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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพของการจดัท าบญัชี

และงบการเงิน และด้านความพร้อมของส านักงานบญัชี ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการ
ของส านักงานบญัชี ตวัแปรอิสระของงานวิจยัน้ีมี 2 ตวัแปร คือ 1) คุณภาพของการจดัท าบญัชี   
และงบการเงิน 2) ความพร้อมของส านกังานบญัชี ส่งผลกระทบต่อตวัแปรตามไดแ้ก่ ความส าเร็จ
ในการให้บริการของส านักงานบญัชี ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีใช้บริการส านักงานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 400 ราย แบบสอบถามไดรั้บการตอบกลบัมาและ ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล จ านวน 359 ชุด 
คิดเป็นอตัราการตอบกลบั (Response Bate) ร้อยละ 89.75 

ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงินส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อความส าเร็จในการให้บริการของส านกังานบญัชี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
อธิบายไดว้า่ส านกังานบญัชีท่ีจดัท าบญัชีและงบการเงินอยา่งมีคุณภาพ จะท าให้ส านกังานบญัชีนั้น
ประสบความส าเร็จในการให้บริการ นอกจากน้ีผลการวิจัยยงัพบว่า ปัจจัยด้านความพร้อม               
ของส านักงานบญัชี ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จในการให้บริการของส านักงานบญัชี   
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 อธิบายไดว้่าส านกังานบญัชีท่ีมีความพร้อมในดา้นต่าง ๆ  
จะส่งผลให ้ส านกังานบญัชีนั้นประสบความส าเร็จในการให้บริการ สรุปไดว้า่ ถา้ส านกังานบญัชีมี
คุณภาพในการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ตลอดจนมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผูรั้บบริการ   
จะส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จของส านกังานบญัชี  
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to study the factors affect accounting service 
success of the accounting offices in Bangkok and metropolitan. There are two independent 
variables in this research as: 1) The quality of accounting preparing and financial statement,     
and 2) the accounting offices readiness, which impact on the dependent variable as the accounting 
service success of the accounting offices. According to the research questionnaires were used as a 
tool for data collection from the entrepreneurs who use accounting services of the accounting 
offices. The data were collected by 400 mail survey questionnaires. There are 359 returned 
questionnaires used in this analysis, response rate 89.75 percent. 

The research result showed that the quality of accounting preparing and financial 
statement has positively effect on the accounting service success of the accounting offices, 
statistically significant at 0.05 levels. Another, the result found that the accounting offices 
readiness has positively effect on the accounting service success of the accounting offices, 
statistically significant at 0.05 levels. Therefore, concluded that the accounting offices have the 
quality of accounting preparing and financial statement and the accounting offices readiness will 
directly affect the success of the accounting office. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการของส านกังานบญัชีใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากหลาย ๆ 
ฝ่าย ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ท่ีให้การสนับสนุนการท าวิจัยในคร้ังน้ี           
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดารณี เอ้ือชนะจิต ซ่ึงเป็นคณะกรรมการและอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัฉบบัน้ี 
ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน า ขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องตลอดมาตั้งแต่ตอนเร่ิมตน้
จนจบ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย ์คณะการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีไดป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ตลอดจนเจา้ของงานวิจยัต่างๆ ต ารา และเอกสารต่างทางวิชาการทุกท่าน ท่ี
ผูว้ิจ ัยได้น ามาศึกษาค้นควา้ท าให้ก่อเกิดเป็นแนวคิดอันมีคุณค่าต่องานวิจัยฉบับน้ี รวมไปถึง
เจา้หนา้ท่ีคณะการบญัชีทุกท่าน 

ขอขอบพระคุณ ผูใ้ช้บริการของส านักงานบญัชีท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการให้ความ
ร่วมมือสละเวลาอันมีค่ามาช่วยกรอกแบบสอบถามให้เป็นอย่างดี รวมไปถึงคุณพ่อ คุณแม่           
คุณนอ้งๆและเพื่อนๆทุกคนท่ีใหก้ าลงัใจมาโดยตลอด 

สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีคุณประโยชน์แก่ส านกังานบญัชี 
และผูท่ี้ให้ความสนใจอยูบ่า้งไม่มากก็นอ้ย หากมีขอ้ผิดพลาดประการใดผูท้  าวิจยัตอ้งกราบขออภยั
มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สถานการณ์การแข่งขนัและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเป็นผลให้ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ มีการขยายตวัเป็นจ านวนมาก
ประกอบด้วยทางด้านกฎหมาย พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ท่ีได้ก าหนดให้นิติบุคคลมี
หน้าท่ีต้องจดัท างบการเงินเพื่อยื่นภาษีเป็นประจ าทุกปี ส่งผลให้นิติบุคคลจ านวนมากหันมาใช้
บริการจากส านกังานบญัชีในการจดัท าบญัชีและงบการเงินมากข้ึน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2554)  

 การเลือกใช้บริการของส านกังานบญัชี จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของหน่วยงานธุรกิจ    
ท่ีขาดความพร้อมของบุคลากรในเร่ืองของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน เพื่อให้งบการเงินท่ีจดัท า
ข้ึนมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดพร้อมทั้งสามารถน างบการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ ตดัสินใจทาง
ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และทันเวลาดังนั้ นงบการเงินถือว่าส าคญัมากเพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
วิเคราะห์ว่าองค์กรควรไปในทิศทางใด เพื่อให้องค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด (จนัทิมา อุม้ชูวฒันา
,2554) การจา้งบุคคลภายนอกเขา้มาท างานดา้นบญัชีนั้นเป็นเร่ืองยุง่ยากและ นกับญัชีส่วนใหญ่นิยม
ไปท างานในองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง และให้ค่าตอบแทนสูง ผูป้ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กจึงหันมาใช้บริการในการจดัท าบญัชีกบัส านักงานมากกว่า (ปฎิญญา แก้วเจริญ,2555) 
ความนิยมอย่างต่อเน่ืองและให้ความสะดวกมากกว่า นอกจากน้ีในการให้บริการของส านักงาน
บญัชี ยงัสามารถจดัท างบการเงินได้อย่างมีคุณภาพ ทนัเวลา และลดความเส่ียงด้านการเสียภาษี
สามารถเสียภาษีไดอ้ยา่งถูกตอ้งซ่ึงโดยปกติงบการเงินของกิจการจะจดัท าข้ึนน าเสนอเป็นรายปีโดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินและนอกจากนั้นงบการเงินยงัไดจ้ดัท า
ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั ยงัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่ายท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้งบการเงิน 
เช่น ผูถื้อหุน้ของกิจการก็ตอ้งการทราบวา่บริษทัจะสามารถจ่ายเงินปันผลเท่าไร ธนาคารและเจา้หน้ี
ท่ีตอ้งการทราบว่าบริษทัจะมีความสามารถช าระหน้ีไดเ้พียงไร เพื่อประกอบการตดัสินใจในการ
อนุมติัสินเช่ือให้แก่บริษทั นักลงทุนท่ีตอ้งการทราบผลการด าเนินงานของบริษทัเป็นเช่นไร เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและเกิดความพึงพอใจจากการใหบ้ริการ 
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การบริการเป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีจะสนองต่อความตอ้งการซ่ึง
มีอิทธิพลต่อลูกคา้เป็นการบริการไม่สามารถมองเห็นไดเ้กิดจากความรู้สึกเพื่อสร้างความมัน่ใจใน
การตดัสินใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2540 อา้งใน มาลี สุขส าราญ, 2552) เช่น การบริการ
ความพร้อมของสถานท่ี บุคคล เคร่ืองมือ อุปกรณ์ส่ือสารหรือการระบบสารสนเทศทางการบญัชีมา
ใชท้  าใหก้ารด าเนินงานมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน สามารถไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่ง
ดี (กญัจน์ชญา ไชยชมภู, 2552) 

