
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 3 (July – September 2019)   516 

 

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบริการรับท าบัญชีของส านักงานบัญชีคุณภาพ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

Satisfaction of Entrepreneurs Towards Accounting Services Provided by Certified 
Accounting Practice Firms in Chiang Mai Province 

กชพร แสงเรือน*  และปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์* *  

บทคัดย่อ  

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ต่อบริการของส านักงานบัญชีคุณภาพและส านักงานบัญชีทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการที่ใช้บริการ
ส านักงานบัญชีคุณภาพจ านวน 192 ราย และผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีทั่วไป จ านวน 192 ราย การศึกษาในครั้งนี้
ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
วิธีทางสถิติ t-Test และ IPA 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบริการรับท าบัญชีของส านักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีคุณภาพมีความพึงพอใจในด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้าและด้านภาพลักษณ์ของ
ส านักงานบัญชีสูงสุด แต่เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจระหว่างผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีคุณภาพ
กับผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีทั่วไป พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติ เรียงล าดับความแตกต่าง
จากสูงท่ีสุดไปต่ าที่สุด ได้แก่ ในด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลกูค้า ด้านภาพลักษณ์ของส านักงานบญัชี 
และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ตามล าดับ และความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีคุณภาพสูงกว่าความ
พึงพอใจของผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีทั่วไป เรียงล าดับความแตกต่างจากสูงที่สุดไปต่ าที่สุด ได้แก่ ในด้านการให้
ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า ด้านภาพลักษณ์ของส านักงานบัญชี และด้านความน่าเช่ือถือของส านักงาน
บัญชี ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ด้วย IPA พบว่าคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ใช้บริการของ
ส านักงานบัญชีคุณภาพทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งตกอยู่ใน Quadrant 2 ซึ่งหมายถึง ส านักงานบัญชีคุณภาพมีผลการ
ด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน อยู่ในระดับที่สูง และผู้ประกอบการที่ใช้บริการก็ให้ความส าคัญใน ทุก ๆ ด้าน มากเช่นกัน ผู้ประกอบการ
จึงเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดังกล่าวแล้ว ดังนั้นส านักงานบัญชีคุณภาพจึงควรรักษาคุณภาพการบริการให้อยู่ใน
ระดับที่ดีเช่นเดิม หรืออาจปรับปรุงให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ 
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ABSTRACT 

 This independent study aimed at comparing expectation and satisfaction of entrepreneurs towards 
accounting services provided by certified accounting practice firms and general accounting firms in Chiang Mai 
province.  Data were gathered from 192 entrepreneurs receiving accounting services from the certified 
accounting practice firms and 192 entrepreneurs receiving accounting services from general accounting firms.  
In this study, questionnaires were used as the tool to collect data.  Data obtained were analyzed by the 
descriptive statistics i.e. frequency, percentage, and mean as well as the t-test and IPA. 
 Results of the study on satisfaction of entrepreneurs towards accounting services provided by the 
certified accounting practice firms in Chiang Mai province indicated that the entrepreneurs who received 
accounting services from the certified practice firms rated their satisfaction at the highest level to assurance 
and tangibles components.  However, according to the comparative study on satisfaction of entrepreneurs who 
received accounting services from the certified practice firms and those who received accounting services from 
the general accounting firms, the findings demonstrated that there were statistical significant differences 
between these groups, especially on following components in descending order: assurance, empathy, tangibles 
and responsiveness.  The findings also revealed that satisfaction of entrepreneurs who received accounting 
services from the certified practice firms was rated in higher level than satisfaction of those who received 
accounting services from the general accounting firms, especially on following components in descending order: 
assurance, empathy, tangibles and reliability.  According to the IPA analysis, the results suggested that 
expectation and satisfaction scores on 5 studied component were rated at high level by the entrepreneurs who 
received accounting services from the certified accounting firms and enlisted in the Quadrant 2, which signified 
an attribute with high level of organization performance and high level of customer concerns in all components. 
In connection with this regard, the entrepreneurs satisfied with the service quality of the certified accounting 
firms. Thus, the certified accounting firms should maintain its service quality to this level or improve it to achieve 
the better level. 

