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บทคัดย่อ 
 

วิจยัเร่ือง “องค์ประกอบของส านกังานบญัชีท่ีผูป้ระกอบการ SME เลือกใชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจ SME ในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกส านกังานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากกลุ่มตวัอยา่งจากผูป้ระกอบการธุรกิจ SME ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยผู ้วิจ ัยได้ใช้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 402 ฉบับ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามท่ีแสดงความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีก าหนด เก็บขอ้มูลตวัอย่างจากผูป้ระกอบการและใช้
วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยัด้วย 
(Factor analysis) โดยวธีิ Principal Component Analysis (PCA) เพื่อสกดัหาองคป์ระกอบ 

งานวจิยัน้ีพบวา่ องคป์ระกอบของส านกังานบญัชี ท่ีผูบ้ริการให้ความส าคญัทั้งหมด 10 
องค์ประกอบแต่ 6 อนัดบัแรก ได้แก่ องค์ประกอบดา้นการจดัการทรัพยากรของส านักงานบญัชี 
องค์ประกอบด้านการบริการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า องค์ประกอบด้านการ
ปฏิบติังานส านกังานบญัชี องคป์ระกอบดา้นการจดัการเอกสารของส านกังานบญัชี องคป์ระกอบ
ดา้นการติดตาม ตรวจสอบของส านกังานบญัชี และองค์ประกอบดา้นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ลูกคา้ของส านกังานบญัชี 
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ABSTRACT 
 

This research was to study components of the decision on selecting accounting office 
for SMEs entrepreneurs based in Bangkok. 

This research was quantitative research. Questionnaires were used as a tool for 
collecting data. 1,000 Questionnaires were distributed to sample. 402 questionnaires were 
returned. Data were then analyzed by using SPSS and Factor analysis. 

The results of this research found that the components of the decision of selecting 
accounting Office for SMEs Entrepreneurs based in Bangkok include the resource management of 
the accounting office, a service satisfaction to customer needs of the accounting office, the 
practice of accounting office, the document management of accounting office, the process of 
tracking and monitoring of accounting office, and the working process associated with customer 
of the accounting office. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยั จะกล่าวถึง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในค านิยามของ 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, (2556) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small and Medium Enterprises = SMEs) มีเป็นจ านวนมากในประเทศไทยประกอบการในรูปแบบ
ของบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ซ่ึง จะประกอบธุรกิจขายสินค้าผลิตสินค้าหรือ
ให้บริการ (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556ก) ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในประเทศไทยส่วนใหญ่ใชบ้ริการดา้นการจดัท าบญัชีและงบการเงินจากส านกังานบญัชี 
โดยส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการรายเล็กมกัไม่ท าบญัชีเอง ตอ้งใชบ้ริการจากส านกังานบญัชีเพื่อช่วยเก็บ
รวบรวมเอกสารและรายการบญัชีเพื่อเสียภาษีให้กับกรมสรรพากร และจดัท างบการเงินให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ส านกังานบญัชีจึงมีบทบาทอยา่งยิง่ในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีและรายงาน
ทางการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบญัชีอนัจะส่งผลให้ธุรกิจไดรั้บทราบผลการ
ด าเนินงานและฐานการเงินท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
(ศิลปะพร ศรีจัน่เพชร, 2546) 

การก าหนดลกัษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 ไดก้ าหนดลกัษณะวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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ตำรำงที ่1.1  การก าหนดลกัษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 
 

ลกัษณะวสิาหกิจ จ านวนการจา้งงาน (คน) จ านวนสินทรัพยถ์าวร (ลา้นบาท) 
ขนาดยอ่ม ขยาดกลาง ขนาดยอ่ม ขยาดกลาง 

กิจการผลิตสินคา้ ไม่เกิน 50 คน 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 
กิจการคา้ส่ง ไม่เกิน 25 คน 26-50 ไม่เกิน 50 51-100 
กิจการคา้ปลีก ไม่เกิน 15 คน 16-30 ไม่เกิน 30 31-60 
กิจการใหบ้ริการ ไม่เกิน 50 คน 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 
 
ทีม่ำ:  ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (2556) 
หมำยเหตุ.  ในกรณีท่ีจ านวนการจา้งงานของกิจการใดเขา้ลกัษณะของวิสาหกิจขนาดยอ่ม แต่มูลค่า
ทรัพย์สินถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือมีจ านวนการจ้างงานเข้าลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพยถ์าวรเขา้ลกัษณะวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจ านวนการจา้ง
งานหรือมูลค่าสินทรัพยถ์าวรท่ีนอ้ยกวา่เป็นเกณฑก์ารพิจารณา 

 
ในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายให้การสนบัสนุนธุรกิจ SMEs แบบครบวงจรไม่วา่จะเป็น

เร่ืองของการจา้งงาน การกระจายรายได้สู่ชุมชน การปรับโครงสร้างการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
และการส่งเสริมใหมี้การกระจายตวัของ SMEs ไปทัว่ประเทศเพื่อความเจริญไม่กระจุกตวัอยูใ่นเขต
อุตสาหกรรม อีกทั้งวางนโยบายในการเปิดการคา้เสรีกบักลุ่มอาเซียนหรือกลุ่มเอเปก อีกดว้ยเพื่อ
เ ป็นรากฐาน ท่ีแข็ งแก ร่งและ เ ป็นกลไกการขับ เค ล่ื อนระบบ เศรษฐ กิจของประ เทศ             
(กนกวรรณ ค ามาบุตร, 2554) ในขณะท่ีกรุงเทพฯ มี SMEs ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลในปี 2557  ใน
รูปแบบบริษทัจ ากดั  ห้างหุ้นส่วนกว่า 21,121 แห่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้, 2557) โดยท่ีสถานประกอบการเหล่าน้ี จะตอ้งจดัให้มีการท ารายงานทางการเงินส าหรับ
ประเภทธุรกิจของตน   ดงันั้นการเลือกใช้บริการส านกังานบริการรับท าบญัชี จึงเป็นอีกทางเลือก
หน่ึงของหน่วยงานธุรกิจเพื่อให้การจดัท าบญัชีเป็นไปตามพระราชบญัญติัการจดัท าบญัชี พ.ศ. 
2543 โดยเฉพาะ ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดยอ่ม ซ่ึงขาดความพร้อมของบุคลากรในเร่ืองของ
การจดัท าบญัชีและการบริหารการเงิน การจา้งพนักงานซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกเขา้มาท างานด้าน
บญัชีนั้นเป็นเร่ืองยุง่ยากและตอ้งจ่ายค่าตอบแทนสูง (กรมพฒันาธุรกิจการคา้และกระทรวงพาณิชย,์ 
2553) และนกับญัชีส่วนใหญ่นิยมไปท างานในองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงและให้ค่าตอบแทนสูง 
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ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจึงไม่สามารถจา้งนกับญัชีไดต้รงกบัความตอ้งการ จึงท า
ให้บริการรับท าบญัชีของส านักงานบญัชีจึงได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ืองและให้ความสะดวก
มากกว่า นอกจากน้ีส านกังานบญัชียงัสามารถจดัท างบการเงินไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทนัเวลา ประหยดั
ภาษีและลดความเส่ียงในการถูกสรรพากรเรียกตรวจ (สามล เส่ียงฉิน, 2552)  

ผูป้ระกอบการจึงเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามพระราชบญัญติัการ
บญัชี พ.ศ.2543 จากการสอบถามเจา้หนา้ท่ีของส านกังานพรมพฒันาธุรกิจการคา้ จงัหวดักรุงเทพฯ 
พบวา่ ผูป้ระกอบการลกัษณะดงักล่าวมีจ านวนถึงร้อยละ 95 ของผูป้ระกอบการประเภทบริษทัจ ากดั 
และห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดว้ยเหตุท่ีผูป้ระกอบการลกัษณะดงักล่าวมกัจะเป็นธุรกิจท่ีมีปริมาณธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556ข) ทั้งน้ี
ผูป้ระกอบการกลุ่มดงักล่าวมกัจะเน้นความคล่องตวัด าเนินธุรกิจมากกว่า ดงันั้นจึงมกัจะท าการ
วา่จา้งส านกังานบญัชี เพื่อจดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงินหรืองบแสดงฐานะทางดา้นการเงิน และ
ท าการรับรองงบการเงิน ในขั้นตอนสุดทา้ยส านกังานบญัชีก็จะท าการยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี
นิติบุคคลต่อส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาและส านกังานกรมพฒันาธุรกิจการคา้ภายในเขตพื้นท่ี ท่ี
ผูป้ระกอบการตั้งอยู ่(ธนกร วรกิตติมงคล, 2554) 

ข้อดี  ของผู ้ประกอบการท่ี เ ลือกใช้บ ริการส านักงานบัญชี ท่ี มี คุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ ท าให้บัญชีภายในองค์กรมีความเรียบร้อยเพิ่มข้ึน 
ส านกังานบญัชีสามารถท าหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาและแนะน าท่ีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชี ส านกังานบญัชี
สามารถเป็นตวัแทนเขา้ช้ีแจงต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีของกรมสรรพกร ลดปัญหาดา้นแรงงานสัมพนัธ์
และสามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นค่าจา้งแรงงานและค่าสวสัดิการ แต่ขอ้เสียของผูป้ระกอบการท่ีเลือกใช้
บริการส านกังานบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 คือ ผูป้ระกอบการไม่
สามารถจดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีเป็นปัจจุบนัเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเพื่อก าหนดเป้าหมายใน
การด าเนินธุรกิจ ท าให้เอกสารทางการบญัชีไม่อยู ่ณ จุดเดียว ท าให้เกิดความล่าชา้หากมีการ้องขอ
เอกสารในกรณีเร่งด่วนและอาจสูญหายของเอกสารได ้(ธนกร วรกิตติมงคล, 2554) 

ส านกังานบญัชีจึงเป็นธุรกิจท่ีสามารถเติบโตและมีคู่แข่งเกิดข้ึนมากมายในภาคธุรกิจ
เน่ืองจากรัฐบาลไดส้นบัสนุนการประกอบธุรกิจ SMEs ท าให้มีผูป้ระกอบการรายใหม่เกิดข้ึนและ
กิจการจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูท้  าบญัชีในการจดัเก็บรวบรวมเอกสารและยื่นภาษีให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ 
ส านกังานบญัชีจึงเป็นทางเลือกส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ (พิลาวรรณ สุโขทยั, 2554) 

ดงันั้นส านกังานบญัชีจึงตอ้งมีการปรับตวัและพฒันาคุณภาพการบริการอยูต่ลอดเวลา
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงและสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง
ข้ึนเร่ือย ๆ ธุรกิจตอ้งมุ่งให้ความส าคญัแก่ลูกคา้และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ได้รับ
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ความพึงพอใจสูงสุด และองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของส านกังานบญัชีคือ 
(พิลาวรรณ สุโขทยั, 2554) 

1. คุณภาพของส านักงานบญัชี ท าให้ผูป้ระกอบได้ทราบถึง ระบบท่ีมี การก าหนด
นโยบายและวตัถุประสงคแ์ละการด าเนินการให้บรรลุวตัถุปะสงคข์ององคก์ร เพื่อคุณภาพดา้นการ
จดัท าบญัชีและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบญัชี  

2. ส านกังานบญัชีให้บริการดา้นกฎหมายหรือทนายความดว้ย ท าให้ผูป้ระกอบการท่ี
เขา้มาใชบ้ริการสามารถไดรั้บค าแนะน ารวมถึงสามารถปรึกษาทั้งในดา้นกฎหมายและบญัชี ซ่ึงท า
ใหไ้ดค้  าตอบท่ีครอบคลุมทุกประเด็น  

3. มาตรฐานการบัญชี ข้อบังคับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ท่ี
ก าหนดใหนิ้ติบุคคลมีหนา้ท่ีจดัท างบการเงินและน าส่งงบการเงิน และไดป้ระกาศก าหนดรายการยอ่
ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป ก าหนดให้งบ
การเงินตอ้งมีรายการยอ่ ตามท่ีก าหนดเพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี เร่ืองการน าเสนองบ
การเงิน (ปรับปรุง 2550) ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งเลือกใช้บริการส านกังานบญัชีในการจดัท างบ
การเงิน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้และกระทรวงพาณิชย,์ 2553) 

เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัท่ีมีปริมาณ ธุรกรรมทางเศรษฐกิจมากและไดมี้
การขยายตวั อาจหมายถึงส านกังานบญัชีท่ีธุรกิจ SMEs ตอ้งการมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาองค์ประกอบของส านักงานบญัชีท่ี ธุรกิจ SMEs เลือกใช้บริการเพื่อส ารวจความคิดเห็น
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของส านกังานบญัชี โดยท าการศึกษาจากผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ในเขต
กรุงเทพมหานคร อนัจะเป็นประโยชน์ให้ส านกังานบญัชีมีแนวทางในการปรับปรุงและพฒันางาน
บริการใหเ้หมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ในภาพรวมต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.   เพื่อศึกษามุมมองในการเลือกใช้ส านกังานบญัชีของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกส านกังานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
เป็นการศึกษามุมมองในการเลือกใช้ส านกังานบญัชีของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.  ขอบเขตดา้นประชากร 
ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs บริษทัจ ากดัและห้างหุ้นส่วนจ ากดั ท่ีข้ึนทะเบียนต่อกรม

พฒันาธุรกิจการค้า และมีสถานประกอบการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) “รายช่ือนิติบุคคลจดัตั้งใหม่” ขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม2557 ) โดยมีผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs  ท่ีข้ึนทะเบียนทั้งปี 2557  จ  านวน 21,121 แห่ง  

3.  ขอบเขตดา้นช่วงเวลาของการศึกษา 
ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่ง วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 

วนัท่ี 15 มีนาคม 2558 
4.  ขอบเขตดา้นพื้นท่ีของการศึกษา 

ท าการศึกษาเฉพาะผูป้ระกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน  50 เขต 
  
1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

1.  เพื่อทราบถึงมุมมองในการเลือกใชส้ านกังานบญัชีของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของส านกังานบญัชีให้เกิด
ความพึงพอใจและสามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการของผู ้ประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจของส านกังานบญัชีเพื่อให้การบริการท่ีครบวงจรและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการในเขต กรุงเทพมหานคร 

4.  เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูส้นใจในการน าไปประยุกตใ์ชห้รือปรับปรุงการ
บริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

5.  ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการสามารถใชผ้ลการศึกษาเป็นแนวทางในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายในการจดัท าบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
1.5  กรอบแนวคิดของกำรศึกษำ   

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาองคป์ระกอบในการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของ
ผูป้ระกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบด้านท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบญัชีของบริษทัจ ากดัและห้างหุ้นส่วน
จ ากดั ท่ีเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีสถานท่ีตั้งในเขตกรุงเทพมหานครโดยไม่ค  านึงถึง
องคป์ระกอบทางดา้นอ่ืน 
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องค์ประกอบในกำรเลอืกใช้ส ำนักงำนบัญชี 

 คุณภาพของส านกังานบญัชี (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2557) 
-  ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารของส านกังานบญัชี 
-  ขอ้ก าหนดทางดา้นจรรยาบรรณของส านกังานบญัชี 
-  กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของส านกังานบญัชี 
-  การจดัการทรัพยากรของส านกังานบญัชี 
-  การปฏิบติังานของส านกังานบญัชี 
-  การติดตาม ตรวจสอบ ของส านกังานบญัชี 
-  การจดัการเอกสารของส านกังานบญัชี 
-  การใหบ้ริการในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 การใหบ้ริการดา้นกฎหมายหรือทนายความ (พิลาวรรณ สุโขทยั, 2554) 
-  ส านกังานบญัชีใหค้  าปรึกษาดา้นภาษีอากร 
-  ส านกังานบญัชีใหบ้ริการดา้นกฎหมายโดยตรง 
-  ส านกังานบญัชีจดัท าเอกสารทางกฎหมาย และสัญญาแก่กิจการ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 
   สถาบนัการเงิน  ประกนัภยั ฯลฯ 

 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสตร์ทางวชิาชีพบญัชี (สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ 2557) 
-  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี 
-  มีความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการบญัชี(กฎหมายบญัชีไทย) 
-  มีการท าบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการการบญัชี รวมรวม จดบนัทึก จ าแนก สรุปผล และ 
   รายงานเหตุการณ์เก่ียวกบัการเงิน 
-  มีการจดัเก็บและรักษาเอกสารทางบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 
-  มีความรู้เก่ียวกบัการบญัชีการเงินและหวัขอ้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  มีความรู้เก่ียวกบัองคก์รและธุรกิจ 
-  มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 
ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดของการศึกษา 
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1.6  ค ำนิยำมศัพท์ทัว่ไป 
คุณภำพของส ำนักงำนบัญชี หมายถึง คุณภาพส านักงานบญัชีตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบญัชี พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย ความ
รับผิดชอบของผูบ้ริหารของส านกังานบญัชี ขอ้ก าหนดทางดา้นจรรยาบรรณของส านกังานบญัชี 
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของนกังานบญัชี การจดัการทรัพยากรของส านักงานบญัชี การ
ปฏิบติัของของส านักงานบญัชี การติดตาม การตรวจสอบ ของส านักงานบญัชีและการจดัการ
เอกสารของส านกังานบญัชี 

ส ำนักงำนบัญชี หมายถึง ส านกังานท่ีให้บริการดา้นการท าบญัชี ซ่ึงส านกังานบญัชีอาจ
จดัตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได ้โดยหัวหน้าส านกังาน หรือผูเ้ป็น
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการแลว้แต่กรณี ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบงานด้านการให้บริการในส านักงาน
อยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี ทางการบญัชี ปฏิบติังานเตม็เวลาและแจง้การเป็น
ผูท้  าบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์วแ้ลว้ และมีผูช่้วยผูท้  าบญัชีท่ีคุณวุฒิไม่ต ่า
กว่าปริญญาตรีทางการบญัชีอย่างน้อย 1 คน ปฏิบติังานเต็มเวลาสังกดัอยู ่(ส านกังานพฒันาธุรกิจ
การคา้ กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2556)  

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (ธุรกิจ SMEs) หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กิจการการผลิต กิจการ
การคา้ กิจการการบริการ ซ่ึงมีมูลค่ารวมของสินทรัพยแ์ละการจา้งงานตามจ านวนหรือเง่ือนไขท่ี
ก าหนดโดยกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าหนดจ านวนการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพยข์อง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 อาศยัอ านาจพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม พ.ศ.2543 วา่ดว้ยการก าหนดลกัเกณฑแ์ละลกัษณะของวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขยาดยอ่ม (พระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2543) 

ผู้ประกอบกำร หมายถึง นิติบุคคลท่ีได้จดทะเบียนตอกรมพฒันาธุรกิจการคา้ในเขต 
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็นบริษทัจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดัและบุคคลธรรมดา 

กำรให้บริกำรด้ำนกฎหมำยหรือทนำยควำม หมายถึง งานท่ีให้บริการของส านกับญัชี
ด้านการจดทะเบียนจัดตั้ งหรือเลิกธุรกิจ การท าสัญญาต่างๆ คดีความแพ่ง และคดีอาญาและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ มำตรฐำนกำรบัญชี หมายถึง ความสามารถในการจ าและ
เขา้ใจรายละเอียดของขอ้มูลต่างๆ รวมถึงหลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถท่ีจะส่ือความหมาย แปลความ 
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ตีความ ขยายความ หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ ได ้หลงัจากไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบั
เร่ืองนั้นแลว้ 

มำตรฐำนกำรบัญชี หมายถึง แนวทางท่ีแนะน าให้นกับญัชียึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการ 
รวบรวม จดบนัทึก จ าแนก สรุปผลและรายงานเหตุการณ์เก่ียวกบัการเงิน 
 DPU



9 

 
 

9 

 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ในการท าวิจยัเร่ืององค์ประกอบของส านกังานบญัชี ท่ีผูป้ระกอบการ SME เลือกใช้

บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไป 

1.  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 
2.  แนวคิดส านกังานบญัชีท่ีมีคุณภาพ 
3.  การใหบ้ริการดา้นกฎหมายหรือทนายความ 
4.  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสตร์ทางวชิาชีพบญัชี 
5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

2.1.1  ลักษณะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นวิสาหกิจท่ีมีความคล่องตัว มีความ
เหมาะสมในการปรับสภาพให้เขา้กับสถานการณ์ทัว่ไปของประเทศอีกทั้งยงัเป็นวิสาหกิจท่ีใช้
เงินทุนจ านวนท่ีต ่ ากว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ และนอกจากน้ีย ังช่วยรองรับแรงงานจากภาค
เกษตรกรรมเม่ือหมดฤดูกาลเพาะปลูก และเป็นแหล่งท่ีสามารถรองรับแรงงานท่ีเขา้มาใหม่ ท่ีเขา้มา
หางานท าในกรุงเทพฯ อีกดว้ย (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2556ค) 

2.1.2  ความส าคัญของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิจ ช่วยในการรองรับแรงงานจากภาค
เกษตรกรรมเม่ือหมดฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึงเป็นแหล่งท่ีสามารถรองรับแรงงานท่ีเขา้มาใหม่เป็น
การป้องกนัการอพยพของแรงงานเขา้มาหางานท าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงช่วย
กระจายการกระจุกตวัของโรงงานกิจการวิสาหกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปสู่
ภูมิภาค ก่อใหเ้กิดการพฒันาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในส่วนภูมิภาคและของประเทศอยา่ง
ย ัง่ยนืต่อไป (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2556ง) 
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จากการรายงานของธนาคารกรุงเทพ ระบุวา่ในปี 2541 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม(Small and Medium Enterprises: SMEs) ซ่ึงประกอบดว้ย กิจการการผลิต การคา้และธุรกิจ
บริการ มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 311,518 รายคิดเป็นสัดส่วน 92% ของวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศใน
จ านวนน้ีเป็นวสิาหกิจประเภทการคา้(คา้ส่ง คา้ปลีก ภตัตาคารและโรงแรม) มากท่ีสุด 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 าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ คือ 

1.  ช่วยการสร้างงาน 
2.  สร้างมูลค่าเพิ่ม 
3.  สร้างเงินตราต่างประเทศ 
4.  ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าจาก

ต่างประเทศ 
5.  เป็นจุดเร่ิมตน้ในการลงทุนและสร้างเสริมประสบการณ์ 
6.  ช่วยเช่ือมโยงกบักิจกรรมขนาดใหญ่และภาคการผลิตอ่ืนๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม 
7.  เป็นแหล่งพฒันาทกัษะฝีมือ 

2.1.3  ผลกระทบต่อ SMEs 
จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่กลางปี 2540 ซ่ึงเร่ิมจากสถาบนัการเงิน

ก่อนจะลุกลามไปสู่ธุรกิจเกือบทุกสาขาทั้งกิจการขนาดใหญ่และขนาดเล็กลว้นไดรั้บผลกระทบจาก
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนดว้ยกนัทั้งส้ิน (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สสว., 2554
ก) 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นภาค
การผลิตท่ีแทจ้ริงก็ไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจเช่นเดียวกนั กลุ่ม SMEs ลว้นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าท าใหอ้ านาจซ้ือการบริโภคของประชาชนลดนอ้ยลงเป็นผลให้
กิจการ SMEs ตอ้งชะลอหรือลดการผลิตการจ าหน่ายหรือถึงขั้นปิดกิจการไปในท่ีสุดโดยกลุ่มท่ี
ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดคือ กลุ่ม SMEs ท่ีเป็นการรับช่วงการผลิตจากกลุ่มอุตสาหกรรมสนบัสนุน 
ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางท่ีใช้เทคโนโลยีพึ่งพาจากต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต ์
เป็นตน้ ส่วนกลุ่ม SMEs ท่ีพึ่งพาตนเองไดแ้ละมกัจะใชภู้มิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานมาจากครอบครัว
จะสามารถด ารงธุรกิจอยู่ได ้เน่ืองจากกลุ่มน้ีจะมีความคล่องตวัในเร่ืองการจดัการเทคนิคการผลิต 
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การจ าหน่าย ซ่ึงมกัจะมีความยดืหยุน่ในการปรับตวั เพื่อรับมือกบัภาวะวิกฤติเศรษฐกิจไดดี้กวา่กลุ่ม 
SMEs ท่ีรับช่วงการผลิตจากบริษทัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่ม 
SMEs โดยทัว่ไปก็ยงัไดรั้บผลกระทบจากอ านาจซ้ือและการบริโภคท่ีนอ้ยลงของประชาชนและมี
ปัญหาคือสภาพคล่องทางการเงินท่ีกระจายไปทัว่ระบบเศรษฐกิจหากภาครัฐบาลไม่ยื่นมือเขา้ไป
ช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs เหล่าน้ีก็จะทยอยปิดกิจการไปเร่ือยๆ กระทัง่กลายเป็นปัญหาเร้ือรัง
ทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อปัญหาสังคมในท่ีสุด (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม สสว., 2554ข) 
 
