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บทที่ 4
ผลการศึกษา

การศึกษาน้ี ทําการศึกษาในเร่ือง ความคิดเห็นของผูประกอบการสํานักงานบัญชีใน
จังหวัดเชียงใหมตอหลักเกณฑการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดย
สงแบบสอบถามไปยังผูประกอบการสํานักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 201ราย และมี
ผูประกอบการสํานักงานบัญชีที่ตอบแบบสอบถามกลับมาภายในระยะเวลาที่กําหนดจํานวน 50 ราย
ซึ่งผูศึกษาไดทําการติดตามและสงแบบสอบถามเพิ่มเติมเปนคร้ังที่ 2 เฉพาะผูประกอบการ
สํานักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหมที่ไมตอบกลับมา ทําใหไดแบบสอบถามกลับมาเปนจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 135 ราย คิดเปนรอย 65.17 ของประชากรทั้งหมด

ผูศึกษาเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบง
ขอมูลออกเปน 3 สวน ดังตอไปน้ี

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและสํานักงานบัญชี
(ตารางที่ 1-13)
สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูประกอบการตอประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี
พ.ศ.2550 (ตารางที่ 14-73)
สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานในสํานักงานบัญชี และขอมูลลักษณะ
สํานักงานบัญชี จํานวนพนักงานในสํานักงานบัญชี ระยะเวลาการดําเนินงาน และจํานวนลูกคา
แสดงดังตารางที่ 1-13
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน รอยละ
ชาย 45 33.30
หญิง 90 66.70

รวม 135 100.00

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงซึ่งมีจํานวน 90 คน
คิดเปนรอยละ 66.70 และเปนเพศชายมีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 33.30

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ

อายุ จํานวน รอยละ
20-30 ป 36 26.70
31-40 ป 54 40.00
41-50 ป 36 26.70
มากกวา 50 ป 9 6.60

รวม 135 100.00

จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งมี
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาเปนผูที่มีอายุระหวาง 20-30 ป และ41-50 ป จํานวน
36 คน คิดเปนรอยละ 26.70 และผูที่มีอายุมากกวา 50 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.60
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ
ปริญญาตรี 72 53.30
ปริญญาโท 63 46.70
สูงกวาปริญญาโท 0 0.00

รวม 135 100.00

จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งมีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 53.30 และระดับปริญญาโท มีจํานวน 63 คน คิด
เปนรอยละ 46.70

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงงานใน
สํานักงานบัญชี

ตําแหนงงานในสํานักงานบัญชี จํานวน รอยละ
เจาของกิจการ 63 46.70
หัวหนาสํานักงาน(ไมใชเจาของกิจการ) 72 53.30

รวม 135 100.00

จากตารางที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงหัวหนาสํานักงาน
(ไมใชเจาของกิจการ) ซึ่งมีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 53.30 และมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ
จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 46.70
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะของสํานักงาน
บัญชี

ลักษณะของสํานักงานบัญชี จํานวน รอยละ
เจาของคนเดียว 54 40.00
หางหุนสวนสามัญ 18 13.30
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 0 0
หางหุนสวนจํากัด 27 20.00
บริษัทจํากัด 36 26.70

รวม 135 100.00

จากตารางที่ 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลักษณะของสํานักงานบัญชี
คือ เจาของคนเดียว ซึ่งมีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาคือลักษณะบริษัทจํากัด มี
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 26.70 และมีลักษณะเปนหางหุนสวนจํากัด มีจํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 20.00

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนพนักงานใน
สํานักงานบัญชี

จํานวนพนักงานในสํานักงานบัญชี จํานวน รอยละ
1-5 คน 63 46.70
6-10 คน 36 26.70
11-20 คน 27 20.00
มากกวา 20 คน 9 6.60

รวม 135 100.00

จากตารางที่ 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพนักงานในสํานักงานบัญชี
จํานวน 1-5 คน ซึ่งมีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 46.70 รองลงมาคือมีพนักงานจํานวน 6-10 คน
มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 26.70  และมีจํานวนพนักงาน 11-20 คน มีจํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ20.00
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนผูชวยผูทําบัญชี
ท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี

จํานวนผูชวยผูทําบัญชี ท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน รอยละ

ไมมี 54 40.00
1-2 คน 54 40.00
3-5 คน 9 6.70
มากกวา 5 คน 18 13.30

รวม 135 100.00
จากตารางที่ 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไม

ตํ่ากวาปริญญาตรีในสํานักงาน และมีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีในสํานักงาน
จํานวน 1-2 คน ซึ่งมีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และมีจํานวนผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิ
ไมตํ่ากวาปริญญาตรีในสํานักงานมากกวา 5 คน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 13.30

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาดําเนินงาน
ของสํานักงานบัญชี

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี จํานวน รอยละ
1-5 ป 27 20.00
6-10 ป 54 40.00
11-20 ป 27 20.00
มากกวา 20 ป 27 20.00

รวม 135 100.00
จากตารางที่ 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาดําเนินงานของ

สํานักงานบัญชี จํานวน 6-10 ป จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาคือมีระยะเวลา
ดําเนินงาน 1-5 ป  11-20ป  และมากกวา 20 ป มีจํานวน 27 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 20.00
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนลูกคาของ
สํานักงานบัญชี

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี จํานวน รอยละ
ตํ่ากวา 30 ราย 45 33.30
31-100 ราย 54 40.00
101-200 ราย 36 26.70
มากกวา 200 ราย 0 0

รวม 135 100.00
จากตารางที่ 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลูกคาของสํานักงานจํานวน 31-

100 ราย จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาคือมีลูกคาจํานวน ตํ่ากวา 30 ราย ซึ่งมี
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 33.30 และมีลูกคาจํานวน101-200 ราย มีจํานวน 36 คน  คิดเปนรอย
ละ 26.70

ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการรับทราบประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

การรับทราบประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงาน

บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

จํานวน รอยละ

ทราบ 117 86.70
ไมทราบ 18 13.30

รวม 135 100.00
จากตารางที่ 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับทราบประกาศกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 86.70  และไมทราบวามีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา จํานวน
18 คน คิดเปนรอยละ 13.30
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ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูล ประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

แหลงขอมูล ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา จํานวน รอยละ

แผนพับ 27 11.32
website 90 37.69
เจาหนาที่กรมพัฒนาธุรกิจ 90 37.69
อ่ืน ๆ 0 0

รวม 207 86.70
หมายเหตุ ยกเวนผูตอบแบบสอบถามที่ไมทราบวามีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

จากตารางที่ 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบขอมูล ประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา จากwebsite และเจาหนาที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 37.69
และทราบจากแผนพัก ซึ่งมีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 11.32

ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

การศึกษา หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

จํานวน รอยละ

เคย 99 73.30
ไมเคย 36 26.70

รวม 135 100.00
จากตารางที่ 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยศึกษา หลักเกณฑและ

เงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา จํานวน 99 คน คิดเปนรอย
ละ 73.30   และไมเคยศึกษา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 26.70
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการสนใจตอการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือไม

ทานสนใจตอการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

จํานวน รอยละ

สนใจ 99 73.30
ไมสนใจ 36 26.70

รวม 135 100.00
จากตารางที่ 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจตอการรับรองคุณภาพ

สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 73.30  และไมสนใจตอ
การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 26.70

สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูประกอบการตอ
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี พ.ศ.2550 โดยแบงการศึกษาขอมูลออกเปน 4 สวน ไดแก

2.1 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวม
โครงการโดยขอมูลการวิเคราะห แสดงดังตารางที่ 14-19

2.2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขา
รวมโครงการโดยขอมูลการวิเคราะห แสดงดังตารางที่ 20 – 25

2.3 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยขอมูลการวิเคราะห แสดงดังตารางที่ 26 – 67

2.3.1 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูบริหารของ
สํานักงานบัญชี

2.3.2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของ
สํานักงานบัญชี

2.3.3 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของ
สํานักงานบัญชี

2.3.4 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรของสํานักงาน
บัญชี

2.3.5 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี
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2.3.6 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ ยวกับการติดตาม ตรวจสอ บ ของ
สํานักงานบัญชี

2.3.7 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี
2.4 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง

โดยขอมูลการวิเคราะห แสดงดังตารางที่ 68 – 73

2.1 ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงาน
บัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ

ตารางท่ี 14 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ

หลักเกณฑคุณสมบัติของ
สํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวม

โครงการ

ระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย
(แปลผล)เห็นดวย

มากที่สุด
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
มาก

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
ปานกลาง
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
นอย

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอยที่สุด
จํานวน

(รอยละ)
1.สํานักงานบัญชีมีการรับทําบัญชีของธุรกิจ

ไมนอยกวา 30 ราย
27

(20.00)
45

(33.30)
54

(40.00)
0

(0.00)
9

(6.70)
3.60
มาก

2.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาตรีทางการบัญชีและปฏิบัติงาน
เต็มเวลา

63
(46.70)

63
(46.70)

9
(6.60)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.40
มาก

3. หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีประสบการณ
ดานการทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป
และตองแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรมพัฒ
นาธุรกิจการคา

45
(33.30)

72
(53.30)

9
(6.70)

0
(0.00)

9
(6.70)

4.07
มาก

4.มีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญ
ญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา
อยางนอย 1 คน

36
(26.70)

81
(60.00)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.13
มาก

5.มีการประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป

45
(33.30)

63
(46.70)

27
(20.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.13
มาก

6.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคล
ลมละลาย

72
(53.30)

63
(46.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

00
(0.00)

4.53
มากที่สุด

รวม 4.14
มาก
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จากตารางที่ 14 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอหลักเกณฑคุณสมบัติ
ของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.14)

ทั้งน้ี หลักเกณฑที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก หัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคล
ลมละลาย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.53) รองลงมาเปนหัวหนาสํานักงานบัญชีตองมี
คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย
4.40) และมีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา
อยางนอย 1 คน และมีการประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.13)

การวิเคราะหขอมูลจําแนกตามกลุมของผูตอบแบบสอบถาม

ผูศึกษาไดนําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหจําแนกตาม
กลุมของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดผลการศึกษาที่ละเอียดขึ้น ซึ่งจะสามารถนําขอมูลที่ไดจาก
ผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการพัฒนาประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ.2550 โดยการจําแนกกลุมของผูตอบแบบสอบถาม
ไดจําแนกดังตอไปน้ี

1. จําแนกกลุมผูตอบแบบสอบถามตามอายุ
2. จําแนกกลุมผูตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษา
3. จําแนกกลุมผูตอบแบบสอบถามตามลักษณะของสํานักงานบัญชี
4. จําแนกกลุมผูตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาการดําเนินงานของสํานักงาน

บัญชี
5. จําแนกกลุมผูตอบแบบสอบถามตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี

การวิเคราะหขอมูลจําแนกตามกลุมของผูตอบแบบสอบถามในสวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ   ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
ที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไข
ของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองจะวิเคราะหจําแนกตามกลุมของผูตอบแบบสอบถามทั้ง
5 กลุม
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ตารางท่ี 15 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามอายุ

หลักเกณฑคุณสมบัติของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขา

รวมโครงการ

ระดับอายุ
20-30 ป

( 36 ราย )
31-40 ป

( 54 ราย )
41-50 ป

( 36 ราย )
มากกวา 50 ป

( 9 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

1.สํานักงานบัญชีมีการรับทํา
บัญชีของธุรกิจ ไมนอยกวา
30 ราย

4.00 มาก 3.83 มาก 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง

2.หัวหนาสํานักงานบัญชีตอง
มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
ตรีทางการบัญชีปฏิบัติงาน
เต็มเวลา

4.00 มาก 4.67 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

3.หัวหนาสํานักงานบัญชีตอง
มีประสบการณดานการทํา
บัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป
และตองแจงการเปนผูทํา
บัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

4.00 มาก 3.83 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

4.มีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิ
ไมต่ํ ากวาปริญญาตรทาง
การบัญชีและปฏิบัติงานเต็ม
เวลา อยางนอย 1 คน

3.75 มาก 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด 3.00 ปานกลาง

5.มีการประกอบธุรกิจสํานัก
งานบัญชีมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป

3.50 มาก 4.33 มาก 4.75 มากที่สุด 3.00 ปานกลาง

6.หัวหนาสํานักงานบัญชีตอง
ไมเปนบุคคลลมละลาย 4.75 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

รวม 4.00 มาก 4.23 มาก 4.29 มาก 3.50 มาก

จากตารางที่ 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอหลักเกณฑคุณสมบัติ
ของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามระดับอายุ ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 20-30 ป เห็นวา หลักเกณฑคุณสมบัติของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปน
บุคคลลมละลาย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.75) รองลงมาไดแกสํานักงานบัญชีมีการ
รับทําบัญชีของธุรกิจ ไมนอยกวา 30 ราย  หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี
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ทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา  หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีประสบการณดานการทําบัญชี
มาแลวไมนอยกวา 5 ป และตองแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา อยูในระดับเห็น
ดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.00)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 31-40 ป เห็นวา หลักเกณฑคุณสมบัติของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมี
คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.67) รองลงมาไดแกหัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลายอยูในระดับเห็น
ดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.50) และมีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี
และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยางนอย 1 คน  และมีการประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ปอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ  4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 41-50 ปเห็นวา หลักเกณฑคุณสมบัติของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการประกอบธุรกิจสํานักงาน
บัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ปอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.75) รองลงมาไดแก
หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา
หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีประสบการณดานการทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป และตองแจงการ
เปนผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา  มีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการ
บัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยางนอย 1 คน  และหัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคล
ลมละลายอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ 4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุมากกวา 50 ป เห็นวา หลักเกณฑคุณสมบัติของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมี
คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมี
ประสบการณดานการทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป และตองแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.00)   รองลงมาไดแกสํานักงานบัญชีมีการ
รับทําบัญชีของธุรกิจ ไมนอยกวา 30 ราย  มีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการ
บัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยางนอย 1 คน และมีการประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปน
เวลาไมนอยกวา 1 ป อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง(คาเฉลี่ยดานละ 3.00)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอหลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงาน
บัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามระดับอายุ ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุตางกันมี
ความคิดเห็นตอหลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการอยูในระดับเห็น
ดวยมาก



35

ตารางท่ี 16 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตาม
ระดับการศึกษา

หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
( 72 ราย )

ปริญญาโท
( 63 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
1.สํานักงานบัญชีมีการรับทําบัญชีของธุรกิจ ไมนอยกวา 30 ราย 3.63 มาก 3.57 มาก
2.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการ

บัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา
4.38 มาก 4.43 มาก

3.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีประสบการณดานการทําบัญชีมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป และตองแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

4.25 มาก 3.86 มาก

4.มีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และ
ปฏิบัติงานเต็มเวลา อยางนอย 1 คน

4.25 มาก 4.00 มาก

5.มีการประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 4.38 มาก 3.86 มาก
6.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลาย 4.50 มากที่สุด 4.57 มากที่สุด

รวม 4.23 มาก 4.05 มาก

จากตารางที่ 16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอหลักเกณฑคุณสมบัติ
ของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เห็นวา หลักเกณฑคุณสมบัติของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปน
บุคคลลมละลายอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.50) รองลงมาไดแกหัวหนาสํานักงาน
บัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา และมีการประกอบ
ธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.25)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท เห็นวา หลักเกณฑคุณสมบัติของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปน
บุคคลลมละลายอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.57)   รองลงมาไดแกหัวหนาสํานักงาน
บัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยูในระดับเห็นดวย
มาก(คาเฉลี่ย 4.43)   และมีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และ
ปฏิบัติงานเต็มเวลา อยางนอย 1 คนอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.00)
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โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอหลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงาน
บัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามระดับการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา
ตางกันมีความคิดเห็นตอหลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการโดยรวม
อยูในระดับเห็นดวยมาก

ตารางท่ี 17 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ  จําแนกตาม
ลักษณะของสํานักงานบัญชี

หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่
มีสิทธิเขารวมโครงการ

ลักษณะของสํานักงานบัญชี
เจาของคนเดียว

( 54 ราย )
หางหุนสวน

สามัญ
( 18 ราย )

หางหุนสวนจํากัด
( 27 ราย )

บริษัทจํากัด
( 36 ราย )

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

1.สํานักงานบัญชีมีการรับทําบัญชีของ
ธุรกิจ ไมนอยกวา 30 ราย

3.83 มาก 3.50 มาก 4.00 มาก 3.00 ปานกลาง

2.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติ
งานเต็มเวลา

4.33 มาก 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด

3.หัวหนาสํานักงานบัญชีมีประสบการณ
ดานการทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป
และตองแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรม
พัฒนาธุรกิจการคา

4.17 มาก 4.00 มาก 3.33 ปานกลาง 4.50 มากที่สุด

4.มี ผูชวยผูทํ าบัญชีที่มีคุณวุฒิไมต่ํ ากว า
ปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงาน
เต็มเวลา อยางนอย 1 คน

4.00 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก 4.25 มาก

5.มีการประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมา
แลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 4.00 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก 4.25 มาก

6.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคล
ลมละลาย

4.67 มากที่สุด 4.00 มาก 4.33 มาก 4.75 มากที่สุด

รวม 4.17 มาก 4.00 มาก 4.11 มาก 4.21 มาก

จากตารางที่ 17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอหลักเกณฑคุณสมบัติ
ของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ  จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชี เปนเจาของคนเดียว เห็นวา
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หัวหนา
สํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลายอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.67)   รองลงมา
ไดแกหัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็ม
เวลา อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย  4.33) และหัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีประสบการณดาน
การทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป และตองแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย  4.17)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนสามัญ เห็นวา
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หัวหนา
สํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยูในระดับ
เห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.50)   รองลงมาไดแกหัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีประสบการณดาน
การทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป และตองแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา มี
ผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยางนอย 1
คน  มีการประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป  และหัวหนาสํานักงาน
บัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลาย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.00)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนจํากัด เห็นวา
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หัวหนา
สํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา  มีผูชวยผูทํา
บัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยางนอย 1 คน  มีการ
ประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป  และหัวหนาสํานักงานบัญชีตองไม
เปนบุคคลลมละลาย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนบริษัทจํากัด เห็นวา หลักเกณฑ
คุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หัวหนาสํานักงาน
บัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลายอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.75)   รองลงมาไดแก
หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา และ
หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีประสบการณดานการทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป และตองแจงการ
เปนผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ 4.50)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอหลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงาน
บัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ  จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มี
ลักษณะของสํานักงานบัญชี ตางกันมีความคิดเห็นตอหลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มี
สิทธิเขารวมโครงการโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก
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ตารางท่ี 18 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตาม
ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี

หลักเกณฑคุณสมบัติของ
สํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวม

โครงการ

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป

( 27 ราย )
6-10 ป

( 54 ราย )
11-20 ป

( 27 ราย )
มากกวา 20 ป

( 27 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

1.สํานักงานบัญชีมีการรับทํา
บัญชีของธุรกิจ ไมนอยกวา
30 ราย

4.33 มาก 3.33
ปาน
กลาง

3.33 ปานกลาง 3.67 มาก

2.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมี
คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี
ทางการบัญชี และปฏิบัติงาน
เต็มเวลา

4.33 มาก 4.33 มาก 4.33 มาก 4.67 มากที่สุด

3.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมี
ประสบการณดานการทําบัญชี
มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ
ตองแจงการเปนผูทําบัญชีตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

3.33 ปานกลาง 4.17 มาก 4.33 มาก 4.33 มาก

4.มีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไม
ตํ่ากวาปริญญาตรีทางบัญชีแล
ปฏิบัติงานเต็มเวลาอยางนอย
1 คน

4.67 มากที่สุด 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก

5.มีการประกอบธุรกิจสํานัก
งานบัญชีมาแลวเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป

4.33 มาก 4.17 มาก 4.33 มาก 3.67 มาก

6.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองไม
เปนบุคคลลมละลาย

4.33 มาก 4.83 มากที่สุด 4.33 มาก 4.33 มาก

รวม 4.22 มาก 4.14 มาก 4.11 มาก 4.11 มาก

จากตารางที่ 18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอหลักเกณฑคุณสมบัติ
ของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ  จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
ไดดังน้ี
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 1-5 ป เห็นวา
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีผูชวย
ผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยางนอย 1 คนอยู
ในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.67) และสํานักงานบัญชีมีการรับทําบัญชีของธุรกิจ ไมนอย
กวา 30 ราย  หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงาน
เต็มเวลา  มีการประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป  และหัวหนา
สํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลาย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 6 -10 ป เห็นวา
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หัวหนา
สํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลายอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.83) รองลงมา
ไดแกหัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็ม
เวลา อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย  4.33)   และหัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีประสบการณดาน
การทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป และตองแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา  และมี
การประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป อยูในระดับเห็นดวยมาก
(คาเฉลี่ยดานละ  4.17)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 11 -20 ป เห็นวา
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หัวหนา
สํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา หัวหนา
สํานักงานบัญชีตองมีประสบการณดานการทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป และตองแจงการเปน
ผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา มีการประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอย
กวา 1 ป และหัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลาย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย
ดานละ  4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี มากกวา 20 ป เห็น
วา หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยู
ในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.67)   และหัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีประสบการณดานการ
ทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป และตองแจงการเปนผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา และ
หัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลาย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ  4.33)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอหลักเกณฑคุณสมบัติของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ  จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี ตางกันมีความคิดเห็นตอ
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก

ตารางท่ี 19 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตาม
จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี

หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวม
โครงการ

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ต่ํากวา 30 ราย

( 45 ราย )
31-100 ราย
( 54 ราย )

101-200 ราย
( 36 ราย )

คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

1.สํานักงานบัญชีมีการรับทําบัญชีของธุรกิจ ไมนอยกวา
30 ราย 3.40 ปานกลาง 3.67 มาก 3.75 มาก

2.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
ตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา

4.60 มากที่สุด 4.33 มาก 4.25 มาก

3.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีประสบการณดานการทํา
บัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป และตองแจงการเปนผูทํา
บัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา

4.60 มากที่สุด 3.67 มาก 4.00 มาก

4.มีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการ
บัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยางนอย 1 คน

4.40 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก

5.มีการประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป

4.60 มากที่สุด 3.83 มาก 4.00 มาก

6.หัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลาย 4.60 มากที่สุด 4.33 มาก 4.75 มากที่สุด
รวม 4.37 มาก 3.97 มาก 4.13 มาก

จากตารางที่ 19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอหลักเกณฑคุณสมบัติ
ของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ  จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี ตํ่าก วา 30 ราย เห็นวา
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หัวหนา
สํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา หัวหนา
สํานักงานบัญชีตองมีประสบการณดานการทําบัญชีมาแลวไมนอยกวา 5 ป และตองแจงการเปน
ผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา  มีการประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอย
กวา 1 ป  และหัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลาย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ยดานละ 4.60)
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 31-100 ราย เห็นวา
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หัวหนา
สํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา   หัวหนา
สํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลาย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ  4.33)  และมี
ผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยางนอย 1
คนอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.00)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 101 -200 ราย เห็นวา
หลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หัวหนา
สํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลาย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย  4.75)  และหัวหนา
สํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยูในระดับ
เห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.25)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอหลักเกณฑคุณสมบัติของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ  จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีผูตอบ
แบบสอบถามที่มี จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอหลักเกณฑ
คุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก
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2.2 ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชนท่ีไดรับของสํานักงานบัญชี
ท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ

ตารางท่ี 20 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประโยชนท่ีไดรับของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ

สิทธิประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิ
เขารวมโครงการ

ระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย
(แปลผล)เห็นดวย

มากที่สุด
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
มาก

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
ปาน
กลาง

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอย

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอย
ที่สุด

จํานวน
(รอยละ)

1.หนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีมีกํา
หนดอายุ 3 ป

27
(20.00)

63
(46.70)

45
(33.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

3.87
มาก

2.กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยู
ของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชน
ทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน Website กรมพัฒ
นาธุรกิจการคา เปนตน

27
(20.00)

90
(66.70)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.07
มาก

3.การที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับ
เปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชี
นี้มีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อ
ถือและความเชื่อม่ันแกผูที่สนใจจะใชบริการ
ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพ่ิมขึ้น

36
(26.70)

81
(60.00)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.13
มาก

รวม 4.02
มาก

จากตารางที่ 20 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอประโยชนที่ไดรับของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.02)

ทั้งน้ี ประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด  ไดแก การที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา
สํานักงานบัญชีน้ีมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใช
บริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.13) รองลงมาเปนกรม
พัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยูของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดย
ผานสื่อตางๆ เชน Website กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตนอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.07)
และหนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย
3.87)
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ตารางท่ี 21 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประโยชนท่ีไดรับของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามอายุ

ประโยชนที่ไดรับของสํานักงาน
บัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ

ระดับอายุ
20-30 ป

( 36 ราย )
31-40 ป

( 54 ราย )
41-50 ป

( 36 ราย )
มากกวา 50 ป

( 9 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

1.หนังสือรับรองคุณภาพสํานัก-
งานบัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป

3.50 มาก 4.17 มาก 4.00 มาก 3.00 ปานกลาง

2.กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผย
แพรชื่อและที่อยูของสํานักงาน
บัญชี ดังกลาวใหสาธารณชน
ทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน
Website กรมพัฒนาธุรกิจการคา
เปนตน

3.75 มาก 4.33 มาก 4.25 มาก 3.00 ปานกลาง

3.การที่สํานักงานบัญชีไดรับรอง
คุณภาพเทากับเปนการรับรอง
เบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชี
นี้ มีมาตรฐานก ารทํ าง านที่ ดี
สรางความนาเชื่อถือและความ
เชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใชบริการ
ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพ่ิมขึ้น

4.25 มาก 4.17 มาก 4.25 มาก 3.00 ปานกลาง

รวม 3.83 มาก 4.22 มาก 4.17 มาก 3.00 ปานกลาง

จากตารางที่ 21 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอประโยชนที่ไดรับ
ของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามระดับอายุ ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 20-30 ป เห็นวา ประโยชนที่ได รับของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การที่สํานักงานบัญชีไดรับรอง
คุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีน้ีมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สราง
ความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพิ่มขึ้น อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.25)   รองลงมาไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยู
ของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน Website กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เปนตน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 3.75) และหนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี
มีกําหนดอายุ 3 ป อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 3.50)
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 31-40 ป เห็นวา ประโยชนที่ได รับของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพร
ชื่อ และที่อยูของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน Website กรม
พัฒนาธุรกิจการคา เปนตน อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย  4.33)   รองลงมาไดแก หนังสือ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป  และการที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับ
เปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีน้ีมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและ
ความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพิ่มขึ้นอยูในระดับเห็นดวยมาก
(คาเฉลี่ยดานละ  4.17)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 41-50 ปเห็นวา ประโยชนที่ไดรับของสํานักงาน
บัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่
อยูของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน Website กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา เปนตน และการที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลว
วา สํานักงานบัญชีน้ีมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะ
ใชบริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพิ่มขึ้นอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ  4.25)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุมากกวา 50 ป เห็นวา ประโยชนที่ไดรับของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หนังสือรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยูของสํานักงานบัญชีดังกลาว
ใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน Website กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน และ การที่
สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีน้ีมี
มาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจมีผล
ใหไดรับงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง(คาเฉลี่ยดานละ 3.00)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอประโยชนที่ไดรับของสํานักงาน
บัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามระดับอายุ  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุแตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ดังน้ี ผูมีระดับอายุ
20-30 ป  31-40 ป และ41-50 ป มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก และผูมีระดับอายุมากกวา
50 ป ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
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ตารางท่ี 22 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประโยชนท่ีไดรับของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามระดับ
การศึกษา

ประโยชนท่ีไดรับของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวม
โครงการ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
( 72 ราย )

ปริญญาโท
( 63 ราย )

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล
1.หนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป 4.00 มาก 3.71 มาก
2.กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพร ช่ือ และที่อยูของ

สํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานส่ือ
ตางๆ เชน Website กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน

4.13 มาก 4.00 มาก

3.การที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับเปนการ
รับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีนี้มีมาตรฐานการ
ทํางานที่ดี สรางความนาเช่ือถือและความเช่ือม่ันแกผูที่
สนใจจะใชบริการ ซ่ึงอาจมีผลใหไดรับงานเพ่ิมขึ้น

4.00 มาก 4.29 มาก

รวม 4.04 มาก 4.00 มาก

จากตารางที่ 22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอประโยชนที่ไดรับ
ของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เห็นวา ประโยชนที่ไดรับของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพร
ชื่อ และที่อยูของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน Website กรม
พัฒนาธุรกิจการคา เปนตน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.13)   รองลงมาไดแก หนังสือ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป และการที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับ
เปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีน้ีมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและ
ความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับเห็นดวยมาก
(คาเฉลี่ย  4.00)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท เห็นวา ประโยชนที่ไดรับของ
สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การที่สํานักงานบัญชีไดรับรอง
คุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีน้ีมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สราง
ความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพิ่มขึ้น อยูใน
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ระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.29)   รองลงมาไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยู
ของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน Website กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เปนตน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย  4.00)   และหนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี
มีกําหนดอายุ 3 ป อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 3.71)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอประโยชนที่ไดรับของสํานักงาน
บัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามระดับการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีความคิดเห็นตอประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ
โดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก

ตารางท่ี 23 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประโยชนท่ีไดรับของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามลักษณะ
ของสํานักงานบัญชี

ประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มี
สิทธิเขารวมโครงการ

ลักษณะของสํานักงานบัญชี
เจาของคนเดียว

( 54 ราย )
หางหุนสวน

สามัญ
( 18 ราย )

หางหุนสวนจํากัด
( 27 ราย )

บริษัทจํากัด
( 36 ราย )

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

1.หนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีมี
กําหนดอายุ 3 ป 3.83 มาก 3.00 ปาน

กลาง 4.33 มาก 4.00 มาก

2.กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และ
ที่อ ยูของสํานักงานบัญชีดั งกล าวใ ห
สาธารณชนทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน
Website กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน

3.83 มาก 4.50
มาก
ที่สุด 4.33 มาก 4.00 มาก

3.การที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพ
เทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา
สํานักงานบัญชีนี้มีมาตรฐานการทํางานที่
ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่น
แกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจมีผลให
ไดรับงานเพ่ิมขึ้น

4.17 มาก 4.50 มาก
ที่สุด 4.00 มาก 4.00 มาก

รวม 3.94 มาก 4.00 มาก 4.22 มาก 4.00 มาก

จากตารางที่ 23 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอประโยชนที่ไดรับ
ของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนเจาของคนเดียว เห็นวา
ประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การที่
สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีน้ีมี
มาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจมีผล
ใหไดรับงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย  4.17)   รองลงมาไดแก หนังสือรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป และกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยูของ
สํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน Website กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เปนตน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 3.83)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนสามัญ เห็นวา
ประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก กรมพัฒนา
ธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยูของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อ
ตางๆ เชน Website กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน และการที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพ
เทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีน้ีมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความ
นาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับ
เห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนจํากัด เห็นวา
ประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หนังสือ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป และกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยู
ของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน Website กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เปนตน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ  4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนบริษัทจํากัด เห็นวา ประโยชน
ที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หนังสือรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป  กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยูของ
สํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน Website กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เปนตน และการที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา
สํานักงานบัญชีน้ีมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใช
บริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ  4.00)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอประโยชนที่ไดรับของสํานักงาน
บัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มี
ลักษณะของสํานักงานบัญชี แตกตางกันมีความคิดเห็นตอประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มี
สิทธิเขารวมโครงการโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก
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ตารางท่ี 24 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประโยชนท่ีได รับของสํานักงานบัญชี ท่ีมีสิทธิ เขารวมโครงการ จําแนกตาม
ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี

ประโยชนที่ไดรับของสํานักงาน
บัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป

( 27 ราย )
6-10 ป

( 54 ราย )
11-20 ป

( 27 ราย )
มากกวา 20 ป

( 27 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

1.หนังสือรับรองสํานักงานบัญชีมี
กําหนดอายุ 3 ป 4.00 มาก 4.33 มาก 3.33 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง

2.กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผย
แพรชื่อ และที่อยูของสํานักงาน
บัญชีดังกลาวใหสาธารณชน
ทราบ โดยผานสื่อตาง ๆ เชน
Website กรมพัฒนาธุรกิจการคา
เปนตน

4.33 มาก 4.17 มาก 3.67 มาก 4.00 มาก

3.การที่สํานักงานบัญชีไดรับรอง
คุณภาพเทากับเปนการรับรอง
เบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีนี้
มีมาตรฐานการทํางานที่ดี สราง
ความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่น
แกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจ
มีผลใหไดรับงานเพ่ิมขึ้น

3.67 มาก 4.33 มาก 3.67 มาก 4.67 มากที่สุด

รวม 4.00 มาก 4.28 มาก 3.56 มาก 4.00 มาก

จากตารางที่ 24 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอประโยชนที่ไดรับ
ของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 1-5 ป เห็นวา
ประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก กรมพัฒนา
ธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยูของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อ
ตางๆ เชน Website กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย  4.33)
รองลงมาไดแก หนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป อยูในระดับเห็นดวยมาก
(คาเฉลี่ย  4.00) และการที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา
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สํานักงานบัญชีน้ีมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใช
บริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย  3.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 6 -10 ป เห็นวา
ประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก กรมพัฒนา
ธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยูของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อ
ตางๆ เชน Website กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน และการที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพ
เทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีน้ีมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความ
นาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับ
เห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 11-20 ป เห็นวา
ประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การที่
สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีน้ีมี
มาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจมีผล
ใหไดรับงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี มากกวา 20 ป
เห็นวา ประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
หัวหนาสํานักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อยู
ในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.67) รองลงมาไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ
และที่อยูของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน Website กรม
พัฒนาธุรกิจการคา เปนตน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย  4.00)  และหนังสือรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง(คาเฉลี่ย  3.33)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอประโยชนที่ไดรับของสํานักงาน
บัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชีผูตอบ
แบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอประโยชนที่
ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ โดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก
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ตารางท่ี 25 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประโยชนท่ีไดรับของสํานักงานบัญชีท่ีมีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามจํานวน
ลูกคาของสํานักงานบัญชี

ประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขา
รวมโครงการ

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ต่ํากวา 30 ราย

( 45 ราย )
31-100 ราย
( 54 ราย )

101-200 ราย
( 36 ราย )

คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

1.หนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีมีกําหนด
อายุ 3 ป 4.00 มาก 3.67 มาก 4.00 มาก

2.กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยู
ของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชน
ทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน Website กรม
พัฒนาธุรกิจการคา เปนตน

4.20 มาก 3.67 มาก 4.50 มากที่สุด

3.การที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับ
เปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชี
นี้ มี ม า ต ร ฐ า น ก า ร ทํ า ง า น ที่ ดี  ส ร า ง ค ว า ม
นาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใช
บริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพ่ิมขึ้น

4.40 มาก 3.83 มาก 4.25 มาก

รวม 4.20 มาก 3.72 มาก 4.25 มาก

จากตารางที่ 25 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอประโยชนที่ไดรับ
ของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี ตํ่ากวา 30 ราย เห็นวา
ประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การที่
สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีน้ีมี
มาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจมีผล
ใหไดรับงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.40) รองลงมาไดแก กรมพัฒนาธุรกิจ
การคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยูของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อตางๆ
เชน Website กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.20)   และหนังสือ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.00)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 31 -100 ราย เห็นวา
ประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การที่
สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา สํานักงานบัญชีน้ีมี
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มาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจมีผล
ใหไดรับงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 3.83)  และหนังสือรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยูของสํานักงานบัญชีดังกลาว
ใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อตางๆ เชน Website กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตนอยูในระดับ
เห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 3.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 101 -200 ราย เห็นวา
ประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก กรมพัฒนา
ธุรกิจการคาจะเผยแพรชื่อ และที่อยูของสํานักงานบัญชีดังกลาวใหสาธารณชนทราบ โดยผานสื่อ
ตางๆ เชน Website กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.50)
รองลงมาไดแกการที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา
สํานักงานบัญชีน้ีมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใช
บริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.25) และหนังสือรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีมีกําหนดอายุ 3 ป อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.00)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอประโยชนที่ไดรับของสํานักงาน
บัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มี
จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชี
ที่มีสิทธิเขารวมโครงการ โดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก
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2.3  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

ตารางท่ี 26 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความ
รับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย
(แปลผล)เห็นดวย

มากที่สุด
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
มาก

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
ปานกลาง
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
นอย

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอยที่สุด
จํานวน

(รอยละ)
1.1 ความมุงมั่นของผูบริหาร

ผูบริหารระดับสูงตองแสดงหลักฐานความ
มุงมั่น ในการพัฒนาและการนําระบบคุณภาพ
สํานักงานบัญชีไปปฏิบัติ รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิผลอยางตอเนื่องโดย

1.1.1 สื่ อ สา รภา ยใ นสํ า นัก ง าน บัญ ชีถึ ง
ความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานการ
บัญชีในดานการจัดทําบัญชี และจรรยา บรรณ
ความตองการของลูกคา กฎระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี

36
(26.70)

90
(66.70)

0
(6.60)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.20
มาก

1.1.2 มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ 18
(13.30)

117
(86.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.13
มาก

1.1.3 มีการจัดทําแผนธุรกิจ 18
(13.30)

81
(60.00)

27
(20.00)

9
(6.70)

0
(0.00)

3.80
มาก

1.1.4 มีการติดตาม ตรวจสอบ 27
(20.00)

180
(80.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.20
มาก

1.1.5 มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียง พอ 45
(33.30)

81
(60.00)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.27
มาก

1.2 การใหความสําคัญแกลูกคา มีการจะสงเสริม
ความพึงพอใจของลูกคาและตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยว ของกับวิชาชีพ
บัญชี มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ

45
(33.30)

81
(60.00)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.27
มาก

1.3 นโยบายคุณภาพ ผูบริหารระดับสูงตองทําให
มั่นใจวานโยบายคุณภาพ

1.3.1 เหมาะสมกับจุดประสงคของ สํ า
นักงานบัญชี

27
(20.00)

108
(80.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.20
มาก
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ตาราง 26 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความ
รับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี (ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย
(แปลผล)เห็นดวย

มากที่สุด
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
มาก

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
ปานกลาง
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
นอย

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอยที่สุด
จํานวน

(รอยละ)
1.3.2 มีความมุ งมั่นที่ จะดํ า เนินการใ ห

เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการ
บัญชี และจรรยาบรรณ และปรับปรุงประ สิทธิผล
ของระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง

45
(33.30)

81
(60.00)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.27
มาก

1.3.3 เปนกรอบในการจัดทําแผนธุรกิจ 18
(13.30)

81
(60.00)

18
(13.30)

18
(13.30)

0
(0.00)

3.73
มาก

1.3.4 ไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายใน
สํานักงานบัญชี

45
(33.30)

81
(60.00)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.27
มาก

1.3.5 ไ ด มี ก า ร ท บ ท ว น ใ ห เ ห ม า ะ ส ม
ตลอดเวลา

27
(20.00)

90
(66.70)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.07
มาก

1.4 การวางแผนธุรกิจ สํานักงานบัญชีตองกําหนด
และจัดทําแผนธุรกิจ และแผนการเงินประจําปเปน
ลายลักษณอักษร

27
(20.00)

90
(66.70)

0
(0.00)

9
(6.70)

9
(6.70)

3.87
มาก

1.5 ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และการสื่อสาร
1.5.1 มีการกําหนดหนาที่และความรับ ผิด

ชอบของพนักงานเปนลายลักษณอักษรและได
สื่อสารใหทราบโดยทั่วถึงทั้งสํานัก งานบัญชี

36
(26.70)

99
(73.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.27
มาก

1.5.2 มีการสื่อสารในสํานักงานบัญชีดวย
วิธีการที่เหมาะสม และคํานึงถึงประ สิทธิผลของ
ระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี

36
(26.70)

90
(66.70)

9
6.60

0
(0.00)

0
(0.00)

4.20
มาก

1.5.3 มีการทบทวนการบริหารงานของ
สํานักงานบัญชีอยางสม่ําเสมอ และตองมีการเก็บ
บันทึกผลการทบทวน

27
(20.00)

108
(80.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.20
มาก

1.6 การใหความรวมมือกับภาครัฐ ในดานการ
กํากับดูแลและการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนจากภาครัฐสูลูกคา

27
(20.00)

90
(66.70)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.07
มาก

รวม 4.13
มาก
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จากตารางที่ 26 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของ
สํานักงานบัญชี โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.13)

ทั้งน้ี ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก การใหความสําคัญ
แกลูกคา มีการจะสงเสริมความพึงพอใจของลูกคาและตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ นโยบายผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ และ
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง ไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายใน
สํานักงานบัญชี  และมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานเปนลายลักษณอักษร
และได สื่อสารใหทราบโดยทั่วถึงทั้งสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ
4.27)
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ตารางท่ี 27 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี จําแนกตามอายุ

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับอายุ
20-30 ป

( 36 ราย )
31-40 ป

( 54 ราย )
41-50 ป

( 36 ราย )
มากกวา 50 ป

( 9 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

1.1 ความมุงมั่นของผูบริหาร
ผูบริหารระดับสูงตองแสดงหลักฐานความมุงมั่น ในการพัฒนาและการนําระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี

ไปปฏิบัติ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิผลอยางตอเนื่องโดย
1.1.1 สื่อสารภายในสํานักงานบัญชีถึงความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานการบัญชีในดานการ

จัดทําบัญชี และจรรยาบรรณ ความตองการของลูกคา กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี

4.25 มาก 4.17 มาก 4.25 มาก 4.12 มาก

1.1.2 มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ 4.00 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก
1.1.3 มีการจัดทําแผนธุรกิจ 3.75 มาก 4.00 มาก 3.75 มาก 3.00 มาก
1.1.4 มีการติดตาม ตรวจสอบ 4.00 มาก 4.33 มาก 4.25 มาก 4.00 มาก
1.1.5 มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ 4.25 มาก 4.00 มาก 4.75 มากที่สุด 4.00 มาก

1.2 การใหความสําคัญแกลูกคา มีการจะสงเสริมความพึงพอใจของลูกคาและตองเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

1.3 นโยบายคุณภาพ ผูบริหารระดับสูงตองทําใหมั่นใจวานโยบายคุณภาพ
1.3.1 เหมาะสมกับจุดประสงคของสํานักงานบัญชี 4.25 มาก 4.17 มาก 4.25 มาก 4.00 มาก

1.3.2 มีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และจรรยา
บรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง 4.25 มาก 4.17 มาก 4.50 มากที่สุด 4.12 มาก
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ตารางท่ี 27 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ  ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํา นักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี  จําแนกตามอายุ (ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับอายุ
20-30 ป

( 36 ราย )
31-40 ป

( 54 ราย )
41-50 ป

( 36 ราย )
มากกวา 50 ป

( 9 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

1.3.3 เปนกรอบในการจัดทําแผนธุรกิจ 4.25 มาก 4.17 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก
1.3.4 ไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายในสํานักงานบัญชี 3.75 มาก 3.83 มาก 3.75 มาก 3.00 ปานกลาง

1.3.5 ไดมีการทบทวนใหเหมาะสมตลอดเวลา 4.50 มากที่สุด 4.17 มาก 4.50 มากที่สุด 3.00 ปานกลาง

1.4 การวางแผนธุรกิจ สํานักงานบัญชีตองกําหนดและจัดทําแผนธุรกิจ และแผนการเงินประจําปเปนลายลักษณ
อักษร 4.00 มาก 4.17 มาก 4.25 มาก 3.00 ปานกลาง

1.5 ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และการสื่อสาร
1.5.1 มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานเปนลายลักษณอักษรและได สื่อสารใหทราบโดย

ทั่วถึงทั้งสํานักงานบัญชี
4.00 มาก 3.83 มาก 3.75 มาก 4.00 มาก

1.5.2 มีการสื่อสารในสํานักงานบัญชีดวยวิธีการที่เหมาะสม และคํานึงถึงประสิทธิผลของระบบคุณภาพสํานัก
งานบัญชี 4.00 มาก 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด 4.12 มาก

1.5.3 มีการทบทวนการบริหารงานของสํานักงานบัญชีอยางสม่ําเสมอ และตองมีการเก็บบันทึกผลการทบทวน 4.25 มาก 4.17 มาก 4.25 มาก 4.00 มาก
1.6 การใหความรวมมือกับภาครัฐ ในดานการกํากับดูแลและการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนจากภาครัฐสู
ลูกคา 4.00 มาก 4.33 มาก 4.25 มาก 4.00 มาก

รวม 4.13 มาก 4.14 มาก 4.25 มาก 3.75 มาก
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จากตารางที่ 27 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของ
สํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับอายุ ไดดังน้ี
ผู ตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 20-30 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การใหความสําคัญแกลูกคา มีการจะสงเสริมความพึงพอใจของลูกคาและ
ตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และ
จรรยาบรรณ และนโยบายผูบริหารไดมีการทบทวนใหเหมาะสมตลอดเวลา อยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.50) และสื่อสารภายในสํานักงานบัญชีถึงความสําคัญในการดําเนินการตาม
มาตรฐานการบัญชีในดานการจัดทําบัญชี และจรรยาบรรณ ความตองการของลูกคา กฎระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี   นโยบายคุณภาพ ผูบริหารระดับสูงตองทําใหมั่นใจวา
นโยบายคุณภาพ เหมาะสมกับจุดประสงคของสํานักงานบัญชี     มีความมุงมั่นที่จะดําเนินการให
เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผล
ของระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง และมีการทบทวนการบริหารงานของสํานักงานบัญชีอยาง
สม่ําเสมอ และตองมีการเก็บบันทึกผลการทบทวน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ  4.25)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 31-40 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ  มีการติดตาม ตรวจสอบ  มีการสื่อสารใน
สํานักงานบัญชีดวยวิธีการที่เหมาะสม และคํานึงถึงประสิทธิผลของระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี
และการใหความรวมมือกับภาครัฐ ในดานการกํากับดูแลและการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนจากภาครัฐสูลูกคา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 41-50 ปเห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย
4.75)    และการใหความสําคัญแกลูกคา มีการจะสงเสริมความพึงพอใจของลูกคาและตองเปนไป
ตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ   มี
ความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย มา ตรฐานการบัญชี และ
จรรยาบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง  เปนกรอบในการจัดทํา
แผนธุรกิจ  ไดมีการทบทวนใหเหมาะสมตลอดเวลา  อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ
4.50)
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุมากกวา 50 ป เห็นวาขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สื่อสารภายในสํานักงานบัญชีถึงความสําคัญในการ
ดําเนินการตามมาตรฐานการบัญชีในดานการจัดทําบัญชี และจรรยาบรรณ ความตองการของลูกคา
กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี    มีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบ
คุณภาพอยางตอเน่ือง  และมีการสื่อสารในสํานักงานบัญชีดวยวิธีการที่เหมาะสม และคํานึงถึง
ประสิทธิผลของระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ 4.12)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี
จําแนกตามระดับอายุ  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอหลักเกณฑ
คุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการอยูในระดับเห็นดวยมาก
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ตารางท่ี 28 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
( 72 ราย )

ปริญญาโท
( 63 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
1.1 ความมุงมั่นของผูบริหาร

ผูบริหารระดับสูงตองแสดงหลักฐานความมุงมั่น ในการพัฒนาและการ
นําระบบคุณภาพสํานักงานบัญชีไปปฏิบัติ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิ
ผลอยางตอเนื่องโดย

1.1.1 สื่อสารภายในสํานักงานบัญชีถึงความสําคัญในการดําเนินการ
ตามมาตรฐานการบัญชีในดานการจัดทําบัญชี และจรรยาบรรณ ความ
ตองการของลูกคา กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี

4.25 มาก 4.14 มาก

1.1.2 มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ 4.00 มาก 4.29 มาก
1.1.3 มีการจัดทําแผนธุรกิจ 4.00 มาก 3.57 มาก
1.1.4 มีการติดตาม ตรวจสอบ 4.13 มาก 4.29 มาก
1.1.5 มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ 4.25 มาก 4.29 มาก

1.2 การใหความสําคัญแกลูกคา มีการจะสงเสริมความพึงพอใจของลูกคา
และตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ

4.00 มาก 4.57 มากที่สุด

1.3 นโยบายคุณภาพ ผูบริหารระดับสูงตองทําใหมั่นใจวานโยบายคุณ
ภาพ

1.3.1 เหมาะสมกับจุดประสงคของสํานักงานบัญชี
4.13 มาก 4.29 มาก

1.3.2 มีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผล
ของระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง

4.00 มาก 4.57 มากที่สุด

1.3.3 เปนกรอบในการจัดทําแผนธุรกิจ 4.00 มาก 3.43 มาก
1.3.4 ไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายในสํานักงานบัญชี 4.25 มาก 4.29 มาก
1.3.5 ไดมีการทบทวนใหเหมาะสมตลอดเวลา 4.00 มาก 4.14 มาก
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ตารางท่ี 28 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา
(ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
( 72 ราย )

ปริญญาโท
( 63 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
1.4 การวางแผนธุรกิจ สํานักงานบัญชีตองกําหนดและจัดทําแผนธุรกิจ

และแผนการเงินประจําปเปนลายลักษณอักษร 4.25 มาก 3.43 มาก

1.5 ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และการสื่อสาร
1.5.1 มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานเปนลาย

ลักษณอักษรและได สื่อสารใหทราบโดยทั่วถึงทั้งสํานักงานบัญชี
4.38 มาก 4.14 มาก

1.5.2 มีการสื่อสารในสํานักงานบัญชีดวยวิธีการที่เหมาะสม และ
คํานึงถึงประสิทธิผลของระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี 4.13 มาก 4.29 มาก