บทน า  
 การจัดท าบัญชีมีความส าคัญอย่างมากในการประกอบธุรกิจ หากไม่มีการจัดท าบัญชีจะท าให้การด าเนินธุรกิจเปน็ไปอยา่ง
ไม่รู้สภาพความเป็นจริง ยากต่อการบริหารจัดการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการจัดท าบัญชีจะเป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการวางแผน
หลาย ๆ ด้าน ที่ส าคัญการจัดท าบัญชีอย่ างมีระบบนั้นจะช่วยให้สามารถน าหลักฐานต่าง ๆ ไปแสวงหาแหล่งเงินทุนได้  
เพราะจะสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับแหล่งเงินทุน และการมีหลักฐานในการท าบัญชีที่เป็นระบบ ตรวจสอบได้  ยังจะช่วย
ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจด้วย นอกจากนี้หากไม่มีการจัดท าบัญชี ถือ ว่าผิดกฎหมายและจะมีปัญหาอื่น ๆ  
ตามมามากมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ก าหนดให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด 
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ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวล
รัษฎากร เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2543 : ออนไลน์)  
 ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย มีจ านวนสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้นจ านวน 
90,336 แห่ง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 : ออนไลน์) ซึ่งธุรกิจในประเทศไทยร้อยละ 80 เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(Small and Medium: SMEs) และเกือบร้อยละร้อยของธุรกิจSMEs นั้น ใช้บริการของส านักงานบัญชี (ศิริรัฐ โชติเวชการ, 2548) 
โดยจ านวนส านักงานบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่มีจ านวนทั้ งสิ้น 121 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์, 2560: ออนไลน์) ประกอบไปด้วย 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ส านักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพ  
และส านักงานบัญชีที่ไม่ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจส านักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและ
เป็นที่น่าเช่ือถือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ก าหนดให้มีการออกหนังสือรับรองคุณภาพ ให้แก่ส านักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจ
ประเมิน ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีส านักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินจ านวนทั้งสิ้น 6 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์, 2560: ออนไลน์) โดยการที่ส านักงานบัญชีได้รับรองคุณภาพเท่ากับเป็นการรับรองเบื้องต้นแล้วว่า ส านักงาน
บัญชีนี้ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการบัญชี มีมาตรฐานการท างานที่ดี สร้างความน่ าเช่ือถือและ 
ความเช่ือมั่นแก่ผู้ที่สนใจจะใช้บริการ อีกทั้งยังสามารถช่วยยืนยันและลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากผู้ให้การรับรอง (ส านักมาตรฐาน
คุณภาพ) จะท าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอยู่เสมอ แต่ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่เห็นว่าการรับรองคุณภาพส านักงาน
บัญชีมีความส าคัญ แต่ไม่มีความสนใจในการขอการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี เนื่องจากส่วนใหญ่มีปัญหาการพัฒนาคุณภาพ
ส านักงานบัญชีอยู่แล้ว และค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินส านักงานบัญชีในแต่ละครั้งค่อนข้างสูง อีกทั้งการต้องจัดท าเอกสาร
หลักฐานจ านวนมากในการขอรับรองและการปฏิบัติตามข้อก าหนดเพื่อขอการรับรองถือว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย (ภูริชญา ตาวิญโน
, 2555) ซึ่งตัวช้ีวัดที่ส าคัญของการบริการของส านักงานบัญชีคือ คุณภาพของงาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การท างานให้เสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด การรักษาความลับ ความจริงใจ และการดูแลเอาใจใส่ (ศิริรัฐ โชติเวชการ, 2547)  
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบริการของส านักงานบัญชีคุณภาพและ
บริการของส านักงานบัญชีทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ ว่าผู้ประกอบการมีความพึงพอใจแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อส านักงานบัญชีที่ก าลังจะตัดสินใจเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพส านักงานบัญชี และเพื่อใช้ในการตัดสินใจส าหรับ
ผู้ประกอบการที่จะเลือกใช้บริการของส านักงานบัญชี รวมถึงผู้ที่สนใจจะเปิดส านักงานบัญชีในอนาคต 