2.2  แนวคิดส านักงานบัญชีทีม่ีคุณภาพ 
       คุณภาพของส านกังานบญัชี คือมีการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค ์อยา่งชดัเจนภายใต้
หลกัการท่ีว่าการจดัท าบญัชีให้ถูกตอ้งครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐานการบญัชีนั้น เป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสามารถสะทอ้นผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินท่ีแทจ้ริงของกิจการได ้ มีนิติบุคคล
จ านวนมากท่ีใช้บริการส านกังานบญัชีในการจดัท าบญัชีและงบการเงิน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
พิจารณาแล้วว่าส านักงานบญัชีมีบทบาทส าคญัในการสนับสนุนให้ธุรกิจจดัท างบการเงินอย่าง
ครบถ้วน ถูกตอ้ง สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ผูใ้ช้งบ
การเงินในด้านการตดัสินใจ ในการลงทุน ซ่ึงจะเป็นผลกระทบในภาพรวมของเศรษฐกิจ ของ
ประเทศใหเ้จริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 2556) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ สุวรรณ เลาหะวิสุท ธ์ิและคณะ (2552)  นฤนาถ ศราภัยวานิช และ                             
อมรา โกไศยกานนท์ (2552) ได้พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ต้องการทราบข้อมูลในการ
ด าเนินงานของกิจการและผูป้ระกอบการเห็นถึงความส าคญัของประโยชน์ในการจดัท าบญัชี เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ 

คุณภาพของส านกังานบญัชี ควรมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
1.  ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารของส านกังานบญัชี 

ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งแสดงหลกัฐานความมุ่งมัน่ในการพฒันาและการน าระบบคุณภาพส านกังาน
บญัชีไปปฏิบติั รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ืองโดยส่ือสารภายในส านกังานบญัชีถึง
ความส าคญัในการด าเนินการตามมาตรฐานการบญัชี ในด้านการจดัท าบญัชี และจรรยาบรรณ 
ความตอ้งการของลูกค้า กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบญัชี ก าหนดนโยบาย
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คุณภาพ จดัท าแผนธุรกิจ ติดตาม ตรวจสอบ จดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอ (กรมพฒันาธุรกิจการคา้
,2557) 

 1.1  การใหค้วามส าคญัแก่ลูกคา้ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งท าให้มัน่ใจวา่มีนโยบายคุณภาพท่ีเหมาะสมกบัจุดประสงคข์อง

ส านกังานบญัชีและมีความมุ่งมนัท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย มาตรฐาน
การบญัชี และ จรรยาบรรณ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
จดัท ากรอบในการท าแผนธุรกิจในการส่ือสารและเป็นท่ีเขา้ใจกนัภายในส านกังานบญัชีตลอดจนมี
การทบทวนใหเ้หมาะสมอยูต่ลอดเวลา (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2557) 

1.2  การวางแผนธุรกิจ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2557) ได้กล่าวไวว้่า ส านักงานบญัชีตอ้งก าหนดจดัท าแผน

ธุรกิจ และแผนการเงินประจ าปีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภูริชญา ตาวิญ
โน (2555) ได้พบว่า ปัญหาด้านความรับผิดชอบของผูบ้ริหารส านักงานบญัชีควรมีการก าหนด
คุณภาพเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศนโยบายอยา่งเป็นทางการ  

1.3  ความรับผดิชอบ อ านาจหนา้ท่ี และการส่ือสาร 
ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งท าให้มัน่ใจว่าได้มีการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

เจา้หน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและได้ส่ือสารให้ทราบโดยทัว่ถึงทั้งส านักงานบญัชีและได้ท าให้
มัน่ใจวา่มีการส่ือสารในส านกังานบญัชีดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม และค านึงถึงประสิทธิผลของระบบ
คุณภาพส านกังานบญัชีโดยมีการทบทวนการบริหารงานของส านกังานบญัชีอย่างสม ่าเสมอและ
ตอ้งมีการเก็บบนัทึกผลการทบทวน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้,2557) 

1.4  การใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐบาล 
ส านักงานบญัชีต้องร่วมมือกับภาครัฐบาลในด้านการก ากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์จากภาครัฐบาลสู่ลูกคา้ (กรมพฒันาธุรกิจการคา้,2557) 
2.  ขอ้ก าหนดทางดา้นจรรายบรรณของส านกังานบญัชี 
หัวหน้าส านกังาน หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการ แลว้แต่กรณี ตอ้งก ากบัดูแลให้

บุคลากรในส านกังานบญัชี ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพ (ฉบบัท่ี 19) เร่ืองจรรยาบรรณ ของผู ้
ประกอบวชิาชีพ บญัชี พ.ศ. 2553 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั โคมทอง ถานอาตนา (2548) ไดพ้บวา่ ผูบ้ริหาร
ให้ความส าคญักบัจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี เพื่อน าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย 
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2.1  ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต  
 “ความโปร่งใส”  หมายความว่า ภาพลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติังานตามกฎ 

ระเบียบต่าง ๆ  และมาตรฐานวิชาชีพท่ีก าหนดไว ้และไม่ปกปิดขอ้เท็จจริงหรือบิดเบือนความจริง
อนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงสามารถติดตามตรวจสอบได ้ 

“ความเป็นอิสระ” หมายความวา่การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนที
ท าให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเท่ียงธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ความเป็น
อิสระน้ีจะตอ้งเป็นท่ีประจกัษเ์พื่อใหผ้ลของผูป้ระกอบวชิาชีพเป็นท่ีเช่ือถือได ้

 “ความเท่ียงธรรม”  หมายความวา่การใชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพโดยปราศจาก 
ความล าเอียง อคติ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และอิทธิพลของบุคคลอ่ืน 

 “ความซ่ือสัตยสุ์จริต”  หมายความว่า การประพฤติอยา่งตรงไปตรงมา จริงใจ ซ่ือตรง
ต่อวิชาชีพไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบติังานบนหลกัฐานท่ีเป็นจริงและเช่ือถือได้ ไม่อา้งหรือ
ยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนอา้งวา่ไดป้ฏิบติังานถา้ไม่ไดป้ฏิบติังานจริง 

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีอาจประสบกบัเหตุการณ์ท่ีจะท าให้ขาดความเท่ียงธรรม การท่ี
จะแจกแจงทุกเหตุการณ์ดังกล่าวให้ชัดเจนย่อมเป็นไปไม่ได้ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ต้องไม่
ให้บริการวิชาชีพ หากพบว่ามีเหตุการณ์หรือความสัมพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดวามล าเอียงหรือมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระส าคญัต่อการตดัสินใจในทางวชิาชีพ (สภาพวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2557) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาณี อินทน์จนัทน์ (2550) ไดพ้บวา่ส านกังานบญัชีตอ้งรักษาไวซ่ึ้ง
ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อใหผ้ลงานเป็นท่ีเช่ือถือ  

2.2  ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน  
ในการปฏิบติังานผูท้  าบญัชีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและความช านาญวิชาชีพในดา้น

การจดัท าบญัชีดว้ยความใส่ใจเต็มความสามารถเพื่อท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและมัน่ใจว่าลูกคา้จะไดรั้บบริการทางวิชาชีพในดา้นการจดัท าบญัชีท่ีอยู่บนพื้นฐาน
ของกฎเกณฑ์และเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง บุญยงั สหเทวสุคนธ์(2554) ได้กล่าวว่า ผูท้  าบญัชีตอ้งตอ้ง
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ีประกอบวิชาชีพ ในดา้นการจดัท าบญัชี เพื่อให้
มัน่ใจไดว้า่ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากงานบริการวิชาชีพในดา้นการจดัท าบญัชีบนพื้นฐานของการ
พัฒนากฎเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และเทคนิคท่ีเป็น ปัจจุบันซ่ึงสอดคล้องกับ                     
มนัทนา แกว้อุดม (2548 )  กาญจนีย ์อินทร (2553) ปภาวี สุขมณีและแตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ (2551) 
ลดัดา  หิรัญยวา (2554) ท่ีวา่ความรู้ความสามารถของนกับญัชีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ดา้น
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ความรู้ในวิชาชีพบัญชี เช่นความรู้ความสามารถท่ีสามารถจัดท ารายงานการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิผลต่อการท างาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัการบญัชีไทยมีความสามารถในการท างานดา้น
บญัชีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับในหน่วยงาน ในขณะท่ี อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ และ
พรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์ (2547)  ต่อลาภ สุขพนัธ์ (2546) ได้พบว่านักบญัชีไทยยงัขาดความรู้
ความสามารถในการจดัท าบญัชี 

 2.3  การรักษาความลบั 
 “การรักษาความลบั”  หมายความว่าการไม่น าขอ้มูลใดๆ ท่ีโดยปกติองค์กรไม่ได้

เปิดเผยต่อ สาธารณชนไป เปิดเผย หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอ่ืน เวน้แต่ในกรณีท่ี
เป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือ หน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุญยงั สหเทวสุคนธ์ (2554) ไดก้ล่าววา่ ผูท้  าบญัชีอาจล่วงรู้หรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลใด 
ๆ ท่ีตอ้งถือเป็นความลบัของกิจการท่ีตนให้บริการและผูท้  าบญัชีตอ้งไม่น าขอ้มูลนั้นไปเปิดเผย 
ทั้งน้ี รวมถึงการท่ีผูท้  าบญัชี หรือผูร่้วมส านกังานบญัชีจะตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ีไดม้าในระหว่างการ
ปฏิบติังานไปใช้หรือเป็นท่ีประจกัษ์ชดัว่า ไดใ้ช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลภายนอก เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บความยินยอมจากลูกคา้หรือกรณีท่ีตอ้งให้ถอ้ยค าตามกฎหมาย
รวมทั้งกรณีท่ีเป็นการเรียกตรวจสอบ โดยหน่วยงานก ากบัดูแลเพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลและ
ส่งเสริมการประกอบวชิาชีพในดา้นการจดัท าบญัชีจึงจะเปิดเผยได ้

2.4  ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบัญชีต้องมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีต่อ

ผูรั้บบริการและตอ้งปฏิบติังานตามกรอบวชิาชีพบญัชีเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือและมีประโยชน์ต่อ
ผูรั้บบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับ บุญยงั สหเทวสุคนธ์ (2552) ได้กล่าวว่า ส านักงานบัญชีต้อง
รับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบติัโดยต้องไม่ละทิ้งงานท่ีให้บริการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรในการ
ปฏิบติังาน ไม่ละทิ้งการปฏิบติังานของส านกังานบญัชีท่ีรับไวแ้ลว้โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ใน
กรณีท่ีส านกังานบญัชีไดต้กลงรับงานไวแ้ลว้ ต่อมาไม่ปฏิบติังานให้ส าเร็จตามท่ีตกลงไวแ้ละไดล้ะ
ทิ้งงานไปโดยไม่มีเหตุผลสมควร และไม่ได้แจง้ให้ลูกคา้ทราบในเวลาอนัสมควร เช่น การแจง้
กระชั้นชิด ถือว่าส านกังานบญัชีขาดความรับผิดชอบต่อลูกคา้และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ลูกคา้ 

2.5  ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี ปฏิบติั 
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ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจขององคก์รท่ีตนสังกดั ตอ้ง
ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลทรัพยสิ์นขององค์กรท่ีตนสังกดั ตอ้งใช้
เวลาและทรัพยสิ์นขององคก์รท่ีตนสังกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือบุคคลท่ีสามทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องเปิดเผยความสัมพนัธ์กับองค์กร สถาบนั ธุรกิจ
ภายนอกหรือความสัมพนัธ์ทางเครือญาติเพื่อหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและการด าเนินการขององคก์รท่ีตน
สังกดั และตอ้งใชว้จิารณญาณอยา่งรอบคอบมีเหตุผลในการปฏิบติังานทั้งน้ีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรท่ีตนสังกดัรวมถึงนายจา้ง(ผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน เจา้ของ) ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั บุญยงั สหเทวสุคนธ์ (2552) ไดก้ล่าวว่า ส านกังานบญัชีตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผู ้
ถือหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีส านกังานบญัชีปฏิบติัหน้าท่ีให้ โดยมีพฤติกรรมท่ีดี
เพื่อช่ือเสียงแห่งวิชาชีพในดา้นการจดัท าบญัชีเสมอ และไม่ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีท าให้เกิดความ
เส่ือมเสียแก่วชิาชีพในดา้นการจดัท าบญัชี 

  2.6  ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป รวมทั้ง ตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดแห่งจรรยาบรรณ ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ท่ีสภาวิชาชีพ
บญัชีก าหนดเพิ่มเติมในภายหลงัดว้ย  

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งไม่แย่งงานวิชาชีพบญัชีจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นเดียวกนั
รายอ่ืน ตอ้งไม่ปฏิบติังานทางวิชาชีพบญัชีเกินกว่าท่ีรับมอบหมายจากผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีราย
อ่ืน ตอ้งไม่ให้ข้อมูลเก่ียวกบังานของตนเกินความเป็นจริง ไม่โออ้วด หรือเปรียบเทียบตนหรือ
องคก์รท่ีตนสังกดัอยูก่บัผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีดา้นเดียวกนัรายอ่ืน หรือองคก์รท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีดา้นเดียวกนัรายอ่ืนสังกดัอยู่ ตอ้งไม่ให้หรือรับวา่จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใดๆ เพื่อเป็น
การจูงใจใหบุ้คคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานวชิาชีพบญัชีมาใหต้น ตอ้งไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์จากบุคคลใด เม่ือบุคคลนั้นไดรั้บงานจากการแนะน าหรือการจดัหางานของตนในฐานะท่ี
เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีขององค์กรนั้น ตอ้งไม่ก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในการ
ใหบ้ริการวชิาชีพบญัชีโดยมิไดค้  านึงถึงลกัษณะ ความเส่ียง ความซบัซอ้นและปริมาณของงาน ท่ีตน
ให้บริการหรือมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาชีพบญัชี และตอ้งพฤติปฏิบติัตนในทางท่ีถูกท่ีควร 
ส านึกในหนา้ท่ีและไม่ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพบญัชี  

เพื่อให้จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณของ 
พ.ร.บ.วิชาชีพ บญัชี พ.ศ. 2547 และตามหลกัการพื้นฐานจรรยาบรรณตามหลกัสากลทัว่ไป ท าให้
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ตอ้งก าหนดหลกัการพื้นฐานจรรยาบรรณเก่ียวกบัความรับผดิชอบของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตามท่ี
แสดงในขอ้ 2.4  2.5 และ 2.6 ซ่ึงคลา้ยกบัเน้ือหาของหลกัการพื้นฐานของ IFAC เร่ือง “พฤติกรรม
ทางวิชาชีพ”  (Professional Behavior) ไดก้ าหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบ ต่อบุคคลต่างๆ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 2.4  2.5 และ 2.6) โดยจะตอ้งปฏิบติังานและปฏิบติั
ในแนวทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและองค์กรท่ีตนสังกัด รวมถึงนายจ้างของผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชี นอกจากน้ี ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชียงัมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัตนเพื่อ
ส่งเสริมในเกิดความร่วมมือและความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพตลอดจนหลีกเล่ียงการ
ปฏิบติัใด ๆ ท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติแห่งวิชาชีพ (สภาพวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ 2557) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุญยงั สหเทวสุคนธ์ (2552) ไดพ้บวา่ ส านกังานบญัชีควรให้
ความส าคญักบัจรรยาบรรณ ไม่ปฏิบติัให้เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพดา้นการจดัท าบญัชี และ
ส านกังานบญัชีตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ่นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีส านกังาน
บญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให ้ 

3.  กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของส านกังานบญัชี 
ส านักงานบญัชีตอ้งมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยมีการจดัท า

สัญญาท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับจากลูกค้ารวมถึงการก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมต้องมีการออกหลักฐานในการรับเงินให้กับลูกค้าทุกคร้ัง หากในกรณีท่ีลูกค้า
มอบหมายใหส้ านกังานบญัชีเป็นผูก้ระท าการใด ๆ แทน เช่น การน าส่งภาษีของลูกคา้ การน าส่งเงิน
สมทบกองทุนประกนัสังคม เป็นตน้ ส านกังานบญัชีตอ้งน าส่งและด าเนินการให้ครบถว้นตามท่ี
ลูกคา้มอบหมายและในการดูแลทรัพยสิ์นของลูกคา้ ส านกังานบญัชีตอ้งมีการจดัท าหลักฐานการส่ง
มอบและรับมอบทรัพยสิ์นรวมถึงการดูแลรักษา การจดัเก็บทรัพยสิ์นของลูกคา้ ทั้งน้ี ตอ้งไม่น า
ทรัพยสิ์นของลูกคา้มาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของส านกังานบญัชี เช่น การยึดบญัชีและเอกสาร
ของลูกคา้ไวโ้ดยไม่ส่งคืน 

4.  การจดัการทรัพยากรของส านกังานบญัชี 
4.1  ทรัพยากรเก่ียวกบัเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

ส านักงานบญัชีตอ้งจดัหา และบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท าบญัชี
เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้มีอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจดัระเบียบในสถานท่ีท างาน เพื่อ
ก่อให้เกิดสภาพการท างานท่ีดี ปลอดภยั มีระเบียบเรียบร้อย อนัจะน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตท่ีสูงข้ึน 
เช่น การท า 5 ส เป็นตน้ 
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 4.2  ทรัพยากรเก่ียวกบับุคคล 
บุคลากรในส านักงานบัญชี ต้องมีความรู้ ความสามารถตามต าแหน่งหน้าท่ี ทั้ งน้ี 

รวมถึงบุคลากรจากภายนอกส านกังานบญัชีท่ีเขา้มาปฏิบติังานกบัส านกังานบญัชี ในกรณีท่ีใชผู้ท้  า
บญัชีภายนอก  ส านกังานบญัชีตอ้งมีมาตรการในการควบคุมผูท้  าบญัชีน้ีให้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีและจรรยาบรรณ ผูท้  าบญัชีตอ้งมี
คุณสมบติัตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และพระราชบญัญติัวิชาชีพ บญัชี พ.ศ. 2547 ซ่ึง
มีแนวคิดเดียวกนักบั ชนญัฎา สินช่ือ (2548) วนัเพญ็ สายชล (2549), ยุพา ยะใจมัน่ (2551) ไดก้ล่าว
ไวว้่า ความรู้ความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้และความเขา้ใจในสาขางานท่ีท า 
ความรู้ดา้นเทคนิค รวมถึงทกัษะดา้นการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาดเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพทางบญัชี เพื่อ
พฒันาใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งย ัง่ยืน โดยสามารถตอบสนองวิชาการ
ใหม่ ๆ ในด้านการรายงานและให้ข้อสนเทศต่าง ๆ ส านักงานบญัชีควรได้รับการส่ือสาร และ
เสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีจากส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ และกฎระเบียบ ดงันั้น
บุคลากรท่ีบรรจุใหม่หรือโยกยา้ยต าแหน่งงานตอ้งได้รับการช้ีแจงหรืออบรมการปฏิบติังานของ
ต าแหน่งนั้น ๆ อย่างใกล้ชิด ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน เพื่อติดตามการท างานของบุคลากรในความ
รับผิดชอบให้มีความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั และไดรั้บการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามสมควรและเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ณพิชญา อภิวงศง์าม (2551), ฐิติพร กิจไพบูลทวีและ
คณะ (2550) ไดพ้บวา่นกับญัชีตอ้งการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพบญัชี  

5.  การปฏิบติังานของส านกังานบญัชี 
ส านกังานบญัชีตอ้งมีการจดัท าบญัชีให้ถูกตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดและตอ้งมี

คู่มือในการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชี ดงันั้นส านกังานบญัชีควรจดัให้มีการก ากบัดูแลความคืบหน้า
ของงาน และคอยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบังานนั้น ๆ โดยมีการแต่งตั้งและมอบหมายให้มี
ผูท้  าการทบทวนผลงานรวมทั้งน าไปปรับปรุงแกไ้ข ก่อนส่งมอบงานให้กบัลูกคา้ โดยมีการช้ีแจง
บุคลากรให้เข้าใจชัดเจนถึงวตัถุประสงค์ของงาน และมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม ตามความจ าเป็น 
เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดต้ามวตัถุประสงค์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัธนา เหมวงค์กุล 
(2556) ไดพ้บวา่ ผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการส านกังานบญัชีมีความเช่ือถือส านกังานบญัชีในเร่ืองการ
ท าบญัชีอยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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6.  การติดตาม ตรวจสอบ ของส านกังานบญัชี 
ส านกังานบญัชีตอ้งมีการกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบติังานของตนเองตาม

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีการบนัทึกผลการด าเนินการ เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบติังานวา่เป็นไป
ตามแผนธุรกิจและข้อก าหนดของกฎหมาย โดยการตรวจสอบน้ีจะกระท าโดยตนเองหรือ
บุคคลภายนอกก็ได้ หากพบปัญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ ส านักงานบญัชีควรด าเนินการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและก าหนดแนวทางแกไ้ขเพื่อให้มัน่ใจว่าปัญหาดงักล่าวจะไม่เกิดซ ้ า ดงันั้น
ส านกังานบญัชีควรมีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ การ
ปฏิบติัการแกไ้ขและแจง้กลบัไปยงัลูกคา้  

7.  การจดัการเอกสารของส านกังานบญัชี 
ส านกังานบญัชีตอ้งมีวิธีการติดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชีให้เป็นปัจจุบนั

และมีการจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้และของตนเองในลกัษณะท่ีป้องกนัความเสียหาย สูญหายหรือ
เส่ือมสภาพและก าหนดระยะเวลาการจดัเก็บตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจมีการเก็บขอ้มูลในรูป
ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีการส ารองขอ้มูลตามรอบระยะเวลาและมีสถานท่ี ท่ีเหมาะสมในการ
จดัเก็บเอกสารของลูกคา้ดว้ย 

8. การบริการในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
ชชัวาลย ์ทตัศิวชั (2551) ไดใ้หแ้นวคิดของคุณภาพการให้บริการ คือการควบคุมเพื่อให้

เกิดคุณภาพการใหบ้ริการ อนัมีความแตกต่างจากคุณภาพการผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ี เพราะ
วิธีการควบคุมคุณภาพการให้บริการเป็นเร่ืองท่ียาก เน่ืองจากการบริการจะมีการควบคุมหรือการ
บริการจดัการนอ้ย แต่ขณะเดียวกนัก็มีความส าคญัมาก กบัในทางหน่ึงระดบัของคุณภาพท่ีไดจ้าก
การบริการ มักไม่สามารถท านายได้เพราะข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการได้แก่ พฤติกรรมผู ้
ให้บริการ (behavior of the delivery person) ภาพพจน์ ช่ือเสียงขององค์การ (image of the 
organization) โดยผูรั้บบริการจะเป็นผูท้  าการตรวจสอบ ตั้งแต่กระบวนการการเร่ิมให้บริการจนถึง
การส้ินสุดในการให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกบั วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2543) ไดพ้บว่า คุณภาพการ
ให้บริการ คือความสอดคล้องกันของความต้องการของลูกค้าหรือผูรั้บบริการ หรือระดับของ
ความสามารถในการให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการอนัท าให้ลูกคา้
หรือผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีเขาไดรั้บ  
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2.3  แนวคิดเกีย่วกบัการให้บริการด้านกฎหมายและทนายความ 
พิลาวรรณ สุโขทัย ( 2554) ได้ให้ความหมายของการให้บริการด้านกฎหมายหรือ

ทนายความ คือ งานท่ีให้บริการของส านักบญัชีด้านการจดทะเบียนจดัตั้งหรือเลิกธุรกิจ การท า
สัญญาต่าง ๆ คดีความแพ่ง และคดีอาญาและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับ     
นงลกัษณ์  พฒันาบณัฑิต และ คณะ (2542) นงนุช สารทอง (2550) สามล เซ่ียงฉิน (2552) พิลาวร
รณ สุขโข (2554) อญัธนา เหมวงคก์ุล (2556)  ไดพ้บวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ านกังานบญัชี 
คือการใหค้  าปรึกษาดา้นภาษี  
 
2.4  แนวคิดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัศาสตร์ทางวชิาชีพบัญชี 

2.4.1  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี 
สภาพวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2557) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี

ตอ้งใชค้วามรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบติั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ความช านาญและประสบการณ์
ทางวิชาชีพด้วยความมีสติ เอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถและระมดัระวงัรอบคอบ ในการใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน เพราะถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูท้  าบญัชี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ จุรี วิชิตธนบดี (2543) เบญจมาภรณ์ เทวิญญากิจ (2545) ผุสดี ชุ่มดวง 
(2550) ปิติภูมิ เบญจโอฬาร (2553) ธญัญกาญจน์ โพธ์ิพฒัน์ (2554) ธญัญรัศน์ วศวรรณวฒัน์ และ
นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ (2554) ไดพ้บวา่ นกับญัชีส่วนใหญ่มีความรู้และความเขา้ในมาตรฐานการ
บญัชีในระดบัปานกลาง และเป็นความเขา้ใจในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ีไม่มีการปรับปรุง ซ่ึง
มาตรฐานการบญัชีบางฉบบัยากแก่การตีความและน ามาปฏิบติั จึงท าให้เกิดปัญหาแก่ธุรกิจมาก 
ในขณะท่ี รัชนี แสงศิริ (2544) ไดพ้บวา่ผูป้ระกอบการและนกับญัชีมีความตอ้งการพฒันาความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี 

2.4.2   ความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการบญัชี(กฎหมายบญัชีไทย) 
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายว่าดว้ยการจดัท าบญัชีโดยบงัคบัใช้