1.5.3 มีการทบทวนการบริหารงานของสํานักงานบัญชีอยางสม่ํา
เสมอ และตองมีการเก็บบันทึกผลการทบทวน 4.25 มาก 4.14 มาก

1.6 การใหความรวมมือกับภาครัฐ ในดานการกํากับดูแลและการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนจากภาครัฐสูลูกคา 4.13 มาก 4.00 มาก

รวม 4.13 มาก 3.85 มาก

จากตารางที่ 28 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของ
สํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และการสื่อสาร  มีการ
กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานเปนลายลักษณอักษรและได สื่อสารใหทราบโดย
ทั่วถึงทั้งสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.38) และสื่อสารภายในสํานักงานบัญชี
ถึงความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานการบัญชีในดานการจัดทําบัญชี และจรรยาบรรณ
ความตองการของลูกคา กฎระเบียบ และกฎหมายที่เ กี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มีการจัดสรร
ทรัพยากรอยางเพียงพอ   ไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายในสํานักงานบัญชี  การวางแผนธุรกิจ
สํานักงานบัญชีตองกําหนดและจัดทําแผนธุรกิจ และแผนการเงินประจําปเปนลายลักษณอักษร  มี
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การทบทวนการบริหารงานของสํานักงานบัญชีอยางสม่ําเสมอ และตองมีการเก็บบันทึกผลการ
ทบทวน อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ 4.25)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิ จการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การใหความสําคัญแกลูกคา มีการจะสงเสริมความพึงพอใจ
ของลูกคาและตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการ
บัญชี และจรรยาบรรณ  และมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง อยู
ในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ 4.57)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี
จําแนกตามระดับการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของ
ผูบริหารของสํานักงานบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก



ตารางท่ี 29 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลักษณะของสํานักงานบัญชี
เจาของคนเดียว

( 54 ราย )
หางหุนสวนสามัญ

( 18 ราย )
หางหุนสวนจํากัด

( 27 ราย )
บริษัทจํากัด
( 36 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
1.1 ความมุงมั่นของผูบริหาร

ผูบริหารระดับสูงตองแสดงหลักฐานความมุงมั่น ในการพัฒนาและการนําระบบคุณภาพสํานัก
งานบัญชีไปปฏิบัติ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิผลอยางตอเนื่องโดย

1.1.1 สื่อสารภายในสํานักงานบัญชีถึงความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานการบัญชี
ในดานการจัดทําบัญชี และจรรยาบรรณ ความตองการของลูกคา กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับวิชาชีพบัญชี

4.33 มาก 4.50 มากท่ีสุด 3.67 มาก 4.25 มาก

1.1.2 มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ 4.00 มาก 4.57 มากท่ีสุด 4.33 มาก 4.00 มาก
1.1.3 มีการจัดทําแผนธุรกิจ 3.83 มาก 4.50 มากท่ีสุด 3.33 ปานกลาง 3.75 มาก
1.1.4 มีการติดตาม ตรวจสอบ 4.00 มาก 4.57 มากท่ีสุด 4.33 มาก 4.25 มาก
1.1.5 มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ 4.33 มาก 4.50 มากท่ีสุด 3.67 มาก 4.50 มากท่ีสุด

1.2 การใหความสําคัญแกลูกคา มีการจะสงเสริมความพึงพอใจของลูกคาและตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ

4.33 มาก 4.57 มากท่ีสุด 4.00 มาก 4.25 มาก

1.3 นโยบายคุณภาพ ผูบริหารระดับสูงตองทําใหมั่นใจวานโยบายคุณภาพ
1.3.1 เหมาะสมกับจุดประสงคของสํานักงานบัญชี

4.17 มาก 4.50 มากท่ีสุด 4.00 มาก 4.25 มาก
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ตารางท่ี 29 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี  จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี (ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลักษณะของสํานักงานบัญชี
เจาของคนเดียว

( 54 ราย )
หางหุนสวนสามัญ

( 18 ราย )
หางหุนสวนจํากัด

( 27 ราย )
บริษัทจํากัด
( 36 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
1.3.2 มีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการ

บัญชี และจรรยาบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง
4.00 มาก 4.50 มากท่ีสุด 4.33 มาก 4.50 มากท่ีสุด

1.3.3 เปนกรอบในการจัดทําแผนธุรกิจ 4.00 มาก 4.00 มาก 3.33 ปานกลาง 3.50 มาก
1.3.4 ไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายในสํานักงานบัญชี 4.50 มากท่ีสุด 4.50 มากท่ีสุด 4.00 มาก 4.00 มาก
1.3.5 ไดมีการทบทวนใหเหมาะสมตลอดเวลา 4.17 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก

1.4 การวางแผนธุรกิจ สํานักงานบัญชีตองกําหนดและจัดทําแผนธุรกิจ และแผนการเงินประจําป
เปนลายลักษณอักษร

4.17 มาก 4.50 มากท่ีสุด 3.00 ปานกลาง 3.75 มาก

1.5 ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และการสื่อสาร
1.5.1 มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานเปนลายลักษณอักษรและได

สื่อสารใหทราบโดยทั่วถึงทั้งสํานักงานบัญชี
4.33 มาก 4.50 มากท่ีสุด 4.00 มาก 4.25 มาก

1.5.2 มีการสื่อสารในสํานักงานบัญชีดวยวิธีการที่เหมาะสม และคํานึงถึงประสิทธิผลของ
ระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี

4.17 มาก 4.50 มากท่ีสุด 4.00 มาก 4.25 มาก

1.5.3 มีการทบทวนการบริหารงานของสํานักงานบัญชีอยางสม่ําเสมอ และตองมีการเก็บบัน
ทึกผล

4.17 มาก 4.50 มากท่ีสุด 4.00 มาก 4.25 มาก

1.6 การใหความรวมมือกับภาครัฐ ในดานการกํากับดูแลและการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประ
โยชนจากภาครัฐสูลูกคา

4.00 มาก 4.50 มากท่ีสุด 4.00 มาก 4.00 มาก

รวม 4.16 มาก 4.45 มากท่ีสุด 3.87 มาก 4.11 มาก
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จากตารางที่ 29 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของ
สํานักงานบัญชี จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนเจาของคนเดียว เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของ
ผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายใน
สํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.50)  รองลงมาไดแก  สื่อสารภายใน
สํานักงานบัญชีถึงความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานการบัญชีในดานการจัดทําบัญชี และ
จรรยาบรรณ ความตองการของลูกคา กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี   มีการ
จัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ     การใหความสําคัญแกลูกคา มีการจะสงเสริมความพึงพอใจของ
ลูกคาและตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี
และจรรยาบรรณ และมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานเปนลายลักษณอักษร
และได สื่อสารใหทราบโดยทั่วถึงทั้งสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ
4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนสามัญ เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของ
ผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ  มีการติดตาม
ตรวจสอบ  และมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการ
บัญชี และจรรยาบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง  อยูในระดับเห็น
ดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ  4.57)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนจํากัด เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของ
ผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ  มีการติดตาม
ตรวจสอบ  และมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการ
บัญชี และจรรยาบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง  อยูในระดับเห็น
ดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนบริษัทจํากัด เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของ
ผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ และ มี
ความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และ
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จรรยาบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง อยูในระดับเห็นดวยมาก
ที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ  4.50)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี
ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะของสํานักงานบัญชี แตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของ
สํานักงานบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก



ตารางท่ี 30 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป

( 27 ราย )
6-10 ป

( 54 ราย )
11-20 ป

( 27 ราย )
มากกวา 20 ป

( 27 ราย )
คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล

1.1 ความมุงมั่นของผูบริหาร
ผูบริหารระดับสูงตองแสดงหลักฐานความมุงมั่น ในการพัฒนาและการนําระบบคุณภาพสํานักงาน

บัญชีไปปฏิบัติ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิผลอยางตอเนื่องโดย
1.1.1 สื่อสารภายในสํานักงานบัญชีถึงความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานการบัญชีใน

ดานการจัดทําบัญชี และจรรยาบรรณ ความตองการของลูกคา กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพบัญชี

4.00 มาก 4.00 มาก 4.37 มาก 4.67 มากที่สุด

1.1.2 มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ 4.00 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก
1.1.3 มีการจัดทําแผนธุรกิจ 4.00 มาก 3.67 มาก 3.33 มาก 4.33 มาก
1.1.4 มีการติดตาม ตรวจสอบ 4.43 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก
1.1.5 มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ 4.43 มาก 4.00 มาก 4.37 มาก 4.67 มากที่สุด

1.2 การใหความสําคัญแกลูกคา มีการจะสงเสริมความพึงพอใจของลูกคาและตองเปนไปตามขอ
กําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ 4.00 มาก 4.17 มาก 4.33 มาก 4.67 มากที่สุด

1.3 นโยบายคุณภาพ ผูบริหารระดับสูงตองทําใหมั่นใจวานโยบายคุณภาพ
1.3.1 เหมาะสมกับจุดประสงคของสํานักงานบัญชี 4.33 มาก 4.17 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก
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ตารางท่ี 30 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี  จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี (ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป

( 27 ราย )
6-10 ป

( 54 ราย )
11-20 ป

( 27 ราย )
มากกวา 20 ป

( 27 ราย )
คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล

1.3.2 มีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ
และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง

4.43 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก

1.3.3 เปนกรอบในการจัดทําแผนธุรกิจ 4.00 มาก 3.33 ปานกลาง 3.67 มาก 4.33 มาก
1.3.4 ไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายในสํานักงานบัญชี 4.43 มาก 4.17 มาก 4.00 มาก 4.67 มากท่ีสุด
1.3.5 ไดมีการทบทวนใหเหมาะสมตลอดเวลา 4.00 มาก 4.17 มาก 3.67 มาก 4.33 มาก

1.4 การวางแผนธุรกิจ สํานักงานบัญชีตองกําหนดและจัดทําแผนธุรกิจ และแผนการเงินประจําปเปนลายลักษณ
อักษร

4.33 มาก 3.17 ปานกลาง 4.33 มาก 4.33 มาก

1.5 ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และการสื่อสาร
1.5.1 มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานเปนลายลักษณอักษรและได สื่อสารใหทราบโดย

ทั่วถึงทั้งสํานักงานบัญชี
4.33 มาก 4.00 มาก 4.67 มากท่ีสุด 4.33 มาก

1.5.2 มีการสื่อสารในสํานักงานบัญชีดวยวิธีการที่เหมาะสม และคํานึงถึงประสิทธิผลของระบบคุณภาพสํานัก
งานบัญชี

4.33 มาก 3.83 มาก 4.33 มาก 4.67 มากท่ีสุด

1.5.3 มีการทบทวนการบริหารงานของสํานักงานบัญชีอยางสม่ําเสมอ และตองมีการเก็บบันทึกผลการทบทวน 4.33 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก 4.33 มาก
1.6 การใหความรวมมือกับภาครัฐ ในดานการกํากับดูแลและการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนจากภาครัฐสู
ลูกคา

4.33 มาก 4.00 มาก 3.67 มาก 4.33 มาก

รวม 4.22 มาก 3.96 มาก 4.06 มาก 4.44 มาก
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จากตารางที่ 30 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของ
สํานักงานบัญชี จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 1-5 ป เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของ
ผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการติดตาม ตรวจสอบ  มีการจัดสรร
ทรัพยากรอยางเพียงพอ  มีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง
และไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายในสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดาน
ละ 4.43)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 6 -10 ป เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของ
ผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ  มีการติดตาม
ตรวจสอบ และมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการ
บัญชี และจรรยาบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง อยูในระดับเห็น
ดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 11-20 ป เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของ
ผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของ
พนักงานเปนลายลักษณอักษรและได สื่อสารใหทราบโดยทั่วถึงทั้งสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็น
ดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.67)  รองลงมาไดแก สื่อสารภายในสํานักงานบัญชีถึงความสําคัญในการ
ดําเนินการตามมาตรฐานการบัญชีในดานการจัดทําบัญชี และจรรยาบรรณ ความตองการของลูกคา
กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี    และมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพออยู
ในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.37)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี มากกวา 20 ป
เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความ
รับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สื่อสารภายในสํานักงานบัญชี
ถึงความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานการบัญชีในดานการจัดทําบัญชี และจรรยาบรรณ
ความตองการของลูกคา กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี   มีการจัดสรร
ทรัพยากรอยางเพียงพอ  การใหความสําคัญแกลูกคา มีการจะสงเสริมความพึงพอใจของลูกคาและ
ตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และ
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จรรยาบรรณ  ไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายในสํานักงานบัญชี  และมีการสื่อสารใน
สํานักงานบัญชีดวยวิธีการที่เหมาะสม และคํานึงถึงประสิทธิผลของระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ 4.67)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี
จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนิ นงาน
ของสํานักงานบัญชีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชีโดยรวม อยูในระดับ
เห็นดวยมาก



ตารางท่ี 31 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ตํ่ากวา 30 ราย

( 45 ราย )
31-100 ราย
( 54 ราย )

101-200 ราย
( 36 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
1.1 ความมุงมั่นของผูบริหาร

ผูบริหารระดับสูงตองแสดงหลักฐานความมุงมั่น ในการพัฒนาและการนําระบบคุณภาพสํานักงานบัญชีไป
ปฏิบัติ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิผลอยางตอเนื่องโดย

1.1.1 สื่อสารภายในสํานักงานบัญชีถึงความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานการบัญชีในดานการจัดทํา
บัญชี และจรรยาบรรณ ความตองการของลูกคา กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี

4.20 มาก 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด

1.1.2 มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ 4.20 มาก 4.00 มาก 4.25 มาก
1.1.3 มีการจัดทําแผนธุรกิจ 3.60 มาก 3.83 มาก 4.00 มาก
1.1.4 มีการติดตาม ตรวจสอบ 4.20 มาก 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด
1.1.5 มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ 4.00 มาก 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด

1.2 การใหความสําคัญแกลูกคา มีการจะสงเสริมความพึงพอใจของลูกคาและตองเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ 4.33 มาก 4.17 มาก 4.50 มากที่สุด

1.3 นโยบายคุณภาพ ผูบริหารระดับสูงตองทําใหมั่นใจวานโยบายคุณภาพ
1.3.1 เหมาะสมกับจุดประสงคของสํานักงานบัญชี 4.00 มาก 4.00 มาก 4.75 มากที่สุด
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ตารางท่ี 31 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอกําหนดการรับรองคุ ณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี (ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ตํ่ากวา 30 ราย

( 45 ราย )
31-100 ราย
( 54 ราย )

101-200 ราย
( 36 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
1.3.2 มีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และจรรยา

บรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง 4.40 มาก 3.83 มาก 4.75 มากที่สุด

1.3.3 เปนกรอบในการจัดทําแผนธุรกิจ 3.00 ปานกลาง 3.83 มาก 4.50 มากที่สุด
1.3.4 ไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายในสํานักงานบัญชี 4.00 มาก 4.17 มาก 4.75 มากที่สุด
1.3.5 ไดมีการทบทวนใหเหมาะสมตลอดเวลา 3.80 มาก 3.83 มาก 4.75 มากที่สุด

1.4 การวางแผนธุรกิจ สํานักงานบัญชีตองกําหนดและจัดทําแผนธุรกิจ และแผนการเงินประจําปเปนลายลักษณ
อักษร 3.20 มาก 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด

1.5 ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และการสื่อสาร
1.5.1 มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานเปนลายลักษณอักษรและได สื่อสารใหทราบโดย

ทั่วถึงทั้งสํานักงานบัญชี
4.33 มาก 4.17 มาก 4.50 มากที่สุด

1.5.2 มีการสื่อสารในสํานักงานบัญชีดวยวิธีการที่เหมาะสม และคํานึงถึงประสิทธิผลของระบบคุณภาพสํานัก
งานบัญชี 4.20 มาก 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด

1.5.3 มีการทบทวนการบริหารงานของสํานักงานบัญชีอยางสม่ําเสมอ และตองมีการเก็บบันทึกผลการทบทวน 4.20 มาก 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด
1.6 การใหความรวมมือกับภาครัฐ ในดานการกํากับดูแลและการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนจากภาครัฐ
สูลูกคา 4.20 มาก 3.67 มาก 4.50 มากที่สุด

รวม 3.98 มาก 3.99 มาก 4.52 มากท่ีสุด
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จากตารางที่ 31 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของ
สํานักงานบัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี ตํ่ากวา 30 ราย เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของ
ผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบ
คุณภาพอยางตอเน่ือง อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.40)  และการใหความสําคัญแกลูกคา มี
การจะสงเสริมความพึงพอใจของลูกคาและตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ  และมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานเปนลายลักษณอักษรและได สื่อสารใหทราบโดยทั่วถึงทั้งสํานักงานบัญชี  อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 31-100 ราย เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของ
ผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.33)   และการใหความสําคัญแกลูกคา มีการจะสงเสริมความพึงพอใจ
ของลูกคาและตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการ
บัญชี และจรรยาบรรณ  ไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายในสํานักงานบัญชี  มีการกําหนดหนาที่
และความรับผิดชอบของพนักงานเปนลายลักษณอักษรและได สื่อสารใหทราบโดยทั่วถึงทั้ง
สํานักงานบัญชี  อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ  4.17)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 101-200 ราย เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของ
ผูบริหารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก นโยบายคุณภาพ ผูบริหารระดับสูงตองทําให
มั่นใจวานโยบายคุณภาพ เหมาะสมกับจุดประสงคของสํานักงานบัญชี      มีความมุงมั่นที่จะ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ และ
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง         ไดมีการสื่อสารและเปนที่เขาใจภายใน
สํานักงานบัญชี  ไดมีการทบทวนใหเหมาะสมตลอดเวลา  อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  (คาเฉลี่ย
ดานละ  4.75)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี
จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงาน
บัญชีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
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ธุรกิจการคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชีโดยรวมแตกตางกันดังน้ี ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี ตํ่ากวา 30 ราย และ 31-100 ราย มีความเห็นอยู
ในระดับเห็นดวยมาก และผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 101-200 ราย
ความเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด

ตารางท่ี 32 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย
(แปลผล)เห็นดวย

มากที่สุด
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
มาก

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
ปานกลาง

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอย

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอยที่สุด
จํานวน

(รอยละ)
2.1 ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยง
ธรรม และความซื่อสัตยสุจริต

2.1.1 มีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบ
ถวน เพียงพอ เปนปจจุบัน สะทอนภาพที่แท
จริงภายในเวลาที่เหมาะสม ไมปกปดขอเท็จ
จริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัน

36
(26.70)

99
(73.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.27
มาก

2.1.2 มีการปฏิบัติงานดวยความเปนอิสระ
สามารถตัดสินใจโดยไมอยูภายใตอิทธิพลใด
ๆ ซึ่งอยูภายใตกรอบวิชาชีพในดานการจัดทํา
บัญชี เพ่ือใหผลงานของผูประกอบวิชาชีพใน
ดานการจัดทําบัญชีเปนที่เชื่อถือได

36
(26.70)

81
(60.00)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.13
มาก

2.1.3 มีความเปนกลางในการใชดุลยพินิจ
ในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความมีอคติ
ความลําเอียง

18
(13.30)

99
(73.30)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.00
มาก

2.1.4 มีการประพฤติตรง จริงใจ ไมคดโกง
ไมหลอกลวง ปฏิบัติงานตรงตามความเปน
จริง ความซื่อตรงตอวิชาชีพในดานการจัดทํา
บัญชี

36
(26.70)

81
(60.00)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.13
มาก

2.2 ความรูความสามารถและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน

2.2.1 ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองใช
ความรูความสามารถและความชํานาญในวิชา
ชีพในดานการจัดทําบัญชี

63
(46.70)

72
(53.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.47
มาก
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ตารางท่ี 32 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี (ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย
(แปลผล)เห็นดวย

มากที่สุด
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
มาก

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
ปานกลาง

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอย

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอยที่สุด
จํานวน

(รอยละ)
2.2.2 ผูทําบัญชีตองวางแผนและควบคุม

งานจนสามารถรวบรวมขอมูลและหลักฐาน
ใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน

45
(33.30)

72
(53.30)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.20
มาก

2.2.3 ผูทําบัญชีตองศึกษาหาความรูเพ่ิม
เติมอยางตอเนื่องตลอดเวลาที่ประกอบวิชา
ชีพในดานการจัดทําบัญชี

54
(40.00)

81
(60.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.40
มาก

2.3 ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการ
รักษาความลับ

2.3.1 สํานักงานบัญชีตองรับผิดชอบตอ
งานที่ปฏิบัติโดยตองไมละทิ้งงานที่ใหบริการ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร

45
(33.30)

81
(60.00)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.27
มาก

2.3.2 ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลซึ่งถือ
เปนความลับของกิจการไปเปดเผย

63
(46.70)

72
(53.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.47
มาก

2.4 สํานักงานบัญชีตองมีความรับผิดชอบตอ
ผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลที่
สํานักงานบัญชีปฏิบัติหนาที่ให

45
(33.30)

90
(66.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.33
มาก

2.5 สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ เพ่ือรักษาชื่อเสียงแหงวิชาชีพ

63
(46.70)

72
(53.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.47
มาก

รวม 4.29
มาก

จากตารางที่ 32 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของ
สํานักงานบัญชีโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.29)

ทั้งน้ี ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ความรู
ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองใชความรู
ความสามารถและความชํานาญในวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลซึ่ง
ถือเปนความลับของกิจการไปเปดเผย และสํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อ
รักษาชื่อเสียงแหงวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.47)
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ตารางท่ี 33 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี จําแนกตามอายุ

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา

ระดับอายุ
20-30 ป

( 36 ราย )
31-40 ป

( 54 ราย )
41-50 ป

( 36 ราย )
มากกวา 50 ป

( 9 ราย )
คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล

2.1 ความโปรงใส ความเปนอิสระ
ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย
สุจริต

2.1.1 มี ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล ที่
ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ เปนปจ
จุบัน สะทอนภาพที่แทจริง ภายใน
เวลา ที่เหมาะสม ไมปกปดขอเท็จ
จริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปน
สาระสําคัญ

4.57 มากที่สุด 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

2.1.2 มีการปฏิบัติงานดวยความ
เปนอิสระ สามารถตัดสินใจโดย
ไมอยูภายใตอิทธิพลใด ๆ ซึ่งอยู
ภายใตกรอบวิชาชีพในดานการ
จัดทําบัญชี เพ่ือใหผลงานของผู
ประกอบวิชาชีพในดานการจัดทํา
บัญชีเปนที่เชื่อถือได

4.25 มาก 4.17 มาก 4.25 มาก 4.25 มาก

2.1.3 มีความเปนกลางในการใช
ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน โดย
ปราศจากความมีอคติ ความลําเอียง

4.25 มาก 4.17 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

2.1.4 มีการประพฤติตรง จริงใจ
ไมคดโกง ไมหลอกลวง ปฏิบัติ
งานตรงตามความเปนจริง ความ
ซื่อตรงตอวิชาชีพในดานการจัดทํา
บัญชี

4.50 มากที่สุด 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

2.2 ความรูความสามารถแ ล ะ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

2.2.1 ในการปฏิบัติงาน ผูทํา
บัญชีตองใชความรูความสามารถ
และความชํานาญในวิชาชีพในดาน
การจัดทําบัญชี

4.25 มาก 3.67 มาก 4.75 มากที่สุด 4.00 มาก
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ตารางท่ี 33 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี  จําแนกตามอายุ (ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา

ระดับอายุ
20-30 ป

( 36 ราย )
31-40 ป

( 54 ราย )
41-50 ป

( 36 ราย )
มากกวา 50 ป

( 9 ราย )
คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล

2.2.2 ผูทําบัญชีตองวางแผนและ
ควบคุมงานจนสามารถรวบรวม
ขอมูลและหลักฐานใหเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

4.25 มาก 3.67 มาก 4.25 มาก 4.00 มาก

2.2.3 ผู ทํ า บั ญ ชี ต อ ง ศึ ก ษ า ห า
ความรูเพ่ิมเติมอยางตอ เนื่องตลอด
เวลาที่ประกอบวิชาชีพในดานการ
จัดทําบัญชี

4.25 มาก 3.83 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

2.3 ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ
และการรักษาความลับ

2.3.1 สํานักงานบัญชีตองรับ
ผิดชอบตองานที่ปฏิบัติโดยตองไม
ละทิ้งงานที่ใหบริการโดยไมมีเหตุ
ผลอันสมควร

4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

2.3.2 ผูทําบัญชีจะตองไมนํา
ขอมูล ซึ่ ง ถือ เปนความลับของ
กิจการไปเปดเผย

4.57 มากที่สุด 4.33 มาก 4.75 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด

2.4 สํานักงานบัญชีตองมีความ
รับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุน
สวนบุคคลหรือนิติบุคคลที่สํานัก
งานบัญชีปฏิบัติหนาที่ให

4.50 มากที่สุด 4.17 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

2.5 สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ เพ่ือรักษาชื่อ
เสียงแหงวิชาชีพ

4.57 มากที่สุด 4.33 มาก 4.75 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด

รวม 4.40 มาก 4.23 มาก 4.52 มากท่ีสุด 4.20 มาก

จากตารางที่ 33 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ
ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับอายุ ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 20-30 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงาน
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บัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ เปนปจจุบัน สะทอน
ภาพที่แทจริง ภายในเวลา ที่ เหมาะสม ไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปน
สาระสําคัญ  ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลซึ่งถือเปนความลับของกิจการไปเปดเผย  สํานักงานบัญชี
ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรักษาชื่อเสียงแหงวิชาชีพ  อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ยดานละ  4.57)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 31-40 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงาน
บัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติโดยตองไมละทิ้งงานที่
ใหบริการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.50)  รองลงมาไดแก
ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลซึ่งถือเปนความลับของกิจการไปเปดเผย  สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรักษาชื่อเสียงแหงวิชาชีพ อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 41-50 ปเห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงาน
บัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองใชความรูความสามารถและความ
ชํานาญในวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลซึ่งถือเปนความลับของ
กิจการไปเปดเผย  สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรักษาชื่อเสียงแหงวิชาชีพ
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ  4.75)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุมากกวา 50 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลซึ่งถือเปนความลับของกิจการ
ไปเปดเผย  สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรักษาชื่อเสียงแหงวิชาชีพ  อยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ  5.00)  รองลงมาไดแก  มีการปฏิบัติงานดวยความเปน
อิสระ สามารถตัดสินใจโดยไมอยูภายใตอิทธิพลใด ๆ ซึ่งอยูภายใตกรอบวิชาชีพในดานการจัดทํา
บัญชี เพื่อใหผลงานของผูประกอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชีเปนที่เชื่อถือได  อยูในระดับเห็น
ดวยมาก(คาเฉลี่ย  4.25)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงาน
บัญชี จําแนกตามระดับอายุ  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดาน
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีอยูในระดับเห็นดวยมาก ยกเวน ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ
41-50 ป มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
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ตารางท่ี 34 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
( 72 ราย )

ปริญญาโท
( 63 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
2.1 ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความ
ซื่อสัตยสุจริต

2.1.1 มีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ เปน
ปจจุบัน สะทอนภาพที่แทจริง ภายในเวลา ที่เหมาะสม ไมปกปด
ขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ

4.00 มาก 4.57 มากที่สุด

2.1.2 มีการปฏิบัติงานดวยความเปนอิสระ สามารถตัดสินใจ
โดยไมอยูภายใตอิทธิพลใด ๆ ซึ่งอยูภายใตกรอบวิชาชีพในดาน
การจัดทําบัญชี เพ่ือใหผลงานของผูประกอบวิชาชีพในดานการ
จัดทําบัญชีเปนที่เชื่อถือได

4.13 มาก 4.29 มาก

2.1.3 มีความเปนกลางในการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
โดยปราศจากความมีอคติ ความลําเอียง 4.00 มาก 4.57 มากที่สุด

2.1.4 มีการประพฤติตรง จริงใจ ไมคดโกง ไมหลอกลวง ปฏิ
บัติงานตรงตามความเปนจริง ความซื่อตรงตอวิชาชีพในดานการ
จัดทําบัญชี

4.13 มาก 4.43 มาก

2.2 ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
2.2.1 ในการปฏิบัติงานผูทําบัญชีตองใชความรูความสามารถ

และความชํานาญในวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี
4.13 มาก 4.14 มาก

2.2.2 ผูทําบัญชีตองวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบ
รวมขอมูลและหลักฐานใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 4.00 มาก

2.2.3 ผูทําบัญชีตองศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี 4.00 มาก 4.29 มาก



79

ตารางท่ี 34 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี  จําแนกตามระดับการศึกษา
(ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
( 72 ราย )

ปริญญาโท
( 63 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
2.3 ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ

2.3.1 สํานักงานบัญชีตองรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติโดย
ตองไมละทิ้งงานที่ใหบริการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

4.38 มาก 4.50 มากที่สุด

2.3.2 ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลซึ่งถือเปนความลับของ
กิจการไปเปดเผย 4.25 มาก 4.29 มาก

2.4 สํานักงานบัญชีตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปน
หุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลที่สํานักงานบัญชีปฏิบัติหนาที่ให 4.25 มาก 4.57 มากที่สุด

2.5 สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือรักษา
ชื่อเสียงแหงวิชาชีพ 4.00 มาก 4.57 มากที่สุด

รวม 4.12 มาก 4.38 มาก

จากตารางที่ 34 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ
ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติโดยตองไม
ละทิ้งงานที่ใหบริการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.38) รองลงมา
ไดแก ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลซึ่งถือเปนความลับของกิจการไปเปดเผย และสํานักงา นบัญชี
ตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลที่สํานักงานบัญชีปฏิบัติ
หนาที่ให อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ  4.25)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ เปนปจจุบัน
สะทอนภาพที่แทจริง ภายในเวลา ที่เหมาะสม ไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปน
สาระสําคัญ  มีความเปนกลางในการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความมีอคติ ความ
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ลําเอียง  สํานักงานบัญชีตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลที่
สํานักงานบัญชีปฏิบัติหนาที่ให  และสํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรักษา
ชื่อเสียงแหงวิชาชีพ  อยูในระดับเห็นดวยมากมากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ  4.57)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงาน
บัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนด
ทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก



ตารางท่ี 35 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลักษณะของสํานักงานบัญชี
เจาของคนเดียว

( 54 ราย )
หางหุนสวนสามัญ

( 18 ราย )
หางหุนสวนจํากัด

( 27 ราย )
บริษัทจํากัด
( 36 ราย )

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล
2.1 ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต

2.1.1 มีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ เปนปจจุบัน สะทอนภาพที่แท
จริงภายในเวลาที่เหมาะสมไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ

4.33 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด

2.1.2 มีการปฏิบัติงานดวยความเปนอิสระ สามารถตัดสินใจโดยไมอยูภายใตอิทธิพล
ใด ๆ ซึ่งอยูภายใตกรอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี เพ่ือใหผลงานของผูประกอบวิชา
ชีพในดานการจัดทําบัญชีเปนที่เชื่อถือได

4.17 มาก 4.00 มาก 3.67 มาก 4.50 มากที่สุด

2.1.3 มีความเปนกลางในการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความมีอคติ
ความลําเอียง 4.00 มาก 4.00 มาก 3.67 มาก 4.25 มาก

2.1.4 มีการประพฤติตรง จริงใจ ไมคดโกง ไมหลอกลวง ปฏิบัติงานตรงตามความเปน
จริง ความซื่อตรงตอวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี 4.00 มาก 3.50 มาก 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด

2.2 ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
2.2.1 ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองใชความรูความสามารถและความชํานาญในวิชา

ชีพในดานการจัดทําบัญชี
4.67 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.25 มาก
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ตารางท่ี 35 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีข องกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี  จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี (ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลักษณะของสํานักงานบัญชี
เจาของคนเดียว

( 54 ราย )
หางหุนสวนสามัญ

( 18 ราย )
หางหุนสวนจํากัด

( 27 ราย )
บริษัทจํากัด
( 36 ราย )

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล
2.2.2 ผูทําบัญชีตองวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมขอมูลและหลักฐาน

ใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก 3.67 มาก 4.25 มาก

2.2.3 ผูทําบัญชีตองศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยางตอ เนื่องตลอดเวลาที่ประกอบวิชา
ชีพในดานการจัดทําบัญชี 4.67 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 4.25 มาก

2.3 ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ
2.3.1 สํานักงานบัญชีตองรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติโดยตองไมละทิ้งงานที่ใหบริการ

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
4.17 มาก 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 4.25 มาก

2.3.2 ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลซึ่งถือเปนความลับของกิจการไปเปดเผย 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด 4.25 มาก
2.4 สํานักงานบัญชีตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคล
ที่สํานักงานบัญชีปฏิบัติหนาที่ให 4.67 มากที่สุด 4.00 มาก 4.33 มาก 4.25 มาก

2.5 สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือรักษาชื่อเสียงแหงวิชาชีพ 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด 4.25 มาก
รวม 4.38 มาก 4.15 มาก 4.17 มาก 4.32 มาก
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จากตารางที่ 35 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ
ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนเจาของคนเดียว เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดาน
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองใชความรู
ความสามารถและความชํานาญในวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  ผูทําบัญชีตองศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมอยางตอ เน่ืองตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  และสํานักงานบัญชีตอง
มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลที่สํานักงานบัญชีปฏิบัติหนาที่ให
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย  4.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนสามัญ เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดาน
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองใชความรู
ความสามารถและความชํานาญในวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  ผูทําบัญชีตองศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมอยางตอ เน่ืองตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  สํานักงานบัญชีตอง
รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติโดยตองไมละทิ้งงานที่ใหบริการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรอยูในระดับ
เห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย  4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนจํากัด เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดาน
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองใชความรู
ความสามารถและความชํานาญในวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลซึ่ง
ถือเปนความลับของกิจการไปเปดเผย สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรักษา
ชื่อเสียงแหงวิชาชีพ   ระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย  4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนบริษัทจํากัด เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดาน
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน
เพียงพอ เปนปจจุบัน สะทอนภาพที่แทจริง ภายในเวลา ที่เหมาะสม ไมปกปดขอเท็จจริงหรือ
บิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ  มีการปฏิบัติงานดวยความเปนอิสระ สามารถตัดสินใจโดย
ไมอยูภายใตอิทธิพลใด ๆ ซึ่งอยูภายใตกรอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี เพื่อใหผลงานของผู
ประกอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชีเปนที่เชื่อถือได  มีการประพฤติตรง จริงใจ ไมคดโกง ไม
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หลอกลวง ปฏิบัติงานตรงตามความเปนจริง ความซื่อตรงตอวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  ระดับ
เห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย  4.50)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงาน
บัญชี จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะของสํานักงานบัญชี
แตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก

ตารางท่ี 36 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระยะเวลา
ดําเนินงานของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป

( 27 ราย )
6-10 ป

( 54 ราย )
11-20 ป

( 27 ราย )
มากกวา 20 ป

( 27 ราย )
คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล

2.1 ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความ
เที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต

2.1.1 มีการเปด เผยขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวน เพียงพอ เปนปจจุบัน สะทอน
ภาพที่แทจริง ภายในเวลา ที่เหมาะสม ไม
ปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริง
อันเปนสาระสําคัญ

4.33 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก

2.1.2 มีการปฏิบัติงานดวยความเปน
อิสระ สามารถตัดสินใจโดยไมอยูภายใต
อิทธิพลใด ๆ ซึ่งอยูภายใตกรอบวิชาชีพ
ในดานการจัดทําบัญชี เพ่ือใหผลงานของ
ผูประกอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี
เปนที่เชื่อถือได

4.33 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก

2.1.3 มีความเปนกลางในการใชดุลยพิ
นิจในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความ
มีอคติ ความลําเอียง

4.33 มาก 3.83 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก

2.1.4 มีการประพฤติตรงจริงใจไมคด
ไมหลอกลวง ปฏิบัติงานตรงตามความ
เปนจริง ความซื่อตรงตอวิชาชีพในดาน
การจัดทําบัญชี

4.33 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก 3.67 มาก
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ตารางท่ี 36 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี  จําแนกตามระ ยะเวลา
ดําเนินงานของสํานักงานบัญชี (ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป

( 27 ราย )
6-10 ป

( 54 ราย )
11-20 ป

( 27 ราย )
มากกวา 20 ป

( 27 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

2.2 ความรูความสามารถและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน

2.2.1 ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชี
ตองใชความรูความสามารถและความ
ชํานาญในวิชาชีพในดานการทําบัญชี

4.40 มาก 4.67 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.76 มากที่สุด

2.2.2 ผูทําบัญชีตองวางแผนและ
ควบคุมงานจนสามารถรวบรวมขอมูล
และหลักฐานใหเพียงพอในการปฏิบัติ
งาน

4.00 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก 4.67 มากที่สุด

2.2.3 ผูทําบัญชีตองศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติมอยางตอ เนื่องตลอดเวลาที่ประ
กอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี

4.40 มาก 4.67 มากที่สุด 4.33 มาก 4.76 มากที่สุด

2.3 ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและ
การรักษาความลับ

2.3.1 สํานักงานบัญชีตองรับผิด
ชอบตองานที่ปฏิบัติโดยตองไมละทิ้ง
งานที่ใหบริการโดยไมมีเหตุผลอันสม
ควร

4.33 มาก 4.17 มาก 4.00 มาก 4.67 มากที่สุด

2.3.2 ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูล
ซึ่งถือเปนความลับของกิจการไปเปด
เผย

4.40 มาก 4.67 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.76 มากที่สุด

2.4 สํานักงานบัญชีตองมีความรับผิด
ชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคล
หรือนิติบุคคลที่สํานักงานบัญชีปฏิบัติ
หนาที่ให

4.33 มาก 4.33 มาก 4.33 มาก 4.33 มาก

2.5 สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามกฎ
หมาย ระเบียบ เพ่ือรักษาชื่อเสียงแหง
วิชาชีพ

4.33 มาก 4.33 มาก 4.67 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด

รวม 4.32 มาก 4.30 มาก 4.30 มาก 4.42 มาก
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จากตารางที่ 36 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ
ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 1-5 ป เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดาน
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองใช
ความรูความสามารถและความชํานาญในวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  ผูทําบัญชีตองศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมอยางตอ เน่ืองตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  และผูทําบัญชี
จะตองไมนําขอมูลซึ่งถือเปนความลับของกิจการไปเปดเผย อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดาน
ละ  4.40)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 6 -10 ป เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค า ดานขอกําหนดทางดาน
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองใชความรู
ความสามารถและความชํานาญในวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  ผูทําบัญชีตองศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมอยางตอ เน่ืองตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  และผูทําบัญชีจะตองไม
นําขอมูลซึ่งถือเปนความลับของกิจการไปเปดเผย  อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ
4.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 11-20 ป เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดาน
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองใชความรู
ความสามารถและความชํานาญในวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลซึ่ง
ถือเปนความลับของกิจการไปเปดเผย  สํานักงานบัญชีตองปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรักษา
ชื่อเสียงแหงวิชาชีพ  อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ  4.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี มากกวา 20 ป
เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนด
ทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตอง
ใชความรูความสามารถและความชํานาญในวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  ผูทําบัญชีตองศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมอยางตอ เน่ืองตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี   ผูทําบัญชีจะตอง
ไมนําขอมูลซึ่งถือเปนความลับของกิจการไปเปดเผย  อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดาน
ละ  4.76)
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โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงาน
บัญชี จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลา
ดําเนินงานของสํานักงานบัญชีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงาน
บัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก

ตารางท่ี 37 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของ
สํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ตํ่ากวา 30 ราย

( 45 ราย )
31-100 ราย
( 54 ราย )

101-200 ราย
( 36 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
2.1 ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และ
ความซื่อสัตยสุจริต

2.1.1 มีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ
เปนปจจุบัน สะทอนภาพที่แทจริง ภายในเวลาที่เหมาะ
สม ไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปน
สาระสําคัญ

4.20 มาก 4.17 มาก 4.50 มากที่สุด

2.1.2 มีการปฏิบัติงานดวยความเปนอิสระ สามารถตัด
สินใจโดยไมอยูภายใตอิทธิพลใด ๆ ซึ่งอยูภายใตกรอบ
วิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี เพ่ือใหผลงานของผูประ
กอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชีเปนที่เชื่อถือได

4.00 มาก 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด

2.1.3 มีความเปนกลางในการใชดุลยพินิจในการ
ปฏิบัติงาน โดยปราศจากความมีอคติ ความลําเอียง 3.80 มาก 3.83 มาก 4.50 มากที่สุด

2.1.4 มีการประพฤติตรง จริงใจ ไมคดโกง ไมหลอก
ลวง ปฏิบัติงานตรงตามความเปนจริง ความซื่อตรงตอ
วิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี

4.40 มาก 3.83 มาก 4.25 มาก
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ตารางท่ี 37 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี  จําแนกตามจํานวนลูกคาของ
สํานักงานบัญชี (ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ตํ่ากวา 30 ราย

( 45 ราย )
31-100 ราย
( 54 ราย )

101-200 ราย
( 36 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
2.2 ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติ
งาน

2.2.1 ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองใชความรู
ความสามารถและความชํานาญในวิชาชีพในดานการ
จัดทําบัญชี

4.40 มาก 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด

2.2.2 ผูทําบัญชีตองวางแผนและควบคุมงานจนสา
มารถรวบรวมขอมูลและหลักฐานใหเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

3.80 มาก 4.17 มาก 4.75 มากที่สุด

2.2.3 ผูทําบัญชีตองศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยางตอ
เนื่องตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพในดานจัดทําบัญชี 4.20 มาก 4.33 มาก 4.75 มากที่สุด

2.3 ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความ
ลับ

2.3.1 สํานักงานบัญชีตองรับผิดชอบตองานที่ปฏิ
บัติโดยตองไมละทิ้งงานที่ใหบริการโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร

4.20 มาก 4.00 มาก 4.75 มากที่สุด

2.3.2 ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลซึ่งถือเปนความ
ลับของกิจการไปเปดเผย 4.20 มาก 4.50 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด

2.4 สํานักงานบัญชีตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผู
เปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลที่สํานักงานบัญชี
ปฏิบัติหนาที่ให

4.20 มาก 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด

2.5 สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
เพ่ือรักษาชื่อเสียงแหงวิชาชีพ 4.20 มาก 4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด

รวม 4.15 มาก 4.18 มาก 4.57 มากท่ีสุด

จากตารางที่ 37 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ
ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี ตํ่ากวา 30 ราย เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดาน



89

จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการประพฤติตรง จริงใจ ไมคดโกง ไม
หลอกลวง ปฏิบัติงานตรงตามความเปนจริง ความซื่อตรงตอวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  และ
ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชีตองใชความรู
ความสามารถและความชํานาญในวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย
ดานละ  4.40)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 31-100 ราย เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดาน
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูทําบัญชีจะตองไมนําขอมูลซึ่งถือเปน
ความลับของกิจการไปเปดเผย  และสํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรักษา
ชื่อเสียงแหงวิชาชีพ อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ  4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 101-200 ราย เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดาน
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูทําบัญชีตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
อยางตอ เน่ืองตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ
และการรักษาความลับ สํานักงานบัญชีตองรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติโดยตองไมละทิ้งงานที่
ใหบริการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  และ

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงาน
บัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของ
สํานักงานบัญชีแตกตางกันตางมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีโดยรวมแตกตาง
กันดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี ตํ่ากวา 30 ราย และ 31-100 ราย
มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก และผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงาน
บัญชี 101-200 รายมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
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ตารางท่ี 38 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย
(แปลผล)เห็นดวย

มากที่สุด
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
มาก

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
ปานกลาง

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอย

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอยที่สุด
จํานวน

(รอยละ)
3.1 สํานักงานบัญชีตองมีการกําหนดหลัก
เกณฑในการคิดคาธรรมเนียม

45
(33.30)

81
(60.00)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.27
มาก

3.2 สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําสัญญาจาง
ที่ชัดเจนและลูกคายอมรับ

54
(40.00)

63
(46.70)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.27
มาก

3.3 สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลาจัด
เก็บคาบริการที่ชัดเจน

63
(46.70)

72
(53.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.47
มาก

3.4 สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับ
เงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง

63
(46.70)

72
(53.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.47
มาก

3.5ในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงาน
บัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน ( เชน การ
นําสงภาษีของลูกคา การนําสงเงินสมทบกอง
ทุนประกันสังคม เปนตน)
สํานักงานบัญชีตองนําสงและดําเนินการให
ครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย

63
(46.70)

72
(53.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.47
มาก

3.6 มีการจัดทําหลักฐานการสงมอบและรับ
มอบทรัพยสิน มีการดูแลรักษา การจัดเก็บ
ทรัพยสินของลูกคาอยางปลอดภัย

54
(40.00)

81
(60.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.40
มาก

รวม 4.39
มาก

จากตารางที่ 38 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ด านกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของ
สํานักงานบัญชี โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.39)

ทั้งน้ี ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก สํานักงานบัญชี
ตองกําหนดระยะเวลาจัดเก็บคาบริการที่ชัดเจน สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับ
ลูกคาทุกคร้ัง  และในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน ( เชน
การนําสงภาษีของลูกคา เปนตน) สํานักงานบัญชีตองนําสงและดําเนินการใหครบถวนตาม ที่ลูกคา
มอบหมาย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.47)
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ตารางท่ี 39 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี จําแนกตามอายุ

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรม

พัฒนาธุรกิจการคา

ระดับอายุ
20-30 ป

( 36 ราย )
31-40 ป

( 54 ราย )
41-50 ป

( 36 ราย )
มากกวา 50 ป

( 9 ราย )
คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล

3.1 สํานักงานบัญชีตองมีการ
กําหนดหลักเกณฑในการคิด
คาธรรมเนียม

4.25 มาก 4.17 มาก 4.25 มาก 4.75 มากที่สุด

3.2 สํานักงานบัญชีตองมีการ
จัดทําสัญญาจางที่ชัดเจนและ
ลูกคายอมรับ

4.25 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก 4.75 มากที่สุด

3.3 สํานักงานบัญชีตองกําหนด
ระยะเวลาจัดเก็บคาบริการที่
ชัดเจน

4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.25 มาก 5.00 มากที่สุด

3.4 สํานักงานบัญชีตองออก
หลักฐานการรับเงินใหกับ
ลูกคาทุกคร้ัง

4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด

3.5 ในกรณีที่ลูกคามอบหมาย
ใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระ
ทําการใด ๆ แทน ( เชน การ
นําสงภาษีของลูกคา การนําสง
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม เปนตน)
สํานักงานบัญชีตองนําสงและ
ดําเนินการใหครบถวนตามที่
ลูกคามอบหมาย

4.25 มาก 4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด

3.6 มีการจัดทําหลกัฐานการสง
มอบและรับมอบทรัพยสินมีการ
ดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพยสิน
ของลูกคาอยางปลอด ภัย

4.25 มาก 4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

รวม 4.33 มาก 4.39 มาก 4.33 มาก 4.83 มากท่ีสุด

จากตารางที่ 39 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ ยวของกับลูกคา
ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับอายุ ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 20-30 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี ที่มี
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คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลาจัดเก็บคาบริการที่ชัดเจน  และ
สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 31-40 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชีที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลาจัดเก็บคาบริการที่ชัดเจน  ในกรณีที่
ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน ( เชน การนําสงภาษีของลูกคา การ
นําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน) สํานักงานบัญชีตองนําสงและดําเนินการให
ครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย  และมีการจัดทําหลักฐานการสงมอบและรับมอบทรัพยสิน มีการ
ดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพยสินของลูกคาอยางปลอดภัย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย
4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 41-50 ปเห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี ที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง  ในกรณีที่
ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน ( เชน การนําสงภาษีของลูกคา การ
นําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน) สํานักงานบัญชีตองนําสงและดําเนินการให
ครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย  และมีการจัดทําหลักฐานการสงมอบและรับมอบทรัพยสิน มีการ
ดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพยสินของลูกคาอยางปลอดภัย  อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย
4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุมากกวา 50 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงาน
บัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลาจัดเก็บคาบริการที่ชัดเจน
สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง  และในกรณีที่ลูกคามอบหมายให
สํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน       ( เชน การนําสงภาษีของลูกคา การนําสงเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม เปนตน) สํานักงานบัญชีตองนําสงและดําเนินการใหครบถวนตามที่ลูกคา
มอบหมายอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 5.00)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี จําแนก
ตามระดับอายุ  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุแตกตางกันตางมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคา
ของสํานักงานบัญชีโดยรวมแตกตางกันดังน้ี  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 20-30 ป 31-40 ป
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และ41-50 ป  มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก และผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ
มากกวา 50 ป มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด

ตารางท่ี 40 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
( 72 ราย )

ปริญญาโท
( 63 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
3.1 สํานักงานบัญชีตองมีการกําหนดหลักเกณฑในการคิดคาธรรม
เนียม 4.25 มาก 4.29 มาก

3.2 สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําสัญญาจางที่ชัดเจนและลูกคา
ยอมรับ 4.00 มาก 4.57 มากที่สุด

3.3 สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลาจัดเก็บคาบริการที่ชัดเจน 4.25 มาก 4.71 มากที่สุด
3.4 สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุก

คร้ัง 4.33 มาก 4.71 มากที่สุด

3.5 ในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการ
ใด ๆ แทน ( เชน การนําสงภาษีของลูกคา การนําสงเงินสมทบกอง
ทุนประกันสังคม เปนตน) สํานักงานบัญชีตองนําสงและดําเนิน
การใหครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย

4.33 มาก 4.71 มากที่สุด

3.6 มีการจัดทําหลักฐานการสงมอบและรับมอบทรัพยสิน มีการ
ดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพยสินของลูกคาอยางปลอดภัย 4.38 มาก 4.43 มาก