แนวคิดและทฤษฎี  

 แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจ 
 ความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิด และคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกนึกคิด หรือคาดการณ์นั้น ๆ 
จะมีลักษณะเป็นการประเมินค่าโดยมาตรฐานของตนเอง เป็นเครื่องมือวัดการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง 
ประสบการณ์ ความสนใจ และการเห็นคุณค่าความส าเร็จของสิ่งนั้น ๆ โดยการที่บุคคลจะก าหนดความคาดหวังของคนนั้นจะต้อง
ประเมินความเป็นไปได้ด้วย (สมลักษณ์ เพชรช่วย, 2540)  
 Kotler and Armstrong (2002) ได้อธิบายถึงความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้รับสินค้า
หรือบริการแล้ว และมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของลูกค้าก่อนที่จะได้รับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ โดยที่ถ้าสินค้าหรือบริการที่
ลูกค้าได้รับต่ ากว่าความคาดหวังก็จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และถ้าสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้รับตรงกับความคาดหวังลูกค้า  
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ก็จะเกิดความพึงพอใจ และถ้าสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้รับมากกว่าความคาดหวังก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับ จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังก่อน
รับบริการและคุณภาพการบริการที่ได้รับจริง ความพึงพอใจจึงเป็นภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกที่เกิดจากการ
ประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังหรือดีเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า  

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพงานบริการของส านักงานบัญชี  
 ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของการบริการของส านักงานบัญชีคือ คุณภาพของงาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การท างานให้เสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด การรักษาความลับ ความจริงใจและการดูแลเอาใจใส่เสมือนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาคู่ใจ (ศิริรัฐ โชติเวชการ, 2547) 
โดยเป็นผลมาจากนโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชี ตามแนวคิดของ Parasuraman et al. (อ้างถึงใน เพ็ญธิดา  
พงษ์ธาน,ี 2552 : 11) ประกอบด้วย 
 1. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ประกอบด้วยการด าเนินการตามข้อตกลงในสัญญา ก ากับดูแลความ
คืบหน้าของงาน ทบทวนผลงาน และปรับปรุงแก้ไขงานก่อนส่งมอบลูกค้า 
 2. การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (Assurance) ประกอบด้วยการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน รักษาความลับของ
ลูกค้า มีวิธีปฏิบัติในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ลูกค้าได้ และแจ้งยกเลิกการปฏิบัติงานให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในเวลา  
ที่เหมาะสม 
 3. การดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า (Empathy) ประกอบด้วยการพิจารณาความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชีที่สอดคล้องกับ
ธุรกิจของลูกค้า ขอค าแนะน าหรือใช้ผลงานจากผู้เช่ียวชาญในเรื่องที่ผู้ท าบัญชีไม่แน่ใจ และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า 
 4. ภาพลักษณ์ของส านักงานบัญชี (Tangibles) ประกอบด้วยการมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดท าบัญชีเพียงพอ 
มีพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีเป็นระเบียบ และมีผู้ท าบัญชีท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 5. ความน่าเชื่อถือของส านักงานบัญชี (Reliability) ประกอบด้วยการมีระบบตดิตามงานท่ีได้รบัจากลูกคา้ มีหลักฐานการ
รับเงินค่าธรรมเนียมสอดคล้องกับข้อตกลงในสัญญา และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลโดยไม่เกิดปัญหาซ้ าเดิม  