แทนกฎหมายฉบบัเก่า(ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 285) ตั้งแต่ปี 2543 มีรายละเอียดเก่ียวกบั
ขอ้บงัคบั แนวทางการปฏิบติัการท าบญัชีต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบังานบญัชี เช่น ผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัท า
บญัชีและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผูท้  าบญัชีและหน้าท่ีความรับผิดชอบชนิดของบญัชีท่ีตอ้งจดัท า
ข้อความและรายการท่ีต้องมีในบัญชี ระยะเวลาท่ีต้องลงรายการในบัญชี เอกสารท่ีต้องใช้
ประกอบการลงบญัชี ก าหนดขอ้ยกเวน้ให้ผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชีหรือผูท้  าบญัชีไม่ตอ้งปฏิบติัตาม
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มาตรฐานการบญัชีในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือส่วนใดส่วนหน่ึง คุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็น
ผูท้  าบญัชีตามพระราชบญัญติั การตรวจสอบของเจา้พนกังานท่ีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติั ฯ รวมถึงบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัโดยมีโทษทั้งจ  า
ทั้งปรับตามแต่ความผิดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสาวลกัษณ์ หนูสุวรรณ (2544) และสาเหตุท่ีมี
การน า พ.ร.บ. การบญัชี พ.ศ. 2543 มาบงัคบัใช้แทนประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 285 เน่ืองจาก
ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 285 ไดบ้งัคบัใชม้าเป็นเวลานานแลว้ ท าให้มีหลกัการเก่ียวกบัการจดัท า
บญัชีหลายประการท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางการบญัชีและการจดัท าบญัชีในปัจจุบนั
รวมทั้งไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการปฏิบติัท่ีเป็นสากล จึงไดมี้การน า พ.ร.บ. การบญัชี พ.ศ. 2543 มา
บังคับใช้แทน ซ่ึง พ.ร.บ. ฉบับน้ีได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการออก
กฎกระทรวงก าหนดให้งบการเงินของผู ้ท่ีมีหน้าท่ีจัดท าบัญชีของบางกิจการไม่ต้องรับการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จึงท าให้ช่วยแก้ปัญหาผูส้อบบัญชี
ประเภทท่ีรู้จกักันดีในนาม “มือปืนรับจ้าง” ได้ตามสมควร อีกทั้ ง พ.ร.บ. การบญัชีได้ก  าหนด
คุณสมบติัและเง่ือนไขของผูมี้หน้าท่ีจัดท าบญัชีและผูจ้ ัดท าบญัชีของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกบัลกัษณะประเภท และขนาดของกิจการ 

2.4.3  การท าบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการการบญัชี รวมรวม จดบนัทึก จ าแนก สรุปผลและ
รายงานเหตุการณ์เก่ียวกบัการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี (Accounting Standard) เป็นหลกัการบญัชีท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 
ซ่ึงจะแสดงถึงกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบติัทางการบญัชี ซ่ึงได้มีการศึกษาและพฒันาภายใตส้ภาวะ
แวดลอ้มทางเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศอยา่งเหมาะสมและมีเหตุผล 
จนเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไป แล้วน ามาใช้เป็นหลักในการปฏิบติังานทางบญัชีให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั โดยมีการพฒันาให้เหมาะสมภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป การจดัท า
มาตรฐานการบญัชีนั้น มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดส้รุปไวใ้นเอกสารประกอบการสอนชุด
วิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 (2546) ว่ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักบัญชีใช้ยึดถือเป็นหลักในการ
ปฏิบติังาน ดังน้ีคือ การรวบรวมหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ทางการเงิน โดยน า
หลกัฐานท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์และจดบนัทึกในสมุดบญัชีหรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีใชบ้นัทึกรายการทาง
บญัชี จากนั้นแยกประเภทรายการบญัชี ให้เป็นหมวดหมู่และเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีจะมีการ
สรุปรวมขอ้มูล ปรับปรุงรายการเพื่อจดัท างบการเงินอย่างมีหลกัเกณฑ์มีมาตรฐาน คือ การเปิดเผย
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รายการในงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานแม่บทเก่ียวกบัหลกัการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
โดยกระท าข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ และสามารถเขา้ใจง่าย 

2.4.4  การจดัเก็บและรักษาเอกสารทางบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 
ในการจัดท าบัญชีผูมี้หน้าท่ีจัดท าบัญชีต้องส่งมอบเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการ

ลงบญัชีใหแ้ก่ผูท้  าบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้น เพื่อให้บญัชีท่ีจดัท าข้ึนสามารถแสดงผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินท่ีเป็นอยูต่ามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการ
บญัชีผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชีต้องเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว ้ณ 
สถานท่ีท าการ หรือสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ีท าการผลิตหรือเก็บสินคา้เป็นประจ า หรือสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ี
ท างานเป็นประจ า เวน้แต่ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีจะไดรั้บอนุญาตจากสารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัร
บญัชีให้เก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบญัชีไว ้ณ สถานท่ีอ่ืนได้ การขอ
อนุญาตดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีอธิบดีก าหนด และในระหวา่งรอการอนุญาต
ใหผู้มี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีไวใ้นสถานท่ีท่ียื่น
ขอนั้นไปพลางก่อนไดใ้นกรณีจดัท าบญัชีดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดในสถานท่ีอ่ืน
ใดในราชอาณาจกัรท่ีมิใช่สถานท่ีดงักล่าว แต่มีการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมือนั้น
มายงัสถานท่ีดงักล่าวให้ถือว่าไดมี้การเก็บรักษาบญัชีไว ้ณ สถานท่ีนั้นแลว้ ผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชี
ตอ้งเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งประกอบการลงบญัชีไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีนบัแต่วนัปิด
บญัชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบญัชีและเอกสาร ในกรณีท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบบญัชีของกิจการประเภทใดประเภทหน่ึง ให้อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีเก็บรักษาบญัชี และเอกสารท่ีตอ้งใช้
ประกอบการลงบญัชีไวเ้กิน 5 ปี แต่ตอ้งไม่เกิน 7 ปี ก็ไดถ้า้บญัชีหรือเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการ
ลงบญัชีสูญหายหรือเสียหาย ให้ผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชีแจง้ต่อสารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชี
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีก าหนดภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีทราบหรือควรทราบถึงการสูญ
หายหรือเสียหายนั้น ในกรณีท่ีสารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชีตรวจพบวา่ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี
มิไดเ้ก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีเป็นสาระส าคญัแก่การจดัท าบญัชีไว้
ในท่ีปลอดภยั ใหส้ันนิษฐานวา่ ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีมีเจตนาท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น หรือท า
ใหสู้ญหายหรือท าใหไ้ร้ประโยชน์ซ่ึงบญัชีหรือเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีนั้น เวน้แต่ผูมี้
หน้าท่ีจดัท าบญัชีจะพิสูจน์ให้เช่ือได้ว่าตนได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรแก่กรณีแล้ว เพื่อ
ป้องกนัมิใหบ้ญัชีหรือเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีสูญหายหรือเสียหาย 
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2.4.5  แนวคิดมาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ (International 
Education Standards for professional Accountants : IES) เป็นท่ีทราบกนัทัว่ไปวา่ สภาวิชาชีพบญัชี
ในพระบรมราชูปถมัภ์ เป็นสมาชิกของสหพนัธ์นกับญัชีสากล ดงันั้นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีควร
ปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษาวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศท่ีออก โดย สหพนัธ์นกับญัชีสากล ไดมี้
การออก IES ซ่ึงเป็นมาตรฐานการศึกษาทั้งส้ิน 8 ฉบบั เป็นมาตรฐานท่ีก าหนดคุณสมบติัด้าน
การศึกษา ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานวิชาชีพบญัชีรวมทั้งจรรยาบรรณของนกัวิชาชีพ
บญัชี ซ่ึงก าหนดโดย IFAC และ บทความน้ีจะกล่าวเฉพาะฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ IES 2 : อธิบายถึง
เน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาวิชาชีพบญัชี หวัขอ้ในหลกัสูตรการศึกษาวิชาชีพบญัชี (Content of 
Professional Accounting Education Program ) ประกาศใชเ้ม่ือ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 มาตรฐาน
ฉบบัน้ีก าหนดหลกัสูตรการศึกษาส าหรับนกัวชิาชีพบญัชี (สภาวชิาชีพบญัชี, 2014) ในขณะท่ี อุเทน 
เลาน าทา (2547) ไดเ้ปรียบเทียบขอ้บงัคบัส าหรับนกัวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศไทย มาเลียเซีย
และเวียดนาม พบวา่ ประเทศมาเลเซียมีการพฒันาการทางดา้นบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้บงัคบักบันกั
วิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดไวล้ ้ าหน้ากว่าประเทศไทยและเวียดนาม ประเทศมาเลเซียไดบ้งัคบัให้นัก
วชิาชีพบญัชีตอ้งเป็นสมาชิกกบัสถาบนัวชิาชีพ ในขณะท่ีประเทศไทยและเวียดนามไม่มีขอ้ก าหนด
น้ี ในด้านการศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสามารถ
ปฏิบติังานในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัสากลนั้น ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้มีการปรับ
หลกัสูตรทางการศึกษาไปแล้วเม่ือไม่นานมาน้ี ซ่ึงเช่ือว่าหลกัสูตรดงักล่าวสามารถจะท าให้ได้
คุณลักษณะของบัณฑิตทางการบัญชีท่ีตลาดแรงงานต้องการ ประเทศเวียดนามถึงแม้ว่าจะมี
พฒันาการท่ีช้ากว่าแต่ก็เร่ิมเห็นพฒันาการท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองหลงัจากไดรั้บความช่วยเหลือและ
สนบัสนุนจากกลุ่มประเทศยโุรป และถือไดว้า่มีพฒันาการทางการบญัชีท่ีรวดเร็วมาประเทศหน่ึง 

สาระส าคญัครอบคลุมในหัวขอ้ต่าง ๆ ของ IES 2 มีดงัต่อไปน้ี (สภาวิชาชีพบญัชี, 
2014) 

(1)  หัวขอ้เก่ียวกบัการบญัชี การเงินและหัวขอ้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (Accoungting Finance 
and Related Knowledge Compoment ) ซ่ึงประกอบดว้ยวชิา 

1.  บญัชีการเงินและรายงานทางการเงิน (Financial Accounting and Reporting) 
2.  บญัชีบริหารและการควบคุม (Management Accounting and Control) 
3.  ภาษีอากร (Taxation) 
4.  ธุรกิจและกฎหมายหมายธุรกิจ (Business and Comercial Law) 
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5.  การตรวจสอบและการรับรอง (Audit and Assurance) 
6.  การเงินและการจดัการทางการเงิน (Finance and Financial Management) 
7.  จรรยาบรรณของวชิาชีพ (Professional Values and Ethics) 
(2) หัวขอ้เก่ียวกบัองค์กรและธุรกิจ (Organizational and Business Knowledge 

Component) ซ่ึงประกอบดว้ยวชิา 
1.  เศรษฐศาสตร์ (Economices) 
2.  สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (Business Environment) 
3.  การบริหารองคก์ร (Corporate Govemance) 
4.  จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) 
5.  ตลาดเงิน (Financial Markets) 
6.  วธีิการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 
7.  วธีิการเชิงปริมาณ (Auantitative Methods) 
8.  การจดัการ และการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ (Management and Strategic Decision 

Making) 
9.  การตลาด (Marketing) 
10.  ธุรกิจระหวา่งประเทศ (International Business and Globalization) 
(3)  หวัขอ้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Component) ซ่ึง

ประกอบดว้ยวชิา 
1.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (General Knowledge of IT) 
2.  ความรู้เก่ียวกบัการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT control Knowledge) 
3.  ความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Control Competences) 
4.  ความสามารถของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (IT user competences) 
5.  ความสามารถและบทบาทของผูบ้ริหาร (Manager) ผูป้ระเมิน (Evalustior) และ

ผูอ้อกแบบ (Designer) ระบบสารสนเทศ  
สุวรรณ หวงัเจริญเดช (2548) ได้กล่าวไวใ้นบทความเร่ืองการปรับตวัของนักบญัชี

ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีวิชาชีพว่า ในสถานการณ์ท่ีนวตักรรมทางการเงิน การบริหาร 
การปฏิบติังาน การตรวจสอบ เทคโนโลยสีารสนเทศและความรู้ต่าง ๆ ไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็วใน
ปัจจุบนั การปรับตวัขององค์กรและพนักงานในระดับต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งให้ความสนใจกับการ
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เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยไมยดึติดกบักรอบความคิดหรือวิธีการท างานแบบเดิม ๆ ตอ้งปรับตวัและ
พฒันาตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สันสกฤต วิจิตรเลขการ (2549) ไดก้ล่าวไวว้่านกับญัชีจ าเป็นตอ้งมี
การพฒันาความรู้และทักษะทางด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูว้า่จา้งซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการก าหนดความสามารถของ
นกัวิชาชีพบญัชี ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ (International Education 
Standard : IES ) ของสหพนัธ์นกับญัชีสากล ( International Education Standards Board : IAESB ) 
เพื่อก าหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบติัท่ีเหมาะสม โดยสร้างส่วนประกอบท่ีส าคญัของเน้ือหาและ
กระบวนการส าหรับการศึกษาและการพฒันานักบญัชีมืออาชีพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ทุกขอ์งค์กร สร้างความแข็งแกร่งให้บญัชีทัว่โลกรวมทั้งพฒันาวิชาชีพบญัชีในแต่ละประเทศ ให้มี
มาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกนั เพื่อใหบ้ริการทางวชิาชีพมีคุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
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25 
ตารางที ่2.1 สรุปผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน วตัถุประสงค์ของงานวจัิย ตัวแปรทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
กาญจนีย ์อินทร
(2553) 

ทั ศ น ค ติ ต่ อ ก า ร
ประกอบวิชาชีพของ
ผู ้ท  าบัญ ชี ในจังหวัด
เชียงใหม่ 

เ พื่ อ ศึ กษ าทัศนค ติ ต่ อก า ร
ประกอบวิชาชีพของผูท้  าบญัชี
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วนบุคคล  ความ
เขา้ใจต่อการประกอบวชิาชีพของผูท้  าบญัชี  
ตวัแปรตาม  ได้แก่   ความรู้ความคิดเห็น
ต่อการประกอบวิชาชีพของผู ้ท  าบัญชี  
พฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพของผูท้  า
บญัชี 

ความรู้ความสามารถของนกับญัชีโดย
รวมอยู่ในระดบัมากได้แก่ด้านความรู้
ใ น วิ ช า ชี พ บั ญ ชี  เ ช่ น ค ว า ม รู้
ความสามารถท่ีสามารถจดัท ารายงาน
การเงินได้อย่างมีประสิทธิผลต่อการ
ท างาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัการบญัชี
ไทยมีความสามารถในการท างานดา้น
บัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ี
ยอมรับในหน่วยงาน 

โคมทอง  ถาน
อาตนา(2548) 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง
จรรยาบรรณวิชา ชีพ
และประสิทธิภาพของ
การท างานขอวนกับญัชี 
SMEs ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น กั บ
จ รรย าบรรณวิ ช า ชีพแล ะ
ประสิทธิภาพของการท างาน
ขอวนักบญัชี SMEs ในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ตัวแปรต้น  ได้แ ก่   ปั จจัย ส่ วนบุคคล   
ขอ้มูลทัว่ไปของส านักงานรับจดัท าบญัชี  
ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลการปฏิบติังาน ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพ ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะใน  

ผู ้ บ ริ ห า ร ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี เพื่อน าไปสู่
การท าง าน ท่ี มีประ สิท ธิภาพ   ซ่ึ ง
ประกอบไปด้วย ความโปร่งใส ความ
เป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต  ความรู้ ความสามารถ  
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน วตัถุประสงค์ของงานวจัิย ตัวแปรทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
   การปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพ                 และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การ 

รักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อ
ผูรั้บบริการ ความรับผิดชอบต่อผูถื้อ
หุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล 
ท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติั ความ
รับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณทัว่ไป   

ต่อลาภ สุขพนัธ์
(2546) 

คุณสมบติัของนกับญัชี
ท่ีพึงประสงคข์องสถาน
ประกอบการในจงัหวดั
ล าปาง 

ศึกษาคุณสมบติัของนกับญัชีท่ี
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการในจงัหวดัล าปาง 

ตวัแปร คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัของ
สถานประกอบการ ปัจจยัของงานดา้นปัญ
ชี     ตวัแปรตาม คือ คุณสมบติัของนกั
บญัชีในปัจจุบนัท่ีพึงประสงค ์

พบว่ านักบัญชีไทยย ังขาดความ รู้
ความสามารถในการจดัท าบญัชี 

ธัญญรัศม์ วศวร
รณวฒัน์, นิพนัธ์ 
เห็นโชคชยัชนะ
(2554) 

มาตรฐานการบญัชีไทย
ตามทัศนะของผู ้ท  า
บัญชี ผูส้อบบัญชีและ
อาจารยผ์ูส้อนวชิา 

1) ศึกษาการใช้มาตรฐานการ
บญัชีไทยและปัญหาท่ีพบใน
การปฏิบัติงานของผูท้  าบัญชี
และผูส้อบบญัชี รวมทั้งในการ 

ตวัแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปร
ตาม คือ คุณสมบัติของนักบัญชี  และ 
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัของ
นกับญัชี 

พบว่า นักบญัชีส่วนใหญ่มีความรู้และ
ความเข้าในมาตรฐานการบัญชีใน
ระดบัปานกลาง และเป็นความเขา้ใจใน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ีไม่มีการ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน วตัถุประสงค์ของงานวจัิย ตัวแปรทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
 ทางการบญัชี สอนของอาจารย์ผู ้สอนวิชา

ทางการบัญชี 2) ศึกษาระดับ
คุณภาพมาตรฐานการบัญชี
ไทยตามทศันะของผูท้  าบญัชี 
ผูส้อบบญัชีและอาจารยผ์ูส้อน
วิชาทางการบัญชี 3) ศึกษา
ผลกระทบจากปัญหาและการ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ไทยท่ีมีต่อการปฏิบติังานของ
ผู ้ท  าบัญชี  ผู ้สอบบัญชีและ
อาจารย์ผู ้สอนวิชาทางการ
บัญ ชี  แ ล ะ  4 )  เ พื่ อ เ ส น อ
แนวทางพฒันาและปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีไทยให้ดี
ยิง่ข้ึน 

 ปรับปรุง ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีบาง
ฉบับยากแก่การตีความและน ามา
ปฏิบติั จึงท าใหเ้กิดปัญหาแก่ธุรกิจมาก 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน วตัถุประสงค์ของงานวจัิย ตัวแปรทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
ปิ ติ ภู มิ  เ บ ญ จ
โอฬาร (2553) 

คุณสมบติัของนกับญัชี 
ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพนู 

ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชี 
ใน เขต นิคม อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู 

ตวัแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปร
ตาม คือ คุณสมบัติของนักบัญชี  และ 
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัของ
นกับญัชี 

นักบญัชีส่วนใหญ่มีความรู้และความ
เขา้ในมาตรฐานการบญัชีในระดบัปาน
กลาง และเป็นความเขา้ใจในมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ีไม่มีการปรับปรุง ซ่ึง
มาตรฐานการบญัชีบางฉบบัยากแก่การ
ตีความและน ามาปฏิบัติ จึงท าให้เกิด
ปัญหาแก่ธุรกิจมาก 

ณพิชญา อภิวงค์
งาม(2551) 

ทัศนคติของผูท้  าบัญชี
ในจงัหวดัล าพูนต่อการ
พฒันาความรู้ต่อเน่ือง
วชิาชีพของผูท้  าบญัชี 

เพื่อศึกษาถึงทศันคติของผูท้  า
บญัชีในจังหวดัล าพูนต่อการ
พัฒนาความ รู้ ต่อ เ น่ืองทาง
วชิาชีพ ของผูท้  าบญัชี   

ตวัแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคลล  ความรู้
ความเข้าใจเ ก่ียวกับการพัฒนาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของ ตัวแปรตาม คือ  
ความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการพฒันาความรู้
ต่ อ เ น่ื อ ง ท า ง วิ ช า ชี พ ข อ ง ผู ้ท  า บัญ ชี  
พฤติกรรมท่ีมีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง
ท า ง วิ ช า ชี พ ข อ ง ผู ้ ท  า บั ญ ชี   ข้ อ
เสนอแนะอน่ืทมี่ีต่อการพฒันาความรู้ต่อ 

พบว่านักบัญชีต้องการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวชิาชีพบญัชี 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน วตัถุประสงค์ของงานวจัิย ตัวแปรทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
   เน่ืองทางวชิาชีพของผูท้  าบญัชี  
ธั ญญ ก า ญ จ น์ 
โ พ ธ์ิ พั ฒ น์ 
(2554) 

ความรู้ความเขา้ใจของ
นั ก บั ญ ชี ท่ี มี ต่ อ
ม าตรฐ านก า รบัญ ชี 
ฉ บั บ ท่ี  1 9  เ ร่ื อ ง 
ผลประโยชน์พนกังาน 

เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ
ของนักบญัชีท่ีมีต่อมาตรฐาน
การบัญชี  ฉบับ ท่ี  1 9  เ ร่ือง 
ผลประโยชน์พนักงาน และ
ความ รู้ความเข้าใจของนัก
บญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์
พนกังาน 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ตัวแปรตาม ได้แก่  ข้อมูลความคิดเห็น
ความ รู้คว าม เข้ า ของนักบัญ ชี ท่ี มี ต่ อ
มาตรฐานการบัญ ชี  ฉบับ ท่ี  1 9  เ ร่ื อง 
ผลประโยชน์พนกังาน 

พบว่านักบญัชีส่วนใหญ่มีความรู้และ
ความเข้าในมาตรฐานการบัญชีใน
ระดบัปานกลาง 

นงลกัษณ์ พฒัน
บณัฑิต (2542) 

ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผล
ต่ อ ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
ส านัก ง านบัญ ชีของ
บริษทัและห้างหุ้นส่วน
จ า กั ด  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้ส านักงานบัญชีของ
บริษัทและห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และ ปัจจัยทางวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของส านกังานบญัชี 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แนวโนม้ในการเลือกใช้
บริการส านกังานบญัชี 

พบว่า ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเ ลือกใช้
ส านักงานบัญชีส านักงานบัญชี ท่ี มี
ความส าคัญมากท่ีสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ การให้ค  าปรึกษาดา้นภาษีอากร 
ความรวด เ ร็ วตรง ต่อ เวลาในการ
ใหบ้ริการ การใหค้  าปรึกษาเร่ือง 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน วตัถุประสงค์ของงานวจัิย ตัวแปรทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
    หลักการบัญชีและระบบบัญชี ความ

เป็นระบบในการท างานของส านกังาน
และคุณภาพของการใหบ้ริการ 

บุญยงั สหเทวสุ
คนธ์. (2554) 

การป ฏิบั ติต ามหลัก
จรรยาบรรณของ 

เพื่อศึกษาการปฏิบติัตามหลกั
จรรยาบรรณของส านกังาน 

ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดธุรกิจ รูปแบบ
ธุรกิจ ระยะเวลาด าเนินงาน ตวัแปรตาม  

การปฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณของ
ส านกังานบญัชีในภาพรวมอยูใ่น ระดบั 

 ส านักงานบญัชีในเขต
กรุงเทพหมานครและ
ปริมณฑล 

บญัชี 
และเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติั
ตามหลักจรรยาบรรณของ
ส านกังานบญัชีท่ีมีขนาดธุรกิจ 
รูปแบบธุรกิจ  และระยะเวลา
ด าเนินงานแตกต่างกนั 

ไ ด้ แ ก่  ร ะ ดั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
จรรยาบรรณของ ส านกังานบญัชี   

มากท่ี สุด ซ่ึ งส านักงานบัญชี มีการ
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ เ ร่ือง
ส านกังานบญัชีตอ้งไม่ ปฏิบติัให้เส่ือม
เสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพในด้านการ
จัดท าบัญชีมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก 
และหลัก จรรยาบรรณท่ีส านักงาน
บญัชีมีการปฏิบติัมากอนัดบัสุดทา้ย 

ผุ ส ดี  ชุ่ ม ด ว ง 
(2550) 

ความรู้ความเข้าใจใน
การจดัท าบญัชีของผูท้  า 

เพื่อศึกษาให้ทราบถึงความรู้
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของผูท้  า 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของบุคคล 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัญหาของนกับญัชี 

พบว่า นักบญัชีส่วนใหญ่มีความรู้และ
ความเขา้ในมาตรฐานการบญัชีใน 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน วตัถุประสงค์ของงานวจัิย ตัวแปรทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
 บัญ ชี ส า ห รั บ ธุ ร กิ จ

อสังหาริมทรัพย์บ้าน
จั ด ส ร ร  ใ น จั ง ห วัด
เชียงใหม่ 

บัญชี และเพื่อเป็นข้อมูลใน
ก า ร พัฒ น า นั ก บัญ ชี ใ ห้ มี
คุณภาพในการน าเสนอขอ้มูล
งบการเงินต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 ระดบัปานกลาง และเป็นความเขา้ใจใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ีไม่มีการ
ปรับปรุง ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีบาง
ฉบับยากแก่การตีความและน ามา
ปฏิบติั จึงท าใหเ้กิดปัญหาแก่ธุรกิจมาก 

พิลาวรรณ สุข
โข (2557) 

ปั จ จัย ท่ี มี ผ ล ต่ อก า ร
เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร
ส านัก ง านบัญ ชีของ
ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
จงัหวดันครปฐม 

ศึ กษ า ปั จจัย ที มี ผล ต่อก า ร
เลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี
ของผูป้ระกอบการในจงัหวดั
นครปฐม 

ตัวแปรต้น  ได้แ ก่  ปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจยัมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการ 
ตวัแปรตาม ได้แก่ การตัดสินเลือกใช้
บริการส านกังานบญัชี 

จากการศึกษาพบว่าปัจจยัทีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการส านักงานบญัชีคือการ
ใหค้  าปรึกษาดา้นภาษี 

ภู ริชญา ตาวิญ
โน. (2555). 