รวม 4.26 มาก 4.57 มากท่ีสุด

จากตารางที่ 40 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคา
ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการจัดทําหลักฐานการสงมอบและรับมอบทรัพยสิน มี
การดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพยสินของลูกคาอยางปลอดภัย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย
4.38)  รองลงมาไดแก สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง และในกรณี
ที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน ( เชน การนําสงภาษีของลูกคา
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การนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน) สํานักงานบัญชีตองนําสงและดําเนินการให
ครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ  4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลาจัดเก็บคาบริการที่
ชัดเจน  สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง  และในกรณีที่ลูกคา
มอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน ( เชน การนําสงภาษีของลูกคา การนําสง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน) สํานักงานบัญชีตองนําสงและดําเนินการใหครบถวน
ตามที่ลูกคามอบหมายอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ  4.71)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงาน
บัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก
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ตารางท่ี 41 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี จําแนกตามลักษณะของ
สํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลักษณะของสํานักงานบัญชี
เจาของคนเดียว

( 54 ราย )
หางหุนสวน

สามัญ
( 18 ราย )

หางหุนสวน
จํากัด

( 27 ราย )

บริษัทจํากัด
( 36 ราย )

คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล

3.1 สํานักงานบัญชีตองมีการกําหนดหลัก
เกณฑในการคิดคาธรรมเนียม

4.33 มาก 4.33 มาก 3.67 มาก 4.25 มาก

3.2 สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําสัญญา
จางที่ชัดเจนและลูกคายอมรับ

4.00 มาก 4.33 มาก 4.33 มาก 4.25 มาก

3.3 สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลา
จัดเก็บคาบริการที่ชัดเจน

4.50 มากท่ีสุด 4.33 มาก 4.33 มาก 4.50 มากท่ีสุด

3.4 สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการ
รับเงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง

4.50 มากท่ีสุด 4.50 มากท่ีสุด 4.67 มากท่ีสุด 4.50 มากท่ีสุด

3.5 ในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานัก
งานบัญชีเปนผูกระทําการใดๆ แทน( เชน
การนําสงภาษีของลูกคา การนําสงเงินสม
ทบกองทุนประกันสังคม เปนตน)
สํานักงานบัญชีตองนําสงและดําเนินการ
ใหครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย

4.33 มาก 4.50 มากท่ีสุด 4.67 มากท่ีสุด 4.50 มากท่ีสุด

3.6 มีการจัดทําหลักฐานการสงมอบและ
รับมอบทรัพยสิน มีการดูแลรักษา การจัด
เก็บทรัพยสินของลูกคาอยางปลอดภัย

4.50 มากท่ีสุด 4.50 มากท่ีสุด 4.33 มาก 4.25 มาก

รวม 4.36 มาก 4.42 มาก 4.33 มาก 4.38 มาก

จากตารางที่ 41 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคา
ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนเจาของคนเดียว เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับลูกคาของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลาจัดเก็บ
คาบริการที่ชัดเจน  สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง  และมีการ
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จัดทําหลักฐานการสงมอบและรับมอบทรัพยสิน มีการดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพยสินของลูกคา
อยางปลอดภัย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ 4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนสามัญ เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับลูกคาของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงิน
ใหกับลูกคาทุกคร้ัง  ในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน ( เชน
การนําสงภาษีของลูกคา การนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน) สํานักงานบัญชีตอง
นําสงและดําเนินการใหครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย  และมีการจัดทําหลักฐานการสงมอบและ
รับมอบทรัพยสิน มีการดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพยสินของลูกคาอยางปลอดภัยอยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ 4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนจํากัด เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับลูกคาของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงิน
ใหกับลูกคาทุกคร้ัง  ในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน ( เชน
การนําสงภาษีของลูกคา การนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน) สํานัก งานบัญชีตอง
นําสงและดําเนินการใหครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดาน
ละ 4.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนบริษัทจํากัด เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับลูกคาของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลาจัดเก็บ
คาบริการที่ชัดเจน  สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง  และมีการ
จัดทําหลักฐานการสงมอบและรับมอบทรัพยสิน มีการดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพยสินของลูกคา
อยางปลอดภัย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ 4.50)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงาน
บัญชี จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะของสํานักงานบัญชี
แตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก
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ตารางท่ี 42 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระยะเวลา
ดําเนินงานของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป

( 27 ราย )
6-10 ป

( 54 ราย )
11-20 ป

( 27 ราย )
มากกวา 20 ป

( 27 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

3.1 สํานักงานบัญชีตองมีการกํา
หนดหลักเกณฑในการคิดคาธรรม
เนียม

4.33 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก 4.33 มาก

3.2 สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทํา
สัญญาจางที่ชัดเจนและลูกคายอม
รับ

4.33 มาก 4.17 มาก 4.33 มาก 4.33 มาก

3.3 สํานักงานบัญชีตองกําหนดระ
ยะเวลาจัดเก็บคาบริการที่ชัดเจน 4.33 มาก 4.33 มาก 4.67 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด

3.4 สํานักงานบัญชีตองออกหลัก
ฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง 4.67 มากที่สุด 4.33 มาก 4.67 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด

3.5 ในกรณีที่ลูกคามอบหมายให
สํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด
ๆ แทน ( เชน การนําสงภาษีของ
ลูกคา การนําสงเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เปนตน) สํานักงาน
บัญชีตองนําสงและดําเนินการให
ครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย

4.67 มากที่สุด 4.33 มาก 4.67 มากที่สุด 4.33 มาก

3.6 มีการจัดทําหลักฐานการสง
มอบและรับมอบทรัพยสิน มีการ
ดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพยสินของ
ลูกคาอยางปลอดภัย

4.33 มาก 4.33 มาก 4.67 มากที่สุด 4.33 มาก

รวม 4.44 มาก 4.25 มาก 4.56 มากท่ีสุด 4.44 มาก

จากตารางที่ 42 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคา
ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 1-5 ป เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของ
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กับลูกคาของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงิน
ใหกับลูกคาทุกคร้ัง  และในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน
( เชน การนําสงภาษีของลูกคา การนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน) สํานักงานบัญชี
ตองนําสงและดําเนินการใหครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คา เฉลี่ย
ดานละ 4.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 6 -10 ป เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่
เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองกําหนด
ระยะเวลาจัดเก็บคาบริการที่ชัดเจน  สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุก
คร้ัง  และในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน ( เชน การนําสง
ภาษีของลูกคา การนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน) สํานักงานบัญชีตองนําสงและ
ดําเนินการใหครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 11-20 ป เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่
เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองกําหนด
ระยะเวลาจัดเก็บคาบริการที่ชัดเจน  สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุก
คร้ัง  และในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน  ( เชน การนําสง
ภาษีของลูกคา การนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน) สํานักงานบัญชีตองนําสงและ
ดําเนินการใหครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ 4.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี มากกวา 20 ป
เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองกําหนด
ระยะเวลาจัดเก็บคาบริการที่ชัดเจน และสํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุก
คร้ังอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ 4.67)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงาน
บัญชี จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลา
ดําเนินงานของสํานักงานบัญชีแตกตางกันมีความคิดเห็นโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก ยกเวน
ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 11-20 ป มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุด
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ตารางท่ี 43 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคา
ของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ตํ่ากวา 30 ราย

( 45 ราย )
31-100 ราย
( 54 ราย )

101-200 ราย
( 36 ราย )

คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

3.1 สํานักงานบัญชีตองมีการกําหนดหลักเกณฑในการคิด
คาธรรมเนียม 4.00 มาก 4.17 มาก 4.75 มากที่สุด

3.2 สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําสัญญาจางที่ชัดเจนลูก
คายอมรับ 4.40 มาก 3.83 มาก 4.75 มากที่สุด

3.3 สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลาจัดเก็บคาบริกา
ที่ชัดเจน 4.40 มาก 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด

3.4 สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูก
คาทุกคร้ัง 4.20 มาก 4.50 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด

3.5 ในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผู
กระทําการใด ๆ แทน  ( เชน การนําสงภาษีของลูกคาการ
นําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน)
สํานักงานบัญชีตองนําสงและดําเนินการใหครบถวนตาม
ที่ลูกคามอบหมาย

4.20 มาก 4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด

3.6 มีการจัดทําหลักฐานการสงมอบและรับมอบทรัพย
สินมีการดูแลรักษา การจัดเก็บทรัพยสินของลูกคาอยาง
ปลอดภัย

4.40 มาก 4.17 มาก 4.50 มากที่สุด

รวม 4.27 มาก 4.25 มาก 4.63 มากท่ีสุด

จากตารางที่ 43 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคา
ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี ตํ่ากวา 30 ราย เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่
เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทํา
สัญญาจางที่ชัดเจนและลูกคายอมรับ  สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลาจัดเก็บคาบริการที่
ชัดเจน และมีการจัดทําหลักฐานการสงมอบและรับมอบทรัพยสิน มีการดูแลรักษา การจัดเก็บ
ทรัพยสินของลูกคาอยางปลอดภัย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.40)
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 31-100 ราย เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับลูกคาของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงิน
ใหกับลูกคาทุกคร้ัง และในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน
( เชน การนําสงภาษีของลูกคา การนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน) สํานักงานบัญชี
ตองนําสงและดําเนินการใหครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย
ดานละ  4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 101-200 ราย เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับลูกคาของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการกําหนดหลักเกณฑ
ในการคิดคาธรรมเนียม  สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําสัญญาจางที่ชัดเจนและลูกคายอมรับ  และ
สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ยดานละ  4.75)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงาน
บัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของ
สํานักงานบัญชีแตกตางกันตางมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชีโดยรวมแตกตาง
กันดังน้ี  ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี ตํ่ากวา 30 ราย และ31-100 ราย มี
ความเห็น อยูในระดับเห็นดวยมาก และผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
101-200 ราย ราย มีความเห็น อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
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ตารางท่ี 44 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย
(แปลผล)เห็นดวย

มากที่สุด
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
มาก

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
ปานกลาง

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอย

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอยที่สุด
จํานวน

(รอยละ)
4.1 เคร่ืองมืออุปกรณ

4.1.1 มีการจัดหา และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณที่จําเปนในการทําบัญชีเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

45
(33.30)

72
(53.30)

18
(13.40)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.20
มาก

4.1.2 มีการจัดระเบียบเรียบรอยในสถานที่
ทํางาน เพ่ือกอใหเกิดสภาพการทํางานที่ดี ปลอด
ภัยมีระเบียบเรียบรอย

45
(33.30)

72
(53.30)

18
(13.40)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.20
มาก

4.2 ทรัพยากรบุคคล
4.2.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงาน

ตองมีความรู  ความสามารถตามตําแหนงหนาที่
งาน

72
(53.30)

45
(33.30)

18
(13.40)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.40
มาก

4.2.2 ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราช
บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

72
(53.30)

54
(40.00)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.47
มาก

4.2.3 บุคลากรที่บรรจุใหมหรือโยกยายตํา
แหนงงานตองไดรับการชี้แจงหรืออบรมการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงนั้น ๆ กอนเร่ิมปฏิบัติงาน
รวมทั้งสํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการดูแลการ
ปฏิบัติงานอยางใกลชิด

45
(33.30)

72
(53.30)

18
(13.40)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.20
มาก

4.2.4 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับ
การฝกอบรมเพ่ิมเติมตามสมควรและเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย

54
(40.00)

72
(53.30)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.33
มาก

4.2.5 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับ
การสื่อสารจากสํานักงานบัญชีในสวนที่เกี่ยวของ
กับความตองการ ของลูกคา ระเบียบที่เกี่ยวของ

45
(33.30)

81
(60.00)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.27
มาก

4.2.6 ในกรณีที่ใชผูทําบัญชีภายนอกสํานัก
งานบัญชี สํานักงานบัญชีตองมีมาตรการในการ
ควบคุมผูทําบัญชีนั้นใหปฏิบัติตามขอกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการ
บัญชี และจรรยาบรรณ

27
(20.00)

90
(66.70)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.07
มาก

รวม 4.27
มาก
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จากตารางที่ 44 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบั ญชี
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.27)

ทั้งน้ี ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อยูในระดับเห็น
ดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.47) รองลงมา ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู
ความสามารถตามตําแหนงหนาที่งานอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.40) และบุคลากรใน
สํานักงานบัญชีตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมตามสมควรและเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.33)

ตารางท่ี 45 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี จําแนกตามอายุ

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับอายุ
20-30 ป

( 36 ราย )
31-40 ป

( 54 ราย )
41-50 ป

( 36 ราย )
มากกวา 50 ป

( 9 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

4.1 เคร่ืองมืออุปกรณ
4.1.1 มีการจัดหา และบํา รุง รักษา

เคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปนในการทําบัญชี
เ พ่ือใหสามารถปฏิบัติ งานไดอย างมี
ประสิทธิภาพ

4.25 มาก 4.17 มาก 4.25 มาก 4.00 มาก

4.1.2 มีการจัดระเบียบเรียบรอยใน
สถานที่ทํางาน เพ่ือกอใหเกิดสภาพการ
ทํางานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบรอย

4.25 มาก 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

4.2 ทรัพยากรบุคคล
4.2.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานัก

งานบัญชีตองมีความรู  ความสามารถตาม
ตําแหนงหนาที่งาน

4.25 มาก 4.33 มาก 4.75 มากที่สุด 4.33 มาก

4.2.2 ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

4.00 มาก 4.67 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 4.00 มาก
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ตารางท่ี 45 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี จําแนกตามอายุ (ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับอายุ
20-30 ป

( 36 ราย )
31-40 ป

( 54 ราย )
41-50 ป

( 36 ราย )
มากกวา 50 ป

( 9 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

4.2.3 บุคลากรที่บรรจุใหมหรือโยก
ยายตําแหนงงานตองไดรับการชี้แจงหรือ
อบรมการปฏิบัติงานของตําแหนงนั้น ๆ
กอนเร่ิมปฏิบัติงาน รวมทั้งสํานักงาน
บัญชีตองจัดใหมีการดูแลการปฏิบัติงาน
อยางใกลชิด

4.00 มาก 4.17 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

4.2.4 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตอง
ไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมตามสมควร
และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย

4.00 มาก 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก

4.2.5 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตอง
ไดรับการสื่อสารจากสํานักงานบัญชีใน
สวนที่เกี่ยวของกับความตองการ ของ
ลูกคา/กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

4.00 มาก 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก

4.2.6 ในกรณีที่ใชผูทําบัญชีภายนอก
สํานักงานบัญชี สํานักงานบัญชีตองมี
มาตรการในการควบคุมผูทําบัญชีนั้นให
ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการ
บัญชี และจรรยาบรรณ

4.00 มาก 4.17 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก

รวม 4.09 มาก 4.27 มาก 4.47 มาก 4.12 มาก

จากตารางที่ 45 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํา นัก
บัญชี จําแนกตามระดับอายุ ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 20-30 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี ที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก มีการจัดหา และบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปนในการทําบัญชีเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีการจัดระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางาน เพื่อกอใหเกิดสภาพ
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การทํางานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบรอย  และบุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมี
ความรู  ความสามารถตามตําแหนงหนาที่งาน อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ 4.25)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 31-40 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี ที่มีคาเฉลี่ย
สู งสุด  ไดแก ผูทํ าบัญชีตองมีคุณสมบั ติตามพระราชบัญญัติการบัญชี  พ .ศ . 2543 แล ะ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย  4.67)  รองลงมา
ไดแก  บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู  ความสามารถตามตําแหนงหนาที่
งาน และบุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมตามสมควรและเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ  4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 41-50 ปเห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี ที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก  บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู  ความสามารถตามตําแหนง
หนาที่งาน และผูทํ าบัญชีตองมีคุณสมบั ติตามพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543 และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ  4.75)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุมากกวา 50 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี ที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู  ความสามารถตาม
ตําแหนงหนาที่งาน  บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมตามสมควรและ
เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย  และบุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการสื่อสารจาก
สํานักงานบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับความตองการ ของลูกคา/กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ  4.33)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี จําแนกตาม
ระดับอายุ  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชีอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก
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ตารางท่ี 46 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
( 72 ราย )

ปริญญาโท
( 63 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
4.1 เคร่ืองมืออุปกรณ

4.1.1 มีการจัดหา และบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปนใน
การทําบัญชีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.88 มาก 4.57 มากที่สุด

4.1.2 มีการจัดระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางาน เพ่ือกอให
เกิดสภาพการทํางานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบรอย 4.00 มาก 4.43 มาก

4.2 ทรัพยากรบุคคล
4.2.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู

ความสามารถตามตําแหนงหนาที่งาน
4.00 มาก 4.86 มากที่สุด

4.2.2 ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 4.25 มาก 4.71 มากที่สุด

4.2.3 บุคลากรที่บรรจุใหมหรือโยกยายตําแหนงงานตองไดรับ
การชี้แจงหรืออบรมการปฏิบัติงานของตําแหนงนั้น ๆ กอนเร่ิม
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการดูแลการปฏิบัติ
งานอยางใกลชิด

4.00 มาก 4.23 มาก

4.2.4 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการฝกอบรมเพ่ิม
เติมตามสมควรและเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 4.13 มาก 4.57 มากที่สุด

4.2.5 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการสื่อสารจาก
สํานักงานบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับความตองการ ของลูกคา/
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

4.13 มาก 4.43 มาก

4.2.6 ในกรณีที่ใชผูทําบัญชีภายนอกสํานักงานบัญชี สํานัก
งานบัญชีตองมีมาตรการในการควบคุมผูทําบัญชีนั้นใหปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการ
บัญชี และจรรยาบรรณ

3.88 มาก 4.29 มาก

รวม 4.03 มาก 4.51 มากท่ีสุด

จากตารางที่ 46 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานัก
บัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชีที่มี
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คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมตามสมควรและ
เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย  และบุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการสื่อสารจาก
สํานักงานบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับความตองการ ของลูกคา/กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ  4.13)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี ที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู  ความสามารถตาม
ตําแหนงหนาที่งาน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.86) รองลงมาไดแก  ผูทําบัญชีตองมี
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547อยู
ในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.71)  และมีการจัดหา และบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณที่
จําเปนในการทําบัญชีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับเห็นดวยมาก
ที่สุด(คาเฉลี่ย  4.57)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี จําแนกตาม
ระดับการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันดังน้ี
ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  และ
ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด



ตารางท่ี 47 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลักษณะของสํานักงานบัญชี
เจาของคนเดียว

( 54 ราย )
หางหุนสวน

สามัญ
( 18 ราย )

หางหุนสวน
จํากัด

( 27 ราย )

บริษัทจํากัด
( 36 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
4.1 เคร่ืองมืออุปกรณ

4.1.1 มีการจัดหา และบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปนในการทําบัญชีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.17 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก 4.25 มาก

4.1.2 มีการจัดระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางาน เพ่ือกอใหเกิดสภาพการทํางานที่ดี ปลอดภัย 4.33 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.25 มาก
4.2 ทรัพยากรบุคคล

4.2.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู  ความสามารถตามตําแหนงหนาที่งาน 4.33 มาก 4.33 มาก 4.67 มากท่ีสุด 4.50 มากท่ีสุด

4.2.2 ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพรบ.บัญชี พ.ศ. 2547 4.50 มากท่ีสุด 4.33 มาก 4.67 มากท่ีสุด 4.50 มากท่ีสุด
4.2.3 บุคลากรที่บรรจุใหมหรือโยกยายตําแหนงงานตองไดรับการชี้แจงหรืออบรมการปฏิบัติงาน

ของตําแหนงนั้น ๆ กอนเร่ิมปฏิบัติงาน รวมทั้งสํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการดูแลการปฏิบัติงาน
4.17 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก 4.50 มากท่ีสุด

4.2.4 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมตามสมควรและเปนไปตามกฎหมาย 4.50 มากท่ีสุด 4.00 มาก 4.33 มาก 4.25 มาก
4.2.5 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการสื่อสารจากสํานักงานบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับ

ความตองการ ของลูกคา/กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
4.33 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก 4.25 มาก

4.2.6 ในกรณีที่ใชผูทําบัญชีภายนอกสํานักงานบัญชี สํานักงานบัญชีตองมีมาตรการในการควบคุม
ผูทําบัญชีนั้นใหปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี

4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.25 มาก

รวม 4.29 มาก 4.12 มาก 4.29 มาก 4.34 มาก
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จากตารางที่ 47 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานัก
บัญชี จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนเจาของคนเดียว เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากร
ของสํานักบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และบุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับ
การฝกอบรมเพิ่มเติมตามสมควรและเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย อยูในระดับเหฯดวยมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ  4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนสามัญ เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากร
ของสํานักบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู
ความสามารถตามตําแหนงหนาที่งาน  ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และบุคลากรที่บรรจุใหมหรือโยกยายตําแหนง
งานตองไดรับการชี้แจงหรืออบรมการปฏิบัติงานของตําแหนงน้ัน ๆ กอนเร่ิมปฏิบั ติงาน รวมทั้ง
สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการดูแลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด ระดับเหฯดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ
4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนจํากัด เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรั พยากร
ของสํานักบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู
ความสามารถตามตําแหนงหนาที่งาน และผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อยูในระดับเหฯดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดาน
ละ  4.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนบริษัทจํากัด เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากร
ของสํานักบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู
ความสามารถตามตําแหนงหนาที่งาน  ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และบุคลากรที่บรรจุใหมหรือโยกยายตําแหนง
งานตองไดรับการชี้แจงหรืออบรมการปฏิบัติงานของตําแหนงน้ัน ๆ กอนเร่ิมปฏิบัติ งาน รวมทั้ง
สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการดูแลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ยดานละ  4.50)
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โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี จําแนกตาม
ลักษณะของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะของสํานักงานบัญชี แตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการ
จัดการทรัพยากรของสํานักบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก

ตารางท่ี 48 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของ
สํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป

( 27 ราย )
6-10 ป

( 54 ราย )
11-20 ป

( 27 ราย )
มากกวา 20 ป

( 27 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

4.1 เคร่ืองมืออุปกรณ
4.1.1 มีการจัดหาและบํารุงรัก

ษาเคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปนใน
การทําบัญชีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.00 มาก 4.17 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก

4.1.2 มีการจัดระเบียบเรียบรอย
ในสถานที่ทํางานเพ่ือกอใหเกิดการ
ทํางานที่ดีปลอดภัยมีระเบียบเรียบ
รอย

4.00 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก 4.67 มากที่สุด

4.2 ทรัพยากรบุคคล
4.2.1 บุคลากรที่ปฏิบัติ งาน

ของสํานักงานบัญชีตองมีความรู
ความสามารถตามตําแหนงหนาที่
งาน

4.33 มาก 4.33 มาก 4.33 มาก 4.67 มากที่สุด

4.2.2 ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติ
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547

4.33 มาก 4.50 มากที่สุด 4.17 มาก 4.33 มาก
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ตารางท่ี 48 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี  จําแนกตามระยะเวลาดําเนิ นงานของ
สํานักงานบัญชี (ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป

( 27 ราย )
6-10 ป

( 54 ราย )
11-20 ป

( 27 ราย )
มากกวา 20 ป

( 27 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

4.2.3 บุคล าก รที่บรรจุ ใหม
หรือโยกยายตําแหนงงานตองได
รับการชี้แจงหรืออบรมการปฏิบัติ
งานของตําแหนงนั้น ๆ กอนเร่ิม
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสํานักงานบัญชี
ตองจัดใหมีการดูแลการปฏิบัติงาน
อยางใกลชิด

4.00 มาก 4.17 มาก 4.33 มาก 4.33 มาก

4.2.4 บุคลากรในสํานักงาน
บัญชี ตองไดรับการฝกอบรมเพ่ิม
เติมตามสมควรและเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย

4.00 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก 4.67 มากที่สุด

4.2.5 บุคลากรในสํานักงาน
บัญชีตองไดรับการสื่อสารจากสํา
นักงานบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับ
ความตองการของลูกคากฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

4.00 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก

4.2.6 ในกรณีที่ใช ผูทําบัญชี
ภายนอกสํานักงานบัญชี สํานักงาน
บัญชีตองมีมาตรการในการควบคุม
ผูทํ าบัญชีนั้นใ หปฏิบัติตามขอ
กําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี
และจรรยาบรรณ

4.00 มาก 4.17 มาก 3.67 มาก 4.07 มาก

รวม 4.08 มาก 4.25 มาก 4.10 มาก 4.43 มาก

จากตารางที่ 48 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานัก
บัญชี จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 1 -5 ป เห็น
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากร
ของสํานักบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู
ความสามารถตามตําแหนงหนาที่งาน และผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ
4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 6 -10 ป เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากร
ของสํานักบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย
4.50) รองลงมาไดแก  บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู  ความสามารถตาม
ตําแหนงหนาที่งาน และบุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมตามสมควรและ
เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ  4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 11-20 ป เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากร
ของสํานักบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการจัดระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางาน เพื่อกอใหเกิด
สภาพการทํางานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบรอย  บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมี
ความรู  ความสามารถตามตําแหนงหนาที่งาน และบุคลากรที่บรรจุใหมหรือโยกยายตําแหนงงาน
ตองไดรับการชี้แจงหรืออบรมการปฏิบัติงานของตําแหนงน้ัน ๆ กอนเร่ิมปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการดูแลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย
ดานละ  4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี มากกวา 20 ป
เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการ
ทรัพยากรของสํานักบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการจัดระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางาน เพื่อ
กอใหเกิดสภาพการทํางานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบรอย  บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงาน
บัญชีตองมีความรู  ความสามารถตามตําแหนงหนาที่งาน และบุคลากรที่บรรจุใหมหรือโยกยาย
ตําแหนงงานตองไดรับการชี้แจงหรืออบรมการปฏิบัติงานของตําแหนงน้ัน ๆ กอนเร่ิมปฏิบัติงาน
รวมทั้งสํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการดูแลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด อยูในระดับเห็นดวยมาก
ที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ  4.67)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี จําแนกตาม
ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของ
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สํานักงานบัญชีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก

ตารางท่ี 49 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ตํ่ากวา 30 ราย

( 45 ราย )
31-100 ราย
( 54 ราย )

101-200 ราย
( 36 ราย )

คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

4.1 เคร่ืองมืออุปกรณ
4.1.1 มีการจัดหาและบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ

ที่จําเปนในการทําบัญชีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

4.00 มาก 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด

4.1.2 มีการจัดระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางาน
เพ่ือกอใหเกิดสภาพการทํางานที่ดีปลอดภัยมีระเบียบ
เรียบรอย

3.80 มาก 4.17 มาก 4.50 มากที่สุด

4.2 ทรัพยากรบุคคล
4.2.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี

ตองมีความรู  ความสามารถตามตําแหนงหนาที่งาน
4.20 มาก 4.33 มาก 4.75 มากที่สุด

4.2.2 ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราช
บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชา
ชีพบัญชี พ.ศ. 2547

4.40 มาก 4.33 มาก 4.75 มากที่สุด

4.2.3 บุคลากรที่บรรจุใหมหรือโยกยายตําแหนง
งานตองไดรับการชี้แจงหรืออบรมการปฏิบัติงาน
ของตําแหนงนั้น ๆ กอนเร่ิมปฏิบัติงาน รวมทั้งสํานัก
งานบัญชีตองจัดใหมีการดูแลการปฏิบัติงานอยาง
ใกลชิด

4.20 มาก 3.83 มาก 4.75 มากที่สุด
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ตารางท่ี 49 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี  จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
(ตอ)

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ตํ่ากวา 30 ราย

( 45 ราย )
31-100 ราย
( 54 ราย )

101-200 ราย
( 36 ราย )

คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

4.2.4 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการ
ฝกอบรมเพ่ิมเติมตามสมควรและเปนไปตามขอกําหนด
ของกฎหมาย

4.00 มาก 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด

4.2.5 บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการ
สื่อสารจากสํานักงานบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับความ
ตองการ ของลูกคา/กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

4.00 มาก 4.17 มาก 4.50 มากที่สุด

4.2.6 ในกรณีที่ใชผูทําบัญชีภายนอกสํานักงานบัญชี
สํานักงานบัญชีตองมีมาตรการในการควบคุมผู ทําบัญชี
นั้นใหปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ

3.80 มาก 3.83 มาก 4.50 มากที่สุด

รวม 4.05 มาก 4.12 มาก 4.50 มากท่ีสุด

จากตารางที่ 49 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานัก
บัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี ตํ่ากวา 30 ราย เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากร
ของสํานักบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.40)
รองลงมาไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู  ความสามารถตามตําแหนง
หนาที่งาน และบุคลากรที่บรรจุใหมหรือโยกยายตําแหนงงานตองไดรับการชี้แจงหรืออบรมการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงน้ัน ๆ กอนเร่ิมปฏิบัติงาน รวมทั้งสํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการดูแลการ
ปฏิบัติงานอยางใกลชิดอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.20)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 31-100 ราย เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากร
ของสํานักบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู
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ความสามารถตามตําแหนงหนาที่งาน  ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และบุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการ
ฝกอบรมเพิ่มเติมตามสมควรและเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย อยูในระดับเห็นดวยมาก
(คาเฉลี่ยดานละ 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 101-200 ราย เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากร
ของสํานักบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีตองมีความรู
ความสามารถตามตําแหนงหนาที่งาน  ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และบุคลากรที่บรรจุใหมหรือโยกยายตําแหนง
งานตองไดรับการชี้แจงหรืออบรมการปฏิบัติงานของตําแหนงน้ัน ๆ กอนเร่ิมปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการดูแลการปฏิบัติงานอยางใกลชิดอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ยดานละ 4.75)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี จําแนกตาม
จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีแตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก
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ตารางท่ี 50 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย
(แปลผล)เห็นดวย

มากที่สุด
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
มาก

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
ปาน
กลาง

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอย

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอย
ที่สุด

จํานวน
(รอยละ)

5.1 สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตอง
และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

72
(53.30)

63
(46.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.53
มากที่สุด

5.2 สํานักงานบัญชีตองมีคูมือการปฏิบัติงานของ
ผูทําบัญชีและปฏิบัติตามคูมือนั้น

45
(33.30)

63
(46.70)

27
(20.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.13
มาก

5.3 สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจ
ชัดเจนถึงวัตถุประสงคของงาน และมีการฝกอบรม
เพ่ิมเติมตามความจําเปน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดตามวัตถุประสงค

63
(46.70)

72
(53.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.67
มากที่สุด

5.4 สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแล
ความคืบหนาของงาน และคอยแกไขปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นกับงานนั้น

63
(46.70)

72
(53.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.67
มากที่สุด

5.5 สํานักงานบัญชีตองมีการแตงตั้งและมอบหมาย
ใหมีผูทําการทบทวนผลงานรวมทั้งนําไปปรับปรุง
แกไข กอน สงมอบใหกับลูกคา

54
(40.00)

72
(53.30)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.33
มาก

รวม 4.47
มาก

จากตารางที่ 50 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักง านบัญชี
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.47)

ทั้งน้ี ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจง
บุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของงาน และมีการฝกอบรมเพิ่มเติมตามความจําเปน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค และสํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความ
คืบหนาของงาน และคอยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานน้ัน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ยดานละ  4.67) และสํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.53)
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ตารางท่ี 51 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี จําแนกตามอายุ

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรม

พัฒนาธุรกิจการคา

ระดับอายุ
20-30 ป

( 36 ราย )
31-40 ป

( 54 ราย )
41-50 ป

( 36 ราย )
มากกวา 50 ป

( 9 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

5.1 สํานักงานบัญชีตองมีการ
จัดทําบัญชีใหถูกตองและเปน
ไปตามที่กฎหมายกําหนด

4.50 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

5.2 สํานักงานบัญชีตองมีคูมือ
การปฏิบัติงานของผูทําบัญชี
และปฏิบัติตามคูมือนั้น

4.25 มาก 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด 3.00 ปานกลาง

5.3 สํานักงานบัญชีตองมีการ
ชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจน
ถึงวัตถุประสงคของงานและมี
การฝกอบรมเพ่ิมเติมตามจํา
เปน เ พ่ือใหสามารถปฏิบัติ
งานไดตามวัตถุประ สงค

4.50 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.25 มาก 3.00 ปานกลาง

5.4 สํานักงานบัญชีตองจัดให
มีการกํากับดูแลความคืบหนา
ของงาน และคอยแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนั้น

4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

5.5 สํานักงานบัญชีตองมีการ
แตงตั้งและมอบหมายใหมีผู
ทําการทบทวนผลงานรวมทั้ง
นําไปปรับปรุงแกไขกอนสง
มอบใหกับลูกคา

4.00 มาก 4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก

รวม 4.35 มาก 4.47 มาก 4.45 มาก 3.60 มาก

จากตารางที่ 51 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี
จําแนกตามระดับอายุ ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 20-30 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
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สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของงาน และมีการฝกอบรม
เพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค  และสํานักงานบัญชีตอง
จัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานน้ัน อยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ  4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 31-40 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และ
สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของงาน และมีการฝกอบรม
เพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคอยูในระดับเห็นดวยมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ  4.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 41-50 ปเห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
สํานักงานบัญชีตองมีคูมือการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีและปฏิบัติตามคูมือน้ัน  และสํานักงานบัญชี
ตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานน้ันอยู
ในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ  4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุมากกวา 50 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอยแกไขปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นกับงานน้ัน  และสํานักงานบัญชีตองมีการแตงต้ังและมอบหมายใหมีผูทําการทบทวน
ผลงานรวมทั้งนําไปปรับปรุงแกไข กอน สงมอบใหกับลูกคาอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดาน
ละ  4.00)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี จําแนกตาม
ระดับอายุ  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก
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ตารางท่ี 52 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
( 72 ราย )

ปริญญาโท
( 63 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
5.1 สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด 4.35 มาก 4.71 มากที่สุด

5.2 สํานักงานบัญชีตองมีคูมือการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีและ
ปฏิบัติตามคูมือนั้น 4.13 มาก 4.14 มาก

5.3 สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึง
วัตถุประสงคของงาน และมีการฝกอบรมเพ่ิมเติมตามความจําเปน
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค

4.13 มาก 4.71 มากที่สุด

5.4 สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของ
งาน และคอยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนั้น 4.25 มาก 4.71 มากที่สุด

5.5 สํานักงานบัญชีตองมีการแตงตั้งและมอบหมายใหมีผูทําการ
ทบทวนผลงานรวมทั้งนําไปปรับปรุงแกไข กอนสงมอบใหกับลูก
คา

4.25 มาก 4.43 มาก

รวม 4.22 มาก 4.54 มากท่ีสุด

จากตารางที่ 52 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี
จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.35) รองลงมาไดแก สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการ
กํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานน้ัน และสํานักงาน
บัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของงาน และมีการฝกอบรมเพิ่มเติม
ตามความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย
4.13)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไปตามที่กฎหมาย



119

กําหนด  สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของงาน และมีการ
ฝกอบรมเพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค  และสํานักงาน
บัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงาน
น้ัน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ  4.71)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี จําแนกตาม
ระดับการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันตางมีความคิดเห็นตอ ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชี โดยรวมแตกตางกันดังน้ี  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมี
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก และผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมี
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
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ตารางท่ี 53 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา

ลักษณะของสํานักงานบัญชี
เจาของคนเดียว

( 54 ราย )
หางหุนสวน

สามัญ
( 18 ราย )

หางหุนสวน
จํากัด

( 27 ราย )

บริษัทจํากัด
( 36 ราย )

คา
เฉลี่ย

แปล
ผล

คา
เฉลี่ย

แปล
ผล

คา
เฉลี่ย

แปล
ผล

คา
เฉลี่ย

แปล
ผล

5.1 สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทํา
บัญชีใหถูกตองและเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด

4.67 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.25 มาก

5.2 สํานักงานบัญชีตองมีคูมือการ
ปฏิบัติงานของผูทําบัญชีและปฏิบัติ
ตามคูมือนั้น

4.17 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก 4.00 มาก

5.3 สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจง
บุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุ
ประสงคของงานและมีการฝกอบ
รมเพ่ิมเติมตามความจําเปน เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประ
สงค

4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.25 มาก

5.4 สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการ
กํากับดูแลความคืบหนาของงาน
และคอยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
กับงานนั้น

4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.25 มาก

5.5 สํานักงานบัญชีตองมีการแตงตั้ง
และมอบหมายใหมีผูทําการทบทวน
ผลงานรวมทั้งนําไปปรับ ปรุงแกไข
กอนสงมอบใหกับลูกคา

4.17 มาก 4.50 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.25 มาก

รวม 4.40 มาก 4.50 มากท่ีสุด 4.53 มากท่ีสุด 4.20 มาก

จากตารางที่ 53 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี
จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนเจาของคนเดียว เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไป
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ตามที่กฎหมายกําหนด อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.67) รองลงมาไดแก สํานักงานบัญชี
ตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของงาน และมีการฝกอบรมเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค และสํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการ
กํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานน้ันอยูในระดับเห็น
ดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนสามัญ เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.50) รองลงมาไดแก สํานักงานบัญชี
ตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของงาน และมีการฝกอบรมเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค และสํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการ
กํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานน้ันอยูในระดับเห็น
ดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนจํากัด เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึง
วัตถุประสงคของงาน และมีการฝกอบรมเพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตาม
วัตถุประสงค  สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอยแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานน้ัน  และสํานักงานบัญชีตองมีการแตงต้ังและมอบหมายใหมีผูทําการ
ทบทวนผลงานรวมทั้งนําไปปรับปรุงแกไข กอน สงมอบใหกับลูกคาอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนบริษัทจํากัด เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึง
วัตถุประสงคของงาน และมีการฝกอบรมเพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตาม
วัตถุประสงค  สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอยแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานน้ัน  และสํานักงานบัญชีตองมีการแตงต้ังและมอบหมายใหมีผูทําการ
ทบทวนผลงานรวมทั้งนําไปปรับปรุงแกไข กอน สงมอบใหกับลูกคาอยูในระดับเห็นดวยมาก
(คาเฉลี่ย 4.25)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี จําแนกตาม
ลักษณะของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะของสํานักงานบัญชี แตกตางกันมี
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ความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก

ตารางท่ี 54 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของ
สํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป

( 27 ราย )
6-10 ป

( 54 ราย )
11-20 ป

( 27 ราย )
มากกวา 20 ป

( 27 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

5.1 สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชี
ใหถูกตองและเปนไปตามที่กฎหมายกํา
หนด

4.67 มากท่ีสุด 4.33 มาก 4.67 มากท่ีสุด 4.67 มากท่ีสุด

5.2 สํานักงานบัญชีตองมีคูมือการปฏิบัติ
งานของผูทําบัญชีและปฏิบัติตามคูมือนั้น

4.33 มาก 3.67 มาก 4.33 มาก 4.67 มากท่ีสุด

5.3 สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจง
บุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงค
ของงาน และมีการฝกอบรมเพ่ิม เติมตาม
ความจําเปน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดตามวัตถุประสงค

4.33 มาก 4.33 มาก 4.67 มากท่ีสุด 4.33 มาก

5.4 สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับ
ดูแลความคืบหนาของงานและคอยแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนั้น

4.67 มากท่ีสุด 4.33 มาก 4.33 มาก 4.67 มากท่ีสุด

5.5 สํานักงานบัญชีตองมีการแตงตั้งและ
มอบหมายใหมีผูทําการทบทวนผลงาน
รวมทั้งนําไปปรับปรุงแกไข กอนสงมอบ
ใหกับลูกคา

4.67 มากท่ีสุด 4.00 มาก 4.67 มากท่ีสุด 4.33 มาก

รวม 4.53 มากท่ีสุด 4.13 มาก 4.53 มากท่ีสุด 4.53 มากท่ีสุด

จากตารางที่ 54 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี
จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 1-5 ป เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของ
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สํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอย
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานน้ัน และสํานักงานบัญชีตองมีการแตงต้ังและมอบหมายใหมีผูทํา
การทบทวนผลงานรวมทั้งนําไปปรับปรุงแกไข กอน สงมอบใหกับลูกคา อยูในระดับเห็นดวยมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ 4.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 6 -10 ป เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอย
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานน้ัน และสํานักงานบัญชีตองมีการแตงต้ังและมอบหมายใหมีผูทํา
การทบทวนผลงานรวมทั้งนําไปปรับปรุงแกไข กอน สงมอบใหกับลูกคา อยูในระดับเห็นดวยมาก
(คาเฉลี่ยดานละ 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 11-20 ป เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของ
งาน และมีการฝกอบรมเพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค
และสํานักงานบัญชีตองมีการแตงต้ังและมอบหมายใหมีผูทําการทบทวนผลงานรวมทั้งนําไป
ปรับปรุงแกไข กอน สงมอบใหกับลูกคา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ 4.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี มากกวา 20 ป
เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีให
ถูกตองและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานบัญชีตองมีคูมือการปฏิบัติงานของผูทําบัญชี
และปฏิบัติตามคูมือน้ัน และสํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และ
คอยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานน้ันอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยดานละ 4.67)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี จําแนกตาม
ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของ
สํานักงานบัญชีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก
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ตารางท่ี 55 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค า ดาน
การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ตํ่ากวา 30 ราย

( 45 ราย )
31-100 ราย
( 54 ราย )

101-200 ราย
( 36 ราย )

คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

5.1 สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและ
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 4.40 มาก 4.50 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด

5.2 สํานักงานบัญชีตองมีคูมือการปฏิบัติงานของผูทํา
บัญชีและปฏิบัติตามคูมือนั้น 4.00 มาก 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด

5.3 สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจ
ชัดเจนถึงวัตถุประสงคของงาน และมีการฝกอบรมเพ่ิม
เติมตามความจําเปน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดตาม
วัตถุประสงค

4.40 มาก 4.33 มาก 4.75 มากที่สุด

5.4 สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบ
หนาของงาน และคอยแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
งานนั้น

4.20 มาก 4.50 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด

5.5 สํานักงานบัญชีตองมีการแตงตั้งและมอบหมายให
มีผูทําการทบทวนผลงานรวมทั้งนําไปปรับปรุงแกไข
กอน สงมอบใหกับลูกคา

4.40 มาก 4.17 มาก 4.50 มากที่สุด

รวม 4.28 มาก 4.30 มาก 4.65 มากท่ีสุด

จากตารางที่ 55 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี
จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี ตํ่ากวา 30 ราย เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด  สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของ
งาน และมีการฝกอบรมเพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค
และสํานักงานบัญชีตองมีการแตงต้ังและมอบหมายใหมีผูทําการทบทวนผลงานรวมทั้งนําไป
ปรับปรุงแกไข กอน สงมอบใหกับลูกคา อยูระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย  4.40)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 31-100 ราย เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของ
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สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด  และสํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และ
คอยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานน้ัน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.50) รองลงมา
ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของงาน และมีการ
ฝกอบรมเพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค อยูในระดับเห็น
ดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 101-200 ราย เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงาน ของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําบัญชีใหถูกตองและเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด  สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของ
งาน และมีการฝกอบรมเพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามวั ตถุประสงค
และสํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอยแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นกับงานน้ันอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย  4.75)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี จําแนกตาม
จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีแตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก
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ตารางท่ี 56 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย
(แปลผล)เห็นดวย

มากที่สุด
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
มาก

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
ปานกลาง
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
นอย

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอยที่สุด
จํานวน

(รอยละ)
6.1 สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะ
สมเพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม
แผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย

36
(26.70)

90
(66.70)

9
(6.60)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.20
มาก

6.2 หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานัก
งานบัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและแนว
ทางแกไขเพ่ือใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา

45
(33.30)

72
(53.30)

18
(13.40)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.20
มาก

6.3 สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเ ร่ือง
รองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุ
การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา

36
(26.70)

90
(66.70)

9
(6.60)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.20
มาก

6.4 สํานักงานบัญชีตองบันทึกผลการดําเนินการติด
ตาม ตรวจสอบ และตองเก็บรักษาไวตามระยะ เวลาที่
เหมาะสม

36
(26.70)

72
(53.30)

27
(20.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.07
มาก

รวม 4.17
มาก

จากตารางที่ 56 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.17)

ทั้งน้ี ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก สํานักงานบัญชีตองมี
กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึง
ผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย หากพบปญหาจากการ
ติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข
เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา และสํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียน
ของลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.20)
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ตารางท่ี 57 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามอายุ

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรม

พัฒนาธุรกิจการคา

ระดับอายุ
20-30 ป

( 36 ราย )
31-40 ป

( 54 ราย )
41-50 ป

( 36 ราย )
มากกวา 50 ป

( 9 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

6.1 สํานักงานบัญชีตองมีกระ
บวนการในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของตนเองตามชวง
เวลาที่เหมาะสม เพ่ือใหทราบ
ถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไป
ตามแผนธุรกิจและขอกําหนด
ของกฎหมาย

4.25 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก 3.00 ปาน
กลาง

6.2 หากพบปญหาจากการติด
ตามตรวจสอบสํานักงานบัญชี
ตองดําเนินการวิเคราะหหาสา
เหตุและกําหนดแนวทางแกไข
เพ่ือใหมั่นใจวาปญหาดังกลาว
จะไมเกิดซ้ํา

4.25 มาก 4.17 มาก 4.50 มากที่สุด 3.00 ปาน
กลาง

6.3 สํานักงานบัญชีตองมีกระ
บวนการรับเร่ืองรองเรียนของ
ลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห
หาสาเหตุการปฏิบัติการแกไข
และแจงกลับไปยังลูกคา

4.25 มาก 4.33 มาก 4.25 มาก 3.0 ปาน
กลาง

6.4 สํานักงานบัญชีตองบัน
ทึกผลการดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบ และตองเก็บรักษา
ไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม

4.25 มาก 4.33 มาก 3.75 มาก 3.00 ปาน
กลาง

รวม 4.25 มาก 4.33 มาก 4.13 มาก 3.00 ปานกลาง

จากตารางที่ 57 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของ
สํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับอายุ ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 20-30 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี ที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง
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ตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและขอกําหนด
ของกฎหมาย หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหา
สาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา สํานักงานบัญชีตอง
มีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการแกไข
และแจงกลับไปยังลูกคา และสํานักงานบัญชีตองบันทึกผลการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
ตองเก็บรักษาไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ  4.25)
ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 31-40 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองตามชวงเวลาที่
เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50) รองลงมาไดแก สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับ
เร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยัง
ลูกคา และสํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหา
สาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.33)
ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 41-50 ปเห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและ
กําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.50) รองลงมาไดแก สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่ง
รวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา อยูในระดับเห็นดวย
มาก(คาเฉลี่ย 4.25) และสํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและ
ขอกําหนดของกฎหมายอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.00)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุมากกวา 50 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและ
ขอกําหนดของกฎหมาย หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชีตองดําเนินการ
วิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา
สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุ การ
ปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา และสํานักงานบัญชีตองบันทึกผลการดําเนินการติดตาม
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ตรวจสอบ และตองเก็บรักษาไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (คาเฉลี่ย
ดานละ  3.00)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี จําแนก
ตามระดับอายุ  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของ
สํานักงานบัญชีอยูในระดับเห็นดวยมาก ยกเวน ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุมากกวา 50 ปมี
ความเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง

ตารางท่ี 58 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
( 72 ราย )

ปริญญาโท
( 63 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
6.1 สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิ
บัติงานของตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือใหทราบถึงผล
การปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎ
หมาย

4.13 มาก 4.29 มาก

6.2 หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชี
ตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข
เพ่ือใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา

4.13 มาก 4.29 มาก

6.3 สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของ
ลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและ
แจงกลับไปยังลูกคา

4.13 มาก 4.29 มาก

6.4 สํานักงานบัญชีตองบันทึกผลการดําเนินการติดตาม ตรวจ
สอบ และตองเก็บรักษาไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม 3.88 มาก 4.29 มาก

รวม 4.07 มาก 4.29 มาก

จากตารางที่ 58 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของ
สํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังน้ี
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและ
ขอกําหนดของกฎหมาย หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชีตองดําเนินการ
วิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา และ
สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุ การ
ปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ 4.13)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและ
ขอกําหนดของกฎหมาย หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชีตองดําเนินการ
วิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา และ
สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุ การ
ปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยดานละ 4.29)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี จําแนก
ตามระดับการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ
ของสํานักงานบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก
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ตารางท่ี 59 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามลักษณะของสํานักงาน
บัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลักษณะของสํานักงานบัญชี
เจาของคนเดียว

( 54 ราย )
หางหุนสวน

สามัญ
( 18 ราย )

หางหุนสวน
จํากัด

( 27 ราย )

บริษัทจํากัด
( 36 ราย )

คา
เฉลี่ย

แปล
ผล

คา
เฉลีย่

แปล
ผล

คา
เฉลี่ย

แปล
ผล

คา
เฉลี่ย

แปล
ผล

6.1 สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง
ตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือใหทราบถึงผล
การปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและ
ขอกําหนดของกฎหมาย

4.33 มาก 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 3.75 มาก

6.2 หากพบปญหจากการติดตาม ตรวจสอบ
สํานักงานบัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหา
สาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพ่ือให
มั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา

4.17 มาก 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 4.00 มาก

6.3 สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับ
เร่ืองรองเรียนของลูกคาซึ่งรวมถึงการหาสา
เหตุการปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยัง
ลูกคา

4.17 มาก 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 4.00 มาก

6.4 สํานักงานบัญชีตองบันทึกผลการดําเนิน
การติดตาม ตรวจสอบ และตองเก็บรักษาไว
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

