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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องสํานกังานบญัชีคุณภาพ  

กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  ผูป้ระกอบการ SMEs  ในจงัหวดันนทบุรี  โดยมีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม

จาํนวนทั้งส้ิน  401  ฉบบั  และไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์จาํนวน  390  ฉบบั  แลว้นาํมาวิเคราะห์ทาง

สถิติโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและการสกดัปัจจยั 

ผลการวิจยัพบว่า  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสํานักงานบญัชีคุณภาพ จากทั้งหมด  8  

คุณลักษณะ  ประกอบด้วย  คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบของผูบ้ริหารของสํานักงานบัญชี   

คุณลักษณะด้านข้อกาํหนดทางจรรยาบรรณของสํานักงานบญัชี คุณลักษณะด้านกระบวนการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของสํานักงานบญัชี  คุณลกัษณะดา้นการจดัการทรัพยากรของสํานักงานบญัชี  

คุณลกัษณะดา้นการปฏิบติังานของสํานกังานบญัชี  คุณลกัษณะดา้นการติดตาม  ตรวจสอบ  ของ

สํานกังานบญัชี    คุณลกัษณะดา้นการจดัการเอกสารของสํานกังานบญัชี  และ  คุณลกัษณะดา้นการ

ให้บริการของสํานกังานบญัชี   เม่ือผ่านการวิเคราะห์สกดัปัจจยัพบว่ามีเพียง  4  คุณลกัษณะ  ท่ีเป็น

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในมุมมองของผูป้ระกอบการ SMEs  ในจงัหวดันนทบุรี ประกอบด้วย  

คุณลกัษณะดา้นการปฏิบติังานและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของสํานกังานบญัชี  คุณลกัษณะ

ดา้นข้อกาํหนดทางจรรยาบรรณของสํานกังานบญัชี  คุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบของสํานกังาน

บญัชี  และคุณลกัษณะดา้นการใหบ้ริการของสาํนกังานบญัชี  
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1.  บทนํา 

การจดัทาํบญัชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  นบัวา่มีความสําคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจาก

ข้อมูลทางบญัชีเป็นส่ิงแสดงถึงความเป็นไปของธุรกิจ  ช่วยให้ผูป้ระกอบการทราบถึง        ผล

ประกอบการและฐานะทางการเงินของกิจการ และยงัสามารถใชข้อ้มูลเหล่าน้ีในการกาํหนดนโยบาย

และกาํหนดทิศทางของธุรกิจ   เพื่อวางแผนกลยทุธ์ และตดัสินใจการดาํเนินงาน (ปาริชาติ  มณีมยั และ

คณะ, 2558)  อีกทั้ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กาํหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจมีหน้าท่ีตอ้ง

จดัทาํบญัชีให้ถูกตอ้งตามประเภทกิจการ  แต่เน่ืองจากผูป้ระกอบการ SMEs  ส่วนใหญ่ ยงัขาดความรู้

ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัการการจดัทาํบญัชีท่ีถูกตอ้ง  และนกับญัชีส่วนใหญ่นิยมทาํงานในองค์กร

ขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงและให้ค่าตอบแทนค่อนขา้งสูง    ทาํให้ผูป้ระกอบการ SMEs  หนัมาใชบ้ริการ

สาํนกังานบญัชีในการจดัทาํบญัชีของกิจการเป็นจาํนวนมาก (ปฏิญญา  แกว้เจริญ , 2555) 

ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงมุ่งเนน้การศึกษาคุณลกัษณะพึงประสงคข์องสํานกังานบญัชีคุณภาพ  เพื่อเป็น

แนวทางในการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์ของสํานกังานบญัชีให้มีความสามารถในเชิงแข่งขนั

ทางธุรกิจและสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม  การสร้างความเช่ือมัน่  การดูแลเอาใจใส่  การรักษาภาพลกัษณ์  และความน่าเช่ือถือ   

เพื่อเป็นทางเลือกใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs  ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของสาํนกังานบญัชี   

 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาคุณลกัษณะพึงประสงคข์องสํานกังานบญัชีคุณภาพ   ในมุมมองของผูป้ระกอบการ 

SMEs  ในจงัหวดันนทบุรี 

 

3. ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ผูว้จิยัสนใจศึกษาคุณลกัษณะพึงประสงคข์องสาํนกังานบญัชีคุณภาพ  

2.  ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะผูป้ระกอบการ SMEs   ในจงัหวดันนทบุรี 

  

4.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารของสํานกังานบญัชี    เพื่อนาํไปสู่การจดัตั้งสํานกังาน

บญัชีท่ีมีคุณภาพ 

2.  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของสํานกังานบญัชี  เพื่อสนองความ-

ตอ้งการของผูป้ระกอบการ SMEs 

   

 

 



5.  ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  ผูป้ระกอบการ SMEs  ในจงัหวดันนทบุรี  โดยมีการ

เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ SMEs    ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายปิด  

เป็นแบบสอบถามปลายปิด  แบ่งออกเป็น 2  ส่วน  คือ  ส่วนท่ี 1  เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูป้ระกอบการ SMEs  ไดแ้ก่  ประเภทธุรกิจ  รูปแบบการจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน และตาํแหน่ง / 

หนา้ท่ีงาน  และส่วนท่ี 2   เป็นคาํถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องสํานกังานบญัชีคุณภาพ  8  

คุณลกัษณะ  และใช้มาตราส่วนประมาณค่าของ โดยแบ่งเป็น 5  ระดบั ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 

1977 : 174 อา้งอิงในบุญสม  ศรีสะอาด, 2543 : 103-136)  ดงัน้ี 

   ระดับคะแนน           ระดับความเห็น 

5   พึงประสงคม์ากท่ีสุด 

 4   พึงประสงคม์าก 

  3   พึงประสงคป์านกลาง 

  2   พึงประสงคน์อ้ย 

  1   พึงประสงคน์อ้ยท่ีสุด 

   

6. ผลการวจัิย 

1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  สรุปไดว้า่  ผูป้ระกอบการ SMEs 

ในจงัหวดันนทบุรี  ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภทการใหบ้ริการ  รองลงมาคือ  การผลิตสินคา้  ส่วน

ใหญ่มีการจดทะเบียนพาณิชยใ์นรูปแบบบริษทัจาํกดั  รองลงมาคือ  กิจการเจา้ของคนเดียว    ส่วนใหญ่

มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน  5  ลา้นบาท  รองลงมาคือ ทุนจดทะเบียนมากกวา่  5  ลา้นบาทแต่ไม่เกิน  30  

ลา้นบาท   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจา้ของกิจการ  รองลงมาคือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายให้

ตอบแบบสอบถาม   

2)  ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ SMEs   ในจงัหวดันนทบุรีท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคข์องสาํนกังานบญัชีคุณภาพ  สรุปไดด้งัน้ี 

ดา้นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารของสํานกังานบญัชี  พบวา่ผูป้ระกอบการ SMEs ในจงัหวดั

นนทบุรี  มีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริหารของสํานักงานบญัชีควรทาํให้ลูกค้าเกิดความมัน่ใจว่าความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็น

ร้อยละ  56.4  รองลงมา  คือ   ผู ้บริหารของสํานักงานบัญชีควรกําหนดนโยบายให้เหมาะสมกับ

วตัถุประสงค์ของสํานักงานบัญชี  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  55.1  ส่วนผูบ้ริหารของ

สํานกังานบญัชีควรจดัทาํแผนธุรกิจและแผนการเงินประจาํปี  มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  

คิดเป็นร้อยละ  49.0   



ดา้นขอ้กาํหนดทางจรรยาบรรณของสํานกังานบญัชี  พบวา่ผูป้ระกอบการ SMEs  ในจงัหวดั

นนทบุรี  มีความความคิดเห็นวา่ สาํนกังานบญัชีตอ้งไม่ปฏิบติัให้เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพบญัชี  

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  61.0  รองลงมา  คือ   สํานักงานบญัชีควรมีความ

รับผดิชอบต่องานท่ีใหบ้ริการและรักษาความลบัของลูกคา้  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  57.9  

ส่วนสํานักงานบญัชีควรมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น  ผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือบุคคล  หรือนิติบุคคลท่ี

สาํนกังานบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  52.3   

ดา้นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของสํานกังานบญัชี  พบวา่ ผูป้ระกอบการ SMEs  ใน

จงัหวดันนทบุรี  มีความความคิดเห็นว่า สํานกังานบญัชีควรออกหลกัฐานการรับเงินให้กบัลูกคา้ทุก

คร้ัง  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  58.2  รองลงมา  คือ   สํานกังานบญัชีควรมีการ

กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการคิดค่าธรรมเนียมและระยะเวลาจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมท่ีชดัเจน  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

คิดเป็นร้อยละ  55.9  ส่วนการดูแลทรัพยสิ์นของลูกคา้  สาํนกังานบญัชีควรมีการจดัทาํหลกัฐานการส่ง

มอบและรับมอบ  รวมถึงการดูแลรักษา การจดัเก็บทรัพยสิ์นของลูกคา้  โดยตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นของ

ลูกคา้มาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของสาํนกังานบญัชี มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อย

ละ  51.3   

ดา้นการจดัการทรัพยากรของสํานกังานบญัชี    พบวา่  ผูป้ระกอบการ SMEs  ในจงัหวดั

นนทบุรี  มีความความคิดเห็นวา่ บุคลากรของสาํนกังานบญัชีควรมีความรู้ ความสามารถ ตามตาํแหน่ง

หน้าท่ีงาน และผูท้าํบญัชีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็น

ร้อยละ  57.9   รองลงมา  คือ   บุคลากรของสํานักงานบญัชีควรได้รับการส่ือสารและเสริมสร้าง

จิตสาํนึกท่ีดีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้  กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็น

ร้อยละ  57.7  ส่วนสํานกังานบญัชีควรมีการจดัระเบียบในสถานท่ีทาํงาน  เพื่อก่อให้เกิดสภาพการ

ทาํงานท่ีดี  ปลอดภยั  มีระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  45.6   

ดา้นการปฏิบติังานของสํานกังานบญัชี  พบวา่  ผูป้ระกอบการ SMEs  ในจงัหวดันนทบุรี  มี

ความความคิดเห็นว่า สํานกังานบญัชีควรจดัทาํบญัชีให้ถูกตอ้งและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด  มี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  54.9   รองลงมา  คือ   สํานกังานบญัชีควรมีการช้ีแจงให้

บุคลากรเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของงานให้ชดัเจน เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดต้ามวตัถุประสงค์  อยู่

ในระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  53.3  ส่วนสํานกังานบญัชีควรจดัให้มีการกาํกบัดูแลความคืบหน้า

ของงานและคอยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบังานนั้น  มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็น

ร้อยละ  50.8   

 

 

 



ดา้นการติดตาม  ตรวจสอบ  ของสํานกังานบญัชี  พบว่า  ผูป้ระกอบการ SMEs  ในจงัหวดั

นนทบุรี  มีความความคิดเห็นว่า สํานกังานบญัชีควรมีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนของลูกคา้  เพื่อ

วเิคราะห์หาสาเหตุ เม่ือปฏิบติัการแกไ้ขแลว้  แจง้กลบัไปยงัลูกคา้  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิด

เป็นร้อยละ  53.1   รองลงมา  คือ   สาํนกังานบญัชีควรดาํเนินการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจากการ

ติดตาม  ตรวจสอบ และกาํหนดแนวทางแกไ้ข  เพื่อให้มัน่ใจว่าปัญหาดงักล่าวจะไม่เกิดซํ้ า   อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  51.3  ส่วนสํานกังานบญัชีควรมีกระบวนการในการตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของตนเอง  เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจและขอ้กาํหนดของกฎหมาย  มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  45.6   

ดา้นการจดัการเอกสารของสํานกังานบญัชี  พบวา่  ผูป้ระกอบการ SMEs ในจงัหวดันนทบุรี  

มีความความคิดเห็นว่า ในกรณีท่ีมีการเก็บขอ้มูลในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส์   สํานกังานบญัชีควรมี

การสํารองขอ้มูลตามรอบระยะเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อย

ละ  55.9   รองลงมา  คือ   สาํนกังานบญัชีควรมีการติดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชีให้เป็น

ปัจจุบนั     อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  54.9  ส่วนสํานกังานบญัชีควรจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้

และของตนเองในลกัษณะท่ีป้องกนัความเสียหาย  สูญหาย  หรือเส่ือมสภาพ  และกาํหนดระยะเวลา

จดัเก็บตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  52.6   

ดา้นการให้บริการของสํานกังานบญัชี  พบว่า  ผูป้ระกอบการ SMEs ในจงัหวดันนทบุรี  มี

ความความคิดเห็นวา่ สํานกังานบญัชีควรมีการให้บริการหลายรูปแบบ      เช่น  การให้คาํปรึกษาดา้น

กฎหมาย  ดา้นภาษี  และการวางแผนธุรกิจ   เป็นตน้  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  

46.9   รองลงมา  คือ   พนักงานของสํานักงานบญัชีควรมีบุคลิกภาพท่ีดี  สุภาพ  อ่อนน้อมถ่อมตน  

และเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้     อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  44.6  ส่วนสํานกังานบญัชีควร

ตั้งอยู่ในทาํเลท่ีเหมาะสม  การคมนาคมสะดวก  มีท่ีจอดรถเพียงพอ  มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยู่ในระดบัมาก  

คิดเป็นร้อยละ  42.1   

     3)  จากการวิเคราะห์ปัจจัยของคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสํานักงานบัญชีคุณภาพ 8  

คุณลกัษณะ เม่ือผา่นการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกัจะมีเพียง 4  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ดงัน้ี 

               กลุ่มท่ี 1  ด้านการปฏิบติังานและกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้าของสํานักงานบัญชี 

ประกอบดว้ย  

 1) สาํนกังานบญัชีควรมีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนของลูกคา้  เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ  

การแกไ้ข และแจง้กลบัไปยงัลูกคา้ 

 2) สํานกังานบญัชีควรจดัให้มีการกาํกบัดูแลความคืบหนา้ของงานและคอยแกไ้ขปัญหา

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบังานนั้น 

  



 3) สํานักงานบญัชีควรมีการแต่งตั้งและมอบหมายให้ผูท้าํการทบทวนผลงาน รวมทั้ง

นาํไปปรับปรุงแกไ้ข  ก่อนส่งมอบใหลู้กคา้ 

 4) สํานักงานบัญชีควรดําเนินการวิ เคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจากการติดตาม  

ตรวจสอบ และกาํหนดแนวทางแกไ้ข  เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ปัญหาดงักล่าวจะไม่เกิดซํ้ า 

 5) สํานกังานบญัชีควรบนัทึกผลการดาํเนินการติดตาม  ตรวจสอบและเก็บรักษาไวต้าม

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 6) สํานกังานบญัชีควรจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้และของตนเองในลกัษณะท่ีป้องกนัความ

เสียหาย  สูญหาย  หรือเส่ือมสภาพ  และกาํหนดระยะเวลาจดัเก็บตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 7) สํานกังานบญัชีควรมีการช้ีแจงให้บุคลากรเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของงานให้ชัดเจน 

เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามวตัถุประสงค ์

 8) สาํนกังานบญัชีควรมีการติดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชีใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 9) ในกรณีท่ีมีการเก็บข้อมูลในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส์   สํานักงานบญัชีควรมีการ

สาํรองขอ้มูลตามรอบระยะเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะ  

 10) สาํนกังานบญัชีควรมีคู่มือการปฏิบติังานของผูท้าํบญัชีและปฏิบติัตามคู่มือนั้น 

 11) สาํนกังานบญัชีควรมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบติังานของตนเอง  เพื่อให้

เป็นไปตามแผนธุรกิจและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

 12) สาํนกังานบญัชีควรจดัทาํบญัชีใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 13) บุคลากรของสาํนกังานบญัชีควรไดรั้บการส่ือสารและเสริมสร้างจิตสํานึกท่ีดี  ในส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้  กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 

 14) สํานักงานบญัชีควรมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมและระยะเวลา

จดัเก็บค่าธรรมเนียมท่ีชดัเจน 

 15) การดูแลทรัพยสิ์นของลูกคา้  สํานกังานบญัชีควรมีการจดัทาํหลกัฐานการส่งมอบและ

รับมอบ  รวมถึงการดูแลรักษา การจดัเก็บทรัพยสิ์นของลูกคา้  โดยตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นของลูกคา้มา

ต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของสาํนกังานบญัชี 

 16) สํานักงานบญัชีควรมีมาตรการในการควบคุมผูท้าํบญัชีภายนอกท่ีสํานักงานบญัชี

มอบหมายงาน  ให้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี  มาตรฐานการบญัชี  

และจรรยาบรรณ 

 17) สาํนกังานบญัชีควรมีการจดัทาํสัญญาท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ 

  

 

 

 



 กลุ่มท่ี 2  ดา้นขอ้กาํหนดทางจรรยาบรรณของสาํนกังานบญัชี ประกอบดว้ย 

 1) สํานกังานบญัชีควรมีความโปร่งใส  มีความเป็นอิสระ  มีความเท่ียงธรรมและมีความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต 

 2) สาํนกังานบญัชีควรมีความรับผดิชอบต่องานท่ีใหบ้ริการและรักษาความลบัของลูกคา้ 

 3) ผูท้าํบญัชีของสาํนกังานบญัชีควรใชค้วามรู้และทกัษะในวชิาชีพในการจดัทาํบญัชีดว้ย

ความเตม็ใจและเตม็ความรู้ความสามารถ  เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4) สาํนกังานบญัชีตอ้งไม่ปฏิบติัใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพบญัชี 

 5) สํานักงานบญัชีควรปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณและข้อกําหนดแห่งวิชาชีพท่ีสภา

วชิาชีพบญัชีกาํหนด 

 6) สาํนกังานบญัชีควรออกหลกัฐานการรับเงินใหก้บัลูกคา้ทุกคร้ัง 

 7) สํานักงานบญัชีควรนําส่งเอกสารและดาํเนินการงานท่ีลูกค้ามอบหมายให้ถูกต้อง

ครบถว้น เช่น การนาํส่งภาษี   เป็นตน้ 

 8) บุคลากรของสํานกังานบญัชีควรมีความรู้ ความสามารถ ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีงานและ

ผูท้าํบญัชีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 9) บุคลากรของสํานกังานบญัชีควรไดรั้บการฝึกอบรมการปฏิบติังานตามตาํแหน่งและ

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 กลุ่มท่ี 3  ดา้นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารของสาํนกังานบญัชี  ประกอบดว้ย 

 1) ผูบ้ริหารของสาํนกังานบญัชีควรกาํหนดหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบของพนกังานเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรและแจง้ใหท้ราบโดยทัว่ถึงกนั 

 2) ผูบ้ริหารของสํานกังานบญัชีควรกาํหนดนโยบายให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของ

สาํนกังานบญัชี 

 3) ผูบ้ริหารของสาํนกังานบญัชีควรจดัทาํแผนธุรกิจและแผนการเงินประจาํปี 

 4) ผูบ้ริหารของสํานกังานบญัชีควรมีความมุ่งมัน่ในการนาํระบบคุณภาพมาปฏิบติัและ

พฒันาสาํนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

 5) ผูบ้ริหารของสาํนกังานบญัชีควรใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐในการกาํกบั  ดูแลและการ

เผยแพร่ของขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกคา้ 

 6) ผูบ้ริหารของสาํนกังานบญัชีควรทาํให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจวา่ความตอ้งการของลูกคา้

ไดรั้บการตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจ 

 7) สํานกังานบญัชีควรมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  ผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือบุคคล หรือนิติ

บุคคลท่ีสาํนกังานบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่

  

 



 กลุ่มท่ี 4  ดา้นการใหบ้ริการของสาํนกังานบญัชี     ประกอบดว้ย  

 1) สํานักงานบัญชีควรตั้ งอยู่ในทาํเลท่ีเหมาะสม  การคมนาคมสะดวก  มีท่ีจอดรถ

เพียงพอ 

 2) สํานกังานบญัชีควรจดัเตรียมสถานท่ีให้มีความคล่องตวัในการบริการลูกคา้ สะอาด

กวา้งขวาง มีท่ีนัง่เพียงพอ  มีบรรยากาศดี 

 3) พนกังานของสํานกังานบญัชีควรมีบุคลิกภาพท่ีดี  สุภาพ  อ่อนน้อมถ่อมตน  และเต็ม

ใจท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้ 

 4) สาํนกังานบญัชีควรมีการใหบ้ริการหลายรูปแบบ  เช่น  การให้คาํปรึกษาดา้นกฎหมาย  

ดา้นภาษี  และการวางแผนธุรกิจ  เป็นตน้ 

 

7.  อภิปรายผลการวจัิย 

1) คุณลกัษณะดา้นการปฏิบติังานและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของสํานักงานบญัชี  

พบวา่  ผูป้ระกอบการ SMEs  ในจงัหวดันนทบุรี  มีความพึงประสงคใ์นระดบัมากท่ีสุด  3  อนัดบัแรก  

คือ  สํานกังานบญัชีควรมีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนของลูกคา้  เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ  การแกไ้ข  

และแจง้กลบัไปยงัลูกคา้  รองลงมา  คือ  สํานกังานบญัชีควรจดัให้มีการกาํกบัดูแลความคืบหนา้ของ

งานและคอยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับงานนั้ น และ สํานักงานบัญชีควรมีการแต่งตั้ งและ

มอบหมายให้ผูท้าํการทบทวนผลงาน รวมทั้งนาํไปปรับปรุงแกไ้ข  ก่อนส่งมอบให้ลูกคา้  ตามลาํดบั  

ซ่ึงตรงกบัการศึกษาของอนงค์วรรณ  อุประดิษฐ์ (2559)  ท่ีศึกษาขอ้กาํหนดการรับรองคุณภาพของ

สํานักงานบญัชีท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบญัชีในจงัหวดัลาํปาง  

พบวา่  สาํนกังานบญัชีตอ้งมีการจดัทาํบญัชีใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและตอ้ง

จดัใหมี้ผูก้าํกบั  ดูแลผลงานใหมี้ความคืบหนา้และช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  อีกทั้งยงัสอดคลอ้ง

กบัปาริชาติ  มณีมยั  และคณะ (2558)  ท่ีศึกษาคุณภาพและปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของ

สํานักงานบัญชี  พบว่า  สํานักงานบัญชีมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพของการ

ปฏิบติังานและมีมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ  และมีความตระหนักในการยกระดบัคุณภาพ

ของสํานกังานบญัชีให้มีมาตรฐาน  โดยการนาํนโยบายและกระบวนการควบคุมคุณภาพมาใช้ในการ

ปฏิบติังานทุกด้านเพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพส่งมอบให้แก่ลูกค้า  และสอดคล้องกับประไพพิศ  

สวสัด์ิรัมย ์ (2558)  ท่ีศึกษาเร่ือง  ระบบคุณภาพของสํานักงานบญัชีในเขตอาํเภอเมือง และอาํเภอ      

ศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี   พบวา่  สํานกังานบญัชีส่วนใหญ่  มีคุณลกัษณะตามองคป์ระกอบของระบบ

คุณภาพของสํานกังานบญัชี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ดา้นการรักษาความลบัและดา้นความรับผิดชอบต่อ

ลูกคา้  รองลงมาคือ ดา้นการจดัการเอกสารของสํานกังานบญัชี  และดา้นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ลูกคา้ของสาํนกังานบญัชี  ตามลาํดบั 



2) ดา้นขอ้กาํหนดทางจรรยาบรรณของสํานกังานบญัชี  จากการศึกษา  พบวา่  ผูป้ระกอบการ 

SMEs  ในจงัหวดันนทบุรี    มีความพึงประสงค์ในระดบัมากท่ีสุด  3  อนัดบัแรก    คือ     สํานกังาน

บญัชีควรมีความโปร่งใส  มีความเป็นอิสระ  มีความเท่ียงธรรมและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  รองลงมา คือ  

สาํนกังานบญัชีควรมีความรับผดิชอบต่องานท่ีใหบ้ริการและรักษาความลบัของลูกคา้   และ  ผูท้าํบญัชี

