
บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการสํานักงานบัญชี
ในจังหวัดเชียงใหมตอหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยและการศึกษาคนควาที่เกี่ยวของ  และเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรคือ ผูประกอบการสํานักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูลโดยใช คาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย สามารถสรุปผลการศึกษาดังรายละเอียดตอไปน้ี

สรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 90 ราย
มีอายุระหวาง 20-30 ป และ 41-50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีตําแหนงงานใน
สํานักงานบัญชี คือ หัวหนาสํานักงาน  โดยลักษณะของสํานักงานบัญชีเปนกิจการเจาของคนเดียว
มีจํานวนพนักงานในสํานักงานบัญชี จํานวน 1-5 คน มีผูชวยผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญา
ตรี จํานวน 1-2 คน และมีระยะเวลาการดําเนินงานของสํานักงานบัญชี 6-10 ป มีจํานวนลูกคา 31-
100 ราย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  โดยทราบจากเจาหนาที่กรม
พัฒนาธุรกิจการคา  และสวนใหญเคยศึกษา และสนใจตอประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
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สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูประกอบการตอประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550 โดยแบงการศึกษาขอมูลออกเปน 4 สวน ดังแสดงในตารางตอไปน้ี

ตาราง 74 ตารางแสดงสรุปความคิดเห็นของผูประกอบการตอประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550
หลักเกณฑการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550 หลักเกณฑท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คาเฉลี่ย

2.1 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑคุณสมบัติของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ - หัวหนาสํานักงานบัญชีตองไมเปนบุคคลลมละลาย 4.53
มากที่สุด

2.2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ - การที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลว
วา สํานักงานบัญชีนี้มีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและ
ความเชื่อม่ันแกผูที่สนใจจะใชบริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพ่ิมขึ้น

4.13
มาก

2.3 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา
2.3.1 ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี

- การใหความสําคัญแกลูกคา มีการจะสงเสริมความพึงพอใจของลูกคาและตอง
เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี
และจรรยาบรรณ

4.27
มาก

2.3.2 ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี - ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน ผูทําบัญชี
ตองใชความรูความสามารถและความชํานาญในวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี

- สํานักงานบัญชีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือรักษาชื่อเสียงแหงวิชาชีพ

4.47
มาก

2.3.3 ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี - สํานักงานบัญชีตองกําหนดระยะเวลาจัดเก็บคาบริการที่ชัดเจน
- สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง
- ในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน ( เชน

การนําสงภาษีของลูกคา การนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน)
สํานักงานบัญชีตองนําสงและดําเนินการใหครบถวนตามที่ลูกคามอบหมาย

4.47
มาก
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ตาราง 74 ตารางแสดงสรุปความคิดเห็นของผูประกอบการตอประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550(ตอ)
หลักเกณฑการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550 หลักเกณฑท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คาเฉลี่ย

2.3.4 ดานการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี - ผูทํ าบั ญชีต อง มีคุ ณสม บัติต ามพร ะรา ช บัญญั ติก า รบัญ ชี  พ . ศ . 2543 แ ล ะ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

4.47
มาก

2.3.5 ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี - สํานักงานบัญชีตองมีการชี้แจงบุคลากรใหเขาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคของงาน และ
มีการฝกอบรมเ พ่ิมเติมตามความจําเปน เ พ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดตาม
วัตถุประสงค

- สํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการกํากับดูแลความคืบหนาของงาน และคอยแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนั้น

4.67
มากที่สุด

2.3.6 ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี - สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองตาม
ชวงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและ
ขอกําหนดของกฎหมาย

- หากพบปญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ สํานักงานบัญชีตองดําเนินการวิเคราะหหา
สาเหตุและกําหนดแนวทาง แกไข เพ่ือใหมั่นใจวาปญหาดังกลาวจะไมเกิดซ้ํา

- สํานักงานบัญชีตองมีกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนของลูกคา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห
หาสาเหตุ การปฏิบัติการแกไขและแจงกลับไปยังลูกคา