ปั ญ ห า ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพส านกังานบญัชี
ในจงัหวดันครปฐม 

ศึ ก ษ า ปั ญ ห า ก า ร พัฒ น า
คุณภาพส านักงานบัญชีใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของบุคคล 
ขอ้มูลทัว่ไปของส านกังานบญัชี 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัญหาการพฒันา 

ปัญหาด้ า นความ รับผิ ดชอบของ
ผู ้บ ริหารส านักงานบัญชีควรมีการ
ก าหนดคุณภาพเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน วตัถุประสงค์ของงานวจัิย ตัวแปรทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
   คุณภาพส านกังานบญัชี และประกาศนโยบายอยา่งเป็นทางการ 
ยุพ า  ย ะ ใจมั่น
(2551) 
 

ของนักบัญชีคุณภาพ
รายงานการ เ งินของ
วิสาหกิจขนาดกลาง
แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม ใ น
อ า เภอเมือง เ ชียงราย
ของนักบัญชีคุณภาพ
รายงานการ เ งินของ
วิสาหกิจขนาดกลาง
แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม ใ น
อ าเภอเมืองเชียงราย 

เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พัน ธ์
ระหว่างความเป็นมืออาชีพ
ข อ ง นั ก บัญ ชี กั บ คุ ณ ภ า พ
รายงานการเงินของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
อ าเภอ เชียงราย 
 

ตวัแปรตน้ ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพของ
นกับญัชี 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คุณภาพรายงานทางการ
เงิน 
 
 

พบวา่ความเป็นมืออาชีพของนกับญัชีมี
ความสัมพันธ์กับ คุณภาพรายงาน
การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และพนักงานบัญชีของ
กิจการมีทกัษะและมีความรู้ทางวิชีพ
โดยรวมในระดบัมาก 
 

รั ช นี  แ ส ง ศิ ริ 
(2544) 
 

ความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ทางการ
บัญชีของผู ้ประกอบ
วชิาชีพการบญัชีในเขต 

เพื่อศึกษาถึงความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในการ
พัฒนาความรู้ทางการบัญชี 
ปัญหา และสานภาพของการ 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการน า
ความรู้ทางการบัญชีไปใช้ในการท างาน 
ความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางการ 

พบว่าผู ้ประกอบการและนักบัญชีมี
ความตอ้งการพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัมาตรฐานการบญัชี 

DPU



33 

 
 

33 
ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน วตัถุประสงค์ของงานวจัิย ตัวแปรทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
 อ า เภอ เ มือง  จังหวัด

ล าปาง 
พัฒ น า ด้ า น วิ ช า ชี พ บัญ ชี
ปัจจุบนัของผูป้ระกอบวิชาชีพ
ในเขตอ า เภอเ มือง  จังหวัด
ล าปาง 

บญัชี ปัญหาการพฒันาความรู้ทางการบญัชี  

ลัดดา หิรัญยวา  
(2555). 

นักการบัญชีไทยกับ
ความพร้อมในการใช้
มาตรฐานการบญัชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุ่ม
เศรษฐกิจอาเซียน 

เพื่อศึกษาความพร้อมของนัก
บญัชีไทยในการใช้มาตรฐาน
การบญัชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุ่มอาเซียน 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของบุคคล 
ตั ว แ ป ร ต า ม  ไ ด้ แ ก่  ด้ า น ค ว า ม รู้
ความสามารถ ด้านทกัษะ ด้านมาตรฐาน
การบญัชี 

นักการบญัชีไทยมีความพร้อมในการ
ใชม้าตรฐานการบญัชีไทย อยูใ่นระดบั
มาก พิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ความรู้ความสามารถ ด้านทกัษะ และ
ดา้นมาตรฐานการบญัชี 

วญัเพ็ญ สายชล. 
(2549) 

ความรู้ความเขา้ใจใน เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ
ใ น ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น ก า ร
ปฏิบติัการ 

 ความรู้ความสามารถ หมายถึง ตวัแปร
อิสระ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของบุคคล 

สามล เซ่ียงฉิน 
(2552) 
 

ปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการ
เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร
ส านกังานบญัชีในการ 

ศึกษาปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี 
รวมถึงพฤติกรรมการเลือกใช ้

ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยองค์กร ปัจจยัทางการตลาดบริการ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การเลือกใชบ้ริการ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ส านักงาน
บญัชี คือการใหค้  าปรึกษาดา้นภาษี 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน วตัถุประสงค์ของงานวจัิย ตัวแปรทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
 จดัท าบญัชีของธุรกิจใน

เ ข ต ร า ช เ ท ว ี
กรุงเทพมหานคร 

บริการและปัญหาท่ีเก่ียวกับ
การใช้บริการส านักงานบญัชี
ขอ ง ธุ ร กิ จ ใน เ ขตร าช เทว ี
กรุงเทพมหานคร 

ส านกังานบญัชี  

เสาวลักษณ์ หนู
สุวรรณ (2544) 

ศึกษาเร่ืองทศันคติของ
ผูป้ระกอบวิชาชีพการ
บญัชีในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อ
พระราชบัญญัติก า ร
บญัชี พ.ศ.2543 

เ พื่ อ ศึ ก ษ า ทั ศ น ค ติ ข อ ง ผู ้
ประกอบวิชาชีพการบัญชีใน
เ ข ต อ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด
เชียงใหม ่

ตวัแปรตน้ คือ ขอ้มูลทัว่ไปของบุคคล 
ตัวแปรตาม คือ ความ รู้ความเข้าใจที
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 
การแสดงทศันะคติท่ีมีต่อพระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ.2543 

ผลการศึกษาทศันคติด้านความรู้ความ
เข้าใจทั้ง 5 กลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจ
ค่อนขา้งดี แต่ขาดความรู้เร่ืองโทษของ
การไม่จัดทางบการเงินและยื่น งบ
การเงินภายในก าหนด และเร่ืองการ
ย ก เ ว้น ใ ห้ ธุ ร กิ จ ท่ี มี ขน า ด ต า ม ท่ี
กฎกระทรวงก าหนดไม่ต้องรับการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทัศนคติด้าน
ความรู้สึกผูป้ระกอบวิชาชีพการบญัชี
ส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยวา่พ.ร.บ.มีผลทา 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน วตัถุประสงค์ของงานวจัิย ตัวแปรทีใ่ช้ ผลการศึกษา 

 

   ใหก้ารจดัทาบญัชีมีความถูกตอ้งและ
โปร่งใส แต่เห็นดว้ยเร่ืองคุณวฒิุ
การศึกษาของผูท้าบญัชีตามประกาศ
กรมทะเบียนการคา้ ทศันคติดา้น 
พฤติกรรมส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นดว้ย
เก่ียวกบัขอ้ก าหนดบางประการ 

อุเทน เลาน าทา
(2547) 

การศึกษาเปรียบเทียบ
ขอ้บงัคบัส าหรับนกั
วชิาชีพบญัชีระหวา่ง
ประเทศไทย ประเทศ
มาเลเซียและประเทศ
เวยีดนาม 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ขอ้บงัคบัส าหรับนกัวชิาชีพ
บญัชีระหวา่งประเทศไทย 
ประเทศมาเลเซียและประเทศ
เวยีดนาม   

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการ
ประกอบวชิาชีพบญัชีประเทศไทย 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คุณสมบติัของนกั
วชิาชีพบญัชี 

พบวา่ ประเทศมาเลเซียมีการพฒันาการ
ทางดา้นบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้บงัคบั
กบันกัวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดไวล้ ้าหนา้
กวา่ประเทศไทยและเวยีดนาม ประเทศ
มาเลเซียไดบ้งัคบัใหน้กัวชิาชีพบญัชี
ตอ้งเป็นสมาชิกกบัสถาบนัวชิาชีพ 
ในขณะท่ีประเทศไทยและเวียดนามไม่
มีขอ้ก าหนดน้ี 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษา องค์ประกอบของส านักงานบญัชี ท่ีผูป้ระกอบการ 

SME  เลือกใชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบส ารวจ (Survery Research) 
เพื่อใหก้ารด าเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่าง 
ๆดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. การสร้างเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1  ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือผูป้ระกอบการธุรกิจ SME บริษทัและห้างหุ้นส่วน
จ ากดั ท่ีข้ึนทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และมีสถานประกอบการอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
(ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(สสว.) “รายช่ือนิติบุคคลจดัตั้งใหม่” ขอ้มูล
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ) โดยมีผูป้ระกอบการธุรกิจ SME  ท่ีข้ึนทะเบียนทั้งปี 2557  
จ  านวน 21,121แห่ง แสดงรายละเอียดแบ่งตามเขตต่างๆ ของกรุงเทพตามตารางท่ี 3.1 ดงัน้ี 
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ตารางที ่3.1  ประชากร 
 

ล าดบั รายช่ือเขต จ านวนนิติบุคคลธุรกิจ SME (แห่ง) 
1 คลองเตย 572 
2 คลองสาน 211 
3 คลองสามวา 658 
4 คนันายาว 310 
5 จตุจกัร 766 
6 จอมทอง 262 
7 ดอนเมือง 363 
8 ดินแดง 348 
9 ดุสิต 126 
10 ตล่ิงชนั 2 
11 ทววีฒันา 530 
12 ทุ่งครุ 316 
13 ธนบุรี 133 
14 บางกอกนอ้ย 186 
15 บางกอกใหญ่ 86 
16 บางกะปิ 747 
17 บางขนุเทียน 571 
18 บางเขน 759 
19 บางคอแหลม 218 
20 บางแค 459 
21 บางซ่ือ 215 
22 บางนา 413 

 
 
 

DPU



38 

  

ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

ล าดบั รายช่ือเขต จ านวนนิติบุคคลธุรกิจ SME (แห่ง) 
23 บางบอน 365 
24 บางพลดั 231 
25 บางรัก 682 
26 บ่ึงกุ่ม 755 
30 พญาไท 250 
31 พระโขนง 330 
32 พระนคร 112 
33 ภาษีเจริญ 269 
34 มีนบุรี 457 
35 ยานนาวา 355 
36 ราชเทว ี 287 
37 ราษฎร์บูรณะ 144 
38 ลาดกระบงั 465 
39 ลาดพร้าว 669 
40 วงัทองหลาง 807 
41 วฒันา 1120 
42 สวนหลวง 623 
43 สะพานสูง 673 
44 สัมพนัธ์วงศ ์ 85 
45 สาทร 448 
46 สายไหม 620 
47 หนองแขม 313 
48 หนองจอก 232 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

ล าดบั รายช่ือเขต จ านวนนิติบุคคลธุรกิจ SME (แห่ง) 
49 หลกัส่ี 337 
50 หว้ยขวาง 785 

รวม 21,121 
 

3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง ในการพิจารณาเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร จ านวน 21,121 แห่งโดย
ผูว้จิยั จะศึกษากลุ่มตวัอยา่งจากผูป้ระกอบธุรกิจ SME ในเขตกรุงเทพมหานคร การค านวณหาขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความผิดพลาดไม่เกิน 0.05 โดยไดใ้ช้
วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากสูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่างของทาโร ยามาเน (Taro Yammane, 
2541) ขนาดของตวัอยา่งค านวณไดจ้ากสูตร ดงัต่อไปน้ี 

   𝑛 =
𝑁

1+𝑁(𝑒)2 

 โดยท่ี      n =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = ขนาดของกลุ่มประชากร 
   e  =  ค่าความคลาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่ง 
(ในการวจิยัคร้ังน้ีก าหนดระดบัความเช่ือมนั ใหเ้ท่ากบั 95% ค่าความคลาดเคล่ือนมีค่าเท่ากบั 0.05 ) 
 แทนค่า 

   𝑛 =  
21,121

1+21,121(0.05)2 

 

   𝑛 =  
21,121

53.80
 

 

   𝑛  =    392.58≈393 
จากการใชสู้ตร Yamane ผลค านวณไดผ้ลลพัธ์ คือ 392.58 ดงันั้นจ านวนประชากรท่ีใช้

ในการวจิยัในคร้ังน้ีจ  านวน 393 แห่ง แต่เน่ืองจากดว้ยเป็นการสอบถามตรงกบักลุ่มของผูบ้ริหาร ซ่ึง
เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ในระดบัผูบ้ริหารภาระงานรัดตวั อาจส่งผลให้อตัราตอบกลบัของแบบสอบถาม
อยู่ในระดบัต ่า เพื่อให้อตัราตอบกลบัใกลเ้คียงกบัขนาดตวัอย่างมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการจดัส่ง

DPU



40 

  

แบบสอบถามทางไปรษณียด์ว้ยวธีิการลงทะเบียนใหท้างบริษทั  จ  านวน 1,000  ชุด เน่ืองจากหากส่ง
ตามขนาดตวัอยา่งพอดีอาจจะเส่ียงท่ีจะไดรั้บการตอบกลบัมาต ่าหรือไม่ไดรั้บการตอบกลบัเลย ใน
การส่งคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้นบซองจดหมายท่ีจ่าหนา้ซองถึงผูว้ิจยัพร้อมติดแสตมป์เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่ง
ตอบกลบัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือ แบบสอบถาม จากงานวิจยัของ สุกญัญา จนัทรประภาพ
(2542, น.85) ซ่ึงน ามาปรับปรุงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดป้รับปรุงข้ึน
โดยการตั้งค  าถามจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อความเหมาะสม
กบัการศึกษาถึงองค์ประกอบของส านกังานบญัชี ท่ีผูป้ระกอบการ SME เลือกใช้บริการ ในเขต
กรุงเทพมหานครเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะตามวตัถุประสงค์ท่ีผูศึ้กษาได้
ท าการศึกษา โดยไดแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ได้แก่ ประเภทนิติบุคคล ต าแหน่ง 
ลกัษณะของธุรกิจ ระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการ จ านวนพนกังานของกิจการ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั องคป์ระกอบของส านกังานบญัชี ท่ีผูป้ระกอบการ 
SME  เลือกใชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประกอบไปดว้ยค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
ส านกังานบญัชีท่ีผูป้ระกอบการSMEเลือกใชบ้ริการ ลกัษณะความตอ้งการในส านกังานบญัชี 

ลกัษณะการให้บริการ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีให้เลือกตอบประกอบดว้ยค าตอบ ใน
การแบ่งระดบัคะแนนแบบ Rating Scale ของ Likert มี 5 ระดบัความส าคญั คือ ตอ้งการมากท่ีสุด 
ตอ้งการมาก ตอ้งการปานกลาง ตอ้งการน้อย ตอ้งการน้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์ การให้คะแนนแต่ละ
ระดบั ดงัน้ี 
  ระดบัความส าคญั          คะแนน 
  ตอ้งการมากท่ีสุด   5 
  ตอ้งการมาก    4 
  ตอ้งการปานกลาง   3 
  ตอ้งการนอ้ย    2 
  ไม่ตอ้งการ    1 

และไดก้ าหนดคะแนนตามระดบัความส าคญัเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
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  ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00  จดัอยูใ่นระดบั  ส าคญัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20  จดัอยูใ่นระดบั  ส าคญัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40  จดัอยูใ่นระดบั  ส าคญัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  จดัอยูใ่นระดบั  ส าคญันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  จดัอยูใ่นระดบั  ไม่ส าคญั 
 
3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองประเด็นท่ีศึกษา 
2. สร้างแบบสอบถาม 
3. เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตอ้งเพื่อแกไ้ขในงานวิจยั และเม่ือเสนอ

แลว้ มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม คือใหน้ า IES 2 เขา้มาปรับใชใ้หเ้หมาะสม 
4. เสนอผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาถึงความถูกตอ้งความเท่ียงตรงของค าถามแต่ละขอ้ 
5. น าผลของการพิจารณามาปรับปรุงขอ้ค าถามใหเ้หมาะสม 
6. ด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 1,000 ตวัอย่าง โดยเก็บตาม

หลกัความสะดวกซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีตอบกลบั 449 ฉบบั เป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้งส้ิน 
402 ฉบบั และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม SPSS วเิคราะห์ขอ้มูล 

7.  วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึงมาจากการเก็บขอ้มูลจากการศึกษา
คน้ควา้ทางเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกส านกังานบญัชีของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัความคาดหวงัท่ีมีต่อส านกังานบญัชี 
  
3.4  ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่ง วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 
วนัท่ี 15 มีนาคม 2558 
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3.5  การจัดท าข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยในการประมวลผลทาง

สถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า
สัมประสิทธ์ิความแปรผนั (Coefficient Variation: C.V.) และสรุปขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) ในการศึกษาเร่ืององค์ประกอบของส านกังานบญัชี ท่ีผูป้ระกอบการ SME  เลือกใช้
บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ ประเภทนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน 

การช าระทุนจดทะเบียน ลกัษณะของธุรกิจ ระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการ จ านวนพนกังาน
ของกิจการ เลือกใช้การวิเคราะห์โดยการแสดงจ านวน ร้อยละ ( Percentage) เพื่อให้ทราบถึง
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและกิจการ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ส านักงานบญัชีของผู ้
ประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วยองค์ประกอบของส านักงานบัญชีท่ี
ผูป้ระกอบการ SME เลือกใชบ้ริการโดยการแสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัความต้องการในรูปแบบบริการของ
ส านกังานบญัชีท่ีกิจการตอ้งการมากท่ีสุด 

1.ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมแบบสอบถามจะท าให้ทราบถึงประเด็นท่ีส าคญั
ของงานวจิยั หลงัจากไดร้วบรวมขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลออกมา  

2.ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจดักลุ่มปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกส านักงานบญัชีของ
ผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงข้อมูลท่ีได้นั้นผูว้ิจยัจะน าไปใช้ในการปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานของส านกังานบญัชีและในอนาคตอาจใชเ้ป็นขอ้มูลศึกษาต่อไปในงานวจิยัอ่ืน 

3. การทดสอบความเช่ือถือได้ของแบบทดสอบท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือวดัค่าตัวแปร
แบบสอบถามชนิดประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช ้Cronbach’s Alpha ค่าความเช่ือถือไดต้อ้ง
มากกวา่ 0.6 จึงจะถือวา่มีความเช่ือถือได ้(Gliem and Gliem, 2003) 
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เกณฑก์ารแปลผลความเช่ือมัน่มีดงัน้ี (เกียรติสุด ศรีสุข, 2552, น.144) 
0.00 – 0.20   ความเช่ือมัน่ต ่ามาก/ไม่มีเลย 
0.21 – 0.40   ความเช่ือมัน่ต ่า 
0.41 – 0.70   ความเช่ือมัน่ปานกลาง 
0.71 – 1.00   ความเช่ือมัน่สูง  
4.ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั(Factor analysis) เพื่อสกดัปัจจยัและเลือกค่า Loading    

ท่ีมีค่ามากท่ีสุดอยู่ในแต่ละปัจจัย ซ่ึงค่า Loading ท่ีเลือกจะต้องมีค่ามากกว่า 0.3 ข้ึนไป                    
(รสริน ศรีริกานนท,์ 2550) 
 
 
DPU



 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาเร่ือง “องค์ประกอบของส านกังานบญัชี ท่ีผูป้ระกอบการ SME เลือกใช้

บริการในเขตกรุงเทพมหานคร”  โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ซ่ึงไดรั้บการตอบกลบัจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 402 ราย จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 1,000 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 40.2 โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามรูปแบบของเคร่ืองมือท่ีใชว้เิคราะห์ ดงัน้ี 

4.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
4.2  การวเิคราะห์องคป์ระกอบเทคนิคการวเิคราะห์ปัจจยั(Factor Analysis) 

 
4.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

อธิบายผลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของส านกังานบญัชี จากค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)  ส่วนองคป์ระกอบของส านกังานบญัชี ท่ีผูป้ระกอบการ SME เลือกใชบ้ริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร อธิบายผลจากค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ดงัน้ี 

4.1.1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณสมบติัของส านกังานบญัชี 
จากการศึกษาข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณสมบติัของส านักงานบญัชี ท่ีน ามาใช้ในการ

วิเคราะห์ ได้อธิบายลักษณะคุณสมบัติของส านักงานบัญชีในรูปแบบอัตราส่วนหรือร้อยละ
ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่4.1 ประเภทนิติบุคคลท่ีใชบ้ริการส านกังานบญัชี 
 

จากภาพท่ี 4.1 การศึกษาประเภทนิติบุคคลท่ีใชบ้ริการส านกังานบญัชี พบวา่ประเภท
นิติบุคคลท่ีใช้บริการส านกังานบญัชีในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากดั มีจ  านวน 253ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 62.9มากท่ีสุดและประเภทนิติบุคคลท่ีใช้บริการส านกังานบัญชีในรูปแบบบริษทัจ ากดั มี
จ านวน 149ราย หรือร้อยละ 36.9 
 

 
 

ภาพที ่4.2 ต าแหน่งท่ีใชบ้ริการจดัท าบญัชีในส านกังานบญัชี 
 

จากภาพท่ี 4.2 การศึกษาต าแหน่งท่ีใชบ้ริการจดัท าบญัชีในส านกังานบญัชีของผูต้อบ
แบบสอบถามพบว่าต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปมีจ านวน 163 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 40.5 มากท่ีสุด 
รองลงมา หุ้นส่วนผูจ้ดัการมีจ านวน 141 หรือคิดเป็นร้อยละ 35.1 กรรมการผูจ้ดัการมีจ านวน 63 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 15.7 และอ่ืนๆมีจ านวน 35 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดบั 
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ภาพที ่4.3 ลกัษณะของธุรกิจท่ีใชบ้ริการส านกังานบญัชี 
 

จากภาพท่ี 4.3 การศึกษาของธุรกิจท่ีใชบ้ริการส านกังานบญัชีของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบวา่ลกัษณะธุรกิจพาณิชยกรรมมีจ านวน 152 ราย หรือคิดร้อยละ 37.8 มากท่ีสุด รองลงมา ธุรกิจ
การให้บริการมีจ านวน 135 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 33.6 ธุรกิจอุตสาหกรรมมีจ านวน 109 หรือคิด
เป็นร้อยละ 27.1 และ อ่ืนๆ มีจ านวน 6 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 

 
 

ภาพที ่4.4 ระยะเวลาการด าเนินงานของธุรกิจท่ีใชบ้ริการส านกังานบญัชี 
 

จากภาพท่ี 4.4 การศึกษาระยะเวลาการด าเนินงานของธุรกิจท่ีใชบ้ริการส านกังานบญัชี
ของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่  ระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจ 1 –5 ปี จ  านวน 210 ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ 52.2 มากท่ีสุด รองลงมา ระยะเวลาการด าเนินงานของธุรกิจ 5 – 10 ปี จ  านวน 160 
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ราย คิดเป็นร้อยละ 39.8 ระยะเวลาการด าเนินงานของธุรกิจต ่ากวา่ 1 ปี จ  านวน 30 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.5 และระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจ มากกวา่ 10 ปี มีจ  านวน 2 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 
 

 
 

ภาพที ่4.5 จ  านวนพนกังานของผูป้ระกอบการ SME ท่ีเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี 
จากภาพท่ี 4.5 การศึกษาจ านวนพนกังานของผูป้ระกอบการ SME ท่ีเลือกใช้บริการ

ส านกังานบญัชีของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ จ  านวนพนกังานต ่ากวา่ 20 คน จ านวน 221 ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ 55.5 มากท่ีสุด รองลงมา จ านวนพนกังาน 21 – 50 คน จ านวน 133ราย คิดเป็นร้อยละ 
33.1จ านวนพนกังาน 51 – 100 คน จ านวน 46 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 11.4 และ จ านวนพนกังาน 
มากกวา่ 100 คน มีจ านวน 2 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.1 ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารส านกังานบญัชี 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารส านักงานบัญชี 
Mea

n 
(�̅�) 

Std. 
Deviation 

(σ) 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

ควรมีการก าหนดนโยบายคุณภาพเป็นลายลกัษณ์อกัษร
และ ประกาศนโยบายดงักล่าวอยา่งเป็นทางการ 

4.71 .628 มากท่ีสุด 

ควรมีการจัดท าแผนธุรกิจท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
คุณภาพ 

4.97 .177 มากท่ีสุด 

ควร มีความ รู้ความ เข้า ใจ ถึงหลัก ส าคัญในการ
ด าเนินการตามมาตรฐานบัญชี  จรรยาบรรณ ความ
ตอ้งการของลูกคา้ กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.94 .294 มากท่ีสุด 

ควรมีการแสดงหลักฐานการติดตามตรวจสอบการ
ด า เนินงาน ภายในส านักงานบัญชีว่า เป็นไปตาม
แนวทางนโยบายท่ีก าหนด 

4.96 .214 มากท่ีสุด 

ควรมีการวางแผนดา้นทรัพยากรและให้การสนบัสนุน 
จดัสรรอยา่งเพียงพอ 

4.94 .325 มากท่ีสุด 

ควรมีการหาช่องทางเพื่อให้ทราบความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

4.92 .304 มากท่ีสุด 

ควรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายมาตรฐานการบญัชี จรรยาบรรณและปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

4.94 .257 มากท่ีสุด 

ควรมีการจดัท าแผนธุรกิจและแผนการเงินประจ าปีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

4.93 .315 มากท่ีสุด 

ควรมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ี 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและการส่ือสารใหท้ราบ 

4.94 .248 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารส านักงานบัญชี 
Mean 
(�̅�) 

Std. 
Deviation 

(σ) 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

ควรมีการทบทวนการบริหารงานของส านกังานบญัชี
อย่างสม ่าเสมอ  และการเก็บหลักฐานบนัทึกผลของ
การทบทวน 

4.93 .274 มากท่ีสุด 

ควรมีการให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในดา้นการก ากบั
ดูแลและการเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
จากภาครัฐสู่ลูกคา้ 