ปัจจุบนัธุรกิจการให้บริการจดัท าบญัชีจึงมีการแข่งขนัอย่างรุนแรงซ่ึงเปิดโอกาสให้
ผูใ้ช้บริการสามารถเปล่ียนผูใ้ห้บริการรับท าบญัชีไดต้ลอดเวลา ดงันั้นการท าบญัชีจึงไม่เพียงแต่
ข้ึนกับจ านวนลูกค้าในปัจจุบนัแต่ยงัข้ึนกับความสามารถในการรักษาลูกค้าให้ใช้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง(ปัญญาภรณ์ กงประดิษฐ์ และ วรรณี เตโชโยธิน, 2553) ยงัรวมถึงความอยู่รอดในอาชีพ
บญัชี คือ การคงอยู่ในอาชีพ โดยการมีลูกคา้อย่างต่อเน่ือง การมีลูกคา้รายใหม่ และการให้บริการ
อ่ืนๆ (ดารณี เอ้ือชนะจิต, 2555) 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ให้บริการของส านกังานบญัชีซ่ึงประกอบดว้ยคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงินและความ
พร้อมของส านักงานบญัชีจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการให้บริการของส านักงานบญัชีโดย
สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษา วิจยัคร้ังน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดใหก้บักลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

1.2 วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชีในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล” มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1.  เพื่อศึกษาคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงินท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ 

ใหบ้ริการของส านกังานบญัชี 

2.  เพื่อศึกษาความพร้อมของส านักงานบญัชีท่ีส่งผลต่อ ความส าเร็จในการให้บริการของ
ส านกังานบญัชี 

 
1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.  เป็นแนวทางในการน าไปประยุกตใ์ชห้รือปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของส านกังาน
บญัชีใหมี้ความส าเร็จในการใหบ้ริการ 
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2.  ท าใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงินท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
การใหบ้ริการของส านกังานบญัชี  

3.  ท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านความพร้อมของส านักงานบญัชีท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ
ใหบ้ริการของส านกังานบญัชี  

 
1.4  ขอบเขตของกำรวจัิย 

ในการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการของส านกังานบญัชีในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.  ประชากรส าหรับงานวิจยัน้ีไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
2. กลุ่มตวัอย่าง ผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ท่ีตั้งอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างอาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Probability 
Sample) โดยใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random) ไดจ้  านวน 395 ราย 
  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั    

1.  ตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปร คือ ปัจจยัด้านคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน 
และปัจจยัดา้นความพร้อมของส านกังานบญัชี 

2.  ตวัแปรตาม คือ ความส าเร็จในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชี 
 
1.5 กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัด้านคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบ
การเงิน และด้านความพร้อมของส านักงานบญัชี ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการของ
ส านกังานบญัชี 
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   ตัวแปรอสิระ                 ตัวแปรตำม 
 

 

            
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 

 
1.6  สมมติฐำนของกำรวจัิย 

H1 คุณภาพของการจดับญัชีและงบการเงินส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จในการ
ใหบ้ริการของส านกังานบญัชี 

H2 ความพร้อมของส านักงานบัญชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จในการ
ใหบ้ริการของส านกังานบญัชี 
 
1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ  

ส ำนักงำนบัญชี หมายถึง ส านกังานท่ีให้บริการดา้นการจดัท าบญัชี ซ่ึงส านกังานบญัชี
อาจตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได ้โดยหัวหนา้ส านกังาน หรือผูเ้ป็น
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการแลว้แต่กรณี ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบงานดา้นการให้บริการรับท าบญัชีใน
ส านกังานอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งมีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการบญัชี ปฏิบติังานเต็มเวลาและ
แจง้การเป็นผูท้  าบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์วแ้ลว้ และมีผูช่้วยผูท้  าบญัชีท่ีมี
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการบญัชีอยา่งนอ้ย 1 คนปฏิบติังานเต็มเวลาสังกดัอยู ่(ประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้, 2555) 
     

คุณภำพของกำรจัดท ำบัญชี
และงบกำรเงิน (Quality) 

ควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำร
ของส ำนักงำนบัญชี 

(Success) 
ควำมพร้อมของส ำนักงำน

บัญชี (Readiness) DPU
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คุณภำพของกำรจัดท ำบัญชีและงบกำรเงิน หมายถึง ความถูกตอ้งและครบถ้วนของ
ตวัเลขรายการและขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน มีความน่าเช่ือถือ ปราศจากความล าเอียงแสดงถึง
รายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงโดยมีหลกัฐานอนัเท่ียงธรรม 

ควำมพร้อมของส ำนักงำนรับท ำบัญชี หมายถึง ความพร้อมดา้นสถานท่ีเหมาะสม มีการ
ช้ีแจงขอบเขตและลกัษณะของการปฏิบติังานอย่าชัดเจน ตรงต่อเวลา และมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการท าบญัชี รวมถึงการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

ควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนบัญชี หมายถึง ส านกังานบญัชีสามารถรักษา
ลูกคา้รายเดิมใหใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง พอใจท่ีจะบอกต่อถึงการเลือกใชบ้ริการให้แก่ผูรั้บบริการ
รายอ่ืน และเพิ่มลูกคา้รายใหม่อยา่งต่อเน่ือง DPU
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บทที ่2 
แนวคดิ  ทฤษฏี  และผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการของส านักงาน

บญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้ิจ ัยได้รวบรวมแนวความคิดทฤษฏี   และ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1   แนวคิดและทฤษฎี 
2.1.1  คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน 
2.1.2   ความพร้อมของส านกังานบญัชี  
2.1.3  ความส าเร็จในการบริการของส านกังานบญัชี 

2.2   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2.1  คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน 
2.2.2   ความพร้อมของส านกังานบญัชี 
2.2.3  ความส าเร็จในการบริการของส านกังานบญัชี 

 
2.1   แนวคิดและทฤษฎี 

2.1.1 คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน 
คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ในการให้บริการจดัท าบญัชีและงบการเงิน

ของส านกังานบญัชีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรองรับทัว่ไป (สภาวิชาชีพบญัชี ในพระ
บรมราชูปถมัภ,์ 2553) โดยรายงานทางการเงินท่ีสมบูรณ์ไดม้าตรฐานจะตอ้งประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะทางการเงิน ณ วนัส้ินงวด งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด งบแสดงเปล่ียนแปลงส่วน
ของเจ้าของส าหรับงวด งบกระแสเงินสดส าหรับงวด หมายเหตุประกอบงบการเงิน จะแสดง
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัขอ้มูลท่ีใหค้  าอธิบายอ่ืน และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตน้งวดของงวด
ท่ีน ามาเปรียบเทียบงวดแรก ขอ้มูลทางบญัชีและงบการเงิน ไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็นของ
กิจการเพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการตดัสินใจเชิงธุรกิจ ตระหนกัถึงคุณค่าของ
ขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบการเงิน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยในการคาดคะเนผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 
รวมถึงผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนและตดัสินใจงานธุรกิจได ้ทั้งน้ียงั
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รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบนัทึกรายการ เก็บรวบรวม ประมวลผลไดอ้ยา่งแม่นย  า อีก
ดว้ย โดยในการน าเสนอขอ้มูลงบการเงิน มีความน่าเช่ือถือ ปราศจากความล าเอียง แสดงถึงรายการ
และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงโดยมีหลกัฐานอนัเท่ียงธรรม ตลอดจนการน าเสนองบ
การเงิน สามารถเปรียบเทียบในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีแตกต่างกันและสามารถเปรียบเทียบงบ
การเงินธุรกิจอ่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งน้ีส านกังานบญัชีท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการจดัท ารายงานทางการเงินตอ้ง
ตระหนกัว่ารายงานทางการเงินท่ีจดัท าข้ึนควรให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ขอ้มูลทางบญัชีท่ีปรากฏใน
งบการเงิน ควรเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีชดัเจน  เพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจ การประเมินสถานะทางการเงิน และให้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง      
(เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปะพร ศรีจัน่เพชร, 2544) จะเห็นได้ว่าส านักงานบญัชีให้
ความส าคญักบัคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงินเพื่อให้เป็นท่ียอมรับ เช่ือถือได ้และไดรั้บ
ไวว้างใจจากผูรั้บประกอบการ ดงันั้นทางส านกังานบญัชีจึงไดมี้การควบคุมมาตรฐานการจดัท างบ
การเงิน ให้ตรงตามลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 4 ประการ คือ สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ ์(2555: ออนไลน์) แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  