4.00 มาก 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 3.75 มาก

รวม 4.17 มาก 4.50 มากท่ีสุด 4.33 มาก 3.88 มาก

จากตารางที่ 59 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของ
สํานักงานบัญชี จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนเจาของคนเดียว เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ
ของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบั ติงานวาเปนไปตาม
แผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย  4.33) รองลงมาไดแก
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หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและ
กําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา และสํานักงานบัญชีตองมี
กระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและ
แจงกลับไปยังลูกคา อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.17)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนสามัญ เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ
ของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม
แผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชี
ตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไม
เกิดซ้ํา สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหา
สาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไป ยังลูกคา และสํานักงานบัญชีตองบันทึกผลการ
ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และตองเก็บรักษาไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ  4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนจํากัด เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ
ของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม
แผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชี
ตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไม
เกิดซ้ํา สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหา
สาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยั งลูกคา และสํานักงานบัญชีตองบันทึกผลการ
ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และตองเก็บรักษาไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวย
มาก(คาเฉลี่ยดานละ  4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนบริษัทจํากัด เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ
ของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงาน
บัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาว
จะไมเกิดซ้ํา และสํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเ ร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการ
วิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย
ดานละ 4.00)
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โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี จําแนก
ตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะของสํานักงานบัญชี แตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการ
ติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี โดยรวม อยู ในระดับเห็นดวยมาก ยกเวนผูตอบ
แบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนสามัญ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมากที่สุด

ตารางท่ี 60 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ด าน
การติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของ
สํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป

( 27 ราย )
6-10 ป

( 54 ราย )
11-20 ป

( 27 ราย )
มากกวา 20 ป

( 27 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

6.1 สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให
ทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไป
ตามแผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎ
หมาย

4.00 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก

6.2 หากพบปญหาจากการติดตามตรวจ
สอบสํานักงานบัญชีตองดําเนินการหา
สาเหตุและกําหนดแนวทางแกไขเพ่ือให
มั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา

4.33 มาก 4.17 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก

6.3 สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการ
รับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึง
การวิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการ
แกไขและแจงกลับไปยังลูกคา

4.33 มาก 4.33 มาก 3.67 มาก 4.33 มาก

6.4 สํานักงานบัญชีตองบันทึกผลการ
ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และตอง
เก็บรักษาไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม

4.00 มาก 4.17 มาก 3.67 มาก 4.33 มาก

รวม 4.17 มาก 4.25 มาก 3.84 มาก 4.33 มาก
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จากตารางที่ 60 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของ
สํานักงานบัญชี จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 1-5 ป เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ
ของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงาน
บัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาว
จะไมเกิดซ้ํา และสํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการ
วิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย
ดานละ 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 6-10 ป เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม
ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ
สํานักงานบัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหา
ดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา และสํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึง
การวิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา อยูในระดับเห็นดวยมาก
(คาเฉลี่ยดานละ 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 11-20 ป เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม
ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวา
เปนไปตามแผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย และหากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ
สํานักงานบัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหา
ดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.00)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี มากกวา 20 ป
เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม
ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวา
เปนไปตามแผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ
สํานักงานบัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหา
ดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการ
วิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา และสํานักงานบัญชีตองบันทึกผล
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การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และตองเก็บรักษาไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม อยูในระดับเห็น
ดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ  4.33)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี จําแนก
ตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของ
สํานักงานบัญชีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย
มาก

ตารางท่ี 61 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของ
สํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ตํ่ากวา 30 ราย

( 45 ราย )
31-100 ราย
( 54 ราย )

101-200 ราย
( 36 ราย )

คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

6.1 สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของตนเองตามชวงเวลาที่ เหมาะสม
เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผน
ธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย

4.40 มาก 3.83 มาก 4.50 มากที่สุด

6.2 หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงาน
บัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนด
แนวทาง แกไข เพ่ือใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิด
ซ้ํา

4.20 มาก 3.83 มาก 4.75 มากที่สุด

6.3 สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียน
ของลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติ
การแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา

4.20 มาก 3.83 มาก 4.75 มากที่สุด

6.4 สํานักงานบัญชีตองบันทึกผลการดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบ และตองเก็บรักษาไวตามระยะเวลาที่เหมาะ
สม

4.20 มาก 3.67 มาก 4.50 มากที่สุด

รวม 4.25 มาก 3.79 มาก 4.63 มากท่ีสุด
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จากตารางที่ 61 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของ
สํานักงานบัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี ตํ่ากวา 30 ราย เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม
ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวา
เปนไปตามแผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.40)
รองลงมาไดแก หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชีตองดําเนินการวิเคราะห
หาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา และสํานักงาน
บัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการ
แกไขและแจงกลับไปยังลูกคาอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.20)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 31-100 ราย เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ
ของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม
แผนธุรกิจและขอกําหนดของ รองลงมาไดแก หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงาน
บัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาว
จะไมเกิดซ้ํา และสํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการ
วิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคาอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย
ดานละ 3.83)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 101-200 ราย เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ
ของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงาน
บัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพื่อใหมั่นใจวาปญหาดังกลาว
จะไมเกิดซ้ํา และสํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการ
วิเคราะหหาสาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ยดานละ 4.75)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี
จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคา ของสํานักงาน
บัญชีแตกตางกันตางมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
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ธุรกิจการคา ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี โดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก
ยกเวนผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 101 -200 ราย มีความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด

ตารางท่ี 62 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย
(แปลผล)เห็นดวย

มากที่สุด
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
มาก

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
ปานกลาง
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
นอย

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอยที่สุด
จํานวน

(รอยละ)
7.1 สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎ
หมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน

72
(53.30)

54
(40.00)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.47
มาก

7.2 สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคา
และของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย
สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลา
จัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

54
(40.00

72
(53.30)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.33
มาก

7.3 ในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส ตองมีการสํารองขอมูลตามรอบระยะ
เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม

54
(40.00)

72
(53.30)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.33
มาก

รวม 4.38
มาก

จากตารางที่ 62 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.38)

ทั้งน้ี ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการใน
การติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย
4.47) รองลงมาไดแก สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่
ปองกันความเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ และในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารองขอมูลตาม
รอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ยดานละ 4.33)
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ตารางท่ี 63 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี จําแนกตามอายุ

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรม

พัฒนาธุรกิจการคา

ระดับอายุ
20-30 ป

( 36 ราย )
31-40 ป

( 54 ราย )
41-50 ป

( 36 ราย )
มากกวา 50 ป

( 9 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

7.1 สํานักงานบัญชีตองมีวิธี
การในการติดตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีให
เปนปจจุบัน

4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 3.00 ปาน
กลาง

7.2 สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บ
ขอมูลของลูกคาและของตน
เองในลักษณะที่ปองกันความ
เสียหาย สูญหาย หรือเสื่อม
สภาพ และกําหนดระยะเวลา
จัดเก็บตามกฎหมายที่ เกี่ยว
ของ

4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 4.50 มกที่สุด 3.00 ปาน
กลาง

7.3 ในกรณีที่มีการเก็บขอมูล
ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส
ตองมีการสํารองขอมูลตาม
รอบระยะเวลาและสถานที่ที่
เหมาะสม

4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.25 มาก 3.00 ปาน
กลาง

รวม 4.50 มากท่ีสุด 4.44 มาก 4.50 มากท่ีสุด 3.00 ปานกลาง

จากตารางที่ 63 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงาน
บัญชี จําแนกตามระดับอายุ ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 20-30 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปน
ปจจุบัน สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความ
เสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และใน
กรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารองขอมูลตามรอบระยะเวลาและ
สถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ยดานละ  4.50)
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 31-40 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปน
ปจจุบัน และในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารองขอมูลตามรอบ
ระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.50) รองลงมาไดแก
สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย สูญ
หาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูในระดับเห็นดวย
มาก (คาเฉลี่ย 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 41-50 ปเห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปน
ปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.75) รองลงมาไดแก สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บ
ขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และ
กําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50) และ
ในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารองขอมูลตามรอบระยะเวลา
และสถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.25)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุมากกวา 50 ป เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชีที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี
ใหเปนปจจุบัน สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกัน
ความเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
ในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารองขอมูลตามรอบระยะเวลา
และสถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวย)ปานกลาง(คาเฉลี่ยดานละ  3.00)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี จําแนกตาม
ระดับอายุ  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุแตกตางกันตางมีความคิดเห็นตอ ขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ด านการจัดการเอกสารของสํานักงาน
บัญชีโดยรวมแตกตางกัน ดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 20-30 ป และ 41-50 ป มีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 31-40 ปมีความคิดเห็นอยู
ในระดับเห็นดวยมาก และผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุมากกวา 50 ป ความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยปานกลาง
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ตารางท่ี 64 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
( 72 ราย )

ปริญญาโท
( 63 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
7.1 สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน 4.38 มาก 4.57 มากที่สุด

7.2 สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองใน
ลักษณะที่ปองกันความเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และ
กําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

4.25 มาก 4.43 มาก

7.3 ในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมี
การสํารองขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม 4.13 มาก 4.33 มาก

รวม 4.25 มาก 4.44 มาก

จากตารางที่ 64 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงาน
บัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี
ใหเปนปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.38) รองลงมาไดแก สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บ
ขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และ
กําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.25) และใน
กรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารองขอมูลตามรอบระยะเวลาและ
สถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.13)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท เห็นวา ขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชีที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี
ใหเปนปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.57) รองลงมาไดแก สํานักงานบัญชีตอง
จัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ
และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.43) และ
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ในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารองขอมูลตามรอบระยะเวลา
และสถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.33)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี จําแนกตาม
ระดับการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของ
สํานักงานบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก

ตารางท่ี 65 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา

ลักษณะของสํานักงานบัญชี
เจาของคนเดียว

( 54 ราย )
หางหุนสวน

สามัญ
( 18 ราย )

หางหุนสวน
จํากัด

( 27 ราย )

บริษัทจํากัด
( 36 ราย )

คา
เฉลี่ย

แปล
ผล

คา
เฉลี่ย

แปล
ผล

คา
เฉลี่ย

แปล
ผล

คา
เฉลี่ย

แปล
ผล

7.1 สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการ
ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
บัญชีใหเปนปจจุบัน

4.67 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 4.25 มาก

7.2 สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูล
ของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่
ปองกันความเสียหายสูญหายหรือเสื่อม
สภาพและกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ

4.50 มากที่สุด 4.00 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก

7.3 ในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารองขอ
มูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่
เหมาะสม

4.33 มาก 4.50 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.00 มาก

รวม 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 4.44 มาก 4.08 มาก

จากตารางที่ 65 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงาน
บัญชี จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนเจาของคนเดียว เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.67) รองลงมา
ไดแก สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย
สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูในระดับเหนดวย
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50) และในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการ
สํารองขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนสามัญ เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50) รองลงมาก
ไดแก ในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารองขอมูลตามรอบ
ระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50) และสํานักงานบัญชี
ตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ป องกันความเสียหาย สูญหาย หรือ
เสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูในระดับเห็นดวยมาก
(คาเฉลี่ย 4.00)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนจํากัด เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ด านการจัดการเอกสารของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตอง
มีการสํารองขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่ เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.67) รองลงมาไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.33) และสํานักงานบัญชีตองจัดเก็บ
ขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และ
กําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนบริษัทจํากัด เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.25) รองลงมาไดแก
สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย สูญ
หาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูในระดับเห็นดวย
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มาก(คาเฉลี่ย 4.00) และในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารอง
ขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.00)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี จําแนกตาม
ลักษณะของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะของสํานักงานบัญชี แตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการ
จัดการเอกสารของสํานักงานบัญชีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก ยกเวนผูตอบแบบสอบถามที่มี
ลักษณะสํานักงานบัญชีเปนเจาของคนเดียว มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด

ตารางท่ี 66 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของ
สํานักงานบัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป

( 27 ราย )
6-10 ป

( 54 ราย )
11-20 ป

( 27 ราย )
มากกวา 20 ป

( 27 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

7.1 สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการใน
การติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน

4.33 มาก 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 4.67 มากที่สุด

7.2 สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอ
มูลของลูกคาและของตนเองใน
ลักษณะที่ปองกันความเสียหายสูญ
หายหรือเสื่อมสภาพ และกําหนด
ระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ

4.33 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก 4.67 มากที่สุด

7.3 ในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูป
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการ
สํารองขอมูลตามรอบระยะเวลา
และสถานที่ที่เหมาะสม

4.67 มากที่สุด 4.33 มาก 3.67 มาก 4.67 มากที่สุด

รวม 4.44 มาก 4.39 มาก 4.00 มาก 4.67 มากท่ีสุด
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จากตารางที่ 66 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงาน
บัญชี จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 1-5 ป เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของ
สํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตอง
มีการสํารองขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่ เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.67) รองลงมาไดแกสํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.33) และสํานักงานบัญชีตองจัดเก็บ
ขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และ
กําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 6-10 ป เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสาร
ของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.50) รองลงมา
ไดแก สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย
สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูในระดับเห็นดวย
มาก(คาเฉลี่ย 4.33) และในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารอง
ขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 11-20 ป เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสาร
ของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.33) รองลงมาไดแก
สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย สูญ
หาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูในระดับเห็นดวย
มาก(คาเฉลี่ย 4.00) และในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารอง
ขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 3.67)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี มากกวา 20 ป
เห็นวา ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการ
เอกสารของสํานักงานบัญชีที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.67)
รองลงมาไดแก สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกัน
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ความเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.67) และในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส
ตองมีการสํารองขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.67)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี จําแนกตาม
ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของ
สํานักงานบัญชีแตกตางกันตางมีความคิดเห็นโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก ยกเวนผูตอบ
แบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี มากกวา 20 ป มีความคิดเห็นโดยรวมอยู
ในระดับเห็นดวยมากที่สุด

ตารางท่ี 67 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน
การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงาน
บัญชี

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ตํ่ากวา 30 ราย

( 45 ราย )
31-100 ราย
( 54 ราย )

101-200 ราย
( 36 ราย )

คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

7.1 สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎ
หมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน 4.60 มากที่สุด 4.17 มาก 4.75 มากที่สุด

7.2 สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและ
ของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย สูญ
หาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

4.20 มาก 4.17 มาก 4.75 มากที่สุด

7.3 ในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส ตองมีการสํารองขอมูลตามรอบระยะ
เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม

4.20 มาก 4.17 มาก 4.75 มากที่สุด

รวม 4.33 มาก 4.17 มาก 4.75 มากท่ีสุด

จากตารางที่ 67 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงาน
บัญชี จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีไดดังน้ี
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี ตํ่ากวา 30 ราย เห็นวา
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสาร
ของสํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.60) รองลงมา
ไดแก สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย
สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูในระดับเห็นดวย
มาก(คาเฉลี่ย 4.20) และในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารอง
ขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.20)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 31-100 ราย เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของ
สํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.17) รองลงมาไดแก
สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย สูญ
หาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูในระดับเห็นดวย
มาก(คาเฉลี่ย 4.17) และในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารอง
ขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.17)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 101-200 ราย เห็นวา ขอ
กําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของ
สํานักงานบัญชี ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.75) รองลงมา
ไดแก สํานักงานบัญชีตองจัดเก็บขอมูลของลูกคาและของตนเองในลักษณะที่ปองกันความเสียหาย
สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.75) และในกรณีที่มีการเก็บขอมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีการสํารอง
ขอมูลตามรอบระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.75)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี จําแนก
ตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
แตกตางกันตางมีความคิดเห็นตอขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี โดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก ยกเวนผูตอบ
แบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 101-200 ราย มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด
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2.4 ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีได รับ
หนังสือรับรอง

ตารางท่ี 68 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง

เง่ือนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือ
รับรอง

ระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย
(แปลผล)เห็นดวย

มากที่สุด
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
มาก

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
ปานกลาง

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอย

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอยที่สุด
จํานวน

(รอยละ)
1. ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณ

ภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับ
การรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย

45
(33.30)

81
(60.00)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.27
มาก

2. ตองรับการตรวจประเมินคุณภาพปละ ๑
คร้ัง ซึ่งอาจเปนการตรวจประเมินใหมทั้ง
หมดหรือเพียงบางสวนตามความเหมาะสม

18
(13.30)

81
(60.00)

36
(26.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

3.87
มาก

3. ใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินทุกคร้ัง
และยินยอมใหหนวยงานอ่ืนที่กรมเห็นสม
ควรใหเขารวมสังเกตการณการตรวจประเมิน
ได รวมทั้งตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการรับรองคุณภาพที่ เปนปจจุ
บันใหแกกรมและผูตรวจประเมิน เมื่อไดรับ
การรองขอ

18
(13.30)

108
(80.00)

9
(6.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.07
มาก

4. ในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือ
รับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิกการรับรอง
หรือเลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี ตอง
ยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิง
ถึงการไดรับการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชี

36
(26.70)

81
(60.00)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.13
มาก

5. ตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอ
รองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพ สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนิน
การกับขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบ
เอกสารดังกลาวใหแกกรมหรือผูตรวจประ
เมินเมื่อไดรับการรองขอ

36
(26.70)

81
(60.00)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.13
มาก
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ตารางท่ี 68 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง (ตอ)

เง่ือนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือ
รับรอง

ระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย
(แปลผล)เห็นดวย

มากที่สุด
จํานวน

(รอยละ)

เห็นดวย
มาก

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
ปานกลาง

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอย

จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
นอยที่สุด
จํานวน

(รอยละ)
6. ในกรณีที่มีการยายที่ตั้งสํานักงานหรือมี
การเปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่เปนสาระ
สําคัญ และในกรณีดังกลาวสํานักงานบัญชี
จะตองรับการตรวจประเมินคุณภาพใหมซึ่ง
อาจตรวจประเมินเพียงบางสวนตามความ
เหมาะสมซึ่งเมื่อผานการตรวจประเมินแลว
กรมจะออกหนังสือรับรองฉบับใหมใหโดย
หนังสือรับรองฉบับใหมมีอายุเทากับหนังสือ
รับรองฉบับเดิม

27
(20.00)

90
(66.70)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.07
มาก

7. กรมอาจกําหนดใหมีการตรวจประเมิน
เพ่ิมเติมหรือตรวจประเมินใหมทั้งหมด โดย
ไมแจงใหสํานักงานบัญชีที่ได รับหนังสือ
รับรองทราบลวงหนาได เมื่อมีเหตุดังตอไปนี้

7.1 มีเหตุที่นาเชื่อวาคุณภาพของสํานัก
งานบัญชีลดลง ไมเปนไปตามขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี

27
(20.00)

90
(66.70)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.07
มาก

7.2 มีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่
เปนสาระสําคัญและมีผลตอการดําเนินงาน
ของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง

18
(13.30)

99
(73.30)

18
(13.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.00
มาก

7.3 มีการรองเรียนวา สํานักงานบัญชีที่
ไดรับหนังสือรับรองปฏิบัติไมเปนไปตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี
และกรมพิจารณาเห็นวาขอรองเรียนนั้นมีมูล

27
(20.00)

72
(53.30)

36
(26.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

3.93
มาก

8. กรมอาจมีคําสั่งใหพักใชหรือเพิกถอน
หนังสือรับรองได

36
(26.70)

72
(53.30)

27
(20.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.07
มาก

9.   การพักใชหนังสือรับรองคร้ังหนึ่งใหมี
กําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 90 วัน และไม
เกิน 180 วัน

36
(26.70)

63
(46.70)

36
(26.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.00
มาก

รวม 4.06
มาก
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จากตารางที่ 68 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเงื่อนไขของ
สํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.06)

ทั้งน้ี เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่ง
รวมถึงในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมาก
(คาเฉลี่ย 4.27) รองลงมาไดแก ในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอ
ยกเลิกการรับรองหรือเลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มี
การอางอิงถึงการไดรับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.13)
และตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาว
ใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการรองขออยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.13)
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ตารางท่ี 69 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง จําแนกตามอายุ

เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับ
หนังสือรับรอง

ระดับอายุ
20-30 ป

( 36 ราย )
31-40 ป

( 54 ราย )
41-50 ป

( 36 ราย )
มากกวา 50 ป

( 9 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

1. ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอด
ระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึง
ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดในภายหลังดวย

4.25 มาก 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 3.50 มาก

2. ตองรับการตรวจประเมินคุณภาพป
ละ ๑ คร้ัง ซึ่งอาจเปนการตรวจประเมิน
ใหมทั้งหมดหรือเพียงบางสวนตาม
ความเหมาะสม

3.50 มาก 4.00 มาก 4.25 มาก 3.00 ปานกลาง

3. ใหความรวมมือกับผูตรวจประเมิน
ทุกคร้ัง และยินยอมใหหนวยงานอ่ืนที่
กรมเห็นสมควรใหเขารวมสังเกตการณ
การตรวจประเมินได รวมทั้งตองสง
มอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการรับรองคุณภาพที่ เปนปจจุบัน
ใหแกกรมและผูตรวจประเมิน เมื่อ
ไดรับการรองขอ

4.00 มาก 4.17 มาก 4.33 มาก 3.00 ปานกลาง

4. ในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอน
หนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิก
การรับรองหรือเลิกประกอบกิจการ
ดานการทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ
สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิงถึงการไดรับ
การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี

4.00 มาก 4.50 มากที่สุด 4.25 มาก 3.50 มาก

5. ตองจัดทําและเก็บรักษารายการ
บันทึก ขอรอง เ รียนที่ เ กี่ ยวของ กับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ สํานัก
งานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับ
ขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบ
เอกสารดังกลาวใหแกกรมหรือผูตรวจ
ประเมินเมื่อไดรับการรองขอ

3.75 มาก 4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 3.50 มาก
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ตารางท่ี 69 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง จําแนกตามอายุ (ตอ)

เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับ
หนังสือรับรอง

ระดับอายุ
20-30 ป

( 36 ราย )
31-40 ป

( 54 ราย )
41-50 ป

( 36 ราย )
มากกวา 50 ป

( 9 ราย )
คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

7. กรมอาจกําหนดใหมีการตรวจ
ประเมินเพ่ิมเติมหรือตรวจประเมินใหม
ทั้งหมด โดยไมแจงใหสํานักงานบัญชี
ที่ไดรับหนังสือรับรองทราบลวงหนา
ได เมื่อมีเหตุดังตอไปนี้

7.1 มีเหตุที่นาเชื่อวาคุณภาพของ
สํานักงานบัญชีลดลง ไมเปนไปตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานัก
งานบัญชี

3.75 มาก 4.33 มาก 4.25 มาก 3.00 ปานกลาง

7.2 มีการเปลี่ยนแปลงในสํานัก
งานที่เปนสาระสําคัญและมีผลตอการ
ดําเนินงานของสํานักงานบัญชีที่ไดรับ
หนังสือรับรอง

3.75 มาก 4.33 มาก 4.25 มาก 3.00 ปานกลาง

7.3 มีการรองเรียนวา สํานักงาน
บัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองปฏิบัติไม
เปนไปตามขอกําหนดการรับรองคุณ
ภาพสํานักงานบัญชี และกรมพิจารณา
เห็นวาขอรองเรียนนั้นมีมูล

3.75 มาก 4.17 มาก 4.00 มาก 3.00 ปานกลาง

8. กรมอาจมีคําสั่งใหพักใชหรือเพิก
ถอนหนังสือรับรองได 3.75 มาก 4.17 มาก 4.25 มาก 3.00 ปานกลาง

9. การพักใชหนังสือรับรองคร้ังหนึ่ง
ใหมีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 90
วัน และไมเกิน 180 วัน

3.75 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก 3.00 ปานกลาง

รวม 3.83 มาก 4.30 มาก 4.24 มาก 2.86 ปานกลาง

จากตารางที่ 69 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ เงื่อนไขของ
สํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง จําแนกตามระดับอายุ ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 20-30 ป เห็นวา เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่
ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.25) รองลงมาไดแก ใหความรวมมือ
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กับผูตรวจประเมินทุกคร้ัง และยินยอมใหหนวยงานอ่ืนที่กรมเห็นสมควรใหเขารวมสังเกตการณ
การตรวจประเมินได รวมทั้งตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองคุณภาพที่
เปนปจจุบันใหแกกรมและผูตรวจประเมิน เมื่อไดรับการรองขอ อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย
4.00) และในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิกการรับรองหรือ
เลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิงถึงการไดรับ
การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.00)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 31-40 ป เห็นวา เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่
ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.50) รองลงมาไดแก ในกรณีที่ถูกพัก
ใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิกการรับรองหรือเลิกประกอบกิจการดาน
การทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิงถึงการไดรับการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.50) และตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึก
ขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการ
กับขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับ
การรองขอ อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 41-50 ปเห็นวา เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่
ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอรองเรียนที่
เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับขอรองเรียน
ทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการรองขออยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุด  (คาเฉลี่ย 4.50) รองลงมาไดแกตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.33) และใหความ
รวมมือกับผูตรวจประเมินทุกคร้ัง และยินยอมใหหนวยงานอ่ืนที่กรมเห็นสมควรใหเขารวม
สังเกตการณการตรวจประเมินได รวมทั้งตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
รับรองคุณภาพที่ เปนปจจุบันใหแกกรมและผูตรวจประเมิน เมื่อไดรับการรองขอ อยูในระดับเห็น
ดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุมากกวา 50 ป เห็นวา เงื่อนไขของสํานักงาน
บัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 3.50) รองลงมาไดแก ในกรณีที่ถูกพัก
ใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิกการรับรองหรือเลิกประกอบกิจการด าน
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การทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิงถึงการไดรับการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 3.50) และตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึก
ขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการ ดําเนินการ
กับขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับ
การรองขอ อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 3.50)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่
ไดรับหนังสือรับรอง จําแนกตามระดับอายุ  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง อยูในระดับเห็นดวยมาก