4.92 .275 มากท่ีสุด 

 
จากตาราง 4.1 ดา้นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารของส านกังานบญัชี พบว่าค่าเฉล่ีย

ทางดา้นการจดัท าแผนธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายคุณภาพ ( X = 4.97) รองลงมาดา้นการแสดง
หลักฐานการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ภายในส านักงานบัญชีว่าเป็นไปตามแนวทาง
นโยบายท่ีก าหนด  ( X = 4.96) ด้านความรู้ความเข้าใจถึงหลักส าคัญในการด าเนินการตาม
มาตรฐานบญัชี  จรรยาบรรณ ความตอ้งการของลูกคา้ กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นการ
วางแผนดา้นทรัพยากรและให้การสนบัสนุน จดัสรรอย่างเพียงพอ ดา้นการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายมาตรฐานการบญัชี จรรยาบรรณและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบ
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง และดา้นการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้หน้าท่ี ( X = 4.94) ดา้น
การจัดท าแผนธุรกิจและแผนการเงินประจ าปีเป็นลายลักษณ์อกัษร และด้านการทบทวนการ
บริหารงานของส านกังานบญัชีอย่างสม ่าเสมอ  และการเก็บหลกัฐานบนัทึกผลของการทบทวน        
( X = 4.93) ดา้นการหาช่องทางเพื่อให้ทราบความตอ้งการของลูกคา้และดา้นการให้ความร่วมมือ
กบัภาครัฐในดา้นการก ากบัดูแลและการเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์จากภาครัฐสู่ลูกคา้     
( X = 4.92) และการก าหนดนโยบายคุณภาพเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ ประกาศนโยบายดงักล่าว
อยา่งเป็นทางการ ( X = 4.91) มีผลกระทบต่อความตอ้งการมากท่ีสุดตามล าดบั 
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ตารางที ่4.2 ขอ้ก าหนดทางดา้นจรรยาบรรณของส านกังานบญัชี 
 

ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี 
Mean 
(�̅�) 

Std. 
Deviation 

(σ) 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

ควรมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
เป็นปัจจุบันสะท้อน ภาพท่ีแท้จริงภายในเวลาท่ี
เหมาะสม ไม่ปกปิดขอ้เท็จจริงหรือบิดเบือนความเป็น
จริงอนัเป็นสาระส าคญั 

4.90 .383 มากท่ีสุด 

ควรมีการใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบติังาน โดยปราศจาก
ความมีอคติและความล าเอียง 

4.94 .257 มากท่ีสุด 

ควรมีการประพฤติตรง จริงใจ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง 
ปฏิบัติงานตรง ตามความเป็นจริงและซ่ือตรงต่อ
วชิาชีพในดา้นการจดัท าบญัชี 

4.94 .262 มากท่ีสุด 

ควรมีการปฏิบัติงานซ่ึงผู ้ท  าบัญชีต้องใช้ความ รู้
ความสามารถและความช านาญในวิชาชีพด้านการ
จดัท าบญัชี 

4.97 1.440 มากท่ีสุด 

ควรมีการวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวม
ขอ้มูลและหลกัฐานใหเ้พียงพอในการปฏิบติังาน 

4.89 .356 มากท่ีสุด 

ควรมีการศึกษาหาความรู้ เพิ่ม เ ติมอย่างต่อเ น่ือง
ตลอดเวลาท่ี ประกอบวชิาชีพในดา้นการจดัท าบญัชี 

4.94 .262 มากท่ีสุด 

ควรมีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบติัโดยตอ้งไม่ละ
ทิ้งงานท่ีใหบ้ริการ โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

4.90 .324 มากท่ีสุด 

ควรมีการเก็บความลับของลูกค้า โดยจะต้องไม่น า
ขอ้มูลซ่ึงถือเป็นความลบัของกิจการไปเปิดเผย 

4.89 .353 มากท่ีสุด 

ควรมีความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้น ผู ้เป็นหุ่นส่วน 
บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีส านักงานบัญชีเป็นผู ้ปฏิบัติ
หนา้ท่ีให ้

4.87 .369 มากท่ีสุด 

ควรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเพื่อรักษา
ช่ือเสียงแห่งวชิาชีพ 

4.93 .251 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.2 ดา้นขอ้ก าหนดทางดา้นจรรยาบรรณของส านกังานบญัชีพบวา่ค่าเฉล่ีย
ทางดา้นการปฏิบติังานซ่ึงผูท้  าบญัชีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและความช านาญในวิชาชีพดา้นการ
จดัท าบญัชี ( X = 4.97) รองลงมาดา้นการใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบติังาน โดยปราศจากความมีอคติ
และความล าเอียง ดา้นการประพฤติตรง จริงใจ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบติังานตรง ตามความ
เป็นจริงและซ่ือตรงต่อวิชาชีพในด้านการจดัท าบญัชี และด้านการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ี ประกอบวิชาชีพในด้านการจดัท าบญัชี ( X = 4.94) ด้านการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบเพื่อรักษาช่ือเสียงแห่งวิชาชีพ ( X = 4.93) ด้านการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกต้อง 
ครบถว้น เพียงพอ เป็นปัจจุบนัสะทอ้น ภาพท่ีแทจ้ริงภายในเวลาท่ีเหมาะสม ไม่ปกปิดขอ้เท็จจริง
หรือบิดเบือนความเป็นจริงอนัเป็นสาระส าคญั และดา้นความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบติัโดยตอ้งไม่
ละทิ้งงานท่ีให้บริการ โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ( X = 4.90) ดา้นการวางแผนและควบคุมงานจน
สามารถรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานให้เพียงพอในการปฏิบติังาน และดา้นการเก็บความลบัของ
ลูกคา้ โดยจะตอ้งไม่น าขอ้มูลซ่ึงถือเป็นความลบัของกิจการไปเปิดเผย ( X = 4.89) และความ
รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ่นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีส านกังานบญัชีเป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีให ้    
( X = 4.87) มีผลกระทบต่อความตอ้งการมากท่ีสุดตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.3 กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของส านกังานบญัชี 
 

กระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบัลูกค้าของส านักงานบัญชี 
Mean 
(�̅�) 

Std. 
Deviation 

(σ) 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

ควรมีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคิดค่าธรรมเนียม 4.85 .455 มากท่ีสุด 

ควรมีการจดัท าสัญญาจา้งใหช้ดัเจน 4.88 .413 มากท่ีสุด 

ควรมีการก าหนดระยะเวลาและการเก็บค่าธรรมเนียม 4.94 .297 มากท่ีสุด 

ควรมีการออกหลกัฐานการรับเงิน 4.93 .345 มากท่ีสุด 

ควรมีการด าเนินการน าส่งภาษีและเงินสมทบอ่ืน ๆ 
แทนลูกคา้ 

4.94 .272 มากท่ีสุด 

ควรมีการส่งมอบและรับมอบเอกสารจากลูกคา้ 4.99 .099 มากท่ีสุด 

  
 จากตารางท่ี 4.3 ดา้นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของส านกังานบญัชีพบวา่ค่าเฉล่ีย 
ทางด้านการการส่งมอบและรับมอบเอกสารจากลูกคา้ ( X = 4.99) รองลงมาด้านการก าหนด
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ระยะเวลาและการเก็บค่าธรรมเนียม และดา้นการด าเนินการน าส่งภาษีและเงินสมทบอ่ืน ๆ แทน
ลูกคา้  ( X = 4.94) ดา้นการออกหลกัฐานการรับเงิน ( X = 4.93) ดา้นการจดัท าสัญญาจา้งให้ชดัเจน                   
( X = 4.88) และดา้นการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม ( X = 4.85) มีผลกระทบต่อ
ความตอ้งการมากท่ีสุดตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4 การจดัการทรัพยากรของส านกังานบญัชี 
 

การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี 
Mean 
(�̅�) 

Std. 
Deviation 

(σ) 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความคิดส าคัญ 

ควรมีการดูแลสถานท่ีใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 4.98 .193 มากท่ีสุด 

ควรมีความรู้ความเขา้ใจของบุคคลากรท่ีปฏิบติังาน 4.97 .281 มากท่ีสุด 

ควรมีคุณสมบติัของผูท้  าบญัชีตามพระราชบญัญติัการ
บญัชี 

4.97 .215 มากท่ีสุด 

ควรมีการควบคุมดูแลบุคคลากรบรรจุใหม่หรือยา้ย
งาน 

4.97 .216 มากท่ีสุด 

ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรในส านักงานบัญชีตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

4.97 .178 มากท่ีสุด 

ควรมีการเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกค้า กฎหมาย และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4.98 .156 มากท่ีสุด 

ควรมีการควบคุมดูแลผูท้  าบัญชีภายนอก ในกรณีท่ี
ส านกังานบญัชีมีการใชบ้ริการ 

4.92 .368 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.4 ดา้นการจดัการทรัพยากรของส านกังานบญัชีพบวา่ค่าเฉล่ีย ทางดา้น

การดูแลสถานท่ีใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยและการเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง X = 4.98) รองลงมาทางดา้นความรู้ความ
เขา้ใจของบุคคลากรท่ีปฏิบติังาน ดา้นคุณสมบติัของผูท้  าบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชีดา้นการ
ควบคุมดูแลบุคคลากรบรรจุใหม่หรือยา้ยงานและการฝึกอบรมบุคลากรในส านักงานบญัชีตาม
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ข้อก าหนดของกฎหมาย ( X = 4.97) และด้านการควบคุมดูแลผูท้  าบัญชีภายนอก ในกรณีท่ี
ส านกังานบญัชีมีการใชบ้ริการ ( X = 4.92) มีผลกระทบต่อความตอ้งการมากท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.5 การปฏิบติังานของส านกังานบญัชี 
 

การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี 
Mean 
(�̅�) 

Std. 
Deviation 

(σ) 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

ควรมีการจัดท าบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

4.97 .197 มากท่ีสุด 

ควรมีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีและ
การใหผู้ท้  าบญัชีปฏิบติังานตามคู่มือ 

4.97 .170 มากท่ีสุด 

คว ร มี ก า ร ช้ี แ จ ง ให้ บุ ค ล า ก ร เ ข้ า ใ จ ชั ด เ จน ถึ ง
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 

4.95 .269 มากท่ีสุด 

ควรมีการก ากับดูแลความคืบหน้าของงานและคอย
แกไ้ขปัญหาต่าง 

4.96 .246 มากท่ีสุด 

ควรมีการแต่งตั้งและมอบหมายให้มีผูท้  าการทบทวน
ผลงานรวมทั้งปรับปรุงแก้ไข ก่อนส่งมอบงานให้แก่
ลูกคา้ 

4.95 .283 มากท่ีสุด 

ควรมีการท าบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
รวบรวม จดบันทึก จ าแนก สรุปผล และรายงาน
เหตุการณ์เก่ียวกบัการเงิน 

4.95 .283 มากท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 4.5 ดา้นการปฏิบติังานของส านกังานบญัชีพบวา่ค่าเฉล่ียทางดา้นการจดัท า

บญัชีให้ถูกตอ้งและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชี
และการใหผู้ท้  าบญัชีปฏิบติังานตามคู่มือ ( X = 4.97) รองลงมาทางดา้นการก ากบัดูแลความคืบหนา้
ของงานและคอยแก้ไขปัญหาต่าง ( X = 4.96) ด้านการช้ีแจงให้บุคลากรเข้าใจชัดเจนถึง
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามความจ าเป็น ดา้นการแต่งตั้งและมอบหมายให้มีผูท้  าการ
ทบทวนผลงานรวมทั้งปรับปรุงแกไ้ข ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกคา้และดา้นการท าบญัชีเป็นไปตาม
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มาตรฐานการบญัชี รวบรวม จดบนัทึก จ าแนก สรุปผล และรายงานเหตุการณ์เก่ียวกบัการเงิน( X = 
4.95)มีผลกระทบมากท่ีสุดตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.6 การติดตามตรวจสอบของส านกังานบญัชี 
 

การติดตามตรวจสอบของส านักงานบัญชี 
Mean 
(�̅�) 

Std. 
Deviation 

(σ) 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

ควรมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
ขอ้ก าหนดคุณภาพส านกังานบญัชี 

4.95 .299 มากท่ีสุด 

ควรมีการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจากการติดตาม 
ตรวจสอบ และหาแนวทางการแกไ้ข 

4.94 .281 มากท่ีสุด 

ควรมีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้ น ามา
วิเคราะห์หาสาเหตุ การปฏิบัติการแก้ไขและแจ้ง
กลบัไปยงัลูกคา้ 

4.95 .273 มากท่ีสุด 

ควรมีการบนัทึกผลการติดตาม ตรวจสอบและการเก็บ
รักษา 

4.95 .278 มากท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 4.6 ด้านการติดตามตรวจสอบของส านักงานบญัชีพบว่าค่าเฉล่ีย ด้าน

กระบวนการตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดคุณภาพส านกังานบญัชีกระบวนการรับเร่ือง
ร้องเรียนจากลูกคา้ น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ การปฏิบติัการแกไ้ขและแจง้กลบัไปยงัลูกคา้ และการ
บนัทึกผลการติดตาม ตรวจสอบและการเก็บรักษา ( X = 4.95) รองลงมาทางดา้นการวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางการแกไ้ข ( X = 4.94) มีผลกระทบต่อ
ความตอ้งการมากท่ีสุดตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7 การจดัการเอกสารของส านกังานบญัชี 
 

การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี 
Mean 
(�̅�) 

Std. 
Deviation 

(σ) 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

ควรมีการติดตามกฎหมายและข้อก าหนดให้เป็น
ปัจจุบนั 

4.93 .350 มากท่ีสุด 

ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลและเอกสารของลูกคา้ 4.96 .256 มากท่ีสุด 

ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4.97 .184 มากท่ีสุด 

ควรมีการจัดเก็บและรักษาเอกสารทางบัญชีตาม
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 

4.94 .355 มากท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 4.7 ด้านการจดัการเอกสารของส านักงานบญัชีพบว่าค่าเฉล่ียด้านการ

จดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( X = 4.97) รองลงมาทางด้านการจดัเก็บขอ้มูลและ
เอกสารของลูกคา้( X = 4.96) ดา้นการจดัเก็บและรักษาเอกสารทางบญัชีตามพระราชบญัญติัการ
บญัชี พ.ศ.2543          ( X = 4.94)ดา้นการติดตามกฎหมายและขอ้ก าหนดให้เป็นปัจจุบนั ( X = 
4.93) มีผลกระทบต่อความตอ้งการมากท่ีสุดตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.8 การบริการในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
 

การบริการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
Mean 
(�̅�) 

Std. 
Deviation 

(σ) 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

ควรมีการควบคุมพฤติกรรมผูใ้ห้บริการเพื่อให้เกิด
คุณภาพการใหบ้ริการ 

4.94 .315 มากท่ีสุด 

ควรมีความสอดคลอ้งกนัของความตอ้งการของลูกคา้
หรือผูรั้บบริการ 

4.95 .278 มากท่ีสุด 

ควรมีความสามารถในการให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ 

4.94 .317 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.8 ด้านการบริการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าของ
ส านักงานบัญชีพบว่าค่าเฉล่ียทางด้านความสอดคล้องกันของความต้องการของลูกค้าหรือ
ผูรั้บบริการ ( X = 4.95)รองลงมาทางดา้นการควบคุมพฤติกรรมผูใ้ห้บริการเพื่อให้เกิดคุณภาพการ
ใหบ้ริการและความสามารถในการให้บริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  ( X = 4.94) มี
ผลกระทบต่อความตอ้งการมากท่ีสุดตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.9 การใหบ้ริการดา้นกฎหมายและทนายความ 
 

การให้บริการด้านกฎหมายและทนายความ 
Mean 
(�̅�) 

Std. 
Deviation 

(σ) 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

ส านกังานบญัชีควรใหบ้ริการดา้นกฎหมายโดยตรง 4.89 .444 มากท่ีสุด 

ส านกังานบญัชีควรจดัท าเอกสารทางกฎหมาย 4.92 .329 มากท่ีสุด 

ส า นั ก ง า น บัญ ชี ค ว ร จั ด ท า สั ญญ า แ ก่ กิ จ ก า จ            
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบนัการเงิน ประกนัภยั 
ฯลฯ 

4.95 .291 มากท่ีสุด 

ส านกังานบญัชีควรใหค้  าปรึกษาดา้นภาษีอากร 4.91 .347 มากท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 4.9ด้านการให้บริการด้านกฎหมายและทนายความของส านักงานบญัชี

พบว่าค่าเฉล่ียดา้นจดัท าสัญญาแก่กิจกาจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบนัการเงิน ประกนัภยั 
ฯลฯ ( X = 4.95) รองลงมาดา้นจดัท าเอกสารทางกฎหมาย ( X = 4.92) ดา้นให้ค  าปรึกษาดา้นภาษี
อากร  ( X = 4.91)และดา้นให้บริการด้านกฎหมายโดยตรง ( X = 4.89) มีผลกระทบต่อความ
ตอ้งการมากท่ีสุดตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสตร์ทางบญัชี 
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัศาสตร์ทางบัญชี 
Mean 
(�̅�) 

Std. 
Deviation 

(σ) 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ระดับ
ความส าคัญ 

ควรมีความรู้ความเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี 4.93 .299 มากท่ีสุด 

ควรมีความ รู้ เ ก่ี ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี 
(กฎหมายบญัชี ไทย) 

4.95 .282 มากท่ีสุด 

ควรมีความรู้เก่ียวกบัการบญัชีการเงินและหัวขอ้อ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4.88 .478 มากท่ีสุด 

ควรมีความรู้เก่ียวกบัองคก์รและธุรกิจ 4.96 .271 มากท่ีสุด 

ควรมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.91 .382 มากท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 4.10 ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสตร์ทางบญัชีของส านกังานบญัชี

พบว่าค่าเฉล่ีย ด้านความรู้เก่ียวกบัองค์กรและธุรกิจมี ( X = 4.96) รองลงมาด้านความรู้เก่ียวกบั
พระราชบญัญติัการบญัชี (กฎหมายบญัชี ไทย) ( X = 4.95) ดา้นความรู้ความเก่ียวกบัมาตรฐานการ
บญัชี ( X = 4.93) ดา้นความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ( X = 4.91) และความรู้ความเก่ียวกบั
มาตรฐานการบญัชี ( X = 4.88) มีผลกระทบต่อความตอ้งการมากท่ีสุดตามล าดบั 
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4.2  การวเิคราะห์องค์ประกอบเทคนิคการวเิคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
 
ตารางที ่4.11 การวดัความน่าเช่ือถือของปัจจยัทั้งหมดในแบบสอบถาม 
 

Reliability Statistics 
Cronbach’s 

Alpha 
Cronbach’s Alpha Based on 

Standardized Items 
 

N of Items 
.824 .870 60 

 
จากตารางท่ี 4.11 การวดัความน่าเช่ือถือขององคป์ระกอบทั้งหมดในแบบสอบถาม ค่า

ความเช่ือมัน่ (Cronbach’s Alpha) เท่ากบั .824 แสดงวา่แบบสอบถามน้ีมีความเช่ือมัน่สูง (เกียรติ
สุดา ศรีสุข, 2552: 144) 
1.  องคป์ระกอบดา้นความรับผดิชอบของส านกังานบญัชี 

1.  ควรมีการก าหนดนโยบายคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศนโยบาย
ดงักล่าวอยา่งเป็นทางการ 

2.  ควรมีการจดัท าแผนธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายคุณภาพ 
3. ควรมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักส าคัญในการด าเนินการตามมาตรฐานบัญชี  

จรรยาบรรณ ความตอ้งการของลูกคา้ กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.  ควรมีการแสดงหลกัฐานการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านกังานบญัชี

วา่เป็นไปตามแนวทางนโยบายท่ีก าหนด 
5.  ควรมีการวางแผนดา้นทรัพยากรและใหก้ารสนบัสนุนจดัสรรอยา่งเพียงพอ 
6.  ควรมีการหาช่องทางเพื่อใหท้ราบความตอ้งการของลูกคา้ 
7.  ควรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายมาตรฐานการบญัชี 

จรรยาบรรณและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
8.  ควรมีการจดัท าแผนธุรกิจและแผนการเงินประจ าปีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
9.  ควรมีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการ

ส่ือสารใหท้ราบ 
10.  ควรมีการทบทวนการบริหารงานของส านกังานบญัชีอยา่งสม ่าเสมอและการเก็บ

หลกัฐานบนัทึกผลของการทบทวน 
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11.  ควรมีการให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในดา้นการก ากบัดูแลและการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์จากภาครัฐสู่ลูกคา้ 

 
ตารางที ่4.12 ค่า Total Variance Explained องคป์ระกอบดา้นความรับผดิชอบของส านกังานบญัชี 
 

Total Variance Explained 
Component 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 1.809 16.448 16.448 1.809 16.448 16.448 1.650 15.000 15.000 

2 1.399 12.717 29.165 1.399 12.717 29.165 1.376 12.513 27.513 

3 1.236 11.233 40.399 1.236 11.233 40.399 1.243 11.302 38.815 

4 1.081 9.830 50.229 1.081 9.830 50.229 1.222 11.112 49.927 

5 1.012 9.200 59.429 1.012 9.200 59.429 1.045 9.502 59.429 

6 .976 8.870 68.299       

7 .851 7.734 76.033       

8 .807 7.337 83.370       

9 .752 6.839 90.209       

10 .612 5.560 95.769       

11 .465 4.231 100.000       

 
จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบดา้นความรับผิดชอบของส านกังาน

บญัชี ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 5 เร่ืองใหญ่ ซ่ึงสามารถอธิบายองคป์ระกอบได ้59.42%  
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ตารางที ่4.13 Rotated Component Matrixa องคป์ระกอบดา้นความรับผิดชอบของส านกังานบญัชี  

 

ตวัแปร Component 

1 2 3 4 5 

1.5  ควรมีการวางแผนดา้นทรัพยากรและใหก้ารสนบัสนุน 
จดัสรรอยา่งเพียงพอ 

.776     

1.8  ควรมีการจดัท าแผนธุรกิจและแผนการเงินประจ าปีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

.734     

1.6  ควรมีการหาช่องทางเพื่อใหท้ราบความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

 .719    

1.10  ควรมีการทบทวนการบริหารงานของส านกังานบญัชี
อยา่งสม ่าเสมอและการเก็บหลกัฐานบนัทึกผลของการ
ทบทวน 

 .704    

1.4  ควรมีการแสดงหลกัฐานการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ภายในส านกังานบญัชีวา่เป็นไปตามแนวทาง
นโยบายท่ีก าหนด 

 .375    

1.9  ควรมีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและการส่ือสารใหท้ราบ 

  .781   

1.3  ควรมีความรู้ความเขา้ใจถึงหลกัส าคญัในการด าเนินการ
ตามมาตรฐานบญัชี  จรรยาบรรณ ความตอ้งการของลูกคา้ 
กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  .633   

1.2  ควรมีการจดัท าแผนธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
คุณภาพ 

   .815  

1.7  ควรมีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายมาตรฐานการบญัชี จรรยาบรรณและปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

   .617  

1.11  ควรมีการใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐในดา้นการก ากบั
ดูแลและการเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์จาก
ภาครัฐสู่ลูกคา้ 

    .879 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ)  
 

ตวัแปร Component 

1 2 3 4 5 

1.1  ควรมีการก าหนดนโยบายคุณภาพเป็นลายลกัษณ์อกัษร
และ ประกาศนโยบายดงักล่าวอยา่งเป็นทางการ 

.342 .361 .240 -.219 -.374 

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบของส านักงานบญัชีพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส าคญั มี 5 เร่ือง ประกอบดว้ย  
1.  การวางแผน ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร ดงัน้ี 

1.1  การจดัการทรัพยากรและใหก้ารสนบัสนุน จดัสรรอยา่งเพียงพอ 
1.2  การจดัท าแผนธุรกิจและแผนการเงินประจ าปีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2.  การประเมินความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร ดงัน้ี 
2.1  ควรมีการหาช่องทางเพื่อใหท้ราบความตอ้งการของลูกคา้ 
2.2  ควรมีการทบทวนการบริหารงานของส านกังานบญัชีอย่างสม ่าเสมอและการ

เก็บ    หลกัฐานบนัทึกผลของการทบทวน 
3.  การก าหนดหนา้ท่ี ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร ดงัน้ี 

3.1  การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการ
  ส่ือสารใหท้ราบ 

3.2  การทบทวนการบริหารงานของส านกังานบญัชีอย่างสม ่าเสมอ  และการเก็บ
  หลกัฐานบนัทึกผลของการทบทวน 

4.  การประกอบแผนธุรกิจ ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปรดงัน้ี 
4.1  การจดัท าแผนธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายคุณภาพ 
4.2  การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายมาตรฐานการบญัชี  

   จรรยาบรรณและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
5.  การปฏิบติัตามกฎหมาย ซ่ึงมี 1 ตวัแปร คือ 

5.1  การให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในด้านการก ากับดูแลและการเผยแพร่ ขอ้มูล
ข่าวสารท่ี เป็นประโยชน์จากภาครัฐสู่ 
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ในขณะเดียวกนัมีค่าตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามไม่ให้ความส าคญั คือ การก าหนด
นโยบายคุณภาพเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ ประกาศนโยบายดงักล่าวอย่างเป็นทางการ ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงไม่น าค่าตวัแปรเหล่าน้ีมาพิจารณา 
2.  องคป์ระกอบดา้นขอ้ก าหนดทางดา้นจรรยาบรรณของส านกังานบญัชี 

1.  ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบนัสะท้อน ภาพท่ี
แทจ้ริงภายในเวลาท่ีเหมาะสม ไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงหรือบิดเบือนความเป็นจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