 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ. 2555  
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2555 : ออนไลน์) 
 ประกาศฉบับนี้ได้กล่าวถึง คุณสมบัติของส านักงานบัญชีที่จะสามารถยื่นค าขอรับหนังสือรับรองได้ ซึ่งคุณสมบัติที่ส าคัญ 
ได้แก่ หัวหน้าส านักงานต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี มีประสบการณ์ด้านการท าบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
ต้องมีผู้ช่วยผู้ท าบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี อย่างน้อย 1 คน และต้องประกอบธุรกิจส านักงานบัญชีมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หัวหน้าส านักงานต้องไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย โดยส านักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมิน จะได้รับหนังสอื
รับรองที่มีก าหนดอายุ 3 ปี และกรมจะเผยแพร่ช่ือและที่ตั้งของส านักงานบัญชีดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ ซึ่งส านักงานบัญชี 
ที่ได้รับหนังสือรับรองต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพปีละ 1 ครั้ง 
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 เอกสารและการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 จิ ร าภรณ์  ฉ่ า ช่ื น  (2553)  ไ ด้ ท า การศึ กษา เกี่ ย วกั บปั จจั ย ในการ เลื อกส านั ก งานบัญ ชีของบริษัทจ ากั ด  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 418 ชุด ผลการศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ตั้งไว้ ท้ัง 2 สมมติฐาน คือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด อย่างน้อย 1 ปัจจัย ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการ
เลือกส านักงานบัญชี ซึ่งความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เลือกส านักงานบัญชีที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ส่วนสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการในการเลือกส านักงานบัญชี ผลปรากฏว่า ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ เลือกส านักงานบัญชีที่มีต่อปัจจัยทาง
วิชาชีพและจรรยาบรรณในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ส านักงานบัญชีมีความโปร่งใส อิสระเที่ยงธรรม และซื่อสัตย์สุจริต  
ในการประกอบวิชาชีพ                  
 กาญจนา นันทพันธ์ (2555) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการส านักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ 
ต่อหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการศึกษานี้เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการส านักงาน
บัญชี จ านวน 135 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับของส านักงานบัญชีที่มี
สิทธิเข้าร่วมโครงการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การที่ส านักงานบัญชีได้รับรองคุณภาพเท่ากับเป็นการรับรองเบื้องต้นแล้วว่าส านักงาน
บัญชีนี้มีมาตรฐานการท างานที่ดี สร้างความน่าเช่ือถือและความเช่ือมั่นแก่ผู้ที่สนใจจะใช้บริการ ซึ่งอาจมีผลให้ได้รับงานเพิ่มขึ้น 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของส านักงานบัญชีที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่  หัวหน้าส านักงาน
บัญชีต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ส านักงานบัญชีต้องมีการช้ีแจงบุคลากรให้เข้าใจชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของงาน และมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมตาม
ความจ าเป็น ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับเง่ือนไขของส านักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรองที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง      
 ภูริชญา ตาวิญโน (2555) ได้ท าการศึกษาถึงปัญหาการพัฒนาคุณภาพส านักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเก็บข้อมูล
โดยใช้วิธีการออกแบบสอบถามไปยังผู้บริหารของส านักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 98 ราย ผลการศึกษาพบว่า 
ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่ทราบว่าปัจจุบันมีการประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชี พ.ศ.2550 โดยส านักงานบัญชีทั้งหมดยังไม่ได้รับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี และส่วนใหญ่ร้อยละ 96.94  
ยังไม่ได้มีการยื่นขอรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี โดยส านักงานบัญชีมีปัญหาการพัฒนาคุณภาพส านักงานบัญชีโดยรวมในระดับ
ปานกลาง ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัญหาด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารส านักงานบัญชี ในส่วนของปัญหาโดยรวมในการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเพื่อขอการรับรองคุณภาพอยู่ในระดับมาก ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การตรวจประเมินส านักงานบัญชีแตล่ะ
ครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงไป 
 จิตติพร พูนสิน (2558) ได้ท าการศึกษาถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อบริการส านักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ใ ช้แบบสอบถามจ านวน 2 ชุด ส าหรับผู้ประกอบการจ านวน  
385 ราย และส านักงานบัญชีจ านวน 133 ราย ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้
บริการส านักงานบัญชีในระดับมาก ความคาดหวังอันดับแรกคือ ด้านคุณภาพของบริการ ส่วนความพึงพอใจในอันดับแรกคือ   
ด้านคุณภาพของบริการ เช่นกัน โดยผู้ประกอบการมีความคาดหวังสูงกว่าความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากส านักงานบัญชี  
ในทุก ๆ ด้าน ในส่วนของส านักงานบัญชีมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในระดับมาก  
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ยกเว้นความคาดหวังต่อการให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านคุณภาพบริการที่มีความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจ
ในอันดับแรกคือ ด้านคุณภาพของบริการ โดยส านักงานบัญชีมีความคาดหวังสูงกว่าความพึงพอใจต่อบริการที่ให้แก่ผู้ประกอบการ
ในทุก ๆ ด้าน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังและความพึงพอใจระหว่างผู้ประกอบการกับส านักงานบัญชีมีความ
แตกต่างกันอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติในทุก ๆ ด้าน 
 มนัสวีร์ วิญญาภาพ และ จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร (2560) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ส านักงานบัญชีคุณภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพการบรกิารของส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ในการศึกษาครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม 
จ านวน 129 ชุด ผลจากการศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3 สมมติฐาน จากทั้งหมด 8 สมมติฐาน คือข้อก าหนด
ทางด้านจริยธรรมมีผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย การจัดการทรัพยากรมี
ผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย และการตรวจสอบมีผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อบริการของส านักงานบัญชีคุณภาพและส านักงานบัญชีทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ 
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้บริการส านักงานบัญชี ซึ่งไ ม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 384 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงาน
บัญชีคุณภาพ จ านวน 192 ราย และผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีทั่วไป จ านวน 192 ราย โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม      
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งค าถามแบบเลือกตอบและค าถามแบบ
ปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส านักงานบัญชีที่ใช้บริการอยู่              
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบริการของส านักงานบัญชี ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้กรอบ
แนวคิดของ Parasuraman et al. (อ้างถึงใน เพ็ญธิดา พงษ์ธานี, 2552 : 11) ได้แก่ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความ
เชื่อมั่นต่อลูกค้า ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า ด้านภาพลักษณ์ของส านักงานบัญชี และด้านความน่าเช่ือถือของส านักงานบัญชี  
 ส่วนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ      
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 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) วิธีทางสถิติ t-Test และ IPA 
 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ  

 ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกว่า 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี  
ด ารงต าแหน่งเจ้าของ/หุ้นส่วนกิจการ มีกิจการอยู่ในลักษณะเป็นบริษัทจ ากัด ประกอบกิจการประเภทกิจการผลติ มีทุนจดทะเบียน
ของกิจการตั้งแต่ 1 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท กิจการด าเนินธุรกิจอยู่ในระหว่าง 1 - 5 ปี มีรายได้รวมของกิจการส าหรับงวดปี
บัญชีท่ีผ่านมาตั้งแต่ 1 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้บริการของส านักงานบัญชีมากท่ีสุด 3 อันดับ
แรก คือ 1) จัดท ารายงานภาษียื่นกรมสรรพากร 2) จัดท าบัญชีและออกงบการเงิน และ 3) ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการวางแผน
ภาษีอากร ระยะเวลาที่ใช้บริการจากส านักงานบัญชีที่ใช้ในปัจจุบันมีระยะเวลาระหว่าง 1 – 3 ปี ไม่เคยเปลี่ยนส านักงานบัญชี  
หาข้อมูลในการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีจากค าแนะน าจากผู้อื่นที่เคยใช้บริการ ใช้บริการส านักงานบัญชีเนื่องจากไม่มีเวลาท า
บัญช ี
 ความคาดหวังระหว่างผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีคุณภาพกับผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีทั่วไป
ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติที่ 95% ในทุกด้าน ยกเว้นด้านความน่าเช่ือถือของส านักงานบัญชี 
โดยความคาดหวังของผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีคุณภาพสูงกว่าความคาดหวังของผู้ประกอบการที่ใช้บริการ
ส านักงานบัญชีทั่วไป ค่าเฉลี่ยความแตกต่างเรียงล าดับจากสูงท่ีสุดไปต่ าที่สุด อันดับแรก คือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า รองลงมา
คือ ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และความคาดหวังของผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีคุณภาพต่ ากว่าความคาดหวัง
ของผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีทั่วไป ค่าเฉลี่ยความแตกต่างเรียงล าดับจากสูงท่ีสุดไปต่ าที่สุด อันดับแรก คือ ด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า รองลงมา คือ ด้านภาพลักษณ์ของส านักงานบัญชี และด้านความน่าเช่ือถือของส านักงานบัญชี ตามล าดับ 
 ความพึงพอใจระหว่างผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีคุณภาพกับผูป้ระกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีทั่วไป
ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติที่ 95% ในทุกด้าน ยกเว้นด้านความน่าเช่ือถือของส านักงานบัญชี 
โดยความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีคุณภาพสูงกว่าความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ใช้บริการ
ส านักงานบัญชีทั่วไป ค่าเฉลี่ยความแตกต่างเรียงล าดับจากสูงที่สุดไปต่ าที่สุด อันดับแรก คือ ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า 
รองลงมาคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า ด้านภาพลักษณ์ของส านักงานบัญชี และด้านความน่าเช่ือถือของส านักงานบัญชี 
ตามล าดับ และความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีคุณภาพต่ ากว่าความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ใช้
บริการส านักงานบัญชีทั่วไป คือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 

 การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ประกอบการ
มีความพึงพอใจในระดับมาก ความพึงพอใจอันดับแรกเรียงล าดับจากสูงที่สุดไปต่ าที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์ของส านักงานบัญชี 
รองลงมา คือ ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านความน่าเชื่อถือของส านักงานบัญชี ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านการ
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ดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2552) ที่ได้กล่าวไว้ว่า หัวหน้าส านักงานบัญชีให้คุณภาพ
การบริการของส านักงานบัญชีที่ตรงกับการปฏิบัติงานจริง อยู่ในระดับมาก ในด้านภาพลักษณ์ของส านักงานบัญชีเป็นอันดับแรก
เรียงล าดับจากสูงที่สุดไปต่ าที่สุด รองลงมาคือ ด้านความน่าเช่ือถือของส านักงานบัญชี ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการดูแล
เอาใจใส่ต่อลูกค้า และด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ตามล าดับ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า เกิดจากการ  
ที่ลูกค้าได้รับในประโยชน์ของสินค้าหรือบริการจากความรู้ความสามารถของธุรกิจ ซึ่งส านักงานบัญชีจะรู้ข้อบกพร่องของตนเอง
เกี่ยวกับประโยชน์ที่ลูกค้าควรได้รับจากความรู้ความสามารถของตนได้ดีกว่าผู้ประกอบการที่ได้รับบริการ ซึ่งผู้ประกอบการที่ใช้
บริการก็ไม่อาจทราบได้ว่าตนเองควรได้รับประโยชน์อะไรเพิ่มเติมจากความรู้ความสามารถของส านักงานบัญชี ดังนั้นในมุมมองของ
ส านักงานบัญชีจึงมีความพึงพอใจในด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าเป็นล าดับสุดท้าย  
 จากการเปรียบเทียบความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อบริการของส านักงานบัญชีในแต่ละด้าน พบว่าผู้ประกอบการ  
มีระดับความพึงพอใจต่ ากว่าระดับความคาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับ จิตติพร พูนสิน (2558) ที่พบว่า ผู้ประกอบการได้รับความ 
พึงพอใจจากการใช้บริการต่ ากว่าท่ีคาดหวังไว้ 
 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ มีความแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุก ๆ ด้าน ยกเว้นด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า ได้แก่ขอค าแนะน าหรือใช้ผลงานจากผู้เช่ียวชาญ 
ในเรื่องที่ผู้ท าบัญชีไม่แน่ใจ และการให้บริการลูกค้าอย่างเสมอภาค ด้านภาพลักษณ์ของส านักงานบัญชี ได้แก่มีการให้บริการแบบ
ครบวงจร และบุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาด เรียบร้อย และด้านความน่าเช่ือถือของส านักงานบัญชี ได้แก่มีระบบ
ติดตามงานจากลูกค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับ จิตติพร พูนสิน  (2558) ที่ได้กล่าวไว้ว่าความแตกต่างของความคาดหวังและ 
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุก ๆ ด้าน ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะ การขอค าแนะน า
หรือใช้ผลงานจากผู้เช่ียวชาญในเรื่องที่ผู้ท าบัญชีไม่แน่ใจ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ได้รับรู้โดยตรง จึงท าให้ความคาดหวังและความ
พึงพอใจของผู้ประกอบการไม่แตกต่างกัน การให้บริการลูกค้าอย่างเสมอภาค ส านักงานบัญชีจะมีการให้บริการที่เรียงล าดับจาก
ความความส าคัญ คือส าคัญมากที่สุดท าก่อน ส าคัญน้อยท าทีหลัง และในกรณีที่มีความส าคัญเท่า ๆ กันจะให้บริการตามล าดับ
ก่อน-หลัง จึงแสดงให้เห็นถึงการให้บริการกับลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และบริการตามสิทธิที่ลูกค้าทุกคนควรจะได้รับอย่าง
เต็มที่ จึงท าให้ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการไม่แตกต่างกัน การให้บริการแบบครบวงจร เนื่องจากลูกค้าที่
ตอบแบบสอบถามคือลูกค้ากลุ่มที่ปัจจุบันใช้บริการของส านักงานบัญชีนั้น ๆ อยู่ ดังนั้นส านักงานบัญชีที่ลูกค้าใช้บริการต้องมีการ
ให้บริการในด้านท่ีลูกค้าต้องการอยู่แล้ว ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการจึงไม่แตกต่างกัน บุคลากรมีบุคลิกภาพ
ที่ดี แต่งกายสะอาด เรียบร้อย เนื่องจากลูกค้าจะให้ความส าคัญกับคุณภาพของงานเป็นอันดับแรก ดังนั้นบุคลิกภาพและ  
การแต่งกายของบุคลากร จึงไม่มีผลต่อความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ  มีระบบติดตาม
งานจากลูกค้า  เนื่องจากส านักงานบัญชีมีความจ าเป็นที่จะต้องติดตามงานจากลูกค้าอยู่แล้ว เพราะจะต้องน างานจากลูกค้ามาท า  
หากไม่ได้รับเอกสารหรือข้อมูลจากลูกค้า ส านักงานบัญชีจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จึงต้องมีการก าหนดระยะเวลาในการที่จะรับ
เอกสารต่าง ๆ เพื่อน ามาปฏิบัติงานให้ทันภายในเวลาที่ก าหนด จึงท าให้ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการไม่
แตกต่างกัน 
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 ข้อเสนอแนะ 
 1. เนื่องจากผู้ประกอบการได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการของส านักงานบัญชีต่ ากว่าท่ีคาดหวังไว้ เพื่อเพ่ิมคุณภาพ
ของส านักงานบัญชีที่จะท าให้ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ใช้บริการเพิ่มขึ้น ส านักงานบัญชีควรพัฒนาตนเองให้ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวัง เช่น ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ส านักงานบัญชีต้องท าให้ลูกค้าเห็นว่า ส านักงาน
บัญชีได้ให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ส านักงานบัญชีต้อง
ท าให้ลูกค้ามั่นใจว่า ความลับของลูกค้าจะถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า ส านักงานบัญชีต้องท าให้ลูกค้ารู้สึก
ว่า ส านักงานบัญชีได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พยายามให้ความช่วยเหลือ และให้ค าแนะน า ให้ปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจแก่ลูกค้า ด้านภาพลักษณ์ของส านักงานบัญชี ส านักงานบัญชีควรท าให้ลูกค้าเห็นว่า ส านักงานบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
การจัดท าบัญชี และมีบรรยากาศในการท างานที่ดีและเหมาะสม และด้านความน่าเชื่อถือของส านักงานบัญชี ส านักงานบัญชีควร
ปรับปรุงและหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 
 2. เนื่องจากผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีคุณภาพมีความพึงพอใจน้อยกว่าผู้ประกอบการที่ใช้บริการ
ส านักงานบัญชีทั่ ว ไป ในด้ านการตอบสนองต่อลูกค้า เมื่ อจ าแนกในแต่ละเรื่ องของด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  
พบว่า ผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีคุณภาพมีความพึงพอใจน้อยกว่าผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีทั่วไปใน
เรื่องมีการจัดโปรโมชั่นมากที่สุด ดังนั้นส านักงานบัญชีคุณภาพอาจจะมีการจัดโปรโมช่ันบ้างตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามใน
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า ด้านภาพลักษณ์ของส านักงานบัญชี และด้านความน่าเชื่อถือของ
ส านักงานบัญชี ผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีคุณภาพก็ยังมีความพึงพอใจสูงกว่าผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงาน
บัญชีท่ัวไป แต่เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีคุณภาพ ส านักงานบัญชีคุณภาพจึงควรปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีการติดต่อสื่อสารและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากลูกค้ามากข้ึน 
 3. เนื่องจากผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงานบัญชีทั่วไปมีความพึงพอใจน้อยกว่าผู้ประกอบการที่ใช้บริการส านักงาน
บัญชีคุณภาพ ในด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้ า ด้านภาพลักษณ์ของส านักงานบัญชี  
และด้านความน่าเช่ือถือของส านักงานบัญชี ดังนั้นส านักงานบัญชีที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอรับรอง
คุณภาพ อาจจะลองพิจารณาขอรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันกับส านักงานบัญชีอื่น 
 4. ส านกังานบัญชีควรรักษาระดับการบรกิารที่ด ีมีคุณภาพไว้อย่างสม่ าเสมอ มีการพัฒนาตนเองและทีมงานอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าในการให้บริการ  
 5. จากข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการเรื่องการติดตามหลังการให้บริการลูกค้า ส านักงานบัญชีควรทราบถึงความ
ต้องการหรือปัญหาของผู้ประกอบการ เพื่อท่ีจะสามารถสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อ
เวลา 
 6. จากข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการเรื่องการแข่งขันด้านราคา ส านักงานบัญชีควรมีมาตรฐานในการก าหนดราคา  
ที่ชัดเจน และไม่ควรตัดราคาคู่แข่ง หรืจูงใจผู้ประกอบการด้วยการแข่งขันทางด้านราคา 
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