ของสํานักงานบญัชีควรใช้ความรู้และทกัษะในวิชาชีพในการจดัทาํบญัชีด้วยความเต็มใจและเต็ม

ความรู้ความสามารถ  ซ่ึงสอดคล้องกับบุญยงั  สหเทวสุ (2554)  ท่ีศึกษาการปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณของสํานกังานบญัชีในเขต  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบวา่  การปฏิบติัตามหลกั

จรรยาบรรณของสํานกังานบญัชีในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  โดยหลกัจรรยาบรรณท่ีสํานกังาน

บญัชีมีการปฏิบติัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก  คือ สํานกังานบญัชีตอ้งไม่ปฏิบติัให้เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิ

แห่งวิชาชีพในดา้นการจดัทาํบญัชี และยงัสอดคลอ้งกบัเพ็ญธิดา  พงษ์ธานี  (2552)  ท่ีศึกษาปัจจยัท่ี

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของสํานกังานบญัชีในประเทศไทย  พบว่า สํานกังานบญัชีส่วน

ใหญ่ มีคุณลักษณะท่ีดี ด้านค่านิยมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมากท่ีสุด  โดยเฉพาะความซ่ือสัตย ์

ความใส่ใจในการปฏิบติังาน  และการรักษาความลบัของลูกคา้  รองลงมาคือ  การมีทกัษะในวิชาชีพ

ดา้นต่าง ๆ  และความรู้ในวชิาชีพบญัชี   

3) ด้านความรับผิดชอบของผู ้บริหารของสํานักงานบัญชีจากการศึกษาวิจัย   พบว่า  

ผูป้ระกอบการ SMEs  ในจงัหวดันนทบุรี  มีความพึงประสงค์ในระดบัมากท่ีสุด  3  อนัดบัแรก  คือ   

ผูบ้ริหารของสํานกังานบญัชีควรกาํหนดหน้าท่ี  ความรับผิดชอบของพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร

และแจง้ให้ทราบโดยทัว่ถึงกนั  รองลงมา  คือผูบ้ริหารของสํานักงานบญัชีควรกาํหนดนโยบายให้

เหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องสาํนกังานบญัชี  และ  ผูบ้ริหารของสํานกังานบญัชีควรจดัทาํแผนธุรกิจ

และแผนการเงินประจาํปี      ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปาริชาติ  มณีมยั  และคณะ (2558)   ท่ีพบวา่    สํานกังาน

บัญชีในประเทศไทยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับระบบคุณภาพของสํานักงานโดยรวมในทุก

องค์ประกอบ   แต่คุณภาพของสํานกังานบญัชีแต่ละสํานกังานมีความแตกต่างกนั  ทั้งน้ียงัข้ึนอยู่กบั

ปัจจยัต่าง ๆ เช่น  คุณลกัษณะของผูบ้ริหารของสาํนกังานบญัชี  โดยท่ีผูบ้ริหารท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูง

จะให้ความสําคญักบันโยบายคุณภาพและกระบวนการควบคุมคุณภาพดา้นต่าง ๆ  ในขณะท่ีผูบ้ริหาร

ของสํานกังานบญัชีท่ีมีอายุนอ้ยจะให้ความสําคญักบัคุณภาพในการปฏิบติังาน  และยงัสอดคลอ้งกบั

เพญ็ธิดา  พงษธ์านี  (2552)  ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของสํานกังานบญัชีใน

ประเทศไทย  พบว่า นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบญัชีในด้านความรับผิดชอบของ

ผูบ้ริหารต่อนโยบายและกระบวนการของสํานกังานบญัชีมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการ

ของสาํนกังานบญัชี 

 

 



4) ดา้นการให้บริการของสํานกังานบญัชี    จากการศึกษา  พบวา่  ผูป้ระกอบการ SMEs ใน

จงัหวดันนทบุรี  นนทบุรี  มีความพึงประสงค์ในระดบัมากท่ีสุด  3  อนัดบัแรก  คือ  สํานกังานบญัชี

ควรตั้งอยู่ในทาํเลท่ีเหมาะสม  การคมนาคมสะดวก  มีท่ีจอดรถเพียงพอ  รองลงมา  คือ  สํานกังาน