2.  ควรมีการใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบติังาน โดยปราศจากความมีอคติและความล าเอียง 
3.  ควรมีการประพฤติตรง จริงใจ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบติังานตรง ตามความ

เป็นจริงและซ่ือตรงต่อวชิาชีพในดา้นการจดัท าบญัชี 
4.  ควรมีการปฏิบติังานซ่ึงผูท้  าบญัชีตอ้งใช้ความรู้ความสามารถและความช านาญใน

วชิาชีพดา้นการจดัท าบญัชี 
5.  ควรมีการวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมข้อมูลและหลักฐานให้

เพียงพอในการปฏิบติังาน 
6.  ควรมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ี ประกอบวิชาชีพในดา้น

การจดัท าบญัชี 
7.  ควรมีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบติัโดยตอ้งไม่ละทิ้งงานท่ีให้บริการ โดยไม่มี

เหตุผลอนัสมควร 
8.  ควรมีการเก็บความลบัของลูกคา้ โดยจะตอ้งไม่น าขอ้มูลซ่ึงถือเป็นความลบัของ

กิจการไปเปิดเผย 
9.  ควรมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ่นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีส านกังาน

บญัชีเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีให้ 
10.  ควรมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบเพื่อรักษาช่ือเสียงแห่งวชิาชีพ 
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ตารางที ่4.14  ค่า Total Variance Explained องคป์ระกอบดา้นขอ้ก าหนดทางดา้นจรรยาบรรณของ 
 ส านกังานบญัชี 

 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

  1 1.936 19.362 19.362 1.93
6 

19.362 19.362 1.84
4 

18.435 18.435 

2 1.269 12.690 32.052 1.26
9 

12.690 32.052 1.30
2 

13.016 31.451 

3 1.129 11.288 43.340 1.12
9 

11.288 43.340 1.13
3 

11.330 42.781 

4 1.046 10.459 53.799 1.04
6 

10.459 53.799 1.10
2 

11.018 53.799 

5 .983 9.829 63.627       

6 .939 9.394 73.022       

7 .854 8.542 81.564       

8 .711 7.108 88.672       

9 .596 5.962 94.634       

10 .537 5.366 100.000       

  
จากการวิ เคราะห์องค์ประกอบ พบว่า  องค์ประกอบด้านข้อก าหนดทางด้าน

จรรยาบรรณของส านกังานบญัชีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั 4 เร่ืองใหญ่ ซ่ึงสามารถอธิบาย
องคป์ระกอบได ้53.79%  
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ตารางที ่4.15 Rotated Component Matrixa องคป์ระกอบดา้นขอ้ก าหนดทางดา้นจรรยาบรรณของ 
ส านกังานบญัชี 

 

ตวัแปร Component 

1 2 3 4 

2.1  ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เป็น
ปัจจุบนัสะทอ้น ภาพท่ีแทจ้ริงภายในเวลาท่ีเหมาะสม ไม่ปกปิด
ขอ้เทจ็จริงหรือบิดเบือนความเป็นจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

.757    

2.3  ควรมีการประพฤติตรง จริงใจ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
ปฏิบติังานตรง ตามความเป็นจริงและซ่ือตรงต่อวชิาชีพในดา้นการ
จดัท าบญัชี 

.605    

2.6  ควรมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ี 
ประกอบวชิาชีพในดา้นการจดัท าบญัชี 

.584    

2.8  ควรมีการเก็บความลบัของลูกคา้ โดยจะตอ้งไม่น าขอ้มูลซ่ึงถือ
เป็นความลบัของกิจการไปเปิดเผย 

.503    

2.2  ควรมีการใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบติังาน โดยปราศจากความมี
อคติและความล าเอียง 

 .807   

2.7  ควรมีความรับผดิชอบต่องานท่ีปฏิบติัโดยตอ้งไม่ละทิ้งงานท่ี
ใหบ้ริการ โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

 .574   

2.5  ควรมีการวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมขอ้มูล
และหลกัฐานใหเ้พียงพอในการปฏิบติังาน 

 .510   

2.4  ควรมีการปฏิบติังานซ่ึงผูท้  าบญัชีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ
และความช านาญในวชิาชีพดา้นการจดัท าบญัชี 

  .847  

2.10  ควรมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบเพื่อรักษาช่ือเสียงแห่ง
วชิาชีพ 

   .738 

2.9  ควรมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ่นส่วน บุคคลหรือ
นิติบุคคลท่ีส านกังานบญัชีเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีให้ 

.308  .219 -.623 
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จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นขอ้ก าหนดทางดา้นจรรยาบรรณของส านกังานบญัชี 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั มี 4 เร่ือง ประกอบดว้ย  
1.  จรรยาบรรณผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 4 ตวัแปร ดงัน้ี 

1.1  การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เป็นปัจจุบนัสะทอ้น ภาพท่ีแทจ้ริง         
             ภายในเวลาท่ีเหมาะสม ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความเป็นจริงอนัเป็น 
             สาระส าคญั- ประพฤติตรง ไม่คดโกง 

1.2  การประพฤติตรง จริงใจ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวงปฏิบติังานตรง ตามความเป็น
จริงและซ่ือตรงต่อวชิาชีพในดา้นการจดัท าบญัชี 

1.3  ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ 
2.  ความรับผดิชอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 3 ตวัแปร ดงัน้ี 

2.1  การใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบติังาน โดยปราศจากความมีอคติและความล าเอียง     
2.2  ไม่ละทิ้งงาน 
2.3  ควรมีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบติัโดยตอ้งไม่ละทิ้งงานท่ีให้บริการ โดยไม่

มีเหตุผลอนัสมควร 
3.  ความช านาญ ทางวชิาชีพบญัชี ซ่ึงมี 1 ตวัแปร คือ 

3.1  การปฏิบติังานซ่ึงผูท้  าบญัชีตอ้งใช้ความรู้ความสามารถและความช านาญใน
วชิาชีพดา้นการจดัท าบญัชี 

4.  การปฏิบติัตามกฎหมาย ซ่ึงมี 1 ตวัแปร คือ 
4.1  มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบเพื่อรักษาช่ือเสียงแห่งวชิาชีพ 

ในขณะเดียวกนัมีค่าตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามไม่ใหค้วามส าคญั คือ ควรมีความรับผิดชอบต่อผู ้
ถือหุน้ ผูเ้ป็นหุ่นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีส านกังานบญัชีเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีให ้ดงันั้นผูว้จิยัจึงไม่
น าค่าตวัแปรเหล่าน้ีมาพิจารณา 
3. องคป์ระกอบดา้นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของส านกังานบญัชี 

1.  ควรมีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคิดค่าธรรมเนียม 
2.  ควรมีการจดัท าสัญญาจา้งใหช้ดัเจน 
3.  ควรมีการก าหนดระยะเวลาและการเก็บค่าธรรมเนียม 
4.  ควรมีการออกหลกัฐานการรับเงิน 
5.  ควรมีการด าเนินการน าส่งภาษีและเงินสมทบอ่ืน ๆ แทนลูกคา้ 

 6.  ควรมีการส่งมอบและรับมอบเอกสารจากลูกคา้ 
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ตารางที ่4.16 ค่า Total Variance Explained องคป์ระกอบดา้นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของ 
ส านกังานบญัชี 

 
Total Variance Explained 

Component 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 1.396 23.265 23.265 1.396 23.265 23.265 1.379 22.980 22.980 

2 1.195 19.919 43.183 1.195 19.919 43.183 1.193 19.880 42.860 

3 1.145 19.090 62.273 1.145 19.090 62.273 1.165 19.413 62.273 

4 .897 14.944 77.217       

5 .762 12.695 89.912       

6 .605 10.088 100.000       

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ลูกค้าของส านักงานบญัชี  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั 3 เร่ืองใหญ่ ซ่ึงสามารถอธิบาย
องคป์ระกอบได ้62.27%  
 

ตารางที ่4.17  Rotated Component Matrixa องคป์ระกอบดา้นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของ 
ส านกังานบญัชี 

 

ตวัแปร Component 

1 2 3 

3.1  ควรมีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคิดค่าธรรมเนียม .835   

3.4  ควรมีการออกหลกัฐานการรับเงิน .818   

3.5  ควรมีการด าเนินการน าส่งภาษีและเงินสมทบอ่ืน ๆ แทนลูกคา้  .790  

3.2  ควรมีการจดัท าสัญญาจา้งใหช้ดัเจน  .740  

3.3  ควรมีการก าหนดระยะเวลาและการเก็บค่าธรรมเนียม   .776 

3.6  ควรมีการส่งมอบและรับมอบเอกสารจากลูกคา้   .711 
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จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของส านกังานบญัชี 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั มี 3 เร่ือง ประกอบดว้ย  

1.  ค่าบริการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร ดงัน้ี 
1.1  การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคิดค่าธรรมเนียม 
1.2  การออกหลกัฐานการรับเงิน 

2.  ขอบเขตการใหบ้ริการซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร ดงัน้ี 
2.1  การด าเนินการน าส่งภาษีและเงินสมทบอ่ืน ๆ แทนลูกคา้ 
2.2  การจดัท าสัญญาจา้งใหช้ดัเจน 

3.  การส่งมอบ ซ่ึงประกอบซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร ดงัน้ี 
3.1  การก าหนดระยะเวลาและการเก็บค่าธรรมเนียม 
3.2  การส่งมอบและรับมอบเอกสารจากลูกคา้ 

4. องคป์ระกอบดา้นการจดัการทรัพยากรของส านกังานบญัชี 
1.  ควรมีการดูแลสถานท่ีใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.  ควรมีความรู้ความเขา้ใจของบุคคลากรท่ีปฏิบติังาน 
3.  ควรมีคุณสมบติัของผูท้  าบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี 
4.  ควรมีการควบคุมดูแลบุคคลากรบรรจุใหม่หรือยา้ยงาน 
5.  ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรในส านกังานบญัชีตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
6.  ควรมีการเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
7.  ควรมีการควบคุมดูแลผูท้  าบญัชีภายนอก ในกรณีท่ีส านกังานบญัชีมีการใชบ้ริการ 
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ตารางที ่4.18 ค่า Total Variance Explainedองคป์ระกอบดา้นการจดัการทรัพยากรของส านกังาน 
บญัชี 

 
Component 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 2.181 31.156 31.156 2.181 31.156 31.156 1.821 26.020 26.020 

2 1.474 21.059 52.215 1.474 21.059 52.215 1.615 23.069 49.089 

3 1.166 16.654 68.869 1.166 16.654 68.869 1.254 17.916 67.005 

4 1.012 14.462 83.331 1.012 14.462 83.331 1.143 16.326 83.331 

5 .649 9.271 92.602       

6 .302 4.307 96.910       

7 .216 3.090 100.000       

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านการจดัการทรัพยากรของ

ส านกังานบญัชีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั 4 เร่ืองใหญ่ ซ่ึงสามารถอธิบายองคป์ระกอบได ้
83.33%  
 
ตารางที ่4.19  Rotated Component Matrixa องคป์ระกอบดา้นการจดัการทรัพยากรของส านกังาน   

บญัชี 
 

ตวัแปร Component 

1 2 3 4 

4.1  ควรมีการดูแลสถานท่ีใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย .936    

4.4  ควรมีการควบคุมดูแลบุคคลากรบรรจุใหม่หรือยา้ยงาน .926    

4.2  ควรมีความรู้ความเขา้ใจของบุคคลากรท่ีปฏิบติังาน  .909   

4.7  ควรมีการควบคุมดูแลผูท้  าบญัชีภายนอก ในกรณีท่ี
ส านกังานบญัชีมีการใชบ้ริการ 

 .820   
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
 

ตวัแปร Component 

1 2 3 4 

4.6  ควรมีการเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

    

4.5 ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรในส านกังานบญัชีตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย 

  .690  

4.3 ควรมีคุณสมบติัของผูท้  าบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี    .955 

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการจดัการทรัพยากรของส านักงานบญัชี พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั มี 4 เร่ือง ประกอบดว้ย  
1.  การเลือกท าเล และบุคคลากรซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร ดงัน้ี 

1.1  การดูแลสถานท่ีใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.2  การควบคุมดูแลบุคลากรบรรจุใหม่หรือยา้ยงาน 

2.  ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร ดงัน้ี 
2.1  ควรมีความรู้ความเขา้ใจของบุคคลากรท่ีปฏิบติังาน 
2.2  ควรมีการควบคุมดูแลผูท้  าบญัชีภายนอก ในกรณีท่ีส านักงานบญัชีมีการใช้

บริการ 
3.  การส่งเสริมจิตส านึก ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร ดงัน้ี 

3.1  การเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการของลูกค้า 
กฎหมาย                   และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2  ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรในส านกังานบญัชีตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
4.  คุณสมบติั ซ่ึงมี 1 ตวัแปรคือ 

4.1  ควรมีคุณสมบติัของผูท้  าบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี 
5. องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติังานส านกังานบญัชี 

1.  ควรมีการจดัท าบญัชีใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2.  ควรมีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีและการใหผู้ท้  าบญัชีปฏิบติังาน

ตามคู่มือ 
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3.  ควรมีการช้ีแจงใหบุ้คลากรเขา้ใจชดัเจนถึงวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมเพิ่มเติม
ตามความจ าเป็น 

4.  ควรมีการก ากบัดูแลความคืบหนา้ของงานและคอยแกไ้ขปัญหาต่าง 
5.  ควรมีการแต่งตั้งและมอบหมายใหมี้ผูท้  าการทบทวนผลงานรวมทั้งปรับปรุงแกไ้ข 

ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกคา้ 
6.  ควรมีการท าบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี รวบรวม จดบนัทึก จ าแนก สรุปผล 

และรายงานเหตุการณ์เก่ียวกบัการเงิน 
 

ตารางที ่4.20 ค่า Total Variance Explained องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติังานของส านกังานบญัชี 
 

Total Variance Explained 
Component 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 1.697 28.279 28.279 1.697 28.279 28.279 1.556 25.933 25.933 

2 1.287 21.442 49.722 1.287 21.442 49.722 1.423 23.718 49.651 

3 1.031 17.182 66.904 1.031 17.182 66.904 1.035 17.253 66.904 

4 .942 15.703 82.606       

5 .670 11.166 93.772       

6 .374 6.228 100.000       

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบดา้นการปฏิบติังานของส านกังาน

บญัชีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 3 เร่ืองใหญ่ ซ่ึงสามารถอธิบายองคป์ระกอบได ้66.90% 
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ตารางที ่4.21  Rotated Component Matrixa องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติังานของส านกังานบญัชี 
 

 
จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นดา้นการปฏิบติังานของส านกังานบญัชี พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส าคญั มี 3 เร่ือง ประกอบดว้ย  
1.  กฎเกณฑแ์ละการฝึกอบรมดา้นบญัชี ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร ดงัน้ี 

1.1  การช้ีแจงใหบุ้คลากรเขา้ใจชดัเจนถึงวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมเพิ่มเติม             
             ตามความจ าเป็น 

1.2 การท าบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี รวบรวม จดบนัทึก จ าแนก สรุปผล 
และรายงานเหตุการณ์เก่ียวกบัการเงิน 

2.  การก ากบัและแกไ้ขตามกฎหมาย ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร ดงัน้ี 
2.1  การก ากบัดูแลความคืบหนา้ของงานและคอยแกไ้ขปัญหาต่าง 
2.2  การจดัท าบญัชีใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.  ทบทวนและส่งมอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร ดงัน้ี 
3.1  การแต่งตั้งและมอบหมายให้มีผูท้  าการทบทวนผลงานรวมทั้งปรับปรุงแกไ้ข 

ก่อน ส่งมอบงานใหแ้ก่ลูกคา้ 

ตวัแปร Component 

1 2 3 

5.3  ควรมีการช้ีแจงใหบุ้คลากรเขา้ใจชดัเจนถึงวตัถุประสงคข์องการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 

.894   

5.6  ควรมีการท าบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี รวบรวม จดบนัทึก 
จ าแนก สรุปผล และรายงานเหตุการณ์เก่ียวกบัการเงิน 

.859   

5.4  ควรมีการก ากบัดูแลความคืบหนา้ของงานและคอยแกไ้ขปัญหาต่าง  .777  

5.1  ควรมีการจดัท าบญัชีให้ถูกตอ้งและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  .774  

5.5  ควรมีการแต่งตั้งและมอบหมายใหมี้ผูท้  าการทบทวนผลงานรวมทั้ง
ปรับปรุงแกไ้ข ก่อนส่งมอบงานใหแ้ก่ลูกคา้ 

  .761 

5.2  ควรมีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีและการใหผู้ท้  าบญัชี
ปฏิบติังานตามคู่มือ 

  .646 
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3.2  การจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีและการให้ผูท้  าบญัชีปฏิบติังานตาม
คู่มือ 
6. องคป์ระกอบดา้นการติดตาม ตรวจสอบของส านกังานบญัชี 

1.  ควรมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดคุณภาพส านกังานบญัชี 
2.  ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ และหาแนว

ทางการแกไ้ข 
3.  ควรมีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกค้า น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ การ

ปฏิบติัการแกไ้ขและแจง้กลบัไปยงัลูกคา้ 
4.  ควรมีการบนัทึกผลการติดตาม ตรวจสอบและการเก็บรักษา 
 

ตารางที ่4.22 ค่า Total Variance Explained องคป์ระกอบดา้นการติดตาม ตรวจสอบของส านกังาน
บญัชี 

 
Total Variance Explained 

Component 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 1.475 36.886 36.886 1.475 36.886 36.886 1.471 36.768 36.768 

2 1.006 25.157 62.043 1.006 25.157 62.043 1.011 25.274 62.043 

3 .797 19.919 81.962       

4 .722 18.038 100.000       

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านการติดตาม ตรวจสอบของ

ส านกังานบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 2 เร่ืองใหญ่ ซ่ึงสามารถอธิบายองคป์ระกอบได ้
62.04% 
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ตารางที ่4.23  Rotated Component Matrix a องคป์ระกอบดา้นการติดตามตรวจสอบของส านกังาน 
บญัชี 

 
ตวัแปร Component 

1 2 

6.1  ควรมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดคุณภาพส านกังาน
บญัชี 

.738  

6.4  ควรมีการบนัทึกผลการติดตาม ตรวจสอบและการเก็บรักษา .705  

6.3  ควรมีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้ น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ การ
ปฏิบติัการแกไ้ขและแจง้กลบัไปยงัลูกคา้ 

.655  

6.2  ควรมีการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ และหาแนว
ทางการแกไ้ข 

 .980 

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบของส านักงานบญัชีพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส าคญั มี 2 เร่ือง ประกอบดว้ย  
1.  การติดตาม บนัทึก ตรวจสอบ แกไ้ข ซ่ึงประกอบตวัแปรไปดว้ย 3 ตวัแปร ดงัน้ี 

1.1  การตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดคุณภาพส านกังานบญัชี 
1.2  การบนัทึกผลการติดตาม ตรวจสอบและการเก็บรักษา 
1.3  กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้ น ามาวเิคราะห์หาสาเหตุ การปฏิบติัการ

             แกไ้ขและแจง้กลบัไปยงัลูกคา้ 
2.  การวเิคราะห์ ซ่ึงมี 1 ตวัแปร คือ 

2.1  การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจากการติดตาม ตรวจสอบ และหาแนว
ทางการแกไ้ข 
 7.  องคป์ระกอบดา้นการจดัการเอกสารของส านกังานบญัชี 

1. ควรมีการติดตามกฎหมายและขอ้ก าหนดใหเ้ป็นปัจจุบนั 
2. ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลและเอกสารของลูกคา้ 
3. ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
4. ควรมีการจดัเก็บและรักษาเอกสารทางบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
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ตารางที ่4.24 ค่า Total Variance Explained องคป์ระกอบดา้นการจดัการเอกสารของส านกังาน 
บญัชี 

 
Total Variance Explained 

Component 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 1.507 37.670 37.670 1.507 37.670 37.670 1.506 37.647 37.647 

2 1.039 25.970 63.640 1.039 25.970 63.640 1.040 25.993 63.640 

3 .893 22.329 85.970       

4 .561 14.030 100.000       

 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบของส านักงาน
บญัชี ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 2 เร่ืองใหญ่ ซ่ึงสามารถอธิบายองคป์ระกอบได ้63.64% 
 
ตารางที ่4.25  Rotated Component Matrixa องคป์ระกอบดา้นการจดัการเอกสารของส านกังานบญัชี 
 

ตวัแปร Component 

1 2 

7.4  ควรมีการจดัเก็บและรักษาเอกสารทางบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ.2543 

.816  

7.1  ควรมีการติดตามกฎหมายและขอ้ก าหนดใหเ้ป็นปัจจุบนั .807  

7.2  ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลและเอกสารของลูกคา้  .772 

7.3  ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลและเอกสารของลูกคา้ .341 -.651 

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านดา้นการจดัการเอกสารของส านกังานบญัชี พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั มี 2 เร่ือง ประกอบดว้ย  
1.  การจดัการเอกสารซ่ึงประกอบตวัแปรไปดว้ย 2 ตวัแปร ดงัน้ี 

1.1  การจดัเก็บและรักษาเอกสารทางบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 
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1.2  การติดตามกฎหมายและขอ้ก าหนดให้เป็นปัจจุบนั 
2.  การจดัเก็บ ซ่ึงมี 1 ตวัแปร 

2.1  การจดัเก็บขอ้มูลและเอกสารของลูกคา้ 
ในขณะเดียวกนัมีค่าตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามไม่ใหค้วามส าคญั คือ การจดัเก็บ

ขอ้มูลและเอกสารของลูกคา้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไม่น าค่าตวัแปรเหล่าน้ีมาพิจารณา 
8.  องคป์ระกอบดา้นการบริการในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  

1.  ควรมีการควบคุมพฤติกรรมผูใ้หบ้ริการเพื่อใหเ้กิดคุณภาพการใหบ้ริการ 
2.  ควรมีความสอดคลอ้งกนัของความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 
3.  ควรมีความสามารถในการใหบ้ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
 

ตารางที ่4.26 ค่า Total Variance Explainedองคป์ระกอบดา้นการบริการตอบสนองความตอ้งการ 
ของลูกคา้ 

 
Total Variance Explained 

Component 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 1.067 35.552 35.552 1.067 35.552 35.552 1.060 35.338 35.338 

2 1.036 34.524 70.076 1.036 34.524 70.076 1.042 34.738 70.076 

3 .898 29.924 100.000       

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านการบริการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั 2 เร่ืองใหญ่ ซ่ึงสามารถอธิบายองคป์ระกอบ
ได ้70.07% 
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ตารางที ่4.27 Rotated Component Matrixa องคป์ระกอบดา้นการบริการตอบสนองความตอ้งการ 
ของลูกคา้ 

 
ตวัแปร Component 

1 2 

8.3  ควรมีความสามารถในการใหบ้ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ .792  

8.1  ควรมีการควบคุมพฤติกรรมผูใ้หบ้ริการเพื่อให้เกิดคุณภาพการใหบ้ริการ .652  

8.2  ควรมีความสอดคลอ้งกนัของความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ  .861 

 
จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นการบริการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั มี 2 เร่ือง ประกอบดว้ย  
1.  การวางแผน ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร ดงัน้ี 

1.1  ความสามารถในการใหบ้ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้                 
1.2 การควบคุมพฤติกรรมผูใ้หบ้ริการเพื่อใหเ้กิดคุณภาพการใหบ้ริการ 

2.  ความตอ้งการระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ ซ่ึงมี 1 ตวัแปรคือ 
2.1 ความสอดคลอ้งกนัของความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 

9.  องคป์ระกอบดา้นการใหบ้ริการดา้นกฎหมายและทนายความ 
1.  ส านกังานบญัชีควรใหบ้ริการดา้นกฎหมายโดยตรง 
2.  ส านกังานบญัชีควรจดัท าเอกสารทางกฎหมาย 
3.  ส านักงานบญัชีควรจดัท าสัญญาแก่กิจกาจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบนั

การเงิน ประกนัภยั ฯลฯ 
4.  ส านกังานบญัชีควรใหค้  าปรึกษาดา้นภาษีอากร 
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ตารางที ่4.28 ค่า Total Variance Explained องคป์ระกอบดา้นการใหบ้ริการดา้นกฎหมายแล 
ทนายความ 

 

Total Variance Explained 
Component 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 1.276 31.908 31.908 1.276 31.908 31.908 1.275 31.865 31.865 

2 1.029 25.713 57.621 1.029 25.713 57.621 1.030 25.756 57.621 

3 .946 23.645 81.266       

4 .749 18.734 100.000       

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านการบริการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั 2 เร่ืองใหญ่ ซ่ึงสามารถอธิบายองคป์ระกอบ
ได ้57.62% 
 

ตารางที ่4.29  Rotated Component Matrixa องคป์ระกอบองคป์ระกอบดา้นการใหบ้ริการดา้น 
กฎหมาย และทนายความ 

 
ตวัแปร Component 

1 2 

9.3  ส านกังานบญัชีควรจดัท าสัญญาแก่กิจกาจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบนั
การเงิน ประกนัภยั ฯลฯ 

.747  

9.1  ส านกังานบญัชีควรใหบ้ริการดา้นกฎหมายโดยตรง .683  

9.4  ส านกังานบญัชีควรใหค้  าปรึกษาดา้นภาษีอากร .494  

9.2  ส านกังานบญัชีควรจดัท าเอกสารทางกฎหมาย  .950 

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบของส านักงานบญัชีพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส าคญั มี 2 เร่ือง ประกอบดว้ย  
1. การบริการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 3 ตวัแปร ดงัน้ี 
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1.1  ควรจัดท าสัญญาแก่กิจกาจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน 
ประกนัภยั ฯลฯ 