4.20
มาก

2.3.7 ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี - สํานักงานบัญชีตองมีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีให
เปนปจจุบัน

4.47
มาก

2.4 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง - ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ไดรับ
การรับรอง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในภายหลังดวย

4.27
มาก
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เมื่อจําแนกตามกลุมผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น
โดยรวม ตอประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลัก เกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550 โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ยกเวนผูตอบแบบสอบถามบางกลุมที่มี
ความคิดเห็นแตกตาง ดังน้ี
- ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการ

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกวา 50 ป มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
- ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ดานความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะ
การดําเนินงานเปนหางหุนสวนสามัญ และผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคา 101-200 ราย
มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด

- ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคา 101-200 ราย มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด

- ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุมากกวา 50 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท และผูตอบแบบสอบถามที่มี
จํานวนลูกคา 101-200 ราย มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด

- ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรของสํานักบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มี
จํานวนลูกคา 101-200 ราย มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด

- ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษา  ผูมีการศึกษาระดับปริญญาโท มีลักษณะการดําเนินงานเปนหางหุนสวนสามัญ และ
หางหุนสวนจํากัด มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด

- ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มี
อายุมากกวา 50 ป มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง

- ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มี
ลักษณะการดําเนินงานเปนหางหุนสวนสามัญ และผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคา101-
200 รายมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด

- ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
41-50 ป มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง

- ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ผูตอบแบบสอบถามที่มี
จํานวนลูกคา101-200 ราย มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด

- ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุมากกวา 50 ป มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
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- ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขของสํานักงานบัญชีที่ไดรับหนังสือรับรอง 101-200 รายมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด

อภิปรายผลการศึกษา
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอประโยชนที่ได รับของ

สํานักงานบัญชีที่มีสิทธิ เขารวมโครงการ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา  ความคิดเห็นตอประโยชนที่ไดรับของสํานักงานบัญชีที่มีสิทธิเขารวมโครงการที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก การที่สํานักงานบัญชีไดรับรองคุณภาพเทากับเปนการรับรองเบื้องตนแลววา
สํานักงานบัญชีน้ีมีมาตรฐานการทํางานที่ดี สรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นแกผูที่สนใจจะใช
บริการ ซึ่งอาจมีผลใหไดรับงานเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เพ็ญธิดา  พงษธานี (2552)
เร่ือง ปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย ที่พบวา พบวา
สํานักงานบัญชีใหความสําคัญในดานคุณภาพการบริการในสวนของภาพลักษณของสํานักงานบัญชี
สูงที่สุด  รองลงมาคือความนาเชื่อถือของสํานักงานบัญชี  การตอบสนองตอลูกคา  การดูแลเอาใจใส
ตอลูกคา  และการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา

2. จากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550 ไดกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อห็สํานักงานบัญชีที่เขา
รวมโครงการเปนสํานักงานบัญชีที่มีคุณภาพ  มีระบบการจัดการภายในและตอบุคคลภายนอกที่ดี  มี
ความนาเชื่อถือ  สงผลใหมีภาพลักษณที่ดีตอวิชาชีพ  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ แดน กุลรูป
(2548) ไดศึกษาขอบกพรองในการจัดทําบัญชีจากการตรวจสอบบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง โดยวิธีการศึกษาไดเลือกเฉพาะบัญชีและงบการเงินที่พบขอบกพรองใน
การจัดทําบัญชี จากกระดาษทําการตรวจสอบบัญชี ที่ไดผานการตรวจทานจากเจาหนาที่ของ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดลําปาง จากการศึกษาพบวา ขอบกพรองที่พบมากที่สุดคือ การ
จัดทําบัญชีไมครบถวน การบันทึกรายการโดยไมมีเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี การแสดง
รายการในงบการเงินไมสอดคลองกับบัญชี ตามลําดับ และผลการศึกษาขอบกพรองแยกตามการจัด
จางผูทําบัญชี พบวาธุรกิจที่จัดจางสํานักงานบัญชีเปนผูทําบัญชีพบขอบกพรองมากที่สุด ดังน้ัน
กรมพัฒนาธุรกิจการคาซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแลสํานักงานบัญชี  จึงเห็นความสําคัญของการออก
หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี
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ขอคนพบ
การศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการสํานักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหมตอ

หลักเกณฑการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา มีขอคนพบ ดังน้ี
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก ตอประกาศ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550
ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูประกอบการสํานักงานบัญชียอมรับในหลักเกณฑ และเงื่อนไขดังกลาว

2. ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาสํานักงานบัญชี จํานวน 101-200 ราย ตาง
มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด ตอประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550 ในขณะที่สํานักงานบัญชีที่มีจํานวนลูกคาไม
เกิน 100 ราย เห็นดวยในระดับมาก

3. ผูตอบแบบสอบถามที่มีการดําเนินงานในลักษณะ หางหุนสวนสามัญ สวนใหญ
มีความคิดเห็นตอประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550 ในระดับเห็นดวยมากที่สุด ในขณะที่สํานักงานบัญชีที่มีการดําเนินงาน
ในลักษณะบุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด  เห็นดวยในระดับมาก

4. ผูตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  สวนใหญมีความคิดเห็น
ตอประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี
พ.ศ. 2550 ในระดับเห็นดวยมากที่สุด ในขณะที่ผูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เห็นดวยใน
ระดับมาก

5. ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ มากกวา 50 ป สวนใหญมีความคิดเห็นตอ
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี
พ.ศ. 2550 ในระดับเห็นดวยปานกลาง ในขณะที่ผูที่มีระดับอายุตํ่ากวา 50 ป เห็นดวยในระดับมาก

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยในหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรอง

คุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550 ดังน้ัน กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงควรมีประชาสัมพันธอยาง
ตอเน่ืองเพื่อกระตุนใหมีสํานักงานบัญชีขอการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีมากขึ้น

2. ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนลูกคาสํานักงานบัญชีมากกวา 100 ราย มีความ
คิดเห็นตอประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550 ในระดับมากที่สุด  ดังน้ันกรมพัฒนาธุรกิจการคาอาจสนับสนุนหรือ
กระตุนใหสํานักงานบัญชีที่มีขนาดใหญ หรือมีจํานวนลูกคามาก ขอการรับรองคุณภาพกอน
สํานักงานบัญชีที่มีจํานวนลูกคานอยราย
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3. การที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยในหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550 ไมไดหมายความวาจะมีสํานักงานบัญชีจํานวนมากขอรับ
การรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา  แตอยางนอยเปนการแสดงวาผูตอบแบบสอบถาม
เห็นดวยกับหลักเกณฑดังกลาว  ซึ่งตอไปกรมพัฒนาธุรกิจการคาควรมีมาตรการกระตุนให
สํานักงานบัญชีมีการขอรับการรับรอง  โยอาจจะมีการจัดประชุมกลุมยอย อบรม สัมนาเชิง
ปฏิบัติการ  หรือจัดทําคูมืออยางงายในการขอรับการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ตอไป

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป
การศึกษาคร้ังน้ี  เปนการศึกษาเพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นของผูประกอบการ

สํานักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหมตอหลักเกณฑการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา เพียงจังหวัดเดียว คือ จังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นของผูประกอบการ
สํานักงานบัญชีใหครอบคลุมมากขึ้น ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมในกลุมอ่ืน หรืออาจมีการ
ขยายกลุมประชากรออกไปทั้งในระดับภาคและประเทศ  เพื่อจะไดนําขอมูลความคิดเห็นที่ไดจาก
ผูประกอบการสํานักงานบัญชีกลุมอ่ืนมารวมกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาคร้ังน้ี  เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาหลักเกณฑการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาตอไป


