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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันธุรกิจในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถือได้ว่ามีธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กจ านวนมาก ซึ่งเห็นได้จากจ านวนนิติบุคคลที่จดทะเบี ยนหุ้นส่วนบริษัททางส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ยังขาด  ความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองของหลักการ การจัดท าบัญชี ดังนั้นวิชาชีพบัญชีจึงเป็นความจ าเป็นที่ผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการจัดท าบัญชี จากความส าคัญของข้อมูลทางบัญชี
ประกอบกับปัญหาในเร่ืองการว่าจ้าง บุคลากร ทางด้านบัญชีที่มีความรู้  ความสามารถแล้ว  จึง
ก่อให้เกิดความต้องการใช้บริการจากส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีมากขึ้น 

จึงท าให้สนใจในการศึกษาถึง มุมมองในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจากบริษัท
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ด้วยการส่งแบบสอบถาม ปรนัยทางอีเมล์  ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง แบ่งค าถามเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป เช่น ประเภทของนิติบุคคล 
ลักษณะของธุรกิจ วิเคราะห์ด้วยอัตราร้อยละ เพื่อหาประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง และ ตอน
ที่ 2 เป็นปัจจัย ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชี  วิเคราะห์ ด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  และทดสอบ ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามโดยใช้ 
Cronbach’s Alpha และท าสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor analysis) เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด 

จากการวิเคราะห์และศึกษาจากข้อมูล พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อมุมมองการเลือกผู้ส านักงาน
บัญชีของธุรกิจมากที่สุดคือคุณสมบัติของผู้ท าบัญชีที่ผู้ประกอบการต้องการ ในด้านการให้บริการที่
มีความรับผิดชอบ ซึ่งมีผลต่อการเลือกส านักงานบัญชี หากส านักงานบัญชีสามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงก ารด าเนินงานของตนให้มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าให้มากขึ้นและพัฒนาความรู้ทาง
วิชาชีพบัญชีให้สูงย่อมท าให้การแข่งขันกับส านักงานบัญชีอ่ืนๆ และเป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับได้  
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ABSTRACT 
 
Today business in Bangkok and perimeter has a variety of small and medium 

enterprises. This is evident from the number of registered partnership firms and corporate 
partners, any companies registration office in Bangkok and perimeter. The operators are also 
lacking of knowledge and understanding of the principles in accounting. The accounting 
profession, it is imperative that the business must have a deep understanding of the legal to 
prepare. The importance of accounting information is in conjunction with the hiring of personnel 
with knowledge of accounting. This causes the demand for services from the accounting 
outsourcing firms to do accounting. 

The aim of the study is about learning attitude for selection accounting outsourcing 
firms for small and medium enterprises (SMEs) in Bangkok and perimeter.    To study sample of 
companies in Bangkok and perimeter by submit questionnaire via email 400 samples were 
selected with 2 parts.  Part 1: General information such as type of entity, nature of the business 
analyzed by percentage.  for the majority of the sample. And part 2: the factor affect to the 
attitude for selection accounting outsourcing firms. The collected data was then analyzed with a 
mean standard deviations, and coefficient of variation. Finally, the data was tested for the 
reliability of the questionnaire using Cronbach's Alpha and inferential statistics by using factor 
analysis to identify factors that affect the most. 
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 Form data analysis and studying the result.  The factors affect to the attitude for 
selection accounting outsourcing firms with the features of most enterprises are the qualification 
of certified accountant and responsible services.  If accounting outsourcing firms can improve the 
performance to be more responsible for customers and develop knowledge of accounting in 
higher level than other office.  it is enough to accept that firms. 
 DPU



 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศได้วิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วทุกๆวัน ท าให้จะต้องมีการตัดสินใจจากข้อมูลต่างๆได้รับ และการตัดสินใจจะเป็นไป
อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ปริมาณ และระยะเวลาของข้อมูลที่ได้รับในการ
ตัดสินใจทางด้านเศรษฐกิจนั้น ข้อมูลทางการบัญชีก็เป็นข้อมูลที่ส าคัญและ เป็นประโยชน์ในการ
ควบคุมการบริหารงานของธุรกิจในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นฐานะทางการเงินใน
รูปของงบดุล ซึ่งท าให้ทราบว่าทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นมีสัดส่วน
เป็นอย่างไร และผลการด าเนินการของกิจการแสดงอยู่ในรูปของงบก าไรขาดทุน ซึ่งท าให้ธุรกิจได้
เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของการด าเนินธุรกิจว่ามีผลก าไรหรือขาดทุนอย่างไร สามารถด าเนิน
ธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าห นดไว้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับจะต้องเป็นข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน  เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ใน
การวางแผน การตัดสินใจและค านวณทางด้านภาษีอากร จะเห็นได้ว่าในการด าเนินธุรกิจนั้น 
เจ้าของกิจการหรือผู้บ ริหารจะต้องเป็นผู้ที่เห็นความส าคัญ ประโยชน์ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท าบัญชีตามกฎหมาย 

จากบทความวิจัยการศึกษาทัศนคติของนักบัญชีต่อการมีมาตรฐานการบัญชีส าหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม นักบัญชีโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่ประเทศไทยจะมี
มาตรฐานการบัญชีส าหรับ SMEs โดยเฉพาะ ซึ่งเหตุผลที่ส าคัญ คือ ผู้ใช้งบการเงินของ  SMEs มี
ความต้องการข้อมูลในงบการเงินที่น้อยกว่าผู้ใช้งบการเงินของกิจการ ขนาดใหญ่ ประกอบกับ 
SMEs มีรายการค้าที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับกิจการขนาดใหญ่ ดังน้ันการก าหนดให้ SMEs จัดท างบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับสมบูรณ์ จะส่งผลให้นักบัญชีต้องเสียเวลาในการจัดท าข้อมูลซึ่ง
มากเกินความจ าเป็น รวมทั้งการให้นักบัญชีปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีบางฉบับซึ่งเข้าใจยาก
และซับซ้อน จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้ (นิธิดา  สกุลจิตจินดา. 2551: 54)  
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ในการประกอบธุรกิจนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ก าหนดให้ผู้ประกอบ  
ธุรกิจมีหน้าที่ต้องจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามประเภทกิจการ  โดยมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี  
คือ “พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543” (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ . 2543: 1) 
ดังนั้นธุรกิจขน าดกลางและขนาดเล็กจะนิยมใช้บริการของส านักงานบัญชี  โดยการจ้าง  
บุคคลภายนอกเข้ามาท างานด้านบัญชีที่เป็นเร่ืองยุ่งยาก และนักบัญชีส่วนใหญ่นิยมท างานในองค์กร  
ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและให้ค่าตอบแทนสูง ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจึงหันมาใช้  
บริการในการจัดท าบัญชีกับส านักงานบัญชีมากกว่า 

ปัจจุบันธุรกิจในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ถือได้ว่ามีธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กจ านวนมาก ซึ่งเห็นได้จากจ านวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททางส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ยังขาด  ความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองของหลักการ  การจัดท าบัญชี  ดังนั้นวิชาชีพบัญชีจึง มีความจ าเป็นที่ผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการจัดท าบัญชี จากความส าคัญของข้อมูลทางบัญชี
ประกอบกับปัญหาในเร่ืองการว่าจ้าง บุคลากร ทางด้านบัญชีที่มีความรู้  ความสามารถแล้ว  จึง
ก่อให้เกิดความต้องการใช้บริการจากส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีมากขึ้น 

และจากข้อมูลทางทัศนคติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบ
ปัญหาจากการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีมากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเวลาของเดือนมีนาคมถึง
สิ้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งต้องมีการยื่นงบการเงินและแบบฟอร์มภาษีให้ทันก าหนด ก็จะเป็น
ช่วงเวลาตัดสินว่าจะมีการเปลี่ยนส านักงานบัญชีหรือไม่ และเหตุผลส่วนใหญ่ที่ท าให้ธุรกิจต้อง
เปลี่ยนส านักงานบัญชีใหม่ก็มีเหตุมาจาก ปิดงบให้ไม่ทัน ท าให้ภาษีมากเกินไปเพราะตัวเลขออกมา
ช้ามากจนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ปิดงบกระชั้นชิดจนลูกค้าไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบตัวเลขก่อน จะ
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะเห็นว่าเดือนพฤษภาคมของทุกปีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีการ
ยกเลิกสัญญาจากส านักงานบัญชีเก่าเพื่อหาส านักงานบัญชีแห่งใหม่มากที่สุด 

จากความส าคัญของข้อมูลทางการบัญชี  และจากการศึกษาเอกสารหลักฐานดังกล่าว  
ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษา ถึงมุมมองในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง  
และขนาดเล็ก  ที่ได้จดทะเบียนกับทางส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หรือผู้ที่สนใจในการน าไปประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงการ
ให้บริการให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
1. เพื่อศึกษามุมมองของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
2. ศึกษาองค์ประกอบที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกส านักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา  

1.3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษามุมมองในการเลือกใ ช้ส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1.3.2  ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในการศึกษาครั้งน้ีคือ  ผู้ประกอบการในธุรกิจ SME ที่ได้จด
ทะเบียนกับทางส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จาก
ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการส่งงบการเงินประจ าปี 2553 มีจ านวน 174,337 ราย 
แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 134,833 ราย และปริมณฑลคือนนทบุรี 14,858 ราย ปทุมธานี 10,641 ราย 
สมุทรปราการ 14,005 ราย โดยสุ่มมาเป็นตัวอย่างในการส่งแบบสอบถาม จ านวน  400 ตัวอย่าง ที่
เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  คือ มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน  5 ล้านบาท มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.3.3  ขอบเขตด้านช่วงเวลาของการศึกษา  
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง  วันที่ 1 มกราคม  2555 ถึง 

วันที ่15 มีนาคม 2555 
1.3.4  ขอบเขตด้านพื้นที่ของการศึกษา  

ท าการศึกษาเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
1.3.5  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

(1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือกใช้
ส านักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจในเขตเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(2) ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) คือการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี
ของผู้ประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทราบถึงมุมมองในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด

ย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจในการน าไปประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงการ

บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการสามารถใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการวางแผนและ

ก าหนดนโยบายในการจัดท าบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
1.5  กรอบแนวคิดของการศึกษา  

ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของ
ผู้ประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  โดยท าการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด  และห้างหุ้นส่วน
จ ากัด  ที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีสถานที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
โดยไม่ค านึงถึงปัจจัยทางด้านอ่ืน 

 
 
              ตัวแปร          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชี 

 

การเลือกใช้บริการส านักงาน
บัญชใีนเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
 

DPU



 5 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ  
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษามุมมองในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการ  

ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งได้นิยามศัพท์ไว้ดังนี้   
ข้อมูลทั่วไป  หมายถึง  ข้อมูลประเภทของกิจการ  ทุนจดทะเบียน  การช าระทุนจด

ทะเบียน ต าแหน่ง ลักษณะของธุรกิจ  ระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการ จ านวนพนักงานของ
กิจการ  การใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีในการบริหารงาน  ผู้รับผิดชอบด้านบัญชี ผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ วิธีการเลือกใช้บริการกับทางส านักงานบัญชี องค์ประกอบที่มีผลในการเลือกใช้ส านักงาน
บัญช ีความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการให้บริการของส านักงานบัญชี  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชี หมายถึง ลักษณะความต้องการในส านักงาน
บัญชี 

ส านักงานบัญชี  หมายถึง ส านักงานที่ให้บริการรับท าบัญชีและงานที่เกี่ยวข้อง  กับการ
จัดท าบัญชีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หมายถึง กิจการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท  
ผู้ประกอบธุรกิจ  หมายถึง บริษัทจ ากัด  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและ  

ธุรกิจขนาดเล็ก 

DPU



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
การศึกษาวิจัย คร้ังนี้เป็นการศึกษาถึง  มุมมองในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้น  ทฤษฏีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณาการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้  

2.1 ความหมาย SMEs 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 
2.3 การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ความหมาย SMEs  

ธุรกิจ SMEs (Small and Medium Enterprises : SMEs) หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม มีเป็นจ านวนมากในประเทศไทย  ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา  คณะบุคคลหรือห้าง
หุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  หรือกิจการร่วมค้า  ซึ่งจะประกอบ
ธุรกิจขายสินค้า ผลิตสินค้า หรือให้บริการ (กรมสรรพากร) 

ลักษณะธุรกิจ  SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
พ.ศ. 2543 และตามประมวลรัษฎากรจากข้อมูลของ  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) (2554) สรุปได้ดังนี้  
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ตารางที่ 2.1 ลักษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจข นาดกลางและขนาดย่อม  
พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้ 

 
ลักษณะวิสาหกิจ จ านวนการจ้างงาน (คน) จ านวนสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) 

 ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง 
กิจการผลิตสินค้า  ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 26-50 ไม่เกิน 50 51-100 
กิจการค้าปลีก  ไม่เกิน 15 16-30 ไม่เกิน 30 31-600 
กิจการให้บริการ  ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 

 
ตารางที่ 2.2 ลักษณะธุรกิจ SMEs ที่กรมสรรพากรอาศัยอ านาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมาย

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีหลักเกณฑ์ลักษณะใด  ลักษณะ
หนึ่ง ดังนี้  

 
ล าดับที ่ ลักษณะ 

1 เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วในวันสุดท้ายของ  
รอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท  

2 เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน  ไม่เกิน  200 
ล้านบาท และจ้างแรงงาน ไม่เกิน 200 คน  

3 เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่น าหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ MAI  

4 เป็น  VC (Venture Capital) ที่ถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี
สินทรัพย์ถาวร ไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน  

5 เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม  ที่มีรายรับไม่เกิน  
1.8 ล้านบาทต่อปี หรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 
2.1.1 ความส าคัญของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิจ  

SMEs คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นวิสาหกิจที่มีความเหมาะสม มีความ
คล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศอีกทั้งยังเป็นวิสาหกิจที่ใช้
เงินทุนในจ านวนที่ต่ ากว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ และยังช่วยรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมื่อ
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หมดฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึงเป็นแหล่งที่สามารถรองรับแรงงานที่เข้ามาใหม่เป็นการป้องกันการ
อพยพของแรงงานเข้ามาหางานท าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งช่วยกระจายการกระจุกตัวของ
โรงงานกิจการวิสาหกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการพัฒนาความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในส่วนภูมิภาคและของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

จากการรายงานของธนาคารกรุงเทพ ระบุว่าในปี 2541 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ซึ่งประกอบด้วย กิจการการผลิต การค้า และธุรกิจ
บริการ มีจ านวนรวมทั้งสิน 311,518 รายคิดเป็นสัดส่วน 92 % ของวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศใน
จ านวนนี้เป็นวิสาหกิจประเภทการค้า (ค้าส่ง ค้าปลีก ภัตตาคารและโรงแรม ) มากที่สุด 134,171 ราย 
คิดเป็น 43 % รองลงมาเป็นภาคการผลิต จ านวน 90,122 ราย คิดเป็น 82.9 %และการบริการ จ านวน 
87,225 ราย คิดเป็น 28.7 % 

กล่าวโดยสรุป SMEs มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ คือ 
1.  ช่วยการสร้างงาน 
2.  สร้างมูลค่าเพิ่ม 
3.  สร้างเงินตราต่างประเทศ 
4.  ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ 
5.  เป็นจุดเร่ิมต้นในการลงทุน และสร้างเสริมประสบการณ์ 
6.  ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอ่ืน ๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม 
7.  เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ 

2.1.2  ปัญหาและข้อจ ากัดของ SMEs ในภาพรวม  
2.1.2.1. ปัญหาด้านการตลาด SMEs ส่วนใหญ่มักตอบสนองความต้องการของตลาดใน

ท้องถิ่น หรือตลาด ภายในประเทศ ซึ่งยังขาดความรู้ความสามารถในด้านการตลาดในวงกว้าง 
โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่งตลอดจนการเปิด
เสรีทางการค้า ท าให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าใน
ท้องถิ่นหรือในประเทศที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น 

2.1.2.2. ขาดแคลนเงินทุน SMEs มักประสบปัญหาการขอกู้เงนิจากสถาบันการเงิน เพื่อมา
ลงทุนหรือขยายการลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการท าบัญชีอย่างเป็นระบบ
และขาดหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ท าให้ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง 

2.1.2.3. ปัญหาด้านแรงงาน แรงงานที่ท างานใน SMEs จะมีปัญหาการเข้าออกสูง กล่าวคือ 
เมื่อมีฝีมือและมีความช านาญมากขึ้นก็จะย้ายออกไปท างานในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีระบบและ
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ผลตอบแทนที่ดีกว่า จึงท าให้คุณภาพของแรงงานไม่สม่ าเสมอการพัฒนาไม่ต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า 

2.1.2.4. ปัญหาข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยทั่วไป SMEs มักใช้เทคนิคการผลิตไม่
ซับซ้อนเนื่องจากการลงทุนต่ าและผู้ประกอบการ/พนักงานขาดความรู้พื้นฐานที่รองรับเทคนิควิชาที่
ทันสมัยจึงท าให้ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ดี 

2.1.2.5. ข้อจ ากัดด้านการจัดการ SMEs มักขาดความรู้ในการจัดการหรือกา รบริหารที่มี
ระบบใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลักอาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติ
พี่น้องมาช่วยงานการบริหารภายในลักษณะนี้แม้จะมีข้อดีในเร่ืองการดูแลที่ทั่วถึง (หากธุรกิจไม่ใหญ่
นัก) แต่เมื่อกิจการเร่ิมขยายตัวหากไม่ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีระบบก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ 

2.1.2.6. ปัญหาการเข้าถึงบริการการส่งเสริมของรัฐ SMEs จ านวนมากเป็นการจัดตั้งกิจการ
ที่มีรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น ผลิตตามบ้านผลิตในลักษณะโรงงานท้องถิ่นไม่มีการจดทะเบียน
โรงงาน ทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้าดังนั้นกิจการโรงงานเหล่านี้ จงึค่อนข้างปิดตัวเองในการ
เข้ามาใช้บริการของรัฐ เน่ืองจากปฏิบัติไม่ค่อยถูกต้องเกี่ยวกับการเสียภาษี การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
หรือรักษาความปลอดภัยที่ก าหนดตามกฎหมาย นอกจากนี้ในเร่ืองการส่งเสริมการลงทุนก็เช่นเดียวกัน 
แม้ว่ารัฐจะได้ลดเงื่อนไขขนาดเงินทุนและการจ้างงา น เพื่อจูงใจให้ SMEsเพียง 8.1 % เท่านั้นที่มี
โอกาสได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐ 

2.1.2.7. ปัญหาข้อจ ากัดด้านบริการส่งเสริมพัฒนาขององค์การภาครัฐและเอกชน การ
ส่งเสริมพัฒนา SMEs ที่ผ่านมาได้ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพั ฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการส่งออก ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีจ านวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ 
ประกอบกับข้อจ ากัดของหน่วยงานดังกล่าว เช่น ในเร่ืองบุคลากร งบประมาณ จ านวนส านักงานสาขา
ภูมิภาคการให้บริการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่าง ๆ จึงไม่อาจสนองตอบได้ทั่วถึงและเพียงพอ 

2.1.2.8. ปัญหาข้อจ ากัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล เน่ืองจ ากปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ 
ข้างต้น SMEs โดยทั่วไปจึงค่อนข้างมีจุดอ่อนในการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ เช่น นโยบายและ
มาตรการของรัฐ ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด ฯลฯ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม สสว., 2554) 
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2.1.3 ผลกระทบต่อ SMEs 

จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต้ังแต่กลางปี 2540 ซึ่งเร่ิมจากสถาบันการเงิน
ก่อนจะลุกลามไปสู่ ธุรกิจเกือบทุกสาขาทั้งกิจการขนาดใหญ่และขนาดเล็กล้วนได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสิ้น (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว., 2554) 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคการ
ผลิตที่แท้จริงก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน กลุ่ม SMEs ล้วนประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้อ านาจซื้อการบริโภคของประชาชนลดน้อยลงเป็นผลให้กิจการ 
SMEs ต้องชะลอหรือลดการผลิต การจ าหน่ายหรือถึงขัน้ปิดกิจการไปในที่สุด  

โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่ม SMEs ที่เป็นการรับช่วงการผลิตจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางที่ใช้เทคโนโลยีพึ่งพาจากต่างประเทศ เช่น 
อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น ส่ วนกลุ่ม SMEs ที่พึ่งพาตนเองได้และมักจะใช้ภูมิปัญญาไทยเป็น
พื้นฐานมาจากครอบครัวจะสามารถด ารงธุรกิจอยู่ได้ เนื่องจากกลุ่มนี้จะมีความคล่องตัวในเร่ืองการ
จัดการ เทคนิคการผลิต การจ าหน่าย ซึ่งมักจะมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจได้ดีกว่า กลุ่ม SMEs ที่รับช่วงการผลิตจากบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง แต่
อย่างไรก็ตามกลุ่ม SMEs โดยทั่วไปก็ยังได้รับผลกระทบจากอ านาจซื้อและการบริโภคที่น้อยลงของ
ประชาชน และมีปัญหาคือสภาพคล่องทางการเงิน ที่กระจายไปทั่วระบบเศรษฐกิจ  

หากภาครัฐไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SMEs เหล่านี้ก็จะทยอยปิดกิจการไป
เร่ือย ๆ กระทั่งกลายเป็นปัญหาเร้ือรังทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อปัญหาสังคมในที่สุด 

2.1.4 ส่งเสริม SMEs  
การพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต ควรจะ

ให้ความส าคัญกับ SMEsมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่า กิจการขนาดใหญ่จะไม่ให้การสนับสนุน
อีกต่อไป แต่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการส่งเสริมกิจการให้มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดยสร้าง
ความแข็งแกร่งให้ SMEs ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีจุดอ่อนโดยการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบและให้เกิดควา มต่อเน่ืองเน่ืองจากหากกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs มีความแข็งแกร่ง
สามารถยืนหยัดและแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้ก็จะกลายเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป โดยแนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา SMEs อย่างชัดเจนในภาพรวม 
ดังนี้ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว., 2554) 
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2.1.4.1 เพื่อบรรเทาปัญหาของ SMEs ที่ก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน และช่วยพยุงกลุ่ม 
SMEs ให้ด ารงอยู่รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจมีแนวทางด าเนินการ คือ  

1) ปรับปรุงเพิ่มเติม เสริมแต่งในจุดที่ SMEs มีปัญหา 
-  เทคโนโลยีการผลิตและการบริหาร 
-  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
-  การพัฒนาบุคลากร 
-  การเข้าถึงแหล่งข้อมูล 

2) สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานของหน่วยงานปฏิบัติการ 
3) สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สนับสนนุซึ่งกันและกัน 

-  องค์กรภารัฐ เอกชน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
-  สถาบันอิสระเฉพาะทาง 
-  สถาบันการศึกษา 

2.1.4.2 พัฒนา SMEs ที่ด าเนินการอยู่แล้วให้ขยายตัวเจริญเติบโต และสามารถแข่งขันได้
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกโดยมีความสามารถเทียบได้กับวิสาหกิจ SMEs ต่างชาติ และ
สามารถออกไปแข่งขันในต่างประเทศ มีแนวทางด าเนินการคือ  

1) เน้นความเข้มข้นการพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล 
-  มาตรฐานคุณภาพสินค้า 
-  ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า และการให้บริการ 
-  มาตรฐานระบบการบริหารการผลิต เช่น ISO 9000 หรือ ISO 14000 
-  มาตรฐานสุขอนามัย 
-  การป้องกันสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
-  การคุ้มครองแรงงาน และสิทธิมนุษยชน 

2) เน้นกลไกการสนับสนุนเงินทุน การร่วมทุน (Venture Capital) และการระดม
ทุนในตลาดหลักทรัพย์ส าหรับSMEs 

-  เพื่อปรับปรุงผลผลิต (Productivity) 
-  เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม 
-  เพื่อปรับปรุงระบบการจ าหน่ายและบริการให้รวดเร็ว 
-  เพื่อขยายกิจการ 

2.1.4.3 สร้าง SMEs ที่มีอนาคต มีนวัตกรรม หรือเป็นกลุ่ม SMEs ด้านนโยบายการพัฒนา
ให้เกิดขึ้น และเติบโตอย่างยั่งยืนมีแนวทางด าเนินการคือ  
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1) เน้นในเร่ืองข้อมูลข่าวสารการลงทุนสาขาที่มีศักยภาพ 
2) เน้นกลไกการส่งเสริมอย่างใกล้ชิดและครบวงจรในลักษณะการบ่อมเฉพาะ

(Incubation) 
3) เน้นกลไกสินเชื่อเพื่อการเร่ิมต้นกิจการ (Start-up Loans) 
4) เน้นกลุ่มเป้าหมายด้านนโยบาย เช่น 

-  กลุ่มผู้มีความรู้และประสบการณ์การท างาน 
-  กลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ที่มีความสามารถเชิงนวัตกรรม 
-  กลุ่มราษฎร หรือราษฎรอิสระ ที่จะจัดต้ังหน่วยผลิต หรือธุรกิจชุมชน 

ด้วยธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (Small and Medium Enterprises: 
SMEs) มีเป็นจ านวนมากและมี แนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะใช้เงินทุนในการจด
ทะเบียนที่ต่ าและเน่ืองจากผู้ประกอบธุรกิจ SMEs นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วไม่มีความรู้ความช านาญใน
ด้านบัญชี จึงท าให้ต้องใช้บริการของส านักงานบัญชีเหตุผลหนึ่งก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พนักงานประจ า แต่ทัศนคติของ SMEs ที่มีต่อส านักงานบัญชี จากบทความ จากหนัง สือพิมพ์ 
Business Thai ของ ศิริรัฐ โชติเวชการ (2547) ท าให้ทราบว่า “เหตุผลส่วนใหญ่ ที่ท าให้ธุรกิจ SMEs 
เลิกใช้บริการของส านักงานบัญชีเพราะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกิจการได้ ” ด้วยเหตุ
นี้จึงท าการศึกษาถึงความต้องการด้านบริการของส านักงานบัญชีที่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ต้องการ
เพื่อเป็นการพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ  

2.2.1  ความหมายของการบริการ  
การด าเนินชีวิตของคนเราในชีวิตประจ าวันล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการอย่างใด  

อย่างหนึ่งแทบทั้งสิ้น  เน่ืองจากคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้  ต้องพึ่งพาอาศัยคนอ่ืน  ๆ ในสังคมด้วย  
เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม  การที่คนเรากระท าสิ่งหนึ่งหรือปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจที่จะ  
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวก เพียงเพื่อจะท าให้บุคคลนั้นรู้สึกพึงพอใจ เรียกได้ว่าเป็น  “การบริการ” 
ถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ที่เน้นที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็น ส าคัญ  มีนักวิชาการ  
หลายท่านได้ให้ความหมายของการบริการไว้ดังนี้  

จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2544: 7) การบริการ  ไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน  แต่เป็นกระบวนการ  หรือ
กิจกรรมต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการ  (ผู้บริโภค /ลูกค้า / 
ผู้รับบริการ) กับผู้ให้บริการ  (เจ้าของกิจการ /พนักงานบริการ /ระบบการจัดการบริการ ) หรือในทาง  
กลับกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการน้ัน  อันที่จะต้องสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
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ให้บรรลุผลส าเร็จ  ความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์และความ  
พึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาซื้อ  โดยที่ธุรกิจบริการจะมุ่งเน้นการกระท าที่ตอบสนองความต้องการของ  
ลูกค้าอันน าไปสู่ความพึงพอใจที่ได้รับบริการน้ัน  ในขณะนี้ธุรกิจทั่วไปมุ่งขายสินค้าที่ลูกค้าชอบ  
และท าให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็นเจ้าของสินค้านั้น  

วัชราภรณ์  สุริยาภิวัฒน์  (2546: 13) การบริการ  หมายถึง  กิจกรรมที่หน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อให้แก่สมาชิกตามความสามารถและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน  โดยอาศัยความ
ต้องการของสมาชิกที่ได้รับบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการใน
ระยะต่อไปพร้อมทั้งให้เกิดความพอใจแก่สมาชิก 

จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า  การบริการ  หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนให้
ได้รับความสุข  ความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น  และไม่
จ าเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งยังเกิดจากความเอ้ืออาทร  ความมีน้ าใจเปี่ยมด้วย
ความปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค 

2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ  
องค์กรธุรกิจตั้งขึ้นมาก็เพื่อผลิตสินค้าและบริการออกขายให้ ได้ก าไรคุ้มกับเงินที่ลงทุน  

ไป การที่สินค้าและบริการจะขายได้จนมีก าไรสูงสุด  ก็ต้องมีคุณภาพ  คือท าให้ลูกค้าพอใจใน  ทุก ๆ 
ด้าน หากการบริการในด้านใดด้านหน่ึงไม่ดี ไม่มีคุณภาพ ส่วนแบ่งตลาดถูกคู่แข่งขันที่บริการดีกว่า
แย่งไป  จึงจ าเป็นจะต้องมีการพิจารณาและปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อสนองความพอใจของ
ลูกค้าและจะต้องกระท าตลอดเวลา  ทั้งนี้เพื่อระดับความพึงพอใจของลูกค้านั้นมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้นและแปรเปลี่ยนตามค่านิยมอยู่ตลอดเวลา การที่จะท าให้บริการเป็นที่พอใจจึงจ าเป็นต้องมีการน า
ความตอ้งการของการให้บริการมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการ ดังมีผู้วิจัยหลายท่านได้กล่าว
เกี่ยวคุณภาพบริการ ดังนี้ 

สุรศักดิ์ นานานุกุล  (2533: 23) ได้กล่าวว่า  คุณภาพ หมายถึง ความพอใจของลูกค้า  ผู้ใช้
หรือผู้บริโภคหรือสิ่งที่ใช้อย่างเหมาะสม  ได้แก่  ความรวดเร็ว  ความเชื่อถือ  ความต่อเน่ืองของ  
บริการที่ให้  ความเพียงพอของการบริการ  ความปลอดภัยและทันสมัย  ความยุติธรรมและความเท่า
เทียมกันของบริการที่ให้รูปแบบการบริการที่ดีและราคาบริการที่เหมาะสม  
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2.3  การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
ภายใต้หลักการที่ว่าการจัดท าบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐานการ

บัญชีนั้น เป็นสิ่งส าคัญที่สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของ
กิจการได้ จากการส ารวจเบื้องต้น พบว่ามีนิติบุคคลจ านวนมากที่ใช้บริการส านักงานบัญชีในการ
จัดท าบัญชีและงบการ เงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พิจารณาแล้วว่าส านักงานบัญชีมีบทบาทส าคัญ
ในการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดท างบการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ผู้ใช้งบการเงินในด้านการตัดสินใจ การลงทุน ซึ่งจะเป็น
ผลกระทบในภาพรวมของเศรษฐกิจ ของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ส านักงานบัญชีปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรับต่อสาธารณชน และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าจึงได้ผลักดันให้มีโครงการรับรองคุณภาพส านัก งานบัญชีขึ้นมา เพื่อให้เกิดส านักงาน
บัญชีที่มีคุณภาพ เป็นตัวอย่างส านักงานบัญชีที่ดีอันควรยึดถือและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ยังเป็นการ
สร้างทางเลือกให้ธุรกิจได้มีโอกาสใช้บริการส านักงานบัญชีที่มีคุณภาพ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เปิดโอกาสให้ส านักงานบัญชีที่มีความพร้อม เข้าร่วมโครงการได้นับแต่วันที่มีประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี และข้อก าหนดการ
รับรองคุณภาพส านักงานบัญชี มีผลบังคับใช้  

2.3.1  คุณสมบัติเบื้องต้นของส านักงานบัญชีที่มีสิทธิจะเข้าร่วมโครงการ 
2.3.1.1 ส านักงานบัญชีซึ่งรับท าบัญชีของธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 ราย 
2.3.1.2 หัวหน้าส านักงานต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติ งาน

เต็มเวลา มีประสบการณ์ด้านการท าบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องแจ้งการเป็นผู้ท าบัญชีต่อ
กรมไว้แล้ว 

2.3.1.3 มีผู้ช่วยผู้ท าบัญชี ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็ม
เวลา อย่างน้อย 1 คน 

2.3.1.4 มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
2.3.1.5 ประกอบธุรกิจส านักงานบัญชีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ี
2.3.1.6 หัวหน้าส านักงานต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.3.1.7 ในกรณีที่ส านักงานบัญชีจัดต้ังในรูปคณะบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ

กรรมการ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับท าบัญชีต้องมีคุณสมบัติตาม 2 
และ 6 ด้วย 
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2.3.2  สิทธิประโยชน์ที่ส านักงานบัญชีซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพจะได้รับ 
2.3.2.1 ส านักงานบัญชีจะได้รับหนังสือรับรอง ซึ่งมีก าหนดอายุ 3 ป ี
2.3.2.2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเผยแพร่ชื่อ และที่อยู่ของส านักงานบัญชีดังกล่าวให้

สาธารณชนทราบ โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น Website กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น 
2.3.2.3 การที่ส านักงานบัญชีได้รับรองคุณภาพเท่ากับ เป็นการรับรองเบื้องต้นแล้วว่า 

ส านักงานบัญชีนี้มีมาตรฐานการท างานที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่สนใจจะใช้
บริการ ซึ่งอาจมีผลให้ได้รับงานเพิ่มขึ้น 
 
2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาถึงมุมมองในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษาถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  

2.4.1  การเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชี 
จากการศึกษาบทคัดย่องานวิจัยเร่ืองการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี  ในการจัดท า

บัญชีของธุรกิจของ นภาพร  นิติภิรมย์ชัย  (2548) พบว่า  ปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกใช้บริการ
ส านักงานบัญชี  3 อันดับ ได้แก่ 1)ปัจจัยด้านกระบวนการ  ในเร่ืองการให้บริการได้ถูกต้อง  รวดเร็ว
และทันเวลา และการเก็บรักษาความลับ ของลูกค้า 2)ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ในเร่ืองความถูกต้องของ
รายงานการเงิน 3)ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ ตามล าดับ  

สถานที่ตั้งของกิจการที่แตกต่างกัน จะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการในเร่ือง  
การรักษาความลับของลูกค้า  และการให้บริการถูกต้องรวดเร็ว  ทันเวลา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อและท าเลที่ตั้ง  ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด  ในเร่ือง
การได้รับค าแนะน าจากหน่วยงานราชการ  

ลักษณะกิจการที่แตกต่างกัน  จะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกระบวน การในเร่ือง  การ
ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  

ระยะเวลาด าเนินกิจการที่แตกต่างกันจะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ในเร่ือง
บริการด้านภาษี  และปัจจัยด้านราคาในเร่ืองอัตราค่าบริการ  และเงินทุนจดทะเบียนของกิจการที่
แตกต่างกันจะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภั ณฑ์ ในเร่ืองบริการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ   การ
จัดหาผู้สอบบัญชี  บริการด้านภาษี  การจัดท ารายงานการเงินที่ถูกต้องและรวดเร็ว  ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อและท าเลที่ตั้ง  ปัจจัยด้านการส่งเสริม  
การตลาด  ในเร่ืองชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ  ระยะเวลาด าเนินกิจการ  ปัจจัยด้านกระบวนการ  ใน
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เร่ืองการรักษาความลับลูกค้า และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ในเร่ือง การมีอุปกรณ์ ส านักงานที่
ทันสมัย 

ซึ่งจากงานวิจัยของ สุธิมา  แย้มละมุล  (2547) ได้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้
ส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่เลือก
จ้างส านักงานบัญชีมากกว่าที่จะจ้างพนักงาน  บัญชีประจ าสถานประกอบการ  ด้วยเหตุผลทางด้าน
บุคลากรแล้วการจ้างส านักงานบัญชี  ไม่ต้องรับผิดชอบเร่ืองการจัดหาบุคคลที่มีความสามารถและ
ดูแลสวัสดิการพนักงาน ด้านการเงิน การจ้างส านักงานบัญชีประหยัดกว่าการจ้างพนักงาน  ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ ไม่ต้องหาเพิ่มเติม  ซึ่งต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและเนื้อที่ในการประกอบ
ธุรกิจ ด้านการจัดการ  ส านักงานบัญชีมีความน่าเชื่อถือและจัดการแทนผู้ประกอบการ  ได้ดีกว่าที่
ผู้ประกอบการจะด าเนินการเ อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี สมานวงศ์สถิตย์ (2546)  ที่ว่า 
ปัจจัยที่ธุรกิจขนาดย่อมให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในการพิจารณา คือ ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 
เมื่อพิจารณาจากรูปแบบธุรกิจพบว่า ธุรกิจการให้บริการจะให้ความส าคัญต่อหมวดปัจจัยค่าใช้จ่าย
ในการสอบบัญชีและหมวดปัจจัยความสัมพันธ์และลักษณะการให้บริการของผู้สอบบัญชีน้อยกว่า
ประเภทธุรกิจอ่ืน  ธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อขายจะให้ความส าคัญต่อหมวดปัจจัยความน่าเชื่อถือในการ
สอบบัญชีมากกว่าธุรกิจอื่น ส่วนธุรกิจขนาดเล็กจะให้ความส าคัญต่อปัจจัยค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญชีมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่จะให้ความส าคัญต่อปัจจัยความน่าเชื่อถือ
มากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยจะให้ความส าคัญต่อหมวดปัจจัยค่าใช้จ่าย
ในการสอบบัญชี ในขณะที่ธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติต่างประเทศให้ความส าคัญต่อหมวดปัจจัย
ความน่าเชื่อถือในการสอบบัญชีมากที่สุด 

ต่างจากงานวิจัยของ  พูลกฤตย์ ลีนะนิธิกุล (2546) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกส านักงานให้บริการจัดท าบัญชีได้ให้ความส าคัญด้านคุณสมบัติของผู้ให้บริการมากที่สุด 
กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับตัวบุคคลที่ให้บริการมากกว่ างานบริการที่เสนอ โดยต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพสูง และมีความรับผิดชอบงานและมีความ
รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ท าบัญชีตามกฎหมาย สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าที่ดี ผลการศึกษาส่วน
ของงานบริการที่มี อัตราค่าบริการ ท าเลที่ตั้ง และสภาพของส านักงา น ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ
เกณฑ์เฉลี่ยในระดับมาก 

2.4.2  คุณภาพการบริการและด าเนินเงินของส านักงานบัญชี 
จากการศึกษางานวิจัยของ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2552 : 97) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีในประเทศไทย โดยมีวัตถุประส งค์
เพื่อต้องการทราบคุณสมบัติ นโยบาย คุณภาพของการบริการ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
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การบริการของส านักงานบัญชี  ผลจากการวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อนโยบายและ
กระบวนการของส านักงานบัญชีในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนของส านักงานบัญชี มี
การมอบหม ายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตรงกับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ใช้วิธีการสื่ อสารที่เข้าใจง่ายและรวดเร็วทั นเวลารวมไปถึงความ
ผิดพลาดถูกน ามาทบทวนหาวิธีแก้ไข จะท าให้ส านักงานบัญชีปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส านักงานบัญชี 

การปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของส านักงานบัญชีเป็นตัวผ ลักดันให้ส านักงาน
บัญชีท างานให้ลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา ไม่รับท างานให้ลูกค้าโดยขาดความอิสระในการพิจารณา
เน้ือหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และยังเป็ นการกระตุ้นส านักงานบัญชีให้มี
จิตส านึกต่อวิชาชีพ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีไม่
เห็นแก่ประโยชน์หรือผลตอบแทนจนไม่ค านึงถึงความรู้ความสามารถที่จะท างานให้ลูกค้าได้ ซึ่งจะ
ท าให้ไม่เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าในภายหลัง 

กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี การปฏิบัติงานและการติดตาม
ตรวจสอบของส านักงานบัญชี เป็นแนวทางที่ท าให้ส านักงานบัญชีสามารถท างานให้ลูกค้าได้ตาม
ข้อตกลงและสัญญาที่ให้ไว้กับลู กค้าได้อย่างครบถ้วน สามารถตรวจ สอบงานและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา 

คุณสมบัติ ผู้ท าบัญชีของส านักงานบัญชี ในด้านความรู้ในวิชาชีพผู้ท าบัญชีของ
ส านักงานบัญชี และค่านิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ท าบัญชีของส านักงานบัญชี ส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากความรู้ในวิชาชีพผู้ท าบัญชี 
ท าให้ผู้ท าบัญชีสามารถ จัดท าบัญชีให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของนักบัญชีที่พึงปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสาธารณะชน 

ในด้านความต้องการของลูกค้าจากงานวิจัยของ เบญจมาภรณ์  เทพวิญญากิจ  (2545) ที่
ได้ศึกษาปัญหาการให้บริการการจัดท าบัญชี ของส านักงานบัญชีในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  ท าให้
ทราบว่า ความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการการจัดท าบัญชีจากส านักงานบัญชีในระดับมาก
ที่สุด คือ เพื่อยื่นเสียภาษีต่อสรรพากร  และเพื่อน าส่งงบประจ าปีต่อส านักงานพาณิชย์จังหวัด  ส่วน
ด้านการคิดอัตราค่าบริการจะพิจารณาจากปริมาณงานมากที่สุด ส่วนส านักงานบัญชีมีปัญหาในด้าน
มาตรฐานการบัญชี  และมีปัญหาด้านลูกค้า  มากที่สุด ปัญหาด้านอ่ืนๆ  อยู่ในระดับ  ปานกลาง  ซึ่ง
ได้แก่ปัญหาด้านภาษีอากร  ปัญหาการให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อทางราชการ  ปัญหาความ
รับผิดชอบของผู้ท าบัญชี  ปัญหาด้านบุคลากรของส านักงาน  ปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
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ปัญหาด้านการให้บริการ  โดยได้แนะแนวทางในการแก้ไข  คือ แนะน าให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ใช้การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของลูกค้าแต่ละรายที่พบ  รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง  
การเข้าร่วมอบรมสัมมนา และแนะน าให้ลูกค้าเข้าร่วมอบรมสัมมนา  เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่
แต่ละหน่วยงานต้องการด้วย 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นท าให้ทราบว่าปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ส านักงาน
บัญชีก็คือจ านวนค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ส านักงานบัญชีก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่กิจการ
หันมาเลือกใช้ส านักงานบัญชีก็เพราะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการจ้างพนักงานประจ า  อันเนื่องมาจาก
กิจการที่มีขนาดเล็กจึงไม่ต้องการเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น แต่หากกิจการมีการด าเนินงานมาได้
ในชั่วระยะเวลาหนึ่งและมีการขยายตัวท าให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะเร่ิมหันมาให้ความสนใจด้าน
บัญชีมากขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารงาน ท าให้หันมาใส่ใจด้านความสามารถของส านักงานบัญชีว่า
ตอบสนองความต้องการของตนมากน้อยเพียงใด อ้างอิงจากงานวิจัยของ มนตรี สมานวงศ์สถิตย์ 
(2546 ) ซึ่งผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั ดสินใจเลือกใช้บริการส านักงาน บัญชีของ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นแก่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจในการน าไปประยุกต์ปรับปรุงการบริการหรือก าหนดนโยบายใน
การจัดท าบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาอิสระคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา มุมมองในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษาปัญหา  ที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยมีวิธีการด าเนินการศึกษาดังนี้คือ 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

3.1.1 รูปแบบการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยวิเคราะห์ถึง  ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี ซึ่งประกอบด้วย 

ปัจจัยทั่วไป ด้านประเภทของกิจการ ทุนจดทะเบียน การช าระทุนจดทะเบียน ต าแหน่ง 
ลักษณะของธุรกิจ ระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการ จ านวนพนักงานของกิจการ การใช้ข้อมูล
ทางด้านบัญชีในการบริหารงาน ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีเช่นแผนกบัญชีหรือการใช้บริการจัดท าบัญชี
กับทางส านักงาน  ด้านอ านาจในการตัดสินใจ วิธีการเลือกใช้บริการกับทางส านักงานบัญชี 
องค์ประกอบที่มีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชี ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการของส านักงานบัญชี 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกส านั กงานบัญชี ลักษณะความต้องการในส านักงานบัญชี  ซึ่ง
เป็นการศึกษาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการแจกแบบสอบถาม  

3.1.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คร้ังนี้ได้แก่  ผู้ประกอบการ  
บริษัทจ ากัด  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดกลาง  ได้จดทะเบียนกับ
ส านักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และมีส านักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการส่ง
งบการเงินประจ าปี 2553 มีจ านวน 174,337 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพ 134,833 ราย และปริมณฑลคื อ
นนทบุรี 14,858 ราย ปทุมธานี 10,641 ราย สมุทรปราการ 14,005 ราย จ านวน 400 ราย 
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สุ่มตัวอย่างตามฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการส่งงบการเงินประจ าปี 
2553 มีจ านวน 174,337 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพ 134,833 ราย และปริมณฑลคือนนทบุรี 14,858 ราย 
ปทุมธานี 10,641 ราย สมุทรปราการ 14,005 ราย โดยใช้สูตร Yamane 

 

                                  𝑛 =
𝑁

1+𝑁 𝑒 2
 

 
                       n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
     N =  ขนาดของกลุ่มประชากร 
     e  =  ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง 

 
แทนค่า 

                            
2)05(.1743371

174337


n  

 
     n  =  400 ราย 
                    

จากการใช้สูตรYamane ผลค านวณได้ผลลัพธ์คือ 400 ราย ดังนั้นจ านวนประชากรที่ใช้
ในงานวิจัยในคร้ังนี้จ านวน 400 ราย และส่งแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ฉบับ การเลือกกลุ่มประชากร
เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่ใช้บริการการสอบบัญชีมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทมหาชน ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มตัวอย่างที่น่าจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ
เกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องการศึกษา 

3.1.3 การสุ่มตัวอย่าง  ในการศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบความสะดวก 
(Convenience Sampling) ตามแนวคิดของ Yamane (วิลัย  ทองแผ่ . 2542: 97) ด้วยการส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ตาม E-Mail ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัดที่ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ครบตามจ านวนที่ต้ องการคือ 400 ราย โดยมีระยะเวลาก าหนด
ในการตอบกลับ 15 วัน เพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่มีการตอบกลับแบบสมบูรณ์ 
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3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การศึกษาคร้ังนี้ใช้เคร่ืองมือ  แบบสอบถาม  จากงานวิจัยของ  สุกัญญา จันทรประภาพ  
(2542: 85) ซึ่งน ามาปรับปรุงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ปรับปรุงขึ้น  
โดยการต้ังค าถามจากการศึกษาเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อความ  เหมาะสม
กับการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ประเภทนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน 
การช าระทุนจดทะเบียน ต าแหน่ง ลัก ษณะของธุรกิจ  ระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการ  จ านวน
พนักงานของกิจการ การใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีในการบริหารงาน  ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีเช่นแผนก
บัญชีหรือการใช้บริการจัดท าบัญชีกับทางส านักงาน ด้านอ านาจในการตัดสินใจ วิธีการเลือกใช้
บริการกับทางส านักงานบัญชี  องค์ประกอบที่ มีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชี  ความเหมาะสม
ของค่าธรรมเนียมในการให้บริการของส านักงานบัญชี 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี  
ของผู้ประกอบธุรกิจ  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยประกอบไปด้วยค าถามเกี่ยวกับ  
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี ลักษณะความต้องการในส านักงานบัญชี 

ลักษณะการให้บริการ  ประกอบด้วยข้อค าถามที่ให้เลือกตอบประกอบด้วยค าตอบ  ใน
การแบ่งระดับคะแนนแบบ Rating Scale ของ Likert มี 5 ระดับความส าคัญ  คือ ต้องการมากที่สุด  
ต้องการมาก  ต้องการปานกลาง ต้องการน้อย  ไม่ต้องการ  โดยมีเกณฑ์  การให้คะแนนแต่ละระดับ  
ดังนี ้
  ระดับความส าคัญ     คะแนน  
  ต้องการมากที่สุด    5  
  ต้องการมาก      4  
  ต้องการปานกลาง    3  
  ต้องการน้อย     2  
  ไม่ต้องการ     1  
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และได้ก าหนดคะแนนตามระดับความส าคัญ เป็น 5 ระดับ ดังนี ้ 
  ค่าเฉลี่ย   4.21 – 5.00  จัดอยู่ในระดับ  ต้องการมากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย   3.41 – 4.20 จัดอยู่ในระดับ  ต้องการมาก  
  ค่าเฉลี่ย   2.61 – 3.40  จัดอยู่ในระดับ  ต้องการปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย   1.81 – 2.60  จัดอยู่ในระดับ  ต้องการน้อย  
  ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.80 จัดอยู่ในระดับ  ไม่ต้องการ 
 
3.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การศึกษาคร้ังนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้
ด าเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้ 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองประเด็นที่ศึกษา  
2. สร้างแบบสอบถาม  
3. เสนอประธานที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมพิจารณาความถูกต้องเพื่อแก้ไขใน

งานวิจัย  
4. เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาถึงความถูกต้องความเที่ยงตรงของค าถามแต่ละข้อ   
5. น าผลของการพิจารณามาปรับปรุงข้อค าถามให้เหมาะสม  
6. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน  400 ตัวอย่าง โดยเก็บตามหลัก

ความสะดวก ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ตอบกลับ 108 ฉบับ เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 108 
ฉบับ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS 17.0 วิเคราะห์ข้อมูล 

7. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งมาจากการเก็บข้อมูลจา กการศึกษา
ค้นคว้าทางเอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกส านักงานบัญชีของธุรกิจขนาดย่อม 
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อส านักงานบัญชี 
 
3.4  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง  วันที่ 1 มกราคม  2555 ถึง 
วันที ่15 มีนาคม 2555 
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3.5  การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยในการประมวลผลทาง
สถิติ ได้แก่  ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient Variation: C.V.) และสรุปข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) ในการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามได้แก่ ประเภทนิติบุคคล 

ทุนจดทะเบียน การช าระทุนจดทะเบียน ต าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของธุรกิจ  ระยะเวลา
การด าเนินงานของกิจการ จ านวนพนักงานของกิจการ การใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีในการบริหารงาน  
การใช้บริการจัดท าบัญชีกับทางส านักงาน การช าระค่าท าบัญชี การปิดงบการเงิน อ านาจในการ
ตัดสินใจ วิธีการเลือกใช้บริการกับทางส านักงานบัญชี  องค์ประกอบที่มีผลต่อ ปัจจัยการเลือก
ส านักงาน ค่าธรรมเนียม เลือกใช้การวิเคราะห์โดยการแสดงจ านวน ร้อยละ  (Percentage) เพื่อให้
ทราบถึงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและกิจการ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของผู้
ประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วยปัจจัยด้านลักษณะความต้องการ
ในส านักงานบัญชี โดยการแสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient Variation: C.V.) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย
ความต้องการในการรูปแบบบริการของส านักงานบัญชีที่กิจการต้องการมากที่สุด  ได้แก่ 1) ผู้
ให้บริการมีความรู้ความช านาญ  2) ผู้ให้บริการมีความรับผิดช อบ 3) ผู้ให้บริการสามารถแก้ไข
ปัญหาให้ได้  4) ผู้ให้บริการสามารถสร้างความ เชื่อมั่นและความไว้วางใจ  5) ผู้ให้บริการมี
ความสามารถจัดท าบัญชีเสร็จภายในก าหนดเวลาตาม กฎหมาย 6) ผู้ให้บริการมีความสามารถจัดท า
บัญชีได้อย่างถูกต้องไม่มีปัญหา กับกรมสรรพากร 7) ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาที่ อาจเกิดขึ้น
ภายหลังกับกรมสรรพากรได้  8) ผู้ให้บริการมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า  9) มีการคิด
ค่าบริการที่เหมาะสม  10) ผู้ให้บริการให้บริการถึงสถานประกอบการของลูกค้า  11) การ
ติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อได้สะดวก  12) ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีแ ละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  13) 
สถานที่ตั้งของส านักงานบัญชีมีความสะดวกในการติดต่อ  14) มีการบริการที่ครบวงจร  15) ผู้
ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  16) ผู้ให้บริการสามารถเก็บความลับ ของลูกค้าได้  17) ผู้ให้บริการมี
การอธิบายแนะน าลักษณะงาน 18) จัดท าบัญชีพร้อมรายงานงบการเงินและปิดบัญชีให้ทุกเดือน 
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หลังจากที่ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมแบบสอบถามจะท าให้ทราบถึงประเด็นที่
ส าคัญของงานวิจัย หลังจากได้รวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลออกมา  และท าการวิเคราะห์
ข้อมูล  เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อการต่อการเลื อกส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นผู้วิจัยจะน าไปใช้ในการปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานของส านักงานบัญชีและในอนาคตอาจใช้เป็นข้อมูลศึกษาต่อไปในงานวิจัยอื่น 

 
3.5.1  ค่าเฉลี่ย (Mean) µ  

   µ =  


  

 
เมือ่ µ  =  คะแนนเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย  (𝑥 ) 

 X =  ระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 N =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นประชากรส าหรับงานวิจัย 
เกณฑ์การวัดระดับค่าเฉลี่ย (Mean) เมื่อน ามาแปลความหมายของข้อมูลการเลือกใช้

บริการส านักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย 5 อันตรภาคชั้น ซึ่ง
สามารถค านวณได้ดังนี้ 

อันตรภาคชั้น(Mean)) = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) 
  จ านวนชั้น 
 = 

5

15   

 = 0.8 
 

3.5.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หรือσ 

   σ = 


 )( 
 

 
เมื่อσ =  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. 

 µ  =  คะแนนเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย  (𝑥 ) 
 X =  ระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 N =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นประชากรส าหรับงานวิจัย 
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3.5.3  ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient Variation: C.V.) 

 

  C.V. ของประชากร = 


  

 
 เมื่อ      σ =  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. 

   µ  =  คะแนนเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย  (𝑥 ) 
 

3.5.4  การทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 
การทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบที่ใช้เป็นเคร่ืองมือวัดค่าตัวแปร

แบบสอบถามชนิดประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้ Cronbach’s Alpha ค่าความเชื่อถือได้ต้อง
มากกว่า 0.6 จึงจะถือว่ามีความเชื่อถือได้ (Gliem and Gliem,2003) 

เกณฑ์การแปลผลความเชื่อมั่นมีดังนี้ (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552: 144) 
  0.00 – 0.20     ความเชื่อมั่นต่ ามาก/ไม่มีเลย 
  0.21 – 0.40     ความเชื่อมั่นต่ า 
  0.41 – 0.70     ความเชื่อมั่นปานกลาง 
  0.71 – 1.00     ความเชื่อมั่นสูง 
 

3.5.5  สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) เพื่อสกัดปัจจัย และเลือกค่า Loading ที่มี

ค่ามากที่สุดอยู่ในแต่ละปัจจัย ซึ่งค่า  Loading ที่เลือกจะต้องมีค่ามากกว่า 0.3 ขึ้นไป (รสริน ศรีริกา
นนท,์ 2550)  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท า

บัญชีของธุรกิจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีใน
การจัดท าบัญชีของธุรกิจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของส านักงานบัญชีของธุรกิจใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ในการศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลประเภทบริษัทจ ากัดและห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพ าณิชย์ ด าเนินการศึกษาเชิงส ารวจ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย  ซึ่งได้รับการตอบกลับมาจ านวน 108 ราย หรือคิดเป็น
27% ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของ (Aaker, Kumar and Say,2001) ที่
เห็นว่าการส่งแบบสอบถามต้องได้รับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงเป็นที่ยอมรับได้  แล้วน าแบบสอบถาม
มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ส าหรับ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้แสดงผลการวิจัยในรูปแบบของตารางและการบรรยาย
ประกอบ โดยเรียงล าดับผลการวิจัย ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ประเภทนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน  
การช าระทุนจดทะเบียน ต าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของธุรกิจ  ระยะเวลาการด าเนินงาน
ของกิจการ จ านวนพนักงานของกิจการ การใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีในการบริหาร งาน การใช้บริการ
จัดท าบัญชีกับทางส านักงาน การช าระค่าท าบัญชี การปิดงบการเงิน อ านาจในการตัดสินใจ วิธีการ
เลือกใช้บริการกับทางส านักงานบัญชี  องค์ประกอบที่มีผลต่อ ปัจจัยการเลือกส านักงาน 
ค่าธรรมเนียม โดยการแสดงจ านวน ร้อยละ ดังตารางที่ 4.1 ถึงตารางที่ 4.15 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของผู้
ประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วยปัจจัยด้านลักษณะความต้องการ
ในส านักงานบัญชี โดยการแสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient Variation: C.V.) ดังตารางที่ 4.16 ถึง
ตารางที่ 4.17 
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4.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อธิบายผลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่าความถี่ (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage) 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทนิติบุคคล 
 

ประเภทนิติบุคคล จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 21 19.44 
บริษัทจ ากัด 87 80.56 

รวม 108 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 50 เป็นบริษัทจ ากัด 
โดยมีจ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.56 รองลงมาเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด โดยมีจ านวน 21 รายคิด
เป็นร้อยละ 19.44 ตามล าดับ จากผลพบว่าผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทุนจดทะเบียน  
 

ทุนจดทะเบียน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ไม่เกิน 1,000,000 บาท 54 50 

สูงกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 54 50 
รวม 108 100.00 

 
จากตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 

1,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนสูงกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท มีจ านวน
เท่ากัน ในอัตราร้อยละ 50 จากผลพบว่ากิจการของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นประกอบกิจการทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนสูงกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 
บาท มีจ านวนเท่ากัน 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทุ นจดทะเบียนดังกล่าวท่าน
ช าระจริงหรือไม่ 

 
ทุนจดทะเบียนดังกล่าวท่านช าระจริงหรือไม่ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ช าระจริงตามทุนจดทะเบียน 74 68.52 
ช าระบางส่วน 25%ขึ้นไป 29 26.85 

ช าระน้อยกว่า 25% 5 4.63 
รวม 108 100.00 

 
จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ มีทุนจดทะเบียนช าระจริง

ตามทุนจดทะเบียนมากที่สุด จ านวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.52 รองลงมาช าระบางส่วน 25% ขึ้น
ไป มีจ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.85 และช าระน้อยกว่า 25% มีจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
4.63 ตามล าดับ จากผลพบว่ากิจการมีการช าระทุนจดทะเบียนตามจริง อาจเป็นเพราะทุนที่จด
ทะเบียนของกิจการนั้นมีมูลค่าไม่สูงนักเพราะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 56 51.85 

ผู้จัดการทั่วไป 26 24.07 
หุ้นส่วนผู้จัดการ 9 8.33 

ผู้ถือหุ้น 17 15.74 
รวม 108 100.00 

 
จากตารางที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าเป็นกรรมการ

ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ  จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.85 รองลงมาเป็นผู้จัดการทั่วไปจ านวน 
26 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.07 ผู้ถือหุ้น จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.74 และหุ้นส่วนผู้จัดการ 
จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตามล าดับ จากผลส ารวจพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มีต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจใน
การเลือกใช้ส านักงานบัญชี 
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ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะของธุรกิจ 
 

ลักษณะของธุรกิจ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
พาณิชยกรรม 28 25.93 
อุตสาหกรรม 8 7.41 
ให้บริการ 67 62.04 
อ่ืนๆ ระบุ 5 4.63 
รวม 108 100.00 

 
จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมากกว่าที่สุด ประกอบธุรกิจ

ให้บริการ โดยมีจ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.04 รองลงมาคือธุรกิจพาณิชยกรรม  จ านวน 28 
ราย คิดเป็นร้อยละ 25.93 ธุรกิจอุตสาหกรรม จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.41 และมีธุรกิจอื่นๆ 
จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.63 ตามล าดับ จากผลส ารวจพบว่าลักษณะของธุรกิจที่มีการตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดคือธุรกิจให้บริการ  
 
ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวน และค่าร้อยละขอ งกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลาการด าเนินงานของ

กิจการ 
 

ระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1 ป ี 5 4.63 

1 - 5 ปี 43 39.81 
5 - 10 ปี 38 35.19 

มากกว่า 10 ป ี 22 20.37 
รวม 108 100.00 

 
จากตารางที่ 4.6 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่ตอบ

แบบสอบถามระยะเวลาที่ประกอบกิจการ 1-5 ปี จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.81 รองลงมา
ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ 5-10 ปี จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.19 ระยะเวลาที่ประกอบ
กิจการมากกว่า 10 ปี จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.37 และระยะเวลาที่ประกอบกิจการต่ ากว่า 1 
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ปี จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.63 ตามล าดับ จากผลส ารวจพบว่าระยะเวลาด าเนินงานของของ
กิจการต้ังแต่ 1- 5 ปี ในปัจจุบันมีมากที่สุด 

 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนพนักงานของกิจการ  
 

จ านวนพนักงานของกิจการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10 คน 47 43.52 

10 - 20 คน 17 15.74 
21 - 50 คน 14 12.96 

มากกว่า 51 คน 30 27.78 
รวม 108 100.00 

 
จากตารางที่ 4.7 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่ตอบ

แบบสอบถามมีจ านวนพนักงานของกิจการ ต่ ากว่า 10 คน จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.52 
รองลงมามีจ านวนพนักงานของกิจการ  มากกว่า 51 คน จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.78 มี
จ านวนพนักงานของกิจการ  10 - 20 คน จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.74  และมีจ านวน
พนักงานของกิจการ 21 - 50 คน จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.96 ตามล าดับ จากผลส ารวจ
พบว่าจ านวนของพนักงานในกิจการอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 10 คน เป็นส่วนใหญ่ เหตุผลหนึ่งอาจเป็น
เพราะธุรกิจที่มีขนาดเล็กท าให้ไม่จ า เป็นต้องใช้พนักงานในจ านวนมากดังเช่นกิจการที่ประกอบ
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นธุรกิจ
ให้บริการ 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีใน

การบริหารงานหรือเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ 
 

การใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีในการบริหารงาน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ไม่ใช้ 14 12.96 
ใช้ 94 87.04 
รวม 108 100.00 
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จากตารางที่ 4.8 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ที่ตอบ
แบบสอบถามมีการใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีในการบริหารงานหรือเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการ
ประกอบธุรกิจ จ านวน 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.04 รองลงมาไม่มีการใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีในการ
บริหารงานหรือเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.96  
ตามล าดับจากผลส ารวจพบว่ากิจการส่วนใหญ่น้ันได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน ซึ่งส่วน
น้อยที่ไม่ได้ใช้ในการบริหารงานนั้นอาจเป็นเพราะไม่เห็นความจ าเป็นที่ต้องใช้ หากมีการจัดท า
ข้อมูลทางบัญชีก็เพื่อใช้ในงานราชการเพื่อการส่งงบการเงินหรือยื่นเสียภาษีเท่านั้น 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการใช้บริการจัดท าบัญชีกับ

ทางส านักงานรับท าบัญชี 
 

การใช้บริการจัดท าบัญชีกับทางส านักงานรับท าบัญชี จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ไม่ใช้บริการ 18 16.67 
ใช้บริการ 90 83.33 
รวม 108 100.00 

 
จากตารางที่ 4.9 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ที่ตอบ

แบบสอบถามมีการใช้บริการจัดท าบัญชีกับทางส านักงานรับท าบัญชี จ านวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 
83.33  รองลงมาไม่มีการใช้บริการจัดท าบัญชีกับทางส านักงานรับท าบัญชี จ านวน 18 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 16.67  ตามล าดับจากผลส าร วจพบว่ากิจการมีการใช้บริการจัดท าบัญชีกับส านักงานบัญชี
เป็นส่วนใหญ่ 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการจ่ายช าระค่าธรรมเนียม

ให้กับส านักงานรับท าบัญชี 
 

ช าระค่าธรรมเนียม จ านวน (ราย) ร้อยละ 
รายเดือน 81 75.00 
รายปี 22 20.37 

อ่ืนๆ ระบุ 5 4.63 
รวม 108 100.00 

DPU



32 

จากตารางที่ 4.10 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่ตอบ
แบบสอบถามช าระค่าธรรมเนียมให้กับส านักงานรับท าบัญชีเป็นรายเดือน จ านวน 81 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ช าระค่าธรรมเนียมให้กับส านักงานรับท าบัญชีเป็นรายปี จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 20.37 และช าระค่าธรรมเนียมให้กับส านักงานรับท าบัญชีในรูปแบบอื่นๆ จ านวน 5 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 4.63 ตามล าดับ จากผลส ารวจพบว่ากิจการน้ันได้เสียค่าใช้จ่ายในการท าบัญชีแก่ส านักงาน
บัญชีเป็นรายเดือนมากที่สุด และน้อยที่สุดคือจ่ายนอกเหนือจากรายเดือนและร ายปี ในที่นี้อาจจะ
เป็นการตกลงในการท าบัญชีเป็นคร้ังคราว ซึ่งมีการตกลงการช าระตามความพอใจของทั้งสองฝ่าย 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการปิดบัญชีและรายงาน

ทางการเงินในทุกเดือน 
 

ส านักงานต้องปิดบัญชีรายเดือนให้ทุกเดือน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ใช่ 57 52.78 
ไม่ใช่ 51 47.22 
รวม 108 100.00 

 
จากตารางที่ 4.11 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ที่ตอบ

แบบสอบถามส านักงานบัญชีต้องปิดบัญชีและรายงานทางการเงินให้ในทุกเดือน จ านวน 57 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 52.78 รองลงมาส านักงานบัญชีไม่มีการปิดบัญชีและรายงานทางการเงินให้ในทุก
เดือน จ านวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.22 ตามล าดับ จากผลส ารวจพบว่าส านักงานบัญชีต้องปิด
บัญชีให้แก่กิจการในทุกเดือน ซึ่งในส่วนของกิจการที่ไม่ได้ปิดบัญชีเป็นรายเดือนนั้นมีระดับที่น้อย
กว่าเล็กน้อย อาจเป็นเพราะกิจการยังไม่จ าเป็นต้องใช้รายงานทางการเงินจึงไม่ให้ท าการปิดบัญชีใน
ทุกสิ้นเดือน หรือเหตุผลหนึ่งคือกลัวที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชีเพิ่ม  
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ตารางที่ 4.12  แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามผู้มีอ านาจในการตัดสินใจใน 
  การเลือกใช้บริการกับทางส านักงานบัญชี 
 

มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการกับทางส านักงานบัญช ี จ านวน (ราย) ร้อยละ 

กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 80 74.07 
ผู้จัดการทั่วไป 7 6.48 
ผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วน 20 18.52 

สมุห์บัญช/ีพนักงานบัญชี 1 00.93 
รวม 108 100.00 

 
จากตารางที่ 4.12 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่ตอบ

แบบสอบถามผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการกับทางส านักงานบัญชีคือ กรรมการ
ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ จ านวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.07 รองลงมา  ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ
ในการเลือกใช้ บริการกับทางส านักงานบัญชีคือ  ผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วน  จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 
18.52 ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการกับทางส านักงานบัญชีคือ ผู้จัดการทั่วไป  
จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.48 และผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการกับทาง
ส านักงานบัญชีคือสมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี  จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 00.93 ตามล าดับ จากผล
ส ารวจพบว่า ผู้ที่มีหน้าที่และอ านาจในการตัดสินใจเลือกส านักงานบัญชีเพื่อใช้บริการน้ันคือ
กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะกิจการน้ันมีผู้ที่มีอ านาจในกิจการเพียง
คนเดียวนั่นคือเจ้าของกิจการจึงไม่จ าเป็นที่ต้องขอความคิดเห็นของผู้ใดในการตัดสินใจ 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

กับส านักงานบัญช ี
 
การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการกับทางส านักงานบัญชีด้วยวิธีใด จ านวน (ราย) ร้อยละ 

จากการแนะน าของผู้อ่ืน 69 63.89 
จากสื่อโฆษณา 4 3.70 

จากการส่งเสริมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 10 9.26 
จากกิจการในเครือของบริษัทลูกค้าเดิม 25 23.15 

รวม 108 100.00 
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จากตารางที่ 4.13 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่ตอบ
แบบสอบถามการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับส านักงานบัญชีมาจากการแนะน าของผู้อ่ืน  จ านวน 69 
ราย คิดเป็นร้อยละ 63.89 รองลงมาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับส านักงานบัญชีมา
จากกิจการในเครือของบริษัทลูกค้ าเดิม จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.15 ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับส านักงาน บัญชีมาจากการส่งเสริมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.26 และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับส านักงาน
บัญชีมาจากสื่อโฆษณา  จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตามล าดับ จากผลส ารวจพบว่ากิจการ
ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีจากการแนะน าของผู้อ่ืนมากที่สุด เหตุผลอาจเป็น
เพราะผู้ที่แนะน าเป็นบุคคลที่รู้จักและใช้บริการในส านักงานบัญชีนั้นอยู่ซึ่งมีบริการที่ท าให้พึง
พอใจจึงแนะน าหรือบอกต่อ 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อ

ปัจจัยในการเลือกใช้ส านักงานบัญชี 
 
องค์ประกอบส าคัญท่ีมีผลต่อปัจจัยในการเลือกใช้ส านักงานบัญชี จ านวน (ราย) ร้อยละ 

รูปแบบธุรกิจของส านักงานเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 14 12.96 
ส านักงานได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น

ส านักงานบัญชีคุณภาพ 
29 26.85 

เจ้าของส านักงานบัญชีหรือผู้บริหารมีความน่าเชื่อถือ  41 37.96 
ราคาที่คิดค่าธรรมเนียม 24 22.22 

รวม 108 100.00 
 

จากตารางที่ 4.14 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่ตอบ
แบบสอบถาม องค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อปัจจัยในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีคือเจ้าของ
ส านักงานบัญชีหรือผู้บริหารมีความน่าเชื่อถือ  จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.96 รองลงมา
องค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อปัจจัยในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีคือส านักงานได้รับการรับรองจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ  จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 .85 
องค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อปัจจัยในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีคือราคาที่คิดค่าธรรมเนียม   
จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 .22 และองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อปัจจัยในการเลือกใช้
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ส านักงานบัญชีคือรูปแบบธุรกิจของส านักงานเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 14 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 12.96  ตามล าดับ 

จากการวิเคราะห์ ข้อมูลข้างต้นของ องค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อปัจจัยในการเลือกใช้
ส านักงานบัญชีมากที่สุดนั้น มา จากเจ้าของส านักงานบัญชีหรือผู้บริหารส านักงานบัญชีมีความ
น่าเชื่อถือ  ทั้งนี้ที่กิจการเลือกส านักงานบัญชีจากองค์ประกอบอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่แสดง
ความน่าเชื่อถือนั้นท าให้กิจการรู้ถึงความไว้วางใจและคาดหวังได้มากกว่าองค์ประกอบด้านอ่ืน 
 
ตารางที่ 4.15  แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความต้องการหลักเกณฑ์การ 
    คิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการของส านักงานบัญชี 
 

หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ประเภทของกิจการ 28 25.93 
เงินทุนจดทะเบียน 2 1.85 

ปริมาณเอกสารที่ลงบัญชี 51 47.22 
รายได้ของกิจการ 27 25.00 

รวม 108 100.00 
 

จากตารางที่ 4.15 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่ตอบ
แบบสอบถามต้องการหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการของส านักงานบัญชีจาก
ปริมาณเอกสารที่ลงบัญชี จ านวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.22 รองลงมาต้องการหลักเกณฑ์การคิด
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการของส านักงานบัญชีจากประเภทของกิจการ  จ านวน 28 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 25.93  ต้องการหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการของส านักงานบัญชีจาก
รายได้ของกิจการ จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 และต้องการหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม
ในการให้บริการของส านักงานบัญชีจากเงินทุนจดทะเบียน จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.85 
ตามล าดับ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นที่มีอัตราร้อยละสูงที่สุดของหลักการในการคิด
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ท าให้ทรา บว่ากิจการส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามต้องกา รให้คิด
ค่าธรรมเนียมจากปริมาณเอกสารที่ลงบัญชีของกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยขนาดของกิจการที่มี
ขนาดเล็กดังนั้นเอกสารจึงมีปริมาณน้อยตามไปด้วย การที่ให้คิดค่าธรรมเนียมจากหลักเกณฑ์
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ปริมาณเอกสารจะท าให้กิจการน้ันเสียค่าธรรมเนียมในจ านวนน้อยถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้ อีก
ทาง ต่างจากหลักเกณฑ์ด้านอ่ืนที่อาจส่งผลท าให้ค่าธรรมเนียมในการให้บริการมีอัตราที่สูงกว่า 

สรุปว่า ผู้มีอ านาจในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัทจ ากัดซึ่งมีการจดทะเบียนทุนไม่เกิน  1,000,000 บาทหรือสูงกว่า 1,000,000 
บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท  มีการช าระทุนจดทะเบียนตามจริงโดยเป็นธุรกิจให้บริการที่มี
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 1 – 5 ปี มีพนักงานภายในบริษัทต่ ากว่า 10 คน ใช้ข้อมูลด้านบัญชีในการ
บริหารงานและใช้บริการท าบัญชีจากส านักงานบัญชีในการปิดบัญชีทุกเดือนโดยเสียค่าใช้จ่ายเป็น
รายเดือนที่คิดจากปริมาณเอกสารที่ลงบัญชี ซึ่งตัดสินใจในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีจากการ
แนะน าของผู้อ่ืนและความน่าเชื่อถือของเจ้าของส านักงานบัญชี 
 
4.2  การวิเคราะห์มุมมองในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยการแสดงจ านว น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient Variation: C.V.) 

 
ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง 

เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการ เลือกใช้ ส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีของธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (n=108) 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
ส านักงานบัญชี 

ระดับความต้องการ 

Mean 

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับท่ี
ต้องการ 

5 
ต้องการ
มาก
ท่ีสุด 

4 
ต้อง 
การ
มาก 

3 
ต้องการ
ปาน
กลาง 

2 
ต้อง 
การ
น้อย 

1 
ไม่ต้อง 
การ 

16.1 ผู้ให้บริการมีความรู้
ความช านาญ 

87 
(80.56) 

20 
(18.52) 

1 
(0.93) 

0 0 4.80 0.42 มาก
ท่ีสุด 

16.2 ผู้ให้บริการมีความ
รับผิดชอบ 

91 
(84.26) 

15 
(13.89) 

2 
(1.85) 

0 0 4.82 0.42 มาก
ท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ) 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
ส านักงานบัญชี 

ระดับความต้องการ 

Mean 

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับท่ี
ต้องการ 

5 
ต้องกา
รมาก
ท่ีสุด 

4 
ต้อง 
การ
มาก 

3 
ต้องการ
ปาน
กลาง 

2 
ต้อง 
การ
น้อย 

1 
ไม่
ต้อง 
การ 

16.3 ผู้ให้บริการสามารถ
แก้ไขปัญหาให้ได้ 

75 
(69.44) 

30 
(27.78) 

3 
(2.78) 

0 0 4.67 0.53 มากท่ีสุด 

16.4 ผู้ให้บริการสามารถ
สร้างความ เชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจ 

82 
(75.93) 

24 
(22.22) 

2 
(1.85) 

0 0 4.74 0.48 มากท่ีสุด 

16.5 ผู้ให้บริการมี
ความสามารถจัดท าบัญชี
เสร็จภายในก าหนดเวลา
ตามกฎหมาย 

74 
(68.52) 

30 
(27.78) 

3 
(2.78) 

1 
(0.93) 

0 4.64 0.58 มากท่ีสุด 

16.6 ผู้ให้บริการมี
ความสามารถจัดท าบัญชี
ได้อย่างถูกต้องไม่มีปัญหา
กับกรมสรรพากร 

80 
(74.07) 

21 
(19.44) 

7 
(6.48) 

0 0 4.68 0.59 มากท่ีสุด 

16.7 ผู้ให้บริการสามารถ
แก้ไขปัญหาที่ อาจเกิดขึ้น
ภายหลังกับกรมสรรพากร
ได้ 

73 
(67.59) 

27 
(25.00) 

8 
(7.41) 

0 0 4.60 0.62 มากท่ีสุด 

16.8 ผู้ให้บริการมีความ
เข้าใจถึงความต้องการของ
ลูกค้า 

55 
(50.93) 

43 
(39.81) 

9 
(8.33) 

1 
(0.93) 

0 4.41 0.68 มากท่ีสุด 

16.9 มีการคิดค่าบริการที่
เหมาะสม 

65 
(60.19) 

32 
(29.63) 

11 
(10.19) 

0 0 4.50 0.67 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ) 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
ส านักงานบัญชี 

ระดับความต้องการ 

Mean 

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับท่ี
ต้องการ 

5 
ต้องกา
รมาก
ท่ีสุด 

4 
ต้อง 
การ
มาก 

3 
ต้องการ
ปาน
กลาง 

2 
ต้อง 
การ
น้อย 

1 
ไม่
ต้อง 
การ 

16.10 ผู้ให้บริการ
ให้บริการถึงสถาน
ประกอบการของลูกค้า 

45 
(41.67) 

36 
(33.33) 

23 
(21.30) 

4 
(3.70) 

0 4.13 0.87 มาก 

16.11 การติดต่อสื่อสาร
สามารถติดต่อได้สะดวก 

64 
(59.26) 

30 
(27.78) 

13 
(12.04) 

1 
(0.93) 

0 4.45 0.73 มากท่ีสุด 

16.12 ปฏิบัติตาม
มาตรฐานบัญชีและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

68 
(62.96) 

25 
(23.15) 

11 
(10.19) 

4 
(3.70) 

0 4.45 0.82 มากท่ีสุด 

16.13 สถานที่ตั้งของ
ส านักงานบัญชีมีความ
สะดวกในการติดต่อ 

46 
(42.59) 

36 
(33.33) 

22 
(20.37) 

4 
(3.70) 

0 4.15 0.87 มาก 

16.14 มีการบริการที่ครบ
วงจร 

44 
(40.74) 

35 
(32.41) 

25 
(23.15) 

3 
(2.78) 

1 
(0.93) 

4.09 0.91 มาก 

16.15 ผู้ให้บริการมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 

61 
(56.48) 

31 
(28.70) 

13 
(12.04) 

3 
(2.78) 

0 4.39 0.81 มากท่ีสุด 

16.16 ผู้ให้บริการสามารถ
เก็บความลับ ของลูกค้าได้ 

81 
(75.00) 

20 
(18.52) 

7 
(6.48) 

0 0 4.69 0.59 มากท่ีสุด 

16.17 ผู้ให้บริการมีการ
อธิบายแนะน าลักษณะงาน 

59 
(54.63) 

33 
(30.56) 

15 
(13.89) 

1 
(0.93) 

0 4.39 0.75 มากท่ีสุด 

16.18 จัดท าบัญชีพร้อม
รายงานงบการเงินและปิด
บัญชีให้ทุกเดือน 

56 
(51.85) 

31 
(28.70) 

17 
(15.74) 

3 
(2.78) 

1 
(0.93) 

4.28 
 

0.89 

 

มากท่ีสุด 

รวม 4.49 0.68 มากท่ีสุด 
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จากตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นถึงระดับความส าคัญของปัจจัยการเลือกใช้บริการของ
ส านักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล โดยผลการวิเคร าะห์ผลพบว่าอยู่ในระดับ
ความส าคัญที่มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 โดยมีปัจจัยเร่ืองความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 
ความรู้ความช านาญ  ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ  4.80 สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.74 สามารถเก็บความลับของลูกค้าได้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.69 สามารถจัดท าบัญชีได้อย่าง
ถูกต้องไม่มีปัญหา กับกรมสรรพากร  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.68 สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.67 สามารถจัดท าบัญชีเสร็จภายในก าหนดเวลาตาม กฎหมาย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 
สามารถแก้ไขปัญหาที่ อาจเกิดขึ้นภายหลังกับกรมสรรพากรได้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คิดค่าบริการที่
เหมาะสม  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 การติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อได้สะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 
ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ผู้ให้บริการมีความเข้าใจถึง
ความต้องการของลูกค้า  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ผู้
ให้บริการมีการอธิบายแนะน าลักษณะงาน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 จัดท าบัญชีพร้อมรายงานงบการเงิน
และปิดบัญชีให้ทุกเดือน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 สถานที่ตั้งของส านักงานบัญชีมีความสะดวกในการ
ติดต่อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ผู้ให้บริการให้บริการถึงสถานประกอบการของลูกค้า  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.13 มีการบริการที่ครบวงจร  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชีท าให้ทราบ
ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้กิจการเลือกใช้ส านักงานบัญชีเป็นอันดับแรกคือความรับผิดชอบต่อลูกค้าซึ่งใน
ที่นี้อาจหมายถึงคอยดูแลและให้บริการตลอดระยะเวลาที่ว่าจ้างโดยไม่ทิ้งงานไปกลางคัน และปัจจัย
ที่มีผลน้อยที่สุดคือการบริการที่ครบวงจร อาจด้วยเพราะกิจการน้ันต้องการงานในเฉพาะด้านจึงไม่
สนใจในการบริการด้านอ่ืนนอกจากด้านที่ตนต้องการ 
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน ของความ
คิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชี
ของธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (n=108) 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชี 
ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผัน 

16.1 ผู้ให้บริการมีความรู้ความช านาญ 4.80 0.42 0.09 
16.2 ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ 4.82 0.42 0.09 
16.3 ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ 4.67 0.53 0.11 
16.4 ผู้ให้บริการสามารถสร้างความ เชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจ 

4.74 0.48 0.10 

16.5 ผู้ให้บริการมีความสามารถจัดท าบัญชีเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามกฎหมาย 

4.64 0.58 0.13 

16.6 ผู้ให้บริการมีความสามารถจัดท าบัญชีได้อย่าง
ถูกต้องไม่มีปัญหากับกรมสรรพากร 

4.68 0.59 0.13 

16.7 ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาที่ อาจเกิดขึ้น
ภายหลังกับกรมสรรพากรได้ 

4.60 0.62 0.13 

16.8 ผู้ให้บริการมีความเข้าใจถึงความต้องการของ
ลูกค้า 

4.41 0.68 0.15 

16.9 มีการคิดค่าบริการที่เหมาะสม 4.50 0.67 0.15 
16.10 ผู้ให้บริการให้บริการถึงสถานประกอบการของ
ลูกค้า 

4.13 0.87 0.21 

16.11 การติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อได้สะดวก 4.45 0.73 0.16 
16.12 ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

4.45 0.82 0.18 

16.13 สถานที่ตั้งของส านักงานบัญชีมีความสะดวกใน
การติดต่อ 

4.15 0.87 0.21 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชี 
ค่าเฉลี่ย 
Mean 

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผัน 

16.14 มีการบริการที่ครบวงจร 4.09 0.91 0.22 
16.15 ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 4.39 0.81 0.18 
16.16 ผู้ให้บริการสามารถเก็บความลับ ของลูกค้าได้ 4.69 0.59        0.13  
16.17 ผู้ให้บริการมีการอธิบายแนะน าลักษณะงาน 4.39 0.75        0.17  
16.18 จัดท าบัญชีพร้อมรายงานงบการเงินและปิดบัญชี
ให้ทุกเดือน 

4.28 0.89        0.21  

รวม 4.49 0.68 0.15 
 
จากตารางที่ 4.17 ผลจากการวิเคร าะห์ผลพบว่าปัจจัยการเลือกใช้บริการของส านักงาน

บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ที่ต้องการมากที่สุดคือ ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ
และผู้ให้บริการมีความรู้ความช านาญ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน 0.09 คิดเป็นร้อยละ 9.00 
อันดับที่สองคือ ผู้ให้บริการสามารถสร้างความ เชื่อมั่นและความไว้วางใจ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความ
แปรผัน 0.10  คิดเป็นร้ อยละ 10.00 และปัจจัยการเลือกใช้บริการของส านักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ต้องการน้อยที่สุดคือมีการบริการที่ครบวงจร ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผัน 0.22 คิดเป็นร้อยละ 22 .00 อันดับที่สองคือ ผู้ให้บริการให้บริการถึงสถาน
ประกอบการของลูกค้า  สถานที่ตั้งของส านักงานบัญชีมีความสะดวกในการติดต่อ  และจัดท าบัญชี
พร้อมรายงานงบการเงินและปิดบัญชีให้ทุกเดือน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน 0.21  คิดเป็น
ร้อยละ 21.00 

จากผลการวิเคราะห์แสดงว่าปัจจัยการเลือกใช้บริการของส านักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ที่ต้องการมากที่สุดคือ ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบและผู้ให้
บริการมีความรู้ความช านาญ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน 0.09 คิดเป็นร้อยละ 9 ซึ่งต่ ากว่า
ความต้องการด้านอ่ืน มีความน่าเชื่อถือว่าจะเป็นปัจจัยในการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีมาก
ที่สุด ซึ่งท าให้เห็นว่ าความรับผิดชอบต่อลูกค้าและความรู้ความช านาญเป็นสิ่งที่จะท าให้กิจการ
เลือกใช้ส านักงานบัญชีมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลกฤตย์ ลีนะนิธิกุล (2546 ) ที่
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พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกส านักงานให้บริการจัดท าบัญชีได้ให้ความส าคัญด้าน
คุณสมบัติของผูใ้ห้บริการมากที่สุด  

จากการวิเคราะห์ข้างต้น ที่พบว่าความรับผิดชอบต่อลูกค้าและความรู้ความช านาญเป็น
สิ่งที่จะท าให้กิจการ เลือกใช้ส านักงานบัญชีมากที่สุดนั้น หากส านักงานบัญชีมีการพัฒนาในด้าน
ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการเพิ่มยอดลูกค้าให้มากขึ้น ทั้งนี้ส านักงานบัญชีย่อม ต้องพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนปัจจัยในด้านอ่ืนๆ ด้วยไม่ว่าจะด้านราคา ด้านการสื่อสาร หรือด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์
เพราะหากไม่มีปัจจัยอื่นๆ ในการเสริมเข้ามาย่อมท าให้กิจการมีการเปลี่ยนส านักงานบัญชีใน
ภายหลัง 
 
4.3  การทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.18 การวัดความน่าเชื่อถือของปัจจัยทั้งหมดในแบบสอบถาม  
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.936 .914 18 

 
จากตารางที่ 18 การวัดความน่าเชื่อถือของปัจจัยทั้งหมดในแบบสอบถาม ค่า

ความเชื่อมั่น  (Cronbach's  Alpha) เท่ากับ  0.936 แสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นสูง 
(เกียรติสุดา ศรีสุข , 2552 : 144) 
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ตารางที่ 4.19 KMO and Bartlett's Test 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .902 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5210.427 

df 703 

Sig. .000 

 
การใช้ KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)  เพื่อวัดความเหมาะสมของข้อมูล จากตารางที่ 19 

พบว่าค่า KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) เท่ากับ .902 ซึ่งมากกว่า .5 และเข้าใกล้ 1 จึงสรุปได้ว่าปัจจัยที่
มีน ามาวิเคราะห์เหมาะสมที่จะใช้เทคนิค Factor Analysis 

ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่น ามาศึกษา โดย Bartlett's Test of Sphericity  มีการ
แจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 5,210.427 ได้ค่า Significance = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึง
สรุปว่าปัจจัยที่เป็นตัว แปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน เหมาะสมที่จะใช้  Factor Analysis วิเคราะห์
ต่อไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549: 23)    

ส าหรับการท าวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้ Factor Analysis ในการวิเคราะห์ตัวแปรของปัจจัย
ที่สร้างขึ้นจากแบบสอบถาม  ซึ่งมีทั้งหมด 1 ปัจจัย ประกอบด้วย 18 ตัวแปร คือปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการส านักงานบัญชี  โดยน าปัจจัยทั้งหมดมาวัดค่าปัจจัยด้วย Factor Analysis และเลือก
วิธีการสกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Component Analysis (PCA) เพื่อให้ได้จ านวนตัวแปรใหม่น้อย
ที่สุด  ซึ่งเป็นการน าตัวแปรที่มีจ านวนตัวแปรมากๆ มาสกัดไว้ในปัจจัยที่มีเพียง ไม่กี่ปัจจัย โด ยใช้
โปรแกรม SPSS  
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ตารางที่ 4.20 ค่า Total Variance Explained  
 

Total Variance Explained 

Compon
ent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 8.451 49.557 49.557 8.451 49.557 49.557 8.440 49.523 49.523 

2 3.501 20.533 70.089 3.501 20.533 70.089 3.557 18.834 68.357 

3 1.042 6.109 76.199 1.042 6.109 76.199 2.062 7.842 76.199 

4 0.725 4.250 80.449       

5 0.450 2.640 83.089       

6 0.362 2.125 85.214       

7 0.349 2.043 87.257       

8 0.329 1.932 89.189       

9 0.271 1.589 90.777       

10 0.261 1.527 92.304       

11 0.233 1.366 93.670       

12 0.212 1.244 94.915       

13 0.181 1.064 95.979       

14 0.171 1.002 96.980       

15 0.141 0.828 97.808       

16 0.132 0.772 98.579       

17 0.123 0.724 99.303       

18 0.119 0.697 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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จากตารางที่ 4.20  แสดงค่าสถิติส าหรับแต่ละ Factor ทั้งก่อนและหลังสกัดปัจจัย โดย
วิธีPrincipal Component ซึ่งสกัดปัจจัยให้มีจ านวนปัจจัยเท่ากับจ านวนตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้มี 
18 ตัวแปร จึงมี 18 ปัจจัยหรือ 18 Component เมื่อท าการหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธี Varimax จะได้ค่า 
Eigenvalue, % of Variance และ Comulative % ของปัจจัย ซึ่งได้ปัจจัยออกมาใหม่ 3 ปัจจัย โดย
พิจารณาจากค่าความแปรปรวน (Eigenvalue) ซึ่งจะต้องมีค่ามากกว่า 1 เท่านั้น จึงจะน ามาพิจารณา
จากตารา งที่ 20 พบว่ามีเพียง Component ที่ 1 ถึง 3 ที่มีค่า  Eigenvalue มากกว่า 1 จึงควรมีเพียง 3 
ปัจจัยเท่านั้น ที่น ามาอธิบายค่าความแปรปรวนของข้อมูลได้มากที่สุดโดยปัจจัยที่ 1 อธิบายความ
แปรปรวนของข้อมูลได้มากที่สุด เท่ากับ 49.523% รองลงมาคือปัจจัยที่ 2 อธิบายได้  18.834% 
ปัจจัยที่ 3 อธิบายได้ 7.842% ปัจจัยที่ 4 อธิบายได้ 7.031%  สรุปได้ว่าปัจจัยทั้ง 3 อธิบายความ
แปรปรวนได้ทั้งหมด 76.199%   

 
ตารางที่ 4.21 Rotated Component Matrixa 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

ผู้ให้บริการมีความรู้ความช านาญ::ระดับความต้องการ:ท่าน
มีความต้องการให้ส านักงานบัญ 

.183 .096 .878 

ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ::ระดับความต้องการ:ท่านมี
ความต้องการให้ส านักงานบัญชีใ 

.079 .207 .847 

ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาให้ได:้:ระดับความต้องการ:
ท่านมีความต้องการให้ส านักงา 

.201 .500 .469 

ผู้ให้บริการสามารถสร้างความ_เชื่อมั่นและความไว้วางใจ::
ระดับความต้องการ:ท่านมีควา 

.347 .027 .839 

ผู้ให้บริการมีความสามารถจัดท าบัญชีเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตาม_กฎหมาย::ระดับความต้องกา 

.412 .711 .156 

ผู้ให้บริการมีความสามารถจัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้องไม่มี
ปัญหา_กับกรมสรรพากร::ระดับ 

.382 .829 .089 

ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาที_่อาจเกิดขึ้นภายหลังกับ
กรมสรรพากรได้::ระดับความต้อ 

.400 .786 .068 
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 
 
 Component 

 1 2 3 

ผู้ให้บริการมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า::ระดับ
ความต้องการ:ท่านมีความต้อง 

.680 .142 .241 

มีการคิดค่าบริการที่เหมาะสม::ระดับความต้องการ:ท่านมี
ความต้องการให้ส านักงานบัญชีใ 

.608 .509 .124 

ผู้ให้บริการให้บริการถึงสถานประกอบการของลูกค้า::
ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องก 

.722 .054 .155 

การติดต่อส่ือสารสามารถติดต่อได้สะดวก::ระดับความ
ต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านัก 

.791 .277 .058 

ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง::ระดับ
ความต้องการ:ท่านมีความต้องการ 

.826 .175 .109 

สถานที่ตั้งของส านักงานบัญชีมีความสะดวกในการติดต่อ::
ระดับความต้องการ:ท่านมีความต ้

.881 .037 .059 

มีการบริการที่ครบวงจร::ระดับความต้องการ:ท่านมีความ
ต้องการให้ส านักงานบัญชีให้บริก 

.765 .148 .034 

ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด:ี:ระดับความต้องการ:ท่านมี
ความต้องการให้ส านักงาน 

.822 .243 .046 

ผู้ให้บริการสามารถเก็บความลับ_ของลูกค้าได:้:ระดับความ
ต้องการ:ท่านมีความต้องการให 

.463 .379 .162 

ผู้ให้บริการมีการอธิบายแนะน าลักษณะงาน::ระดับความ
ต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส าน ั

.749 .276 .174 

จัดท าบัญชีพร้อมรายงานงบการเงินและปิดบัญชีให้ทุก
เดือน::ระดับความต้องการ:ท่านมีควา 

.688 .050 -.014 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 
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จากการสกัดปัจจัยสามารถจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นตามตารางที่ 4.21  Rotated 

Component Matrix(a)  ประกอบด้วยตัวแปร 18 ตัวแปร สรุปค่าน้ าหนักปัจจัยของแต่ละตัวแปรโดย
จัดกลุ่มใหม่ตามปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ Factor Analysis ได้เป็น 3 ปัจจัยดังนี ้

 
ตารางท่ี 4.22 Factor 1 ด้านความรู้ความสามารถของส านักงานบัญชี 
 
ค าถามที่ ตัวแปร Factor Loading 

16.1 ผู้ให้บริการมีความรู้ความช านาญ .878 
16.2 ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ .847 
16.4 ผู้ให้บริการสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ .839 

 
จากตารางที่ 4.22 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Factor Analysis ปัจจัยที่1 ด้านความรู้

ความสามารถของส านักงานบัญชี ประกอบด้วย 3 ตัวแปรซึ่งตัวแปรที่มีค่า Factor Loading  สูงที่สุด
คือ ด้านการผู้ให้บริการมีความรู้ความช านาญ 

 
ตารางท่ี 4.23 Factor 2 ด้านการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี 
 
ค าถามที่ ตัวแปร Factor Loading 

16.3 ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ .500 
16.5 ผู้ให้บริการมีความสามารถจัดท าบัญชีเสร็จภายใน

ก าหนดเวลาตามกฎหมาย 
.711 

16.6 ผู้ให้บริการมีความสามารถจัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้องไม่มี
ปัญหากับกรมสรรพากร 

.829 

16.7 ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังกับ
กรมสรรพากรได้ 

.786 

 
จากตารางที่ 4.23 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Factor Analysis ปัจจัยที่ 2 ด้านด้านการ

ปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี ประกอบด้วย 4 ตัวแปรซึ่งตัวแปรที่มีค่า Factor Loading  สูงที่สุดคือ 
ด้านผู้ให้บริการมีความสามารถจัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้องไม่มีปัญหากับกรมสรรพากร 
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ตารางท่ี 4.24 Factor 3 ด้านการให้บริการของส านักงานบัญชี 
 
ค าถามที่ ตัวแปร Factor Loading 

16.8 ผู้ให้บริการมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า .680 
16.9 มีการคิดค่าบริการที่เหมาะสม .608 

16.10 ผู้ให้บริการให้บริการถึงสถานประกอบการของลูกค้า .722 
16.11 การติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อได้สะดวก .791 
16.12 ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง .826 
16.13 สถานที่ตั้งของส านักงานบัญชีมีความสะดวกในการติดต่อ .881 
16.14 มีการบริการที่ครบวงจร .765 
16.15 ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี .822 
16.16 ผู้ให้บริการสามารถเก็บความลับของลูกค้าได้ .463 
16.17 ผู้ให้บริการมีการอธิบายแนะน าลักษณะงาน .749 
16.18 จัดท าบัญชีพร้อมรายงานงบการเงินและปิดบัญชีให้ทุกเดือน  .688 

 
จากตารางที่ 24 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Factor Analysis ปัจจัยที่ 3 ด้านการ

ให้บริการของส านักงานบัญชี ประกอบด้วย 11 ตัวแปรซึ่งตัวแปรที่มีค่า Factor Loading  สูงที่สุดคือ 
ด้านสถานที่ตั้งของส านักงานบัญชีมีความสะดวกในการติดต่อ 

จากการจัดกลุ่มตัวแปร ใหม่ เข้ากั บปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย ผู้วิจัยจึงท าการวัดค่าความเชื่อถือ
ได้ Cronbach’s Alpha ของทั้ง 3 ปัจจัยใหม่อีกคร้ัง ซึ่งแสดงผลดังนี้ 
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ตารางที่ 4.25 Reliability Statistics 
 

Construct Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of 
Items 

ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของส านักงานบัญชี .873 .875 3 
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี .866 .864 4 
ปัจจัยด้านการให้บริการของส านักงานบัญชี .934 .935 11 

 
จากตารางที่ 4.25 แสดงผลการวัดค่า Cronbach’s Alpha ของทั้ง 3 ปัจจัยใหม่ โดยท าการวัด

ค่า Cronbach’s Alpha ที่ละปัจจัย พบว่ามีค่า Cronbach’s Alpha มีความเชื่อถือได้ที่ยอมรับได้อยู่ 3 
ปัจจัย  เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีค่าเกิน .70 ขึ้นไป  ซึ่งถือว่ามีความเชื่อมั่นสูง (เกียรติสุดา ศรีสุข , 
2552: 144) จึงท าให้ทราบว่ากลุ่มตัวแปรน้ีส าคัญกับปัจจัยดังกล่าว 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง มุมมองในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อวิเคราะห์ล าดับความส าคัญปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชีใน การจัดท าบัญชี และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการของส านักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการ
จัดท าบัญชีของธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ าแนกตาม ประเภทนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน  การช าระทุนจดทะเบียน ต าแหน่ง ลักษณะ
ของธุรกิจ  ระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการ  จ านวนพนักงานของกิจการ  การใช้ข้อมูลทางด้าน
บัญชีในการบริหารงาน  การใช้บริการจัดท าบัญชีกับทางส านักงาน  การช าระค่าท าบัญชี การปิดงบ
การเงิน อ านาจในการตัดสินใจ วิธีการเลือกใช้บริการกับทางส านักงานบัญชี องค์ประกอบที่มีผลต่อ
ปัจจัยการเลือกส านักงาน ค่าธรรมเนียม การศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

จากผลการวิเคราะห์ตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบทที่4 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี จ านวน 108 รายพบว่ากลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาคร้ังนี้ ส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด  ร้อยละ 80.56 มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 
1,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนสูงกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท มีจ านวน
เท่ากันในอัตรา ร้อยละ 50.00 ทุนจดทะเบียนช าระจริงตามทุนจดทะเบียน ร้อยละ  68.52 มีต าแหน่ง
เป็นกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ร้อยละ51.85 ลักษณะของธุรกิจ ให้บริการร้อยละ 60.19 
มีระยะด าเนินกิจการ  1-5 ปี ร้อยละ 39.81 จ านวนพนักงานของ กิจการต่ ากว่า 10 คน ร้อยละ 43.52 
ใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีในการบริหารงานหรือเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ  ร้อยละ 
87.04 โดยใช้บริการจัดท าบัญชีกับทางส านักงานรับท าบัญชี  ร้อยละ 83.33 ช าระค่าธรรมเนียม ใน
การท าบัญชีเป็นรายเดือน ร้อยละ 75.00 ซึ่งปิดบัญชีและรายงานงบการเงินทุกเดือน ร้อยละ 52.78 ผู้
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มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการกับทางส านักงานบัญชีกรรมการ คือผู้จัดการ/หุ้นส่วน
ผู้จัดการร้อยละ  74.07 ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการกับทางส านักงานบัญชีจากการแนะน าของ
ผู้อ่ืน ร้อยละ  63.89 ปัจจัยในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีมากที่สุด คือเจ้าของส านักงานบัญชีหรือ
ผู้บริหารมีความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 37.96 ค่าธรรมเนียมในการให้บริการของส า นักงานบัญชีควรคิด
จากหลักเกณฑ์ ปริมาณเอกสารที่ลงบัญชี ร้อยละ 47.22 

จากการวิเคราะห์ข้างต้นของ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องลั กษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ท าให้ทราบว่าผู้ประกอบการหรือกิจการส่วนใหญ่นั้นจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด
และมีทุนมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทุนจดทะเบียนสูงกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่
เกิน 5,000,000 บาท  โดยช าระทุนตามจริง และเป็นธุรกิจให้บริการที่มีอายุกิจการ 1-5 ปี และมี
พนักงานต่ ากว่า10 คน ส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานโดยใช้ส านักงานบัญชีในการ
ท าบัญชี โดยมีผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ที่เลือกใช้ส านักงานซึ่งจะตัดสินใจเลือกใช้
ส านักงานจากค าแนะน าของผู้อ่ืนในที่ นี้อาจหมายถึงลูกค้าหรือว่าญาติ และต้องการให้มีการคิด
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการจากเอกสารที่มีเพราะเป็นบริษัทขนาดเล็กจึงมีเอกสารที่น้อยซึ่งท าให้
เสียค่าใช้จ่ายน้อยไปด้วย 

ในด้านความส าคัญของปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในการเลือกส านักงานบัญชี
จากผลงานวิจัยโดยการใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นั้นพบว่าส่วนใหญ่นั้นให้
ความส าคัญกับปัจจัยโดยเรียงล าดับความส าคัญสูงสุด 5 อันดับแรกได้ดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ 
2.  ผู้ให้บริการมีความรู้ความช านาญ 
3.  ผู้ให้บริการสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ 
4.  ผู้ให้บริการสามารถเก็บความลับของลูกค้าได้ 
5.  ผู้ให้บริการมีความสามารถจัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้องไม่มีปัญหากับกรมสรรพากร 
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับ ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน  (Coefficient Variation: C.V.) 

วิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยการเลือกใช้บริการของส านักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่
ต้องการมากที่สุดคือ ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ และผู้ให้บริการมีความรู้ความช านาญ  ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 0.09 คิดเป็นร้อยละ 9 ซึ่งต่ ากว่าความต้องการด้านอ่ืน มีความน่าเชื่อถือว่า
จะเป็นปัจจัยในการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีมากที่สุด 

จากการวิเคราะห์ข้างต้นของความส าคัญของปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในการ
เลือกส านักงานบัญชี  คือความรับผิดชอบต่อลูกค้าและความรู้ความช านาญเป็นสิ่งที่จะท าให้กิจการ
เลือกใช้ส านักงานบัญชีมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลกฤตย์ ลีนะนิธิกุล (2546) ที่พบว่า  
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“ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกส านักงานให้บริการจัดท าบัญชีได้ให้ความส าคัญด้านคุณสมบัติ
ของผู้ให้บริการมากที่สุด...”  

ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มปัจจัยใหม่จากตัวแปรของมุมมองที่มีผลต่อ การเลือกใช้
ส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
อธิบายผลการวิเคราะห์และสรุปกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชีจากตัวแปร18 ตัวได้ 
3 กลุ่มปัจจัยดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของส านักงานบัญชี ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัว 
ผลจากการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดจะเป็นด้าน ผู้ให้บริการมี

ความรับผิดชอบ  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.82 รองลงมาคือผู้ให้บริการมีความรู้ความช านาญ  มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.80 ผู้ให้บริการสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.74 ซึ่งตัว
แปรทั้ง 3 มีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชีในระดับ มากที่สุด 

2) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี ประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัว 
ผลจากการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดจะเป็นด้าน  ผู้ให้บริการมี

ความสามารถจัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้องไม่มีปัญหากับกรมสรรพากร  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.68 
รองลงมาคือ ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.67 ผู้ให้บริการมี
ความสามารถจัดท าบัญชีเสร็จภายในก าหนดเวลาตามกฎหมาย  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.64 และผู้
ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังกับกรมสรรพากรได้  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.60 ซึ่ง
ตัวแปรทั้ง 4 มีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชีในระดับ มากที่สุด 

3) ปัจจัยด้านการให้บริการของส านักงานบัญชี ประกอบด้วยตัวแปร 11 ตัว 
ผลจากการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดจะเป็นด้าน  ผู้ให้บริการ

สามารถเก็บความลับของลูกค้าได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69 รองลงมาคือมีการคิดค่าบริการที่เหมาะสม  
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 การติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อได้สะดวกและปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.45 ผู้ให้บริการมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า  มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.41 ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และผู้ให้บริการมีการอธิบายแนะน าลักษณะ
งาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.39 จัดท าบัญชีพร้อมรายงานงบการเงินและปิดบัญชีให้ทุกเดือน  มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.28 สถานที่ตั้งของส านักงานบั ญชีมีความสะดวกในการติดต่อ  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.15 ผู้
ให้บริการให้บริการถึงสถานประกอบการของลูกค้า  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.13 มีการบริการที่ครบวงจร  
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.09 ซึ่งมีตัวแปร 8 ตัวที่มีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชีในระดับ มากที่สุด 
และตัวแปร 3 ตัวที่มีผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบัญชีในระดับ มาก 
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
5.2.1  จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 

การให้บริการของผู้ท าบัญชีที่มีความรับผิดชอบนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการเป็น
อย่างมากอาจมีความเป็นไปได้เนื่องจากกิจการด าเนินธุรกิจมาได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งท าให้เห็นถึง
ความต้องการทางบัญชีจากส านักงานบัญชีเพิ่มมากขึ้น  จากข้อมูลอายุการด าเนินงานกิจการของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 1 – 5 ปี ขึ้นไป  

ในการเร่ิมประกอบการของผู้ประกอบการในตอนแรกนั้นอาจจะมีการวางแผนไว้
ล่วงหน้าแล้วที่จะเลือกส านักงานบัญชีที่ใดเป็นผู้ท าบัญชี จากการแนะน าของคนรู้จัก  ซึ่งในช่วง
เร่ิมแรกของนั้น กิจการมักจะให้ความส าคัญกับการบริหารงานมากกว่าการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของผู้ท าบัญชีที่ใช้บ ริการอยู่   และคิดว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะท าการศึกษาถึงความ
เหมาะสม จนกระทั่งได้รับบริการปิดบัญชีประจ าปีจึงได้เห็นถึงข้อดีและข้อเสีย และอาจตัดสินใจ
เปลี่ยนหรือเลือกใช้ผู้ท าบัญชีรายอื่นในภายหลัง 

เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยในคร้ังนี้นั้นส่วนใหญ่เป็นกิจการที่ ประกอบธุรกิจ
ตั้งแต่ 1-5 ปี จึงมีความเป็นไปได้ว่าได้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของส านักงานบัญชีที่ใช้บริการอยู่
หลังจากที่ใช้บริการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการทางบัญชีที่ได้รับ ความรู้
ความช านาญในการท างาน รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กิจการ ตามที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัย 5 
อันดับแรกที่กิจการใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจเลือกส านักงานบัญชีนั้นเอง 

5.1.2  จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านปัจจัย 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ท าบัญชีของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ คุณสมบัติของ

ผู้ท าบัญชีที่ผู้ประกอบการต้องการ สาเหตุนั้นอาจจะมีผลสืบเนื่องมาจากข้อมูลในการวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาที่ระบุว่า การให้บริการที่มีความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเป็นสิ่ง
ที่มีผลมากที่สุดต่อปัจจัยในการเลือกส านักงานบัญชี จึงท าให้ปัจจัยนี้มีค่าหรือความส าคัญมาก
นั่นเอง ทั้งนี้หากส านักงานบัญชีสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของตนให้มีความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าให้มากขึ้นและพัฒนาความรู้ทางบัญชีให้สูงขึ้นย่อมท าให้แข่งขันกับส านักงาน
บัญชีอ่ืนๆ ได้ ดังนั้นจึงต้องการให้ผู้ที่อ่านวิจัยนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักบัญชี พัฒนาตนเองด้านคุณวุฒิ
ทางการศึกษาให้สูงกว่าเดิม พัฒนาทักษะด้านต่างๆให้ทันสมัยตลอดเวลา และสะสมประสบการณ์
ให้มากที่สุด รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อที่ในอนาคตจะสามารถตั้งส านักงานบัญชีเป็น
ของตนเองและได้อยู่ในแนวหน้าของสายอาชีพ 
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5.3  ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
เน่ืองจากงานวิจัยในเร่ืองนี้ กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ที่ตอบแบบสอบถามคือ ผู้ที่มีอ านาจ

ตัดสินใจในการเลือกใช้ผู้ท าบัญชี ซึ่งบุคคลเหล่านั้นมักจะเป็นผู้ที่มีต าแหน่งในองค์กรที่อยู่ใน
ระดับสูง ดังนั้นการความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจึงน้อยตามไปด้วย กล่าวคือ
แบบสอบถามที่ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ไม่สามารถได้รับคืนมาในจ านวนที่เหมาะสม
จากการคาดคะเนไว้ในเร่ิมแรกก่อนที่จะมีการแจกแบบสอบถาม นี่จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้การ
ประเมินผลและการสรุปงานวิจัยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าที่ได้ประมาณการเอาไว้  

ในเร่ืองระยะเวลาในการเก็บรว บรวมข้อมูลนั้นมีเวลาเพียง 15 วัน ซึ่งอาจจะท าให้
แบบทดสอบที่มีการตอบกลับนั้นมีน้อยกว่าที่ควรหากมีการเพิ่มเวลาในการรอรับแบบสอบถาม
เพิ่มขึ้นทางผู้วิจัยคาดว่าจะมีผู้ที่ตอบแบบสอบถามกลับมาเพิ่มขึ้นอีก  เช่นเดียวกับช่องทางการส่ง
แบบสอบถามนั้นเป็นแบบออนไลน์ที่มีการส่ง แบบสอบถามทางอีเมล์ ซึ่งกิจการอาจไม่ได้ให้ความ
สนใจในการตอบแบบสอบถามเพราะคิดว่าเป็นการเสียเวลา ทางผู้วิจัยคาดว่าหากมีการแจ้งเตือน
ก่อนล่วงหน้าย่อมท าให้มีการตอบแบบสอบถามเพิ่ม 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

5.4.1  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการเพิ่มหัวข้อของปัญหาที่ก่อให้เกิดการเลิกจ้างของ

ส านักงานบัญชี เพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อบกพร่องที่ควรแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพของส านักงาน
บัญชีให้มากขึ้น  รวมทั้งระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามอาจมีการเพิ่มระยะเวลาจาก 15 วัน
เป็น 30 วัน 

5.4.2  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต 
5.4.2.1 ศึกษาถึงแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อผู้ท าบัญชีที่มีการคาดหวังจากกิจการ ในด้าน

ความรู้ความสามารถที่จะรับผิดชอบในส่วนงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าที่ผิดต่อข้อก าหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5.4.2.2 ศึกษาถึงคุณสมบัติในด้านอ่ืนๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมให้ตนเองมีความได้เปรียบต่อโอกาสในการประกอบอาชีพของตนเอง 

5.4.2.3 ศึกษาถึงปัญหาของการเลิกจ้างและเปลี่ยนแปลงส านักงานบัญชี 
5.4.2.4 ศึกษาทัศนคตขิองธุรกิจ SMEs ในด้านการใช้บัญชีเพื่อบริหารงาน 
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พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาถึง มุมมองในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ซึ่งในปัจจุบัน  
ประเทศไทย  ได้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีที่เจ้าของกิจการและนักบัญชีจะต้องทราบ
ถึงหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติในการจัดท าบัญชี  ของธุรกิจซึ่งกฎหมายดังกล่าวก็คือ  พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  14 สิงหาคม 2543 โดยก าหนดหลักเกณฑ์ที่ส าคัญใน  
การจัดท าบัญชีของธุรกิจ ดังต่อไปนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์. 2543 : 1)  
 1.  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  
 ในการจัดท าบัญชีของธุรกิจกฎหมายได้ก าหนดให้  "ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี " จะเป็น  
ผู้รับผิดชอบที่ต้องจัดให้มีการท าบัญชีส าหรับการประกอบธุรกิจของตนเอง  ซึ่งผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  
ตามพระราชบัญญัต ิได้แก่  

1.1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
1.2 บริษัทจ ากัด  
1.3 บริษัทมหาชนจ ากัด  
1.4 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
1.5 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  
1.6 ในกรณีผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  ประกอบธุรกิจเป็นประจ าในสถานที่หลายแห่ง  แยก

จากกันให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่นั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  
1.7 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเป็นกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรให้บุคคล ซึ่ง

รับผิดชอบในการด าเนินการของกิจการนั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  
1.8 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจก าหนดให้บุคคลธรรมดา  ใด 

หรือห้างหุ้นส่วนที่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามเงื่อนไขใดเป็นผู้มีหน้าที่  จัดท า
บัญช ีโดยให้ประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันใช้บังคับ  
 2.  วันเร่ิมท าบัญชี  
 ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดให้มีการท าบัญชีนับแต่วันเร่ิมท าบัญชี ดังต่อไปนี้  

2.1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้เร่ิมท าบัญชี นับแต่
วันที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดนั้นได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย 
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2.2 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไห้
เร่ิมท าบัญชีนับแต่วันที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนั้น  ได้เร่ิมต้นประกอบธุรกิจ ใน
ประเทศไทย  

2.3 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  ให้เร่ิมท าบัญชีนับแต่วันที่กิจการร่วมค้านั้น  ได้
เร่ิมต้นประกอบกิจการ  

2.4 สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจ าในสถานที่หลายแห่งแยกจากกันให้เร่ิมท าบัญชี  
นับแต่วันที่สถานประกอบธุรกิจเป็นประจ านั้นเร่ิมต้นประกอบกิจการ  
 3.  การปิดบัญชี  
 ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องปิดบัญชีคร้ังแรกภายใน  12 เดือน นับแต่วันเร่ิมท าบัญชี  และ ปิด
บัญชีทุกรอบ 12 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่  

3.1 เมื่อได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชี  หรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบั ญชี 
แล้วอาจปิดบัญชีก่อนครบรอบ 12 เดือน ก็ได้  

3.2 ในกรณีมีหน้าที่จัดท าบัญชีประกอบธุรกิจเป็นประจ า  มีสถานประกอบการ  หลาย
แห่งให้ปิดบัญชีพร้อมกับส านักงานใหญ่ 
 4.  การจัดท างบการเงิน  
 ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยนิติบุคคล  
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  ต้องจัดท างบการเงินและ  
ยื่นงบการเงินดังกล่าวต่อส านักงานกลางบัญชี  หรือส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ภายใน  5 เดือน นับ
แต่วันปิดบัญชี  ส าหรับกรณีบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย  ให้
ยื่นภายใน  1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ทั้งนี้เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น
ท าให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีไม่สามารถจะปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าวไ ด้ อธิบดีอาจพิจารณาสั่ง
ให้ขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลายื่นงบการเงินออกไปอีกตามความจ าเป็นแล้วแต่กรณีได้  
 “งบการเงิน” หมายถึง รายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน  หรือการเปลี่ยนแปลง  ฐานะ
การเงินของกิจการไม่ว่าจะรายงานด้าน งบดุล งบก าไรขาดทุน  งบก าไรสะสม  งบกระแสเงินสด  งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น  งบประกอบ  หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน  หรือค าอธิบาย
อ่ืน ซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน  
 งบการเงินดังกล่าวจะต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีประกาศก าหนด  โดยความเห็นชอบ  ของ
คณะรัฐมนตรี เว้นแต่กรณีที่ได้มีกฎหมายเฉพาะก าหนดเพิ่มเติมจากรายการย่อของงบการเงินที่
อธิบดีก าหนดไว้แล้ว  ให้ใช้รายการย่อตามที่ก าหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น  งบการเงินจะต้องได้รับ  
การตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เว้นแต่งบการเงินของผู้มีหน้าที่ 
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 5.  บัญชีและเอกสาร  
5.1 ในการจัดท าบัญช ีผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีจะต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้  ประกอบการ

ลงบัญชีให้แก่ผู้ท าบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน  เพื่อให้บัญชีที่จัดท าขึ้นแสดงผลการด าเนินงาน  ฐาน
การเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี  

5.2 ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชี  และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ  การลงบัญชี
ไว้ ณ สถานที่ท าการ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ท าการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ า  หรือ สถานที่ที่ใช้
เป็นที่ท าการเป็นประจ าเว้นแต่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  จะได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่  บัญชีหรือ
สารวัตรบัญชีให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้  ณ สถานที่ อ่ืนได้ การ
ขออนุญาตดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด  และในระหว่าง  รอการ
อนุญาตให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเก็บรักษาบัญชี  และเอกสารที่ต้องให้ประกอบการลงบั ญชี ไว้ใน
สถานที่ที่ยื่นขอนั้นชั่วคราวก่อนได้  ในกรณีจัดท าบัญชีด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด
ในสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรที่มิใช่สถานที่ดังกล่าว  แต่มีการเชื่อมโยงเครือข่าย  คอมพิวเตอร์  
หรือเคร่ืองมือนั้นมายังสถานที่ดังกล่าวให้ถือว่ามีการเก็บรักษาบัญชีไว้ ณ สถานที่นั้นแล้ว  

5.3 ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชี  และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ  ลงบัญชี 
ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5 ปี นับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชีและ  เอกสาร ใน
กรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของกิจการประเภ ทใดประเภทหนึ่งให้
อธิบดี โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เกิน 5 ปี แต่ต้องไม่เกิน 7 ปีก็ได้  

5.4 ถ้าบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย  ให้ผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชีแจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชี  หรือสารวัตรบัญชีตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่อธิบดีก าหนด
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น  

5.5 ในกรณีที่สารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชีตรวจพบว่าผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีมิได้
เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีซึ่งเป็นสาระส าคัญแก่การจัดท าบัญชีไว้ใน
ที่ปลอดภัย ให้สันนิษฐานว่า  ผู้มีหน้าที่จัดท ามีเจตนาท าให้เสียหาย  ท าลาย ซ่อนเร้น หรือ ท าให้สูญ
หาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีนั้น 

5.6 ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเลิกประกอบธุรกิจด้วยเหตุใด ๆ  โดยมิได้มีการช าระบัญชี   ให้
ส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ค้างใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชี  หรือสารวัตรบัญชี  
ภายใน 90 วัน นับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ  และให้สารวัตรใหญ่บัญชี  หรือสารวัตรบัญชี  เก็บรักษา
บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เมื่อผู้มีหน้าที่  จัดท าบัญชี
ร้องขอให้สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอ านาจขยายเวลาการส่งมอบบัญชีและเอกสารได้   
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แต่ระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  180 วัน นับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ  ในกรณีที่ผู้มี
หน้าที่จัดท าบัญชีส่งมอบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้อง  สารวัตรใหญ่
บัญชี หรือสารวัตรบัญชีมีอ านาจเรียกให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด  

5.7 งบการเงิน บัญช ีและเอกสารที่สารวัตรใหญ่บัญชี  หรือสารวัตรบัญชีได้รับและ  เก็บ
รักษาไว้ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลทั่วไปอาจขอตรวจดู  หรือขอภาพถ่ายส าเนาได้ โดยเสียค่าใช้จ่าย
ตามที่อธิบดีก าหนด  
 6.  ผู้ท าบัญชี  
 ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดให้มี “ผู้ท าบัญชี” ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีก าหนด  เพื่อ
จัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัติน้ี  และมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ท าบัญชีให้จัดท าบัญชีให้ตรงต่อความ
เป็นจริงและถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็น
ผู้ท าบัญชีส าหรับกิจการของตนเองก็ได้  ผู้ท าบัญชีต้องจัดท าบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการ
ด าเนินงาน  ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็นอยู่ตาม
ความจริงและตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  
 7.  การลงรายการบัญชี  
 ผู้ท าบัญชีจะต้องปฏิบัติในการลงรายการบัญชี ดังนี ้ 

7.1 ลงรายการเป็นภาษาไทยหากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก ากับ  
หรือลงรายการเป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือค าแปลรหัสที่เป็นภาษาไทยไว้  

7.2 เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ ตีพิมพ์ หรือท าด้วยวิธีอ่ืนใดที่ได้ผลในท านองเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 

DPU



64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 

 

ประเภทนิติบุคคล 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 21 19.4 19.4 19.4 

บริษัทจ ากัด 87 80.6 80.6 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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ทุนจดทะเบียน 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไม่เกิน_1,000,000_บาท 54 50.0 50.0 50.0 

สูงกว่า_1,000,000_บาท_แต่
ไม่เกิน_5,000,000_บาท 

54 50.0 50.0 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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ทุนจดทะเบียนดังกล่าวท่านช าระจริงหรือไม่ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ช าระจริงตามทุนจด
ทะเบียน 

74 68.5 68.5 68.5 

ช าระบางส่วน_25%ขึ้นไป 29 26.9 26.9 95.4 

ช าระน้อยกว่า_25% 5 4.6 4.6 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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ต าแหน่ง 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วน
ผู้จัดการ 

56 51.9 51.9 51.9 

ผู้จัดการทั่วไป 26 24.1 24.1 75.9 

หุ้นส่วนผู้จัดการ 9 8.3 8.3 84.3 

ผู้ถือหุ้น 17 15.7 15.7 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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ลักษณะของธุรกิจ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid พาณิชยกรรม 28 25.9 25.9 25.9 

อุตสาหกรรม 8 7.4 7.4 33.3 

ให้บริการ 67 62.0 62.0 95.4 

อ่ืนๆ_ระบุ 5 4.6 4.6 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
DPU
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ระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการ 
 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ต่ ากว่า_1_ปี 5 4.6 4.6 4.6 

1_-_5_ปี 43 39.8 39.8 44.4 

5_-_10_ปี 38 35.2 35.2 79.6 

มากกว่า_10_ปี 22 20.4 20.4 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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จ านวนพนักงานของกิจการ 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

47 43.5 43.5 43.5 

17 15.7 15.7 59.3 

14 13.0 13.0 72.2 

30 27.8 27.8 100.0 

108 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



72 

ท่านใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีในการบริหารงานหรือเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ 

 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไม่ใช้ 14 13.0 13.0 13.0 

ใช้ 94 87.0 87.0 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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ท่านใช้บริการจัดท าบัญชีกับทางส านักงานรับท าบัญชีหรือไม่  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

ไม่ใช้บริการ 17 15.7 15.7 15.7 

ใช้บริการ 91 84.3 84.3 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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ท่านจ่ายช าระค่าธรรมเนียมให้กับส านักงานรับท าบัญชี_แบบใด 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid รายเดือน 81 75.0 75.0 75.0 

รายปี 22 20.4 20.4 95.4 

อ่ืนๆ_ระบุ 5 4.6 4.6 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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ส านักงานต้องปิดบัญชีและรายงานงบการเงินให้ท่านท่านหรือไม่ 
 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ใช่ 57 52.8 52.8 52.8 

ไม่ใช่ 51 47.2 47.2 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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ใครคือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการกับทางส านักงานบัญชี  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วน
ผู้จัดการ 

80 74.1 74.1 74.1 

ผู้จัดการทั่วไป 7 6.5 6.5 80.6 

ผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วน 20 18.5 18.5 99.1 

สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี 1 .9 .9 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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ท่านตัดสินใจในการเลือกใช้บริการกับทางส านักงานบัญชีด้วยวิธีใด 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid จากการแนะน าของผู้อ่ืน 69 63.9 63.9 63.9 

จากสื่อโฆษณา 4 3.7 3.7 67.6 

จากการส่งเสริมของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยว 

10 9.3 9.3 76.9 

จากกิจการในเครือของ
บริษัทลูกค้าเดิม 

25 23.1 23.1 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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องค์ประกอบใดต่อไปนี้ที่ท่านคิดว่ามีผลต่อปัจจัยในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีมากท่ีสุ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

รูปแบบธุรกิจของส านักงาน
เป็นนิติบุคคลหรือ 

14 13.0 13.0 13.0 

ส านักงานได้รับการรับรอง
จากกรมพัฒนาธุรกิจ 

29 26.9 26.9 39.8 

เจ้าของส านักงานบัญชีหรือ
ผู้บริหารมีความน 

41 38.0 38.0 77.8 

ราคาที่คิดค่าธรรมเนียม 24 22.2 22.2 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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ท่านคิดว่าค่าธรรมเนียมในการให้บริการของส านักงานบัญชีควรคิดจากหลักเกณฑ์ใด  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ประเภทของกิจการ 28 25.9 25.9 25.9 

เงินทุนจดทะเบียน 2 1.9 1.9 27.8 

ปริมาณเอกสารที่ลงบัญชี 51 47.2 47.2 75.0 

รายได้ของกิจการ 27 25.0 25.0 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
ผู้ให้บริการมีความรู้ความช านาญ::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านักงาน
บัญ 108 

       
4.80         0.42  

ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านักงาน
บัญชีใ 108 

       
4.82         0.42  

ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาให้ได:้:ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านัก
งา 108 

       
4.67         0.53  

ผู้ให้บริการสามารถสร้างความ_เชื่อมั่นและความไว้วางใจ::ระดับความต้องการ:ท่านมีควา 108      4.74         0.48  
ผู้ให้บริการมีความสามารถจัดท าบัญชีเสร็จภายในก าหนดเวลาตาม_กฎหมาย::ระดับความ
ต้องกา 108 

       
4.64         0.58  

ผู้ให้บริการมีความสามารถจัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้องไม่มีปัญหา_กับกรมสรรพากร::
ระดับ 108 

       
4.68         0.59  

ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาที_่อาจเกิดขึ้นภายหลังกับกรมสรรพากรได:้:ระดับความ
ต้อ 108 

       
4.60         0.62  

ผู้ให้บริการมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้อง 108      4.41         0.68  
มีการคิดค่าบริการที่เหมาะสม::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านักงาน
บัญชีใ 108 

       
4.50         0.67  

ผู้ให้บริการให้บริการถึงสถานประกอบการของลูกค้า::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้อ
งก 108 

       
4.13         0.87  

การติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อได้สะดวก::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้
ส านัก 108 

       
4.45         0.73  

ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายที่เก่ียวข้อง::ระดับความต้องการ:ท่านมีความ
ต้องการ 108 

       
4.45         0.82  

สถานที่ตั้งของส านักงานบัญชีมีความสะดวกในการติดต่อ::ระดับความต้องการ:ท่านมี
ความต้ 108 

       
4.15         0.87  

มีการบริการที่ครบวงจร::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านักงานบัญชี
ให้บริก 108 

       
4.09         0.91  

ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด:ี:ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านักงาน 108      4.39         0.81  
ผู้ให้บริการสามารถเก็บความลับ_ของลูกค้าได้::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการ
ให 108 

       
4.69         0.59  

ผู้ให้บริการมีการอธิบายแนะน าลักษณะงาน::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้
ส าน ั 108 

       
4.39         0.75  

จัดท าบัญชีพร้อมรายงานงบการเงินและปิดบัญชีให้ทุกเดือน::ระดับความต้องการ:ท่าน
มีควา 108 

       
4.28         0.89  

Valid N (listwise) 108   
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Frequencies 

 

 

ผู้ให้บริการมีความรู้ความช านาญ::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านักงานบัญ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 .9 .9 .9 

4 20 18.5 18.5 19.4 

5 87 80.6 80.6 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

 

ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านักงานบัญชีใ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 1.9 1.9 1.9 

4 15 13.9 13.9 15.7 

5 91 84.3 84.3 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

 

ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านักงา 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 3 2.8 2.8 2.8 

4 30 27.8 27.8 30.6 

5 75 69.4 69.4 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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ผู้ให้บริการสามารถสร้างความ_เช่ือมั่นและความไว้วางใจ::ระดับความต้องการ:ท่านมีควา 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 1.9 1.9 1.9 

4 24 22.2 22.2 24.1 

5 82 75.9 75.9 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

 

ผู้ให้บริการมีความสามารถจัดท าบัญชีเสร็จภายในก าหนดเวลาตาม_กฎหมาย::ระดับความต้องกา 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 .9 .9 .9 

3 3 2.8 2.8 3.7 

4 30 27.8 27.8 31.5 

5 74 68.5 68.5 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

 

ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาที_่อาจเกิดขึ้นภายหลังกับกรมสรรพากรได้::ระดับความต้อ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 8 7.4 7.4 7.4 

4 27 25.0 25.0 32.4 

5 73 67.6 67.6 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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ผู้ให้บริการมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้อง 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 .9 .9 .9 

3 9 8.3 8.3 9.3 

4 43 39.8 39.8 49.1 

5 55 50.9 50.9 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

มีการคิดค่าบริการที่เหมาะสม::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านักงานบัญชี 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 11 10.2 10.2 10.2 

4 32 29.6 29.6 39.8 

5 65 60.2 60.2 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

ผู้ให้บริการให้บริการถึงสถานประกอบการของลูกค้า::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 3.7 3.7 3.7 

3 23 21.3 21.3 25.0 

4 36 33.3 33.3 58.3 

5 45 41.7 41.7 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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การติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อได้สะดวก::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านัก 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 .9 .9 .9 

3 13 12.0 12.0 13.0 

4 30 27.8 27.8 40.7 

5 64 59.3 59.3 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 3.7 3.7 3.7 

3 11 10.2 10.2 13.9 

4 25 23.1 23.1 37.0 

5 68 63.0 63.0 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

สถานที่ต้ังของส านักงานบัญชีมีความสะดวกในการติดต่อ::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 3.7 3.7 3.7 

3 22 20.4 20.4 24.1 

4 36 33.3 33.3 57.4 

5 46 42.6 42.6 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

มีการบริการที่ครบวงจร::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านักงานบัญชีให้บริการ 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 .9 .9 .9 

2 3 2.8 2.8 3.7 

3 25 23.1 23.1 26.9 

4 35 32.4 32.4 59.3 

5 44 40.7 40.7 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

 

 

 

DPU



86 

ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด:ี:ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านักงาน 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 2.8 2.8 2.8 

3 13 12.0 12.0 14.8 

4 31 28.7 28.7 43.5 

5 61 56.5 56.5 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

ผู้ให้บริการสามารถเก็บความลับ_ของลูกค้าได้::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 7 6.5 6.5 6.5 

4 20 18.5 18.5 25.0 

5 81 75.0 75.0 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

ผู้ให้บริการมีการอธิบายแนะน าลักษณะงาน::ระดับความต้องการ:ท่านมีความต้องการให้ส านกั 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 .9 .9 .9 

3 15 13.9 13.9 14.8 

4 33 30.6 30.6 45.4 

5 59 54.6 54.6 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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จัดท าบัญชีพร้อมรายงานงบการเงินและปิดบัญชีให้ทุกเดือน::ระดับความต้องการ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 .9 .9 .9 

2 3 2.8 2.8 3.7 

3 17 15.7 15.7 19.4 

4 31 28.7 28.7 48.1 

5 56 51.9 51.9 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-นามสกุล   ปฏิญญา  แก้วเจริญ 
 
ประวัติการศึกษา   พ.ศ. 2535  บัญชบีัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   พ.ศ. 2555  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบนั  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม แท็ค เอาท์ซอสซิ่ง จ ากัด 
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