1.2  ควรใหบ้ริการดา้นกฎหมายโดยตรง 
1.3 ควรใหค้  าปรึกษาดา้นภาษีอากร 

2.  การจดัท าเอกสาร ซ่ึงมี 1 ตวัแปร 
2.1  ควรจดัท าเอกสารทางกฎหมาย 

10.  องคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสตร์ทางบญัชี 
1.  ควรมีความรู้ความเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี 
2.  ควรมีความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการบญัชี (กฎหมายบญัชี ไทย) 
3.  ควรมีความรู้เก่ียวกบัการบญัชีการเงินและหวัขอ้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.  ควรมีความรู้เก่ียวกบัองคก์รและธุรกิจ 
5.  ควรมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ตารางที ่4.30 ค่า Total Variance Explainedองคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสตร์ทาง 
บญัชี 

 

Total Variance Explained 
Component 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 1.452 29.035 29.035 1.452 29.035 29.035 1.423 28.464 28.464 

2 1.097 21.934 50.969 1.097 21.934 50.969 1.125 22.505 50.969 

3 .934 18.677 69.646       

4 .863 17.260 86.906       

5 .655 13.094 100.000       

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านการบริการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั 2 เร่ืองใหญ่ ซ่ึงสามารถอธิบายองคป์ระกอบ
ได ้50.96% 
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ตารางที ่4.31  Rotated Component Matrixa องคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสตร์ทาง 
บญัชี 

 
ตวัแปร Component 

1 2 

10.4  ควรมีความรู้เก่ียวกบัองคก์รและธุรกิจ .711  

10.2  ควรมีความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการบญัชี (กฎหมายบญัชี ไทย) .695  

10.3  ควรมีความรู้เก่ียวกบัการบญัชีการเงินและหวัขอ้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง .588  

10.1  ควรมีความรู้ความเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี  .754 

10.5  ควรมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  .717 

 
จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นความรับผดิชอบของส านกังานบญัชีพบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส าคญั มี 2 เร่ือง ประกอบดว้ย  
1.  การหาความรู้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 3 ตวัแปร ดงัน้ี 

1.1  มีความรู้เก่ียวกบัองคก์รและธุรกิจ 
1.2  มีความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการบญัชี (กฎหมายบญัชี ไทย) 
1.3  มีความรู้เก่ียวกบัการบญัชีการเงินและหวัขอ้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ความเขา้ใจ ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร ดงัน้ี 
2.1  มีความรู้ความเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี 
2.2  มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

 
จากการวิจยัเร่ือง การศึกษาองค์ประกอบของส านกังานบญัชี ท่ีผูป้ระกอบการ SMEs  

เลือกใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการศึกษาวิจยัและขอ้เสนอแนะได้
ดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

งานวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี ของผูป้ระกอบการ SMEs ซ่ึงจากการศึกษารวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้
ศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 10 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ดา้นความ
รับผิดชอบของผูบ้ริหารส านกังานบญัชี  ดา้นขอ้ก าหนดทางดา้นจรรยาบรรณของส านกังานบญัชี  
ดา้นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของส านกังานบญัชี ดา้นการจดัการทรัพยากรของส านกังาน
บญัชี ดา้นการปฏิบติังานของส านกังานบญัชี ดา้นการติดตามตรวจสอบของส านกังานบญัชี ดา้น
การจดัการเอกสารของส านกังานบญัชี ดา้นการบริการในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  
ดา้นการใหบ้ริการดา้นกฎหมายและทนายความและดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสตร์ทางบญัชี 
โดยมีวตัถุประสงเพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของ
ผูป้ระกอบการ SMEs  

การวิจัยคร้ังน้ีได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้
เคร่ืองมือแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการ SME สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1.1 สรุปผลการวจิยัดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัยด้วยสถิติเชิงพรรณาในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ผูป้ระกอบการ SME ท่ีเลือกใช้บริการส านกังานบญัชี ส่วนใหญ่จดัตั้งข้ึนในรูปแบบห้างหุ้นส่วน
จ ากดั ผูจ้ดัการทัว่ไปเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะธุรกิจพาณิชยกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน
ของธุรกิจ 1-5 ปี มีจ  านวนพนกังาน ต ่ากวา่ 20 คน 

5.1.2 สรุปผลการวจิยัดว้ยการวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 
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ผลการวิจยัดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อสกดัปัจจยั และค านวณค่า
น ้ าหนักปัจจยั (Factor loading ) โดยใช้ Exploratory Factor Analysis (EFA) วิธี Principal 
Component Analysis (PCA )  เก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังาน
บญัชีของผูป้ระกอบการ SMEs สามารถสรุปองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัดงัน้ี 

1.  องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบของส านักงานบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัทั้งหมด 5 เร่ือง 1.) การวางแผนทรัพยากรและการจดัท าแผนธุรกิจ 2.) การประเมิน
ความตอ้งการขอลูกคา้  3.) การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร
และมีการส่ือสารให้ทราบ  4.) การจดัท าแผนธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายคุณภาพ การด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายมาตรฐานการบญัชีจรรยาบรรณและปรับปรุงประสิทธิผล
ของระบบคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  5.) การปฏิบติัตามกฎหมายโดยให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในดา้น 
การก ากบัดูแลและการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์จากภาครัฐบาล 

2.  องค์ประกอบด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัทั้งหมด 4 เร่ือง 1.) จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร คือการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบนัสะทอ้น ภาพท่ีแทจ้ริงภายในเวลาท่ีเหมาะสม ไม่ปกปิด
ขอ้เท็จจริงหรือบิดเบือนความเป็นจริงอนัเป็นสาระส าคญั การประพฤติตรง จริงใจ ไม่คดโกง ไม่
หลอกลวงปฏิบติังานตรง ตามความเป็นจริงและซ่ือตรงต่อวิชาชีพในดา้นการจดัท าบญัชี ไม่เปิดเผย
ขอ้มูลของลูกคา้ การใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบติังาน โดยปราศจากความมีอคติและความล าเอียงไม่ละ
ทิ้งงาน  2.) ควรมีความรับผดิชอบต่องานท่ีปฏิบติัโดยตอ้งไม่ละทิ้งงานท่ีให้บริการ โดยไม่มี เหตุผล
อนัสมควร 3.) การปฏิบติังานซ่ึงผูท้  าบญัชีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและความช านาญในวิชาชีพ
ดา้นการจดัท าบญัชี 4.) การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบเพื่อรักษาช่ือเสียงแห่งวชิาชีพ 

3.  องค์ประกอบด้านกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้าของส านักงานบญัชี ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัทั้งหมด 3 เร่ือง 1.) การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม การ
ออกหลกัฐานการรับเงิน 2.) การด าเนินการน าส่งภาษีและเงินสมทบอ่ืน ๆ แทนลูกคา้ การจดัท า
สัญญาจา้งให้ชดัเจน 3.) การก าหนดระยะเวลาและการเก็บค่าธรรมเนียม และการส่งมอบและรับ
มอบเอกสารจากลูกคา้ 

4.  องคป์ระกอบดา้นการจดัการทรัพยากรของส านกังานบญัชี  ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัทั้งหมด 4 เร่ือง 1.) การควบคุมดูแลบุคลากรบรรจุใหม่หรือยา้ยงาน 2.) ควรมีความรู้
ความเขา้ใจของบุคคลากรท่ีปฏิบติังาน  มีการควบคุมดูแลผูท้  าบญัชีภายนอก ในกรณีท่ีส านกังาน
บญัชีมีการใชบ้ริการ 3.) การเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
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กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 4.) ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรในส านักงานบญัชีตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย และควรมีคุณสมบติัของผูท้  าบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี 

5.  องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติังานส านกังานบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ทั้งหมด 3 เร่ือง 1.) กฎเกณฑแ์ละการฝึกอบรบ ในการช้ีแจงใหบุ้คลากรเขา้ใจชดัเจนถึงวตัถุประสงค์
ของการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามความจ าเป็น และการท าบญัชีควรเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
รวบรวม จดบนัทึก จ าแนก สรุปผล และรายงานเหตุการณ์เก่ียวกบัการเงิน 2.) การก ากบัดูแลความ
คืบหน้าของงานและคอยแก้ไขปัญหาต่อการจัดท าบญัชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 3.) การแต่งตั้งและมอบหมายให้มีผูท้  าการทบทวนผลงานรวมทั้งปรับปรุงแกไ้ข ก่อน ส่ง
มอบงานให้แก่ลูกค้า และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของผู ้ท  าบัญชีและการให้ผู ้ท  าบัญชี
ปฏิบติังานตามคู่มือ 

6.  องคป์ระกอบดา้นการติดตาม ตรวจสอบของส านกังานบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัทั้งหมด 2 เร่ือง 1.) การตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดคุณภาพส านกังานบญัชี 
กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้ 2.) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจากการติดตาม 
ตรวจสอบ และหาแนวทางการแกไ้ข 

7.  องค์ประกอบด้านการจดัการเอกสารของส านกังานบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัทั้งหมด 2 เร่ือง 1.) การจดัเก็บและรักษาเอกสารทางบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 โดยการติดตามกฎหมายและขอ้ก าหนดให้เป็นปัจจุบนั 2.) การจดัเก็บขอ้มูลและเอกสาร
ของลูกคา้ 

8.  องค์ประกอบด้านการบริการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัทั้งหมด 2 เร่ือง 1.) ความสามารถในการให้บริการเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้  โดยมีการควบคุมพฤติกรรมผูใ้ห้บริการเพื่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการ 2.) มี
ความสอดคลอ้งกนัของความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 

9.  องคป์ระกอบดา้นการให้บริการดา้นกฎหมายและทนายความ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัทั้งหมด 2 เร่ือง 1.) ควรจดัท าสัญญาแก่กิจกาจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบนั
การเงิน ประกนัภยัฯ ควรให้บริการดา้นกฎหมายโดยตรง ควรให้ค  าปรึกษาดา้นภาษีอากร 2.) ควรมี
การจดัท าเอกสารทางกฎหมาย 

10.  องคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสตร์ทางบญัชี ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัทั้งหมด 2 เร่ือง 1.) ควรมีความรู้เก่ียวกบัองค์กรและธุรกิจ ควรมีความรู้เก่ียวกบั
พระราชบญัญติัการบญัชี (กฎหมายบญัชี ไทย)ควรมีความรู้เก่ียวกบัการบญัชีการเงินและหวัขอ้อ่ืนท่ี
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เก่ียวขอ้ง 2.) ควรมีความรู้ความเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี และควรมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

ผลของการวิจยั “องค์ประกอบของส านกังานบญัชีท่ีผูป้ระกอบการ SME  เลือกใช้
บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครฯ” ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ผลการศึกษาโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผลลพัธ์ท่ีไดมี้ผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีดงัน้ี 

1) ดา้นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารส านกังานบญัชี พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งแสดง
หลกัฐานความมุ่งมัน่ ในการพฒันาและการน าระบบคุณภาพส านกังานบญัชีควรปฏิบติั ให้เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบญัชีและควรค านึงถึงประสิทธิผลของระบบคุณภาพ
ส านกังานบญัชีโดยมีการทบทวนการบริหารงานของส านกังานบญัชี และวางแผนให้เหมาะสม เพื่อ
น าข้อผิดพลาดในอดีตมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขไม่ให้มีการเกิดซ ้ า  ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวจิยัของ เพญ็ธิดา พงษธ์านี (2552) เน่ืองจาก ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาและ
น าระบบท่ีจดัท าข้ึนไปสู่การปฏิบติัจริงอย่างต่อเน่ือง รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความผิดพลาดใน
อดีตจะถูกน ามาทบทวนเพื่อวเิคราะห์หาวธีิแกไ้ขใหเ้กิดผลดีต่อส านกังานบญัชีและลูกคา้ ส านกังาน
บญัชีท่ีมีการก าหนดนโยบายและวางแผนธุรกิจได้อย่างเหมาะสมก็จะน าพาให้ผูป้ฏิบติังานได้
ปฏิบติังานอย่างถูกตอ้ง และควรก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่ายและ
รวดเร็วทนัเวลา ซ่ึงมีแนวคิดเดียวกนักบังานวิจยัของ ภูริชญา ตาวิญโน (2555) พบวา่ ปัญหาดา้น
ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารส านักงานบญัชีควรมีการก าหนดคุณภาพเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
ประกาศ นโยบายอยา่งเป็นทางการโดยมีการมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้กบัพนกังาน
อยา่งเหมาะสมตรงตามความรู้ความสามารถ ใชว้ิธีการส่ือสารขอ้มูลท่ีชดัเจนเขา้ใจง่ายและรวดเร็ว 
จดัให้มีการทบทวนระบบและแผนงานในเวลาท่ีควรและเหมาะสม เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติังานได้
ตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์กระบวนการต่างๆ ก็จะสามารถขบัเคล่ือนไปดว้ยกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2) ด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี พบว่า การปฏิบติัตาม
ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณส่งผลให้ส านักงานบัญชีมีการรับงานและท างานให้ลูกค้าอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่มีความล าเอียงหรือขาดความเป็นอิสระและไม่มีการเลือกปฏิบติัมีการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอ สะทอ้นใหเ้ห็นภาพท่ีแทจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
โคมทอง ถานอาตนา (2548) เน่ืองจาก ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี เพื่อ
น าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นส านกังานบญัชีควรมีการปฏิบติังานให้กบัลูกคา้เป็นไป
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ตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี ซ่ึงส่งผลประโยชน์ต่อลูกคา้และผูท่ี้
มีส่วนไดส่้วนเสียโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลงั (เพญ็ธิดา พงษ์ธานี, 2552) ไดก้ล่าวว่า 
ความสามารถด้านการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของส านักงานบญัชี เป็นตวัผลกัดนัให้
ส านกังานบญัชี ท างานใหลู้กคา้อยา่งตรงไปตรงมา ไม่รับท างานใหลู้กคา้โดยขาดความเป็นอิสระใน
การพิจารณาเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและยงัเป็นการกระตุน้ส านกังาน
บญัชีใหมี้จิตส านึกต่อวชิาชีพ ปฏิบติังานตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ
บญัชีไม่เห็นแก่ประโยชน์หรือผลตอบแทนจนไม่ค  านึงถึงความรู้ความสามารถท่ีจะท างานให้ลูกคา้
ได้ซ่ึงจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าในภายหลัง ซ่ึงมีแนวคิดเดียวกันกับกับงานวิจัยของ           
สุภาณี อินทน์จนัทร์ (2550) เน่ืองจาก ส านกังานบญัชีตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความ โปร่งใส ความเป็นอิสระ 
ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อใหผ้ลงานเป็นท่ีเช่ือถือ 

3) ดา้นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของส านกังานบญัชี พบว่า ส านกังานบญัชีมี
การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมท่ีแน่นอนและชดัเจนมีการ ออกหลกัฐานการรับเงิน
ใหก้บัลูกคา้ท าสัญญาขอ้ตกลงท่ีชดัเจนใหมี้การยอมรับทั้งสองฝ่ายจะท าให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่และ
ไวว้างใจในการให้บริการ ซ่ึงให้ความเป็นธรรมและสะดวกในการปฏิบติังานของส านกังานบญัชี  
(เพ็ญธิดา พงษ์ธานี, 2552) ได้กล่าวว่า ความสามารถด้านกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของ
ส านกังานบญัชี การปฏิบติังานของส านกังานบญัชี และการติดตามตรวจสอบของส านกังานบญัชี 
เป็นแนวทางท่ีท าให้ส านกังานบญัชีสามารถท างานให้ลูกคา้ไดต้ามขอ้ตกลงและสัญญาท่ีให้ไวก้บั
ลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น สามารถตรวจสอบงานและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัเวลา 

4) ดา้นการจดัการทรัพยากรของส านกังานบญัชี พบวา่ ส านกังานบญัชีควรจดัให้มีการ
พฒันาความรู้ ความสามารถมีการฝึกอบรมให้พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท่ีจะสามารถมอบหมาย
หนา้ท่ีงานท่ีท าใหต้รงตามความรู้ความสามารถ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยักบั ณพิชญา อภิวงศง์าม 
(2551) ฐิติพร กิจไพบูลทวี และคณะ (2550) เน่ืองจาก นกับญัชีตอ้งการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง
ทางวชิาชีพบญัชี ในขณะท่ีทางส านกังานบญัชีควรมีเคร่ืองมือการก าหนดความรู้ความสามารถของ
พนกังานในแต่ละต าแหน่งอยา่งชดัเจนและมีการจดัหาเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั มี
การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ส านกังานให้มีการใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอจะส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานบญัชีส าเร็จลุล่วงด้วยดียิ่งข้ึน สร้างความ
สะดวกสบายและความประทับใจแก่ลูกค้า ซ่ึงมีแนวคิดเดียวกันกับผลงานวิจัยของ รัศมี สุข
ประเสริฐ (2552), ชนญัฎา สินเช่ือ (2548), วนัเพญ็ สายชล (2549), ยุพา ยะใจมัน่ (2551) เน่ืองจาก 
คุณภาพการให้บริการด้านขอ้มูลการให้บริการและดา้นการประสานงานมีผลกระทบเชิงบวกกบั
ภาพลกัษณ์องค์กร จากการท่ีข้อมูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งทนัสมยัและมีความรวดเร็วจะช่วยให้การ
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ประสานงานในองคก์รมีความคล่องตวัในการบริหารงาน นอกจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรแลว้ยงัสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ โดยทางส านกังาน
บญัชีสามารถตอบสนองวิชาการใหม่ ๆในด้านการรายงานและให้ขอ้สนเทศต่าง จากส่วนงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ และกฎระเบียบ  

5) ดา้นการปฏิบติังานของส านกังานบญัชี พบวา่ ควรมีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานใน
แต่ละกระบวนการขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัมีการช้ีแจงและฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงาน
ปฏิบติังานไดต้ามวตัถุประสงค ์ของคู่มือปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีและการปฏิบติัตามคู่มือ โดยการ
แต่งตั้งและมอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบในการทบทวนผลงานให้มีการก ากบัดูแลความคืบหนา้ของ
งาน รวมถึงการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน ก่อนส่งมอบงานให้ลูกคา้อยา่งครบถว้น ซ่ึงการ
ปฏิบติัตามระบบท่ีไดจ้ดัท าไวจ้ะช่วยให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ  อญัธนา เหมวงค์กุล (2556) เน่ืองจาก ผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการส านกังานบญัชีมี
ความเช่ือถือส านกังานบญัชีในเร่ืองการท าบญัชีอยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

6) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ของส านักงานบญัชีส านักงานบญัชี พบว่า ส านักงาน
บญัชีตอ้งมีการกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบติังานของตนเองตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยมีการบนัทึกผลการด าเนินการ เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจและ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ จารุพกัตร์ บุตรเอก (2555) เน่ืองจาก 
ส านกังานบญัชีควรมีการติดตามตรวจสอบทุกกระบวนการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยการจดัท า
เป็นแผนการติดตาม ตรวจสอบของส านกังานบญัชีแลว้มีการด าเนินตามแผนท่ีไดว้างไวใ้ห้ครบถว้น 
จดัใหมี้กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้เพื่อน ามาวเิคราะห์หาสาเหตุและแจง้กลบัลูกคา้อยา่ง
ทนัท่วงที มีการบนัทึกปัญหาและการก าหนดแนวทางแกไ้ขเพื่อไม่ใหก้ลบัมาเกิดซ ้ าอีก 

7) ดา้นการจดัการเอกสารของส านกังานบญัชี พบวา่ ส านกังานบญัชีตอ้งจดัท าทะเบียน
รายการเอกสารท่ีใช้ในการด าเนินงานให้ครบทุกกระบวนการ รวมถึงจัดท าทะเบียนรายการ
กฎหมายท่ีเป็นปัจจุบนัมีวิธีการติดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชีให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ
และมีการจดัเก็บเอกสารขอ้มูลในลกัษณะท่ีสามารถป้องกนัความเสียหาย สูญหายหรือเส่ือมสภาพ
ก าหนดระยะเวลาและสถานท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย  

8) ดา้นการบริการในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่ ส านกังานบญัชีตอ้ง
เน้นคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการและมีความสอดคล้องกนัของความ
ตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2543) 
เน่ืองจาก คุณภาพการให้บริการคือความความสอดคล้องกันของความต้องการของลูกค้าหรือ
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ผูรั้บบริการ หรือระดบัของความสามารถในการให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือ
ผูรั้บบริการอนัท าใหลู้กคา้หรือผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีเขาไดรั้บมากท่ีสุด  

9) ดา้นการให้บริการดา้นกฎหมายและทนายความพบว่า ส านกังานบญัชีตอ้งเน้นการ
ให้บริการดา้นกฎหมายโดยตรง มีการจดัเอกสารทางกฎหมาย จดัท าสัญญาแก่กิจการพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน ประกันภัย ฯลฯ และควรให้ค  าปรึกษาด้านภาษีอากร เพื่อให้
ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ ตรงความตอ้งการท่ีจะรับบริการในทุกดา้นมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ นงลกัษณ์ พฒันาบณัฑิต และคณะ (2542) นงนุช สารทอง (2550) ,สามล เซ่ียงฉิน 
(2552) พิลาวรรณ สุขโข (2554) อญัธนา  เหมวงค์กุล (2556) พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
ส านกังานบญัชี คือการใหค้  าปรึกษาดา้นภาษี 

10) ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสตร์ทางบญัชี พบวา่ ส านกังานบญัชีควรมีความรู้
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี พระราชบญัญติัการบญัชี ความรู้ดา้นบญัชีการเงิน เก่ียวกบัองคก์รและ
ธุรกิจ และรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นกับญัชีจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาความรู้และทกัษะ
ทางดา้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความรู้และทกัษะทางวิชาชีพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูว้า่จา้ง
และท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ รัชนี แสงศิริ 
(2544) สันสกฤต วิจิตรเลขการ (2549) พบว่าผูป้ระกอบการและนกับญัชีมีความตอ้งการพฒันา
ความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 

5.3  ปัญหาและข้อจ ากดั 
 ปัญหาท่ีพบในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ปัญหาในเร่ืองของการเก็บรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากการ
วิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ใช้วิธีการส่งแบบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ จึงท าให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามบางท่านไม่ไดส่้งแบบสอบถามกลบัมาให้ผูว้ิจยั และปัญหาอีกประการหน่ึงคือผูต้อบ
แบบสอบถามอาจจะเกิดความเขา้ใจในแบบสอบถามไดไ้ม่ชดัเจนหรือเขา้ใจไม่ถูกตอ้งเท่ากบัการท่ี
ผูว้จิยัท าการอธิบายดว้ยตนเองซ่ึงอาจมีผลต่อการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  
5.4  ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี 
ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาองคป์ระกอบของส านกังานบญัชี ท่ีผูป้ระกอบการ SME  

เลือกใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบภายในของส านกังานบญัชีเองในการ
บริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามระบบคุณภาพของส านกังานบญัชี   
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1.  ท าใหผู้ป้ระกอบไดท้ราบถึง ระบบท่ีมีการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคแ์ละการ
ด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร เพื่อคุณภาพด้านการจัดท าบัญชีและกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบญัชี 

2.  ส านกังานบญัชีให้บริการดา้นกฎหมายหรือทนายความดว้ย ท าให้ผูป้ระกอบการท่ี
เขา้มาใชบ้ริการสามารถไดรั้บค าแนะน ารวมถึงสามารถปรึกษาทั้งในดา้นกฎหมายและบญัชี ซ่ึงท า
ให้ได้ค  าตอบท่ีครอบคลุมทุกประเด็นมาตรฐานการบญัชีขอ้บงัคบัของกรมพฒันาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ท่ีก าหนดให้นิติบุคคลมีหน้าท่ีจัดท างบการเงินและน าส่งงบการเงินท าให้
ผูป้ระกอบการตอ้งเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีในการจดัท างบการเงิน 

5.4.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคต 
1. จากการศึกษาในคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษา องค์ประกอบของส านักงานบัญชี ท่ี

ผูป้ระกอบการ SME เลือกใชบ้ริการในเขต กรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป
ผูว้ิจยัอาจจะขยายขอบเขตในการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ เช่น ปัจจยัด้านการตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ/์บริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ี และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด หากไดมี้
การศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งใช้ในการตดัสินใจดว้ยจึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นและมี
ความส าคญัมากต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี  

2.  เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการท าวจิยัคร้ังน้ีเป็นบริษทัจ ากดัและหา้งหุน้ส่วนจ ากดั
ท่ีตั้งข้ึนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ขอ้คน้พบจะมีประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ดงันั้นในการศึกษาคร้ัง
ต่อไป ควรเพิ่มกลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดเ้พิ่มข้ึนตามไปดว้ย 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง องค์ประกอบของส านักงานบัญชี ที่ผู้ประกอบการ SME เลอืกใช้บริการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจยัเร่ือง องคป์ระกอบของส านกังานบญัชี ท่ี
ผูป้ระกอบการ SME เลือกใชบ้ริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการศึกษาระดบัปริญญา
โทของผูว้ิจยั หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์
และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากท่าน ขอให้ท่านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ ตาม
ความรู้สึกหรือความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 องคป์ระกอบของส านกังานบญัชี ท่ีผูป้ระกอบการ SME เลือกใชบ้ริการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณท่ีท่านไดส้ละเวลาตอบค าถามทุกขอ้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
 

 

               (  วรรณา   สรชาย ) 
         นกัศึกษาปริญญาโท คณะการบญัชี 

       มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย ลงหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของ
ท่านมากท่ีสุด 
1. ประเภทนิติบุคคล 

  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั    บริษทัจ ากดั 

2. ต าแหน่ง 

  กรรมการผูจ้ดัการ    หุน้ส่วนผูจ้ดัการ    

  ผูจ้ดัการทัว่ไป    อ่ืนๆ ……………………… 

3. ลกัษณะของธุรกิจ 

  พาณิชยกรรม    อุตสาหกรรม 

  ใหบ้ริการ     อ่ืนๆ ...................................... 