บญัชีควรจดัเตรียมสถานท่ีใหมี้ความคล่องตวัในการบริการลูกคา้ สะอาดกวา้งขวาง มีท่ีนัง่เพียงพอ  มี

บรรยากาศดี และ สํานักงานบญัชีควรมีการให้บริการหลายรูปแบบ  เช่น  การให้คาํปรึกษาด้าน

กฎหมาย  ดา้นภาษี  และการวางแผนธุรกิจ  เป็นตน้    ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  อารีรัตน์  พนัธ์ุไพโรจน์ 

(2558)  ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสํานกังานสอบบญัชีของบริษทั  แอคโฮม

ออดิท  จาํกดั  พบวา่  สํานกังานบญัชีควรพิจารณาสถานท่ีตั้งให้อยูใ่นบริเวณท่ีสามารถเดินทางติดต่อ

สาํนกังานไดส้ะดวก  มีท่ีจอดรถ  หรือสามารถเดินทางดว้ยรถสาธารณะไดโ้ดยง่าย  และสอดคลอ้งกบั

วภิา  วงัศิริกุล  (2552)  ท่ีศึกษาทศันคติของผูป้ระกอบการ SMEs  ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ของสํานกังานบญัชีในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดันราธิวาส  พบวา่  ผูป้ระกอบการ SMEs ใชปั้จจยัของ

ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชี  ไดแ้ก่  ดา้นสินคา้หรือบริการ  ซ่ึงการ

ใหบ้ริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด  คือ  การให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็น  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง  แต่ก็ยงัให้ความสําคญั

เร่ือง ระบบคุณภาพและความน่าเช่ือถือของสาํนกังานบญัชี  รวมทั้ง การรักษาความลบั  ค่าบริการ และ

สถานท่ีตั้ง  เป็นตน้ 

 

8.   ข้อเสนอแนะ   

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของสํานกังาน

บญัชีคุณภาพในมุมมองของผูป้ระกอบการ SMEs  ในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงมีการกระจุกตวัของกลุ่ม

ตวัอย่างเป้าหมาย  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอย่างอาจไม่ครอบคลุมประชากรทั้งหมด  เน่ืองจากขอ้

กาํจดัทางดา้นเวลา  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs  ท่ีตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง  

จงัหวดันนทบุรี ทาํใหมี้ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม    ดงันั้นผูท่ี้สนใจอาจจะนาํขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการ

วิจยัคร้ังต่อไป  ควรศึกษาเพิ่มเติมให้มีการกระจายตวัของกลุ่มตวัอย่างเพื่อให้ไดค้รอบคลุมตวัอย่างท่ี

กวา้งขวางมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะทาํใหผ้ลการศึกษาท่ีไดส้ามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดเ้พิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

  

 

 

 

 

 

 



9.  กติติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ดร.ศิริเดช  

คาํสุพรหม  คณบดีวทิยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรมและการบญัชี  และอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น

อยา่งสูงท่ีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าในการใหค้วามรู้  คาํปรึกษา  คาํแนะนาํ  ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ เป็นอยา่งดี  

และตรวจทานแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในการวิจยัมาด้วยดีโดยตลอด  จนทาํให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ี

สําเร็จได้ดว้ยดี  ผูว้ิจยัมีความซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ ณ  

โอกาสน้ีดว้ย 

ขอขอบพระคุณ  ดร.พทัธนนัท ์ เพชรเชิดชู  ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์  ผศ.ดร.ดารณี  

เอ้ือชนะจิต  กรรมการสอบสารนิพนธ์ และ ดร.ศิริเดช  คาํสุพรหม  ท่ีปรึกษากรรมการสอบสารนิพนธ์  

ท่ีได้กรุณาให้คาํแนะนาํและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างดีแก่ผูว้ิจยัตลอดจน

คณาจารยทุ์กท่าน 

สุดท้ายน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  และขอขอบคุณกาํลงัใจจากท่านอาจารย ์ บิดามารดา  ครอบครัว  

และพี่นอ้งร่วมรุ่นทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุน  ใหค้วามช่วยเหลือ  และเป็นกาํลงัใจตลอดระยะเวลาของ

การทาํสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 
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