มีคาเฉล่ียสูงสุด               

ไดแก สาํนกังานบญัชตีองมกีารชีแ้จงบคุลากรใหเขาใจชดัเจนถงึวตัถปุระสงคของงาน และมกีารฝกอบรมเพ่ิมเตมิ

ตามความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแล

ความคืบหนาของงานและคอยแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับงาน

  ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี ไมวาจะเปน เคร่ืองมืออุปกรณ หรือทรัพยากร

บุคคลตางก็เปนสิ่งสําคัญซ่ึงสํานักงานบัญชีตองจัดการและบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปนในการทํา

บัญชีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากรหรือผูทําบัญชีในสํานักงานบัญชีตอง

มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                      

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรวดี วิบูลสมบัติ (2556) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพของสํานักงานบัญชี                          

ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง โดยมีผลดานคุณภาพของผูทําบัญชีมีความรูและมีการปฏิบัติตาม                 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กฎหมายพาณิชยมาตรฐานการบัญชี ในระดับมาก

  ดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี หากพบปญหาจากการติดตามตรวจสอบ 

สํานักงานบัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทางแกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาว

จะไมเกดิซ้ํา ซึง่สาํนักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบตังิานของตนเองตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม       

เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย โดยการตรวจสอบน้ี

จะกระทําโดยตนเองหรือบุคลภายนอกก็ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะ สิมมาสุข และ ศิริพร พรหมนา 
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(2558) เรื่อง คุณภาพการจัดการสํานักงานบัญชีในจังหวัดอุตรดิตถ ที่พบวา มีความคิดเห็นภาพรวม                  

ดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชีอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะสํานักงานบัญชีมีกระบวนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขอกําหนดคุณภาพสํานักงานบัญชี มีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาและ             

การหาแนวทางแกไข การบันทึกผลการติดตาม ตรวจสอบและการเก็บรักษา เพราะการติดตามประเมินผล 

เปนวิธกีารชวยใหลกูคามคีวามม่ันใจวาระบบการทํางานมีประสทิธภิาพซึง่มกีารตดิตามประเมินผลในระหวาง

การปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายครั้งอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

  ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี ซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายและมีอํานาจ

สูงสุดในการบริหารซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญธิดา พงษธานี (2552) ที่ศึกษา เร่ือง ปจจัยที่สง                 

ผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย พบวา นโยบายและกระบวนการของ

สํานักงานบัญชีในดานความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีมี              

ผลกระทบเชงิบวกตอคุณภาพการบรกิารของสาํนกังานบญัชี ซึง่คลายกบัภรูชิญา ตาวญิโน (2555) ทีศ่กึษา      

งานวิจยั เรื่อง ปญหาการพัฒนาคุณภาพสํานักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด                 

ไดแก ปญหาดานความรับผดิชอบของผูบรหิารสาํนกังานบญัชี ทีเ่ปนเชนนีเ้นือ่งจากผูบริหาร คอื ผูทีม่อีาํนาจสูงสดุ

ในหนวยงานท่ีใหบริการดานการจัดทําบัญชีและเปนผูนําองคกรที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ดังที่ รัตติกรณ      

จงวิศาล (2545) ไดสรุปวาผูนําเปนผูที่มีความสําคญัอยางยิ่งตอการพัฒนาและการจัดการองคการ 

     

สรุป
  ผลการวิจัยดานสภาพปจจุบันของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางที่มีตอความพรอมและ               

ความตองการในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี พบวา 1) สาํนกังานบัญชีสวนใหญมคีวามคิดเห็นวา

ควรมีการรับรองคุณภาพเน่ืองจากเห็นความสําคัญและคิดวาเปนเร่ืองท่ีดีควรมีการรับรองคุณภาพเนื่องดวย

สํานักงานบัญชีเปนธุรกิจรูปแบบการใหบริการและมีนิติบุคคลจํานวนมากท่ีใชบริการสํานักงานบัญชี                  

ในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ดังนั้นปจจัยสําคัญที่จะทําใหสํานักงานบัญชีประสบความสําเร็จทางธุรกิจ 

คือ คุณภาพ ซึ่งตองอาศัยความมุงมั่น เอาใจใสและการมีสวนรวมของบุคลากรภายในสํานักงานบัญชี  2) 

สํานักงานบัญชีบางสวนมีความพรอมตอการรับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีไดมีการเตรียมความพรอม              

ที่จะเขาสูกระบวนการการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี แตบางสวนท่ีไมพรอมในสวนของคาใชจาย        

ที่ตองเพ่ิมขึ้นจากกระบวนการเขาสูการรับรองคุณภาพ และ 3) มีสํานักงานบัญชีสวนนอยท่ีมีความตองการ

ดานไดรับความรู คําปรึกษาและคําแนะนํา ตลอดจนการอบรมแกสํานักงานบัญชีในเร่ืองการรับรองคุณภาพ

สาํนกังานบญัช ี นอกจากน้ียงัพบวา ขอกาํหนดการรับรองคณุภาพของสํานกังานบญัชทีีม่ผีลตอประสทิธภิาพ

ในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง มีคะแนนเรียงจากมากไปนอยไดแก ขอกําหนด

ทางดานจรรยาบรรณของสาํนกังานบญัช ีการจัดการเอกสารของสาํนกังานบญัช ี การปฏบิตังิานของสาํนกังานบญัชี 

การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี การติดตาม ตรวจสอบของสํานักงานบัญชี และความรับผิดชอบ    

ของผูบริหารของสํานักงานบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด          

ซึง่เปนสถาบันที่สงเสริมและพัฒนาธุรกิจโดยตรงควรเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล ความรู ขอแนะนําและ

ความชวยเหลอืตลอดจนสรางความรู ความเขาใจตอผลประโยชนทีส่าํนกังานบญัชจีะไดรบัเมือ่ผานการรบัรอง

คุณภาพ หากสํานักงานบัญชีใดไดรับการรับรองก็เทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีนั้น     

มีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจใหใชบริการ นอกจากนี้ยังเปน  

การสรางการไดเปรียบคูแขงขันและเปนการยกระดับคุณภาพของสํานักงานบัญชีไทยสูมาตรฐานสากล        

สรางความนาเช่ือถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจในการใชบริการตอไป

  การวิจัยครั้งนี้มุงเฉพาะสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางที่ยังไมไดรับการรับรองคุณภาพดังนั้นใน   

การทําวิจัยครั้งตอไปอาจมีการศึกษาขอมูลจากสํานักงานบัญชีในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งอาจไดผลการศึกษา                  

ที่แตกตางกันออกไป หรืออาจทําการศึกษาในสํานักงานบัญชีที่ไดรับการรับรองคุณภาพเปนที่เรียบรอยแลว 

เพื่อเปนขอมูลแนวทางการพัฒนาใหแกสํานักงานบัญชีที่ยังไมไดรับการรับรองคุณภาพตอไป
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