4. ระยะเวลาการด าเนินงานของธุรกิจ 

  ต  ่ากวา่ 1 ปี     1 – 5 ปี 

  5 – 10 ปี     มากกวา่ 10 ปี 

5. จ านวนพนกังาน 

  ต  ่ากวา่ 20 คน   21 -50 คน 

 51 –100 คน     มากกวา่ 101 คน 
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ตอนที ่2 องค์ประกอบของส านักงานบัญชี ทีผู่้ประกอบการ SME เลอืกใช้บริการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง โปรดระบุเคร่ืองหมายในมุมมองของท่านองคป์ระกอบต่อไปน้ีระดบัใดมีความส าคญั
ส าหรับการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี โดยพิจารณาเกณฑข์องแต่ละระดบัดงัน้ี 

องค์ประกอบในการเลอืกใช้ส านักงานบัญชี 

ระดับความต้องการ 

5 

มาก
ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ทีสุ่ด 

1.ความรับผดิชอบของผู้บริหารส านักงานบัญชี      

1.1  ควรมีการก าหนดนโยบายคุณภาพเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและ ประกาศนโยบายดงักล่าวอยา่ง
เป็นทางการ 

     

1.2 ควรมีการจดัท าแผนธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายคุณภาพ 

     

1.3  ควรมีความรู้ความเขา้ใจถึงหลกัส าคญัในการ
ด าเนินการตามมาตรฐานบญัชี  จรรยาบรรณ ความ
ตอ้งการของลูกคา้ กฎระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

     

1.4  ควรมีการแสดงหลกัฐานการติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงาน ภายในส านกังานบญัชีวา่เป็นไป
ตามแนวทางนโยบายท่ีก าหนด 

     

1.5  ควรมีการวางแผนดา้นทรัพยากรและใหก้าร
สนบัสนุน จดัสรรอยา่งเพียงพอ 

     

1.6 ควรมีการหาช่องทางเพื่อใหท้ราบความตอ้งการ
ของลูกคา้ 
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องค์ประกอบในการเลอืกใช้ส านักงานบัญชี 

ระดับความต้องการ 

5 

มาก
ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ทีสุ่ด 

1.7  ควรมีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมายมาตรฐานการบญัชี จรรยาบรรณและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

     

1.8  ควรมีการจดัท าแผนธุรกิจและแผนการเงิน
ประจ าปีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

1.9  ควรมีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ
เจา้หนา้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการส่ือสารให้
ทราบ 

     

1.10  ควรมีการทบทวนการบริหารงานของ
ส านกังานบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ  และการเก็บ
หลกัฐานบนัทึกผลของการทบทวน 

     

1.11 ควรมีการใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐในดา้น
การก ากบัดูแลและการเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์จากภาครัฐสู่ลูกคา้ 

     

2. ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงาน
บัญชี 

     

2.1  ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น 
เพียงพอ เป็นปัจจุบนัสะทอ้น ภาพท่ีแทจ้ริงภายใน
เวลาท่ีเหมาะสม ไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงหรือบิดเบือน
ความเป็นจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

     

2.2  ควรมีการใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบติังาน โดย
ปราศจากความมีอคติและความล าเอียง 
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องค์ประกอบในการเลอืกใช้ส านักงานบัญชี 

ระดับความต้องการ 

5 

มาก
ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ทีสุ่ด 

2.3  ควรมีการประพฤติตรง จริงใจ ไม่คดโกง ไม่
หลอกลวงปฏิบติังานตรง ตามความเป็นจริงและ
ซ่ือตรงต่อวชิาชีพในดา้นการจดัท าบญัชี 

     

2.4  ควรมีการปฏิบติังานซ่ึงผูท้  าบญัชีตอ้งใชค้วามรู้
ความสามารถและความช านาญในวชิาชีพดา้นการ
จดัท าบญัชี 

     

2.5  ควรมีการวางแผนและควบคุมงานจนสามารถ
รวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานใหเ้พียงพอในการ
ปฏิบติังาน 

     

2.6  ควรมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลาท่ี ประกอบวชิาชีพในดา้นการจดัท า
บญัชี 

     

2.7  ควรมีความรับผดิชอบต่องานท่ีปฏิบติัโดยตอ้ง
ไม่ละทิ้งงานท่ีใหบ้ริการ โดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร 

     

2.8  ควรมีการเก็บความลบัของลูกคา้ โดยจะตอ้ง
ไม่น าขอ้มูลซ่ึงถือเป็นความลบัของกิจการไป
เปิดเผย 

     

2.9  ควรมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ่น
ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีส านกังานบญัชีเป็นผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีให้ 

     

2.10  ควรมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบเพื่อ
รักษาช่ือเสียงแห่งวชิาชีพ      
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องค์ประกอบในการเลอืกใช้ส านักงานบัญชี 

ระดับความต้องการ 

5 

มาก
ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ทีสุ่ด 

3.  กระบวนการทีเ่กีย่วข้องกับลูกค้าของส านักงาน
บัญชี 

     

3.1  ควรมีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคิด
ค่าธรรมเนียม 

     

3.2  ควรมีการจดัท าสัญญาจา้งใหช้ดัเจน      

3.3  ควรมีการก าหนดระยะเวลาและการเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

     

3.4  ควรมีการออกหลกัฐานการรับเงิน      

3.5  ควรมีการด าเนินการน าส่งภาษีและเงินสมทบ
อ่ืน ๆ แทนลูกคา้ 

     

3.6  ควรมีการส่งมอบและรับมอบเอกสารจาก
ลูกคา้ 

     

4.  การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชี      

4.1  ควรมีการดูแลสถานท่ีใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย      

4.2  ควรมีความรู้ความเขา้ใจของบุคคลากรท่ี
ปฏิบติังาน 

     

4.3  ควรมีคุณสมบติัของผูท้  าบญัชีตาม
พระราชบญัญติัการบญัชี 

     

4.4  ควรมีการควบคุมดูแลบุคคลากรบรรจุใหม่
หรือยา้ยงาน 
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องค์ประกอบในการเลอืกใช้ส านักงานบัญชี 

ระดับความต้องการ 

5 

มาก
ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ทีสุ่ด 

4.5  ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรในส านกังานบญัชี
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย      

4.6  ควรมีการเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ กฎหมาย และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

4.7  ควรมีการควบคุมดูแลผูท้  าบญัชีภายนอก ใน
กรณีท่ีส านกังานบญัชีมีการใชบ้ริการ      

5.  การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี      

5.1  ควรมีการจดัท าบญัชีให้ถูกตอ้งและเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด      

5.2  ควรมีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของผูท้  า
บญัชีและการใหผู้ท้  าบญัชีปฏิบติังานตามคู่มือ      

5.3  ควรมีการช้ีแจงใหบุ้คลากรเขา้ใจชดัเจนถึง
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามความ
จ าเป็น 

     

5.4  ควรมีการก ากบัดูแลความคืบหนา้ของงานและ
คอยแกไ้ขปัญหาต่าง      

5.5  ควรมีการแต่งตั้งและมอบหมายใหมี้ผูท้  าการ
ทบทวนผลงานรวมทั้งปรับปรุงแกไ้ข ก่อนส่งมอบ
งานใหแ้ก่ลูกคา้ 
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องค์ประกอบในการเลอืกใช้ส านักงานบัญชี 

ระดับความต้องการ 

5 

มาก
ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ทีสุ่ด 

5.6  ควรมีการท าบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชี รวบรวม จดบนัทึก จ าแนก สรุปผล และ
รายงานเหตุการณ์เก่ียวกบัการเงิน 

     

6.  การตดิตาม ตรวจสอบ ของส านักงานบญัชี      

6.1  ควรมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบติังาน
ตามขอ้ก าหนดคุณภาพส านกังานบญัชี      

6.2  ควรมีการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจาก
การติดตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางการแกไ้ข      

6.3  ควรมีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้ 
น ามาวเิคราะห์หาสาเหตุ การปฏิบติัการแกไ้ขและ
แจง้กลบัไปยงัลูกคา้ 

     

6.4  ควรมีการบนัทึกผลการติดตาม ตรวจสอบและ
การเก็บรักษา      

7.  การจดัการเอกสารของส านักงานบัญชี      

7.1  ควรมีการติดตามกฎหมายและขอ้ก าหนดให้
เป็นปัจจุบนั      

7.2  ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลและเอกสารของลูกคา้      

7.3  ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์      

7.4  ควรมีการจดัเก็บและรักษาเอกสารทางบญัชี
ตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543      
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องค์ประกอบในการเลอืกใช้ส านักงานบัญชี 

ระดับความต้องการ 

5 

มาก
ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ทีสุ่ด 

8.  การบริการในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า 

     

8.1  ควรมีการควบคุมพฤติกรรมผูใ้หบ้ริการเพื่อให้
เกิดคุณภาพการใหบ้ริการ      

8.2  ควรมีความสอดคลอ้งกนัของความตอ้งการ
ของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ      

8.3  ควรมีความสามารถในการใหบ้ริการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้      

9.  การให้บริการด้านกฎหมายและทนายความ      

9.1  ส านกังานบญัชีควรใหบ้ริการดา้นกฎหมาย
โดยตรง      

9.2  ส านกังานบญัชีควรจดัท าเอกสารทางกฎหมาย      

9.3  ส านกังานบญัชีควรจดัท าสัญญาแก่กิจกาจ 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบนัการเงิน 
ประกนัภยั ฯลฯ 

     

9.4  ส านกังานบญัชีควรใหค้  าปรึกษาดา้นภาษีอากร      

10.  ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับศาสตร์ทางบัญชี      

10.1  ควรมีความรู้ความเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี      

5.1 10.2  ควรมีความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการบญัชี 
(กฎหมายบญัชี ไทย) 
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องค์ประกอบในการเลอืกใช้ส านักงานบัญชี 

ระดับความต้องการ 

5 

มาก
ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ทีสุ่ด 

10.3  ควรมีความรู้เก่ียวกบัการบญัชีการเงินและ
หวัขอ้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง      

10.4  ควรมีความรู้เก่ียวกบัองคก์รและธุรกิจ      

10.5  ควรมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ      

 

**ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม** 
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ภาคผนวก ข 
ผลทางสถิติ 
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แปรผล SPSS 

Statistics 

 
ประเภทนิติ
บุคคล ต าแหน่ง 

ลกัษณะของ
ธุรกิจ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงานของ

ธุรกิจ 
จ านวน
พนกังาน 

N Valid 402 402 402 402 402 
Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1.37 2.42 1.99 2.33 1.57 
Std. Error of 
Mean 

.024 .043 .044 .031 .035 

Median 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 
Mode 1 3 1 2 1 
Std. Deviation .484 .856 .881 .618 .710 
Variance .234 .733 .775 .382 .504 
Range 1 3 3 3 3 
Minimum 1 1 1 1 1 
Maximum 2 4 4 4 4 
Sum 551 974 799 938 633 
 

Frequency Table 
    

      ประเภทนิติบุคคล 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid หจก. 253 62.9 62.9 62.9 
บจก. 149 37.1 37.1 100.0 
Total 402 100.0 100.0   
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ต าแหน่ง 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

63 15.7 15.7 15.7 

หุน้ส่วน
ผูจ้ดัการ 

141 35.1 35.1 50.7 

ผูจ้ดัการ
ทัว่ไป 

163 40.5 40.5 91.3 

อ่ืนๆ 35 8.7 8.7 100.0 
Total 402 100.0 100.0   

      ลกัษณะของธุรกจิ 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid พาณิชยก
รรม 

152 37.8 37.8 37.8 

อุตสาหกรรม 109 27.1 27.1 64.9 
ใหบ้ริการ 135 33.6 33.6 98.5 
อ่ืนๆ 6 1.5 1.5 100.0 
Total 402 100.0 100.0   

      ระยะเวลาการด าเนินงานของธุรกจิ 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ต ่ากวา่ 1 ปี 30 7.5 7.5 7.5 
1 - 5 ปี 210 52.2 52.2 59.7 
5 -10 ปี 160 39.8 39.8 99.5 
มากกวา่ 10 
ปี 

2 .5 .5 100.0 

Total 402 100.0 100.0   
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จ านวนพนักงาน 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ต ่ากวา่ 20 
คน 

221 55.0 55.0 55.0 

21 - 50 คน 133 33.1 33.1 88.1 
51 - 100 คน 46 11.4 11.4 99.5 
มากกวา่ 100 
คน 

2 .5 .5 100.0 

Total 402 100.0 100.0   
 

หาค่าระดับความเช่ือมั่น 

 

Scale: ALL VARIABLES 
    

     Case Processing Summary 

 
 

N % 
 Cases Valid 402 100.0 

 Excludeda 0 .0 

 Total 402 100.0 

 

     Reliability Statistics 

  

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items 

  .824 .870 60 
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Communalities 

 
Initial Extraction 

หน่ึงจุดหน่ึง 1.000 .492 
หน่ึงจุดสอง 1.000 .773 
หน่ึงจุดสาม 1.000 .440 
หน่ึงจุดส่ี 1.000 .249 
หน่ึงจุดหา้ 1.000 .633 
หน่ึงจุดหก 1.000 .588 
หน่ึงจุดเจด็ 1.000 .725 
หน่ึงจุดแปด 1.000 .598 
หน่ึงจุดเกา้ 1.000 .630 
หน่ึงจุดสิบ 1.000 .585 
หน่ึงจุดสิบเอด็ 1.000 .824 

 

Total Variance Explained 

Compone
nt Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulat

ive % Total 
% of 

Variance 

Cumul
ative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % 

  

1 1.809 16.448 16.448 1.809 16.448 16.448 1.650 15.000 15.000 
2 1.399 12.717 29.165 1.399 12.717 29.165 1.376 12.513 27.513 
3 1.236 11.233 40.399 1.236 11.233 40.399 1.243 11.302 38.815 
4 1.081 9.830 50.229 1.081 9.830 50.229 1.222 11.112 49.927 

5 1.012 9.200 59.429 1.012 9.200 59.429 1.045 9.502 59.429 
6 .976 8.870 68.299             
7 .851 7.734 76.033             
8 .807 7.337 83.370             
9 .752 6.839 90.209             
10 .612 5.560 95.769             
11 .465 4.231 100.000             
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Rotated Component Matrixa 

ตวัแปร 
Component 

1 2 3 4 5 
หน่ึงจุดหา้ .776     

หน่ึงจุดแปด .734     

หน่ึงจุดหก  .719  .224  

หน่ึงจุดสิบ  .704   .233 

หน่ึงจุดส่ี  .375    

หน่ึงจุดเกา้   .781   

หน่ึงจุดสาม   .633   

หน่ึงจุดสอง   .251 .815  
หน่ึงจุดเจด็ .546   .617  

หน่ึงจุดสิบ
เอด็ 

    .879 

หน่ึงจุดหน่ึง .342 .361 .240 -.219 -.374 

      Communalities 

 
Initial Extraction 

สองจุดหน่ึง 1.000 .584 

สองจุดสอง 1.000 .657 

สองจุดสาม 1.000 .657 
สองจุดส่ี 1.000 .737 

สองจุดหา้ 1.000 .495 

สองจุดหก 1.000 .473 

สองจุดเจด็ 1.000 .340 
สองจุดแปด 1.000 .281 

สองจุดเกา้ 1.000 .532 

สองจุดสิบ 1.000 .624 
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Total Variance Explained 

Component 
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 1.936 19.362 19.362 1.936 19.362 19.362 1.844 18.435 18.435 

2 1.269 12.690 32.052 1.269 12.690 32.052 1.302 13.016 31.451 

3 1.129 11.288 43.340 1.129 11.288 43.340 1.133 11.330 42.781 

4 1.046 10.459 53.799 1.046 10.459 53.799 1.102 11.018 53.799 

5 .983 9.829 63.627             

6 .939 9.394 73.022             

7 .854 8.542 81.564             

8 .711 7.108 88.672             

9 .596 5.962 94.634             

10 .537 5.366 100.000             
 

Rotated Component Matrixa 

ตวัแปร 
Component 

1 2 3 4 
สองจุดหน่ึง .757    

สองจุดสาม .605  -.524  

สองจุดหก .584   .292 

สองจุดแปด .503    
สองจุดสอง  .807   

สองจุดเจด็  .574   

สองจุดหา้ .395 .510  -.248 

สองจุดส่ี   .847  
สองจุดสิบ .205   .738 

สองจุดเกา้ .308  .219 -.623 
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Communalities 

 
Initial Extraction 

สามจุดหน่ึง 1.000 .702 

สามจุดสอง 1.000 .584 

สามจุดสาม 1.000 .611 
สามจุดส่ี 1.000 .678 

สามจุดหา้ 1.000 .650 

สามจุดหก 1.000 .512 

 

Total Variance Explained 

Compone
nt Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumul
ative 

% Total 

% of 
Varian

ce 

Cumul
ative 

% Total 

% of 
Varian

ce 
Cumula
tive % 

  

1 1.396 23.265 23.265 1.396 23.265 23.265 1.379 22.980 22.980 

2 1.195 19.919 43.183 1.195 19.919 43.183 1.193 19.880 42.860 

3 1.145 19.090 62.273 1.145 19.090 62.273 1.165 19.413 62.273 

4 .897 14.944 77.217             

5 .762 12.695 89.912             

6 .605 10.088 100.00
0 
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Rotated Component Matrixa 

ตวัแปร 
Component 

1 2 3 
สามจุดหน่ึง .835   

สามจุดส่ี .818   

สามจุดหา้  .790  

สามจุดสอง  .740  

สามจุดสาม   .776 

สามจุดหก   .711 

     
 

Communalities 

 
Initial Extraction 

ส่ีจุดหน่ึง 1.000 .879 

ส่ีจุดสอง 1.000 .866 

ส่ีจุดสาม 1.000 .923 

ส่ีจุดส่ี 1.000 .881 
ส่ีจุดหา้ 1.000 .650 

ส่ีจุดหก 1.000 .781 

ส่ีจุดเจด็ 1.000 .853 
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Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 

% of 
Varian

ce 
Cumulati

ve % Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 

% of 
Varian

ce 
Cumulativ

e % 

  

1 2.181 31.156 31.156 2.181 31.156 31.156 1.821 26.020 26.020 
2 1.474 21.059 52.215 1.474 21.059 52.215 1.615 23.069 49.089 
3 1.166 16.654 68.869 1.166 16.654 68.869 1.254 17.916 67.005 
4 1.012 14.462 83.331 1.012 14.462 83.331 1.143 16.326 83.331 

5 .649 9.271 92.602             
6 .302 4.307 96.910             
7 .216 3.090 100.000             

 
 
 

Rotated Component Matrixa 

ตวัแปร 
Component 

1 2 3 4 
ส่ีจุดหน่ึง .936    

ส่ีจุดส่ี .926    
ส่ีจุดสอง  .909   

ส่ีจุดเจด็  .820  .406 

ส่ีจุดหก   .855  

ส่ีจุดหา้ .264 .296 .690  
ส่ีจุดสาม    .955 
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Communalities 

 
Initial Extraction 

หา้จุดหน่ึง 1.000 .615 

หา้จุดสอง 1.000 .525 

หา้จุดสาม 1.000 .815 
หา้จุดส่ี 1.000 .622 

หา้จุดหา้ 1.000 .633 

หา้จุดหก 1.000 .803 
 
 

Total Variance Explained 

Compone
nt Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 

% of 
Varian

ce 

Cumul
ative 

% Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulati

ve % Total 

% of 
Varianc

e 
Cumula
tive % 

  

1 1.697 28.279 28.279 1.697 28.279 28.279 1.556 25.933 25.933 

2 1.287 21.442 49.722 1.287 21.442 49.722 1.423 23.718 49.651 

3 1.031 17.182 66.904 1.031 17.182 66.904 1.035 17.253 66.904 

4 .942 15.703 82.606             

5 .670 11.166 93.772             

6 .374 6.228 100.00             
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Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 
หา้จุดสาม .894   
หา้จุดหก .859 .245  
หา้จุดส่ี  .777  
หา้จุดหน่ึง  .774  

หา้จุดหา้  -.221 .761 

หา้จุดสอง  .322 .646 

 
Communalities 

 
Initial Extraction 

หกจุดหน่ึง 1.000 .545 

หกจุดสอง 1.000 .961 

หกจุดสาม 1.000 .463 

หกจุดส่ี 1.000 .513 

 

Total Variance Explained 

Compone
nt Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 

% of 
Varian

ce 
Cumulat

ive % Total 

% of 
Varian

ce 

Cumul
ative 

% Total 

% of 
Varian

ce 
Cumula
tive % 

  

1 1.475 36.886 36.886 1.475 36.886 36.886 1.471 36.768 36.768 

2 1.006 25.157 62.043 1.006 25.157 62.043 1.011 25.274 62.043 

3 .797 19.919 81.962             

4 .722 18.038 100.000             
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Rotated Component Matrixa 

ตวัแปร 
Component 

1 2 
หกจุดหน่ึง .738  
หกจุดส่ี .705  

หกจุดสาม .655  

หกจุดสอง  .980 

 

Communalities 
   

 
Initial Extraction 

   เจด็จุดหน่ึง 1.000 .660 
   เจด็จุดสอง 1.000 .669 

   เจด็จุดสาม 1.000 .540 

   เจด็จุดส่ี 1.000 .677 

    

Total Variance Explained 

Compone
nt Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 

% of 
Varian

ce 
Cumula
tive % Total 

% of 
Varian

ce 
Cumul
ative % Total 

% of 
Varian

ce 
Cumula
tive % 

  

1 1.507 37.670 37.670 1.507 37.670 37.670 1.506 37.647 37.647 

2 1.039 25.970 63.640 1.039 25.970 63.640 1.040 25.993 63.640 

3 .893 22.329 85.970             

4 .561 14.030 100.000             
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   Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 
เจด็จุดส่ี .816  

เจด็จุดหน่ึง .807  

เจด็จุดสอง .269 .772 

เจด็จุดสาม .341 -.651 

 
 

 
Communalities 

  
 

Initial Extraction 
  แปดจุดหน่ึง 1.000 .649 

  แปดจุดสอง 1.000 .749 

  แปดจุดสาม 1.000 .705 

   

Total Variance Explained 

Compone
nt Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 

% of 
Varian

ce 
Cumulat

ive % Total 

% of 
Varian

ce 

Cumul
ative 

% Total 

% of 
Varian

ce 
Cumula
tive % 

  

1 1.067 35.552 35.552 1.067 35.552 35.552 1.060 35.338 35.338 

2 1.036 34.524 70.076 1.036 34.524 70.076 1.042 34.738 70.076 

3 .898 29.924 100.000             
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Rotated Component Matrixa 
   

ตวัแปร 
Component 

   1 2 
   แปดจุดสาม .792 -.278 

   แปดจุดหน่ึง .652 .473 

   แปดจุดสอง  .861 

   

       
 

Communalities 
   

 
Initial Extraction 

   เกา้จุดหน่ึง 1.000 .492 

   เกา้จุดสอง 1.000 .908 

   เกา้จุดสาม 1.000 .646 
   เกา้จุดส่ี 1.000 .259 

    

Total Variance Explained 

Compone
nt Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 

% of 
Varian

ce 
Cumulat

ive % Total 

% of 
Varian

ce 

Cumul
ative 

% Total 

% of 
Varian

ce 
Cumula
tive % 

  

1 1.276 31.908 31.908 1.276 31.908 31.908 1.275 31.865 31.865 

2 1.029 25.713 57.621 1.029 25.713 57.621 1.030 25.756 57.621 

3 .946 23.645 81.266             

4 .749 18.734 100.000             
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Rotated Component Matrixa 

ตวัแปร 
Component 

1 2 
เกา้จุดสาม .747 -.298 

เกา้จุดหน่ึง .683  

เกา้จุดส่ี .494  

เกา้จุดสอง  .950 

 

Communalities 

 
Initial Extraction 

สิบจุดหน่ึง 1.000 .603 

สิบจุดสอง 1.000 .514 

สิบจุดสาม 1.000 .358 
สิบจุดส่ี 1.000 .506 

สิบจุดหา้ 1.000 .568 

 

Total Variance Explained 

Compone
nt Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of 
Squared Loadings 

Total 

% of 
Varian

ce 
Cumulat

ive % Total 

% of 
Varian

ce 

Cumul
ative 

% Total 

% of 
Varian

ce 

Cumul
ative 

% 

  

1 1.452 29.035 29.035 1.452 29.035 29.035 1.423 28.464 28.464 

2 1.097 21.934 50.969 1.097 21.934 50.969 1.125 22.505 50.969 

3 .934 18.677 69.646             

4 .863 17.260 86.906             

5 .655 13.094 100.000             
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   Rotated Component Matrixa 

ตวัแปร 
Component 

1 2 
สิบจุดส่ี .711  

สิบจุดสอง .695  

สิบจุดสาม .588  

สิบจุดหน่ึง  .754 

สิบจุดหา้ .233 .717 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล  วรรณา   สรชาย 
ประวติัการศึกษา  ปี พ.ศ.2548  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  

บริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จ ากดั 
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