1. ความเขา้ใจได ้ขอ้มูลในงบการเงินตอ้งสามารถเขา้ใจไดใ้นทนัทีท่ีผูใ้ชง้บการเงินใช้
ข้อมูลดังกล่าวภายใต้ข้อสมมติท่ีว่าผูใ้ช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเก่ียวกับธุรกิจกิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจและการบญัชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรท่ีจะศึกษาขอ้มูลดงักล่าว 

2. ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ขอ้มูลจะมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผูใ้ชง้บการเงินไดน้ั้นตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต
ปัจจุบนัและอนาคตรวมทั้งช่วยยืนยนัหรือช้ีขอ้ผิดพลาดของผลการประเมินท่ีผ่านมาของผูใ้ช้งบ
การเงินไดอ้ยา่งไรก็ตามผูใ้ชง้บการเงินควรค านึงถึงความมีนยัส าคญัในการพฒันาความเก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินใจของขอ้มูลนั้น  ขอ้มูลจะถือวา่มีนยัส าคญัเม่ือการละเวน้ท่ีจะแสดงขอ้มูลนั้นหรือการ
แสดงขอ้มูลนั้นอยา่งผิดพลาด  ท าให้ผูใ้ชง้บการเงินตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจผิดพลาด  หรือตดัสินใจ
แตกต่างไปจากท่ีควรจะเป็นหากผูใ้ชง้บการเงินไดท้ราบขอ้มูลนั้น  

3. ความเช่ือถือได ้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ตอ้งเช่ือถือไดโ้ดยเป็นขอ้มูลท่ีปราศจากความ
ผดิพลาดท่ีมีนยัส าคญัและความล าเอียงซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

3.1 การเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม หมายถึง ข้อมูลควรแสดงตามเหตุการณ์ท่ีได้
เกิดข้ึนแลว้นัน่คือเป็นขอ้มูลท่ีเขา้เกณฑก์ารรับรู้รายการ ณ วนัท่ีเสนอรายงาน 

3.2 เน้ือหาส าคญักวา่รูปแบบ หมายถึง ขอ้มูลตอ้งบนัทึกและแสดงตามเน้ือหาและ
ความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจไม่ใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยา่งเดียว 
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3.3 ความเป็นกลาง หมายถึง ขอ้มูลท่ีแสดงตอ้งมีความเป็นกลางหรือปราศจากความ
ล าเอียงโดยไม่มีวตัถุประสงคท่ี์จะช้ีน าผูใ้ชง้บการเงิน 

3.4 ความระมดัระวงั หมายถึง การใช้ดุลยพินิจท่ีจ าเป็นในการประมาณการภายใต้
ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อใหง้บการเงินมีความน่าเช่ือถือ  

3.5 ความครบถว้น หมายถึง ขอ้มูลในงบการเงินตอ้งมีความครบถว้นโดยพิจารณา
ความมีนยัส าคญัและตน้ทุนในการจดัท า เพื่อมิให้มีความผิดพลาด หรือท าให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจ
ผดิ 

4. การเปรียบเทียบกนัได ้ผูใ้ช้งบการเงินตอ้งสามารถเปรียบเทียบงบการเงินในรอบ
ระยะเวลาต่างกนัของกิจการเดียวกนัและงบการเงินในรอบระยะเวลาเดียวกนัของกิจการแต่ละ
กิจการได ้แต่มิไดห้มายความว่าขอ้มูลตอ้งอยู่ในรูปแบบเดียวกนัตลอดไป และไม่สามารถยกเป็น
ขอ้อา้งท่ีจะไม่น ามาตรฐานการบญัชีท่ีเหมาะสมกวา่มาถือปฏิบติั เพื่อให้ขอ้มูลสามารถเปรียบเทียบ
กนัได้ การเปรียบเทียบกนัไดข้องขอ้มูลช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถคาดคะเนถึงแนวโน้มของ
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกิจการนั้น รวมทั้งเปรียบเทียบแนวโน้มกับกิจการอ่ืน
ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุน  

ดังนั้ นสรุปได้ว่าปัจจัยด้านคุณภาพของการจัดท าบัญชีและงบการเงินส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการให้บริการของส านกังานบญัชีนั้นตระหนกัถึงคุณค่าของขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบ
การเงิน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยในการคาดคะเนผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต  และในการน าเสนอ
ขอ้มูลงบการเงิน มีความน่าเช่ือถือ ปราศจากความล าเอียง แสดงถึงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ตามความเป็นจริงโดยมีหลกัฐานอนัเท่ียงธรรม โดยการจดัท าบญัชีและงบการเงินของส านกังาน
บญัชีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรองรับทัว่ไป ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นของกิจการ 
รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีแตกต่างกนัและสามารถเปรียบเทียบงบการเงิน
ธุรกิจอ่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2.1.2  ความพร้อมของส านกังานบญัชี 
ความพร้อมของส านักงานบัญชี  ในด้านการให้บ ริการ ( ศิ ริวรรณ เส รี รัตน์                  

และคณะ, 2550) ไดใ้ห้นิยามวา่ การให้บริการของส านกังานบญัชีเป็นเสมือนการให้บริการท่ีไม่
สามารถจบัตอ้งได้ ไม่สามารถมองเห็นหรือเกิดความรู้สึกได้ก่อนท่ีจะซ้ือหรือใช้บริการ เพื่อลด
ความเส่ียงของผูซ้ื้อบริการ ผูซ้ื้อตอ้งพยายามวางกฎเกณฑ์เก่ียวกบัคุณภาพและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
จากงานบริการ โดยผูใ้ห้บริการตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ พยายามจดัหาส่ิงต่างๆ เพื่อเป็นหลกัประกนั
ใหผู้ซ้ื้อสามารถตดัสินใจซ้ือไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไดแ้ก่  

1.  สถานท่ี (place) ตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่และความสะดวกใหก้บัผูม้าติดต่อ 
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2.  บุคคล (people) พนกังานท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ 
และเกิดความเช่ือมัน่วา่จะไดรั้บบริการท่ีดี 

3.  เคร่ืองมือ (equipment) อุปกรณ์ภายในส านกังาน จะตอ้งทนัสมยัมีประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการท่ีรวดเร็วและท าใหลู้กคา้พอใจ 

4.  วสัดุส่ือสาร (communication material) ส่ือโฆษณา และเอกสารโฆษณาต่าง ๆ ท่ีจะ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของการใหบ้ริการและลกัษณะของงานลูกคา้ 

การเตรียมความพร้อมของส านักงานบัญชี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูรั้บบริการนั้น ในด้านสภาพแวดล้อมและสถานท่ีเหมาะสมต่อการท างาน สามารถติดต่อได้
โดยสะดวก รวมถึงการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการใช้บริการอย่าง
ต่อเน่ืองของผูรั้บบริการนั้นจะตอ้งอยูภ่ายใตส้ านกังานบญัชีท่ีมีกรอบและนโยบายอยา่งมีแบบแผน 
เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ ความประทบัใจ อนัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ส านกังาน
บญัชี โดยเบ้ืองหลงัความส าเร็จของการใหบ้ริการ มีแนวปฏิบติั 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2555) ประกาศหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชีระบุองค์ประกอบและการปฏิบัติง านของระบบคุณภาพส านักงานบัญชี  
ประกอบดว้ย 

1. นโยบายและกระบวนการของแต่ละปัจจยัส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ย 
1.1 ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารของส านกังานบญัชี 
1.2 ขอ้ก