ตารางท่ี 70 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง จําแนกตามระดับการศึกษา

เง่ือนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
( 72 ราย )

ปริญญาโท
( 63 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
1. ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี

ตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการ
แกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย

4.25 มาก 4.29 มาก

2. ตองรับการตรวจประเมินคุณภาพปละ ๑ คร้ัง ซึ่งอาจเปนการ
ตรวจประเมินใหมทั้งหมดหรือเพียงบางสวนตามความเหมาะสม 4.00 มาก 3.71 มาก

3. ใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินทุกคร้ัง และยินยอมให
หนวยงานอ่ืนที่กรมเห็นสมควรใหเขารวมสังเกตการณการตรวจ
ประเมินได รวมทั้งตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยว
ของกับการรับรองคุณภาพที่ เปนปจจุบันใหแกกรมและผูตรวจ
ประเมิน เมื่อไดรับการรองขอ

4.13 มาก 4.00 มาก

4. ในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการ
แจงขอยกเลิกการรับรองหรือเลิกประกอบกิจการดานการทํา
บัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิงถึงการได
รับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี

4.00 มาก 4.29 มาก
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ตารางท่ี 70 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง  จําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ)

เง่ือนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
( 72 ราย )

ปริญญาโท
( 63 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
5. ตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับ
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการ
กับขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกกรมหรือ
ผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการรองขอ

4.25 มาก 4.14 มาก

6. ในกรณีที่มีการยายที่ตั้งสํานักงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงใน
สํานักงานที่เปนสาระสําคัญ และในกรณีดังกลาวสํานักงานบัญชีจะตอง
รับการตรวจประเมินคุณภาพใหมซึ่งอาจตรวจประเมินเพียงบางสวน
ตามความเหมาะสมซึ่งเมื่อผานการตรวจประเมินแลวกรมจะออกหนัง
สือรับรองฉบับใหมใหโดยหนังสือรับรองฉบับใหมมีอายุเทากับหนัง
สือรับรองฉบับเดิม

4.25 มาก 4.00 มาก

7. กรมอาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพ่ิมเติมหรือตรวจประเมิน
ใหมทั้งหมด โดยไมแจงใหสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองทราบ
ลวงหนาได เมื่อมีเหตุดังตอไปนี้

7.1 มีเหตุที่นาเชื่อวาคุณภาพของสํานักงานบัญชีลดลง ไมเปนไป
ตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี

4.00 มาก 4.00 มาก

7.2 มีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่เปนสาระสําคัญและมีผลตอ
การดําเนินงานของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง 4.00 มาก 4.00 มาก

7.3 มีการรองเรียนวา สํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองปฏิบัติ
ไมเปนไปตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี และกรม
พิจารณาเห็นวาขอรองเรียนนั้นมีมูล

3.88 มาก 4.00 มาก

8. กรมอาจมีคําสั่งใหพักใชหรือเพิกถอนหนังสือรับรองได 4.13 มาก 4.00 มาก
9. การพักใชหนังสือรับรองคร้ังหนึ่งใหมีกําหนดระยะเวลาไมนอย
กวา 90 วัน และไมเกิน 180 วัน 4.00 มาก 4.00 มาก

รวม 4.08 มาก 4.04 มาก

จากตาราง 70 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเงื่อนไขของสํานักงาน
บัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เห็นวา เงื่อนไขของสํานักงาน
บัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอ
รองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับ
ขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการ
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รองขอ อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.25) รองลงมาไดแก ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.25) และในกรณีที่มี
การยายที่ต้ังสํานักงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่เปนสาระสําคัญ และในกรณีดังกลาว
สํานักงานบัญชีจะตองรับการตรวจประเมินคุณภาพใหมซึ่งอาจตรวจประเมินเพียงบางสวนตาม
ความเหมาะสมซึ่งเมื่อผานการตรวจประเมินแลว กรมจะออกหนังสือรับรองฉบับใหมใหโดย
หนังสือรับรองฉบับใหมมีอายุเทากับหนังสือรับรองฉบับเดิม อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย
4.25)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท เห็นวา เงื่อนไขของสํานักงาน
บัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.29) รองลงมาไดแก ในกรณีที่ถูกพัก
ใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิกการรับรองหรือเลิกประกอบกิจการดาน
การทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิงถึงการไดรับการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.29) และตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึก
ขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการ
กับขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับ
การรองขอ อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย 4.14)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่
ไดรับหนังสือรับรอง จําแนกตามระดับการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง โดยรวม อยูในระดับเห็น
ดวยมาก
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ตารางท่ี 71 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง  จําแนกตาม
ลักษณะของสํานักงานบัญชี

เง่ือนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง

ลักษณะของสํานักงานบัญชี
เจาของคนเดียว

( 54 ราย )
หางหุนสวนสามัญ

( 18 ราย )
หางหุนสวนจํากัด

( 27 ราย )
บริษัทจํากัด
( 36 ราย )

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

1. ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวม
ถึงในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย 4.33 มาก 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 4.00 มาก

2. ตองรับการตรวจประเมินคุณภาพปละ ๑ คร้ัง ซึ่งอาจเปนการตรวจประเมินใหมทั้งหมดหรือเพียงบาง
สวนตามความเหมาะสม 4.00 มาก 4.00 มาก 3.67 มาก 3.75 มาก

3. ใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินทุกคร้ัง และยินยอมใหหนวยงานอ่ืนที่กรมเห็นสมควรใหเขารวมสัง
เกตการณการตรวจประเมินได รวมทั้งตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองคุณภาพ
ที่เปนปจจุบันใหแกกรมและผูตรวจประเมิน เมื่อไดรับการรองขอ

4.00 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก 3.75 มาก

4. ในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิกการรับรองหรือเลิกประกอบ
กิจการดานการทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิงถึงการไดรับการรับรองคุณภาพสํา
นักงานบัญชี

3.83 มาก 4.50 มากที่สุด 4.33 มาก 4.25 มาก

5. ตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํา
นักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกกรม
หรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการรองขอ

4.17 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.25 มาก
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ตารางท่ี 71 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง  จําแนกตาม
ลักษณะของสํานักงานบัญชี (ตอ)

เง่ือนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง

ลักษณะของสํานักงานบัญชี
เจาของคนเดียว

( 54 ราย )
หางหุนสวนสามัญ

( 18 ราย )
หางหุนสวนจํากัด

( 27 ราย )
บริษัทจํากัด
( 36 ราย )

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

6. ในกรณีที่มีการยายที่ตั้งสํานักงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่เปนสาระสําคัญ และในกรณี
ดังกลาวสํานักงานบัญชีจะตองรับการตรวจประเมินคุณภาพใหมซึ่งอาจตรวจประเมินเพียงบางสวนตาม
ความเหมาะสมซึ่งเมื่อผานการตรวจประเมินแลว กรมจะออกหนังสือรับรองฉบับใหมใหโดยหนังสือ
รับรองฉบับใหมมีอายุเทากับหนังสือรับรองฉบับเดิม

4.17 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก

7. กรมอาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพ่ิมเติมหรือตรวจประเมินใหมทั้งหมด โดยไมแจงใหสํานักงาน
บัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองทราบลวงหนาได เมื่อมีเหตุดังตอไปนี้

7.1 มีเหตุที่นาเชื่อวาคุณภาพของสํานักงานบัญชีลดลง ไมเปนไปตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี

4.00 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก 4.25 มาก

7.2 มีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่เปนสาระสําคัญและมีผลตอการดําเนินงานของสํานักงานบัญชีที่
ไดรับหนังสือรับรอง 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก

7.3 มีการรองเรียนวา สํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองปฏิบัติไมเปนไปตามขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี และกรมพิจารณาเห็นวาขอรองเรียนนั้นมีมูล 3.83 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก

8. กรมอาจมีคําสั่งใหพักใชหรือเพิกถอนหนังสือรับรองได 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก
9. การพักใชหนังสือรับรองคร้ังหนึ่งใหมีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 90 วัน และไมเกิน 180 วัน 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก

รวม 4.03 มาก 4.14 มาก 4.06 มาก 4.02 มาก
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จากตารางที่ 71 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเงื่อนไขของ
สํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนเจาของคนเดียว เห็นวา
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณี
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.33)
รองลงมาไดแก ตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบ
เอกสารดังกลาวใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการรองขอ อยูในระดับเห็นดวยมาก
(คาเฉลี่ย 4.17) และในกรณีที่มีการยายที่ต้ังสํานักงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่เปน
สาระสําคัญ และในกรณีดังกลาวสํานักงานบัญชีจะตองรับการตรวจประเมินคุณภาพใหมซึ่งอาจ
ตรวจประเมินเพียงบางสวนตามความเหมาะสมซึ่งเมื่อผานการตรวจประเมินแลว กรมจะออก
หนังสือรับรองฉบับใหมใหโดยหนังสือรับรองฉบับใหมมีอายุเทากับหนังสือรับรองฉบับเดิม อยู
ในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.17)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนสามัญ เห็นวา
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณี
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50)
รองลงมาไดแก ใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินทุกคร้ัง และยินยอมใหหนวยงานอ่ืนที่กรม
เห็นสมควรใหเขารวมสังเกตการณการตรวจประเมินได รวมทั้งตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการรับรองคุณภาพที่ เปนปจจุบันใหแกกรมและผูตรวจประเมิน เมื่อไดรับการรอง
ขอ อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50) และในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือ
รับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิกการรับรองหรือเลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี ตองยุติการใช
สิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิงถึงการไดรับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็น
ดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนหางหุนสวนจํากัด เห็นวา
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณี
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.33)
รองลงมาไดแก ในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิกการ
รับรองหรือเลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิง
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ถึงการไดรับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.33) และกรม
อาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพิ่มเติมหรือตรวจประเมินใหมทั้งหมด โดยไมแจงใหสํานักงาน
บัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองทราบลวงหนาได เมื่อมีเหตุดังตอไปน้ี มีเหตุที่นาเชื่อวาคุณภาพของ
สํานักงานบัญชีลดลง ไมเปนไปตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็น
ดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสํานักงานบัญชีเปนบริษัทจํากัด เห็นวา เงื่อนไข
ของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิก
ถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิกการรับรองหรือเลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี
ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิงถึงการไดรับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี อยู
ในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.25) รองลงมาไดแก ตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอ
รองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับ
ขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการ
รองขอ อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.25) และกรมอาจกําหนดใหมีการตรวจประเมิน
เพิ่มเติมหรือตรวจประเมินใหมทั้งหมด โดยไมแจงใหสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองทราบ
ลวงหนาได เมื่อมีเหตุดังตอไปน้ี มีเหตุที่นาเชื่อวาคุณภาพของสํานักงานบัญชีลดลง ไมเปนไปตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.25)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับ
หนังสือรับรอง จําแนกตามลักษณะของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะของ
สํานักงานบัญชี แตกตางกันมีความคิดเห็นตอเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง
โดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก
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ตารางท่ี 72 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง จําแนกตามระยะเวลา
ดําเนินงานของสํานักงานบัญชี

เง่ือนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป

( 27 ราย )
6-10 ป

( 54 ราย )
11-20 ป

( 27 ราย )
มากกวา 20 ป

( 27 ราย )
คา

เฉล่ีย
แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

1. ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง
ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอ
กําหนดในภายหลังดวย

4.33 มาก 4.17 มาก 4.00 มาก 4.67
มาก
ที่สุด

2. ตองรับการตรวจประเมินคุณภาพปละ ๑ คร้ัง ซึ่ง
อาจเปนการตรวจประเมินใหมทั้งหมดหรือเพียงบาง
สวนตามความเหมาะสม

3.67 มาก 3.67 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก

3. ใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินทุกคร้ัง และ
ยินยอมใหหนวยงานอ่ืนที่กรมเห็นสมควรใหเขารวม
สังเกตการณการตรวจประเมินได รวมทั้งตองสง
มอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรอง
คุณภาพที่ เปนปจจุบันใหแกกรมและผูตรวจประเมิน
เมื่อไดรับการรองขอ

4.00 มาก 4.00 มาก 3.67 มาก 4.33 มาก

4. ในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง
หรือมีการแจงขอยกเลิกการรับรองหรือเลิกประกอบ
กิจการดานการทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อ
โฆษณาที่มีการอางอิงถึงการไดรับการรับรองคุณ
ภาพสํานักงานบัญชี

4.33 มาก 4.33 มาก 3.33 มาก 4.67
มาก
ที่สุด

5. ตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอ
รองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับขอรอง
เรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาวใหแก
กรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการรองขอ

4.33 มาก 4.17 มาก 4.00 มาก 4.67
มาก
ที่สุด

6. ในกรณีที่มีการยายที่ตั้งสํานักงานหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่เปนสาระสําคัญ และใน
กรณีดังกลาวสํานักงานบัญชีจะตองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพใหมซึ่งอาจตรวจประเ มินเพียง
บางสวนตามความเหมาะสมซึ่งเมื่อผานการตรวจ
ประเมินแลว กรมจะออกหนังสือรับรองฉบับใหมให
โดยหนังสือรับรองฉบับใหมมีอายุเทากับหนังสือ
รับรองฉบับเดิม

4.00 มาก 4.00 มาก 3.33
ปาน
กลาง

4.33 มาก
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ตารางท่ี 72 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง  จําแนกตามระยะเวลา
ดําเนินงานของสํานักงานบัญชี (ตอ)

เง่ือนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง

ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
1-5 ป

( 27 ราย )
6-10 ป

( 54 ราย )
11-20 ป

( 27 ราย )
มากกวา 20 ป

( 27 ราย )
คา

เฉล่ีย
แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

คา
เฉล่ีย

แปล
ผล

7. กรมอาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม
หรือตรวจประเมินใหมทั้งหมด โดยไมแจงใหสํา
นักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองทราบลวงหนาได
เมื่อมีเหตุดังตอไปนี้

7.1 มีเหตุที่นาเชื่อวาคุณภาพของสํานักงานบัญชี
ลดลง ไมเปนไปตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี

4.00 มาก 4.17 มาก 3.67 มาก 4.33 มาก

7.2 มีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่เปนสาระ
สําคัญและมีผลตอการดําเนินงานของสํานักงานบัญชี
ที่ไดรับหนังสือรับรอง

4.00 มาก 4.00 มาก 3.67 มาก 4.33 มาก

7.3 มีการรองเรียนวา สํานักงานบัญชีที่ไดรับ
หนังสือรับรองปฏิบัติไมเปนไปตามขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี และกรมพิจารณาเห็น
วาขอรองเรียนนั้นมีมูล

3.67 มาก 4.17 มาก 3.33
ปาน
กลาง

4.33 มาก

8. กรมอาจมีคําสั่งใหพักใชหรือเพิกถอนหนังสือ
รับรองได 3.67 มาก 4.17 มาก 4.00 มาก 4.33 มาก

9. การพักใชหนังสือรับรองคร้ังหนึ่งใหมีกําหนด
ระยะเวลาไมนอยกวา 90 วัน และไมเกิน 180 วัน 3.67 มาก 4.17 มาก 3.67 มาก 4.33 มาก

รวม 3.97 มาก 4.09 มาก 3.70 มาก 4.42 มาก

จากตารางที่ 72 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเงื่อนไขของ
สํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี ได
ดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 1-5 ป เห็นวา
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณี
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.33)
รองลงมาไดแก ในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิกการ
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รับรองหรือเลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิง
ถึงการไดรับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.33) และตอง
จัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาว
ใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการรองขอ อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 6-10 ป เห็นวา
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในกรณีที่ถูกพักใช
หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิกการรับรองหรือเลิกประกอบกิจการดานการ
ทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิงถึงการไดรับการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.33) รองลงมาไดแก ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.17) และตองจัดทํา
และเก็บรักษารายการบันทึกขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ สํานักงาน
บัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกกรม
หรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการรองขอ อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.17)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 11-20 ป เห็นวา
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณี
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.00)
รองลงมาไดแก ตองรับการตรวจประเมินคุณภาพปละ ๑ คร้ัง ซึ่งอาจเปนการตรวจประเมินใหม
ทั้งหมดหรือเพียงบางสวนตามความเหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.00) และตอง
จัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาว
ใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการรองขอ อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.00)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชี มากกวา 20 ป
เห็นวา เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณี
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.67)
รองลงมาไดแก ในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิกการ
รับรองหรือเลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิง
ถึงการไดรับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.67) และ
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ตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาว
ใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการรองขอ อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.67)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่
ไดรับหนังสือรับรอง จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มี
ระยะเวลาดําเนินงานของสํานักงานบัญชีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอเงื่อนไขของสํานักงานบัญชี
ที่ไดรับหนังสือรับรอง โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก

ตารางท่ี 73 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง จําแนกตามจํานวน
ลูกคาของสํานักงานบัญชี

เง่ือนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ต่ํากวา 30 ราย

( 45 ราย )
31-100 ราย
( 54 ราย )

101-200 ราย
( 36 ราย )

คา
เฉล่ีย แปลผล คา

เฉล่ีย แปลผล คา
เฉล่ีย แปลผล

1. ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง
ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอ
กําหนดในภายหลังดวย

4.40 มาก 4.00 มาก 4.67 มากที่สุด

2. ตองรับการตรวจประเมินคุณภาพปละ ๑ คร้ัง ซึ่ง
อาจเปนการตรวจประเมินใหมทั้งหมดหรือเพียง
บางสวนตามความเหมาะสม

3.60 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก

3. ใหความรวมมือกับผูตรวจประเมินทุกคร้ัง และ
ยินยอมใหหนวยงานอ่ืนที่กรมเห็นสมควรใหเขารวม
สังเกตการณการตรวจประเมินได รวมทั้งตองสง
มอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ เกี่ยวของกับการ
รับรองคุณภาพที่ เปนปจจุบันใหแกกรมและผู ตรวจ
ประเมิน เมื่อไดรับการรองขอ

4.00 มาก 4.00 มาก 4.25 มาก

4. ในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง
หรือมีการแจงขอยกเลิกการรับรองหรือเลิกประ
กอบกิจการดานการทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ
สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิงถึงการไดรับการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี

4.40 มาก 3.67 มาก 4.50 มากที่สุด
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ตารางท่ี 73 แสดงคาเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีท่ีไดรับหนังสือรับรอง    จําแนกตามจํานวน
ลูกคาของสํานักงานบัญชี (ตอ)

เง่ือนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง

จํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี
ต่ํากวา 30 ราย

( 45 ราย )
31-100 ราย
( 54 ราย )

101-200 ราย
( 36 ราย )

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล
5. ตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอ
รองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับขอ
รองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาว
ใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการรองขอ

4.40 มาก 3.83 มาก 4.67 มากที่สุด

6. ในกรณีที่มีการยายที่ตั้งสํานักงานหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่เปนสาระสําคัญ และใน
กรณีดังกลาวสํานักงานบัญชีจะตองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพใหมซึ่งอาจตรวจประเมินเพียงบาง
สวนตามความเหมาะสมซึ่งเมื่อผานการตรวจประ
เมินแลว กรมจะออกหนังสือรับรองฉบับใหมใหโดย
หนังสือรับรองฉบับใหมมีอายุเทากับหนังสือรับรอง
ฉบับเดิม

4.00 มาก 3.83 มาก 4.67 มากที่สุด

7. กรมอาจกําหนดใหมีการตรวจประเมินเพ่ิมเติม
หรือตรวจประเมินใหมทั้งหมด โดยไมแจงใหสํานัก
งานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองทราบลวงหนาได
เมื่อมีเหตุดังตอไปนี้
7.1 มีเหตุที่นาเชื่อวาคุณภาพของสํานักงานบัญชี
ลดลง ไมเปนไปตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี

4.00 มาก 3.83 มาก 4.50 มากที่สุด

7.2 มีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่ เปน
สาระสําคัญและมีผลตอการดําเนินงานของสํานักงาน
บัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง

3.80 มาก 3.83 มาก 4.50 มากที่สุด

7.3 มีการรองเรียนวา สํานักงานบัญชีที่ไดรับ
หนังสือรับรองปฏิบัติไมเปนไปตามขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี และกรมพิจารณาเห็น
วาขอรองเรียนนั้นมีมูล

4.00 มาก 3.50 มาก 4.50 มากที่สุด

8. กรมอาจมีคําสั่งใหพักใชหรือเพิกถอนหนังสือ
รับรองได 4.20 มาก 3.67 มาก 4.50 มากที่สุด

9. การพักใชหนังสือรับรองคร้ังหนึ่งใหมีกําหนด
ระยะเวลาไมนอยกวา 90 วัน และไมเกิน 180 วัน 4.20 มาก 3.50 มาก 4.50 มากที่สุด

รวม 4.09 มาก 3.79 มาก 4.50 มากท่ีสุด
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จากตารางที่ 73 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเงื่อนไขของ
สํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีไดดังน้ี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี ตํ่ากวา 30 ราย เห็นวา
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณี
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.40)
รองลงมาไดแก ในกรณีที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจงขอยกเลิกการ
รับรองหรือเลิกประกอบกิจการดานการทําบัญชี ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิง
ถึงการไดรับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.40) และตอง
จัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบเอกสารดังกลาว
ใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการรองขอ อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.40)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 31 -100 ราย เห็นวา
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับ รองที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณี
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.00)
รองลงมาไดแก ตองรับการตรวจประเมินคุณภาพปละ ๑ คร้ัง ซึ่งอาจเปนการตรวจประเมินใหม
ทั้งหมดหรือเพียงบางสวนตามความเหมาะสม อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.00) และให
ความรวมมือกับผูตรวจประเมินทุกคร้ัง และยินยอมใหหนวยงานอ่ืนที่กรมเห็นสมควรใหเขารวม
สังเกตการณการตรวจประเมินได รวมทั้งตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
รับรองคุณภาพที่ เปนปจจุบันใหแกกรมและผูตรวจประเมิน เมื่อไดรับการรองขอ อยูในระดับเห็น
ดวยมาก (คาเฉลี่ย 4.00)

ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชี 101-200 ราย เห็นวา
เงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรองที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณี
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.67)
รองลงมาไดแก ตองจัดทําและเก็บรักษารายการบันทึกขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการ
รับรองคุณภาพ สํานักงานบัญชีรวมทั้งผลการดําเนินการกับขอรองเรียนทั้งหมด และตองสงมอบ
เอกสารดังกลาวใหแกกรมหรือผูตรวจประเมินเมื่อไดรับการรองขอ อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.67) และในกรณีที่มีการยายที่ต้ังสํานักงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานที่เปน
สาระสําคัญ และในกรณีดังกลาวสํานักงานบัญชีจะตองรับการตรวจประเมินคุณภาพใหมซึ่งอาจ
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ตรวจประเมินเพียงบางสวนตามความเหมาะสมซึ่งเมื่อผานการตรวจประเมินแลว กรมจะออก
หนังสือรับรองฉบับใหมใหโดยหนังสือรับรองฉบับใหมมีอายุเทากับหนังสือรับรองฉบับเดิม อยู
ในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.67)

โดยสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่
ไดรับหนังสือรับรอง จําแนกตามจํานวนลูกคาของสํานักงานบัญชีผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวน
ลูกคาของสํานักงานบัญชีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือ
รับรองโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะ

ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ แบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย ปญหา
ในการขอการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และขอเสนอแนะเพื่อให
เปนแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี จากแบบสอบถาม ผู
ศึกษาไดเก็บขอมูลขอเสนอแนะ  โดยใชลักษณะคําถามแบบปลายเปดเพื่อรวบรวมขอมูล แลวนํา
ขอมูลมาสรุปโดยจัดเปนประเด็นตาง ๆ ดังตอไปน้ี

ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการในการขอการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

- ปญหาพี่พบสวนใหญจาก หลักเกณฑและเงื่อนไข ดังกลาวคือ ดาน
คุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่สามารถเขารวมโครงการ  ซึ่งจากคุณสมบัติดังกลาวทําให
สํานักงานบัญชีที่มีขนาดเล็กและขาดความพรอม หรือมีจํานวนลูกคาไมถึง 30 ราย ไมสามารถเขา
รวมโครงการได (17 ราย)

- การปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของกรมพัฒนฯ เปนไปไดยาก
และในทางปฏิบัติสํานักงานบัญชีสวนใหญเห็นวาไมสามารถปฏิบัติไดครบถวนตามหลักเกณฑ
ดังกลาว (22 ราย)

- ผูตอบแบบสอบถามยังไมเห็นถึงประโยชนจากการเขารวมโครงการมาก
นัก (8 ราย)
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ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม
- กรมพัฒนาธุรกิจการคาควรมีการสงเสริม  อบรม  และประชาสัมพันธให

ความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีใหมากกวาน้ี (17 ราย)
- ควรมีการพิจารณาหลักเกณฑดานคุณสมบัติการเขารวมโครงการ

เพื่อใหสํานักงานบัญชีขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม สามารถเขารวมได (4 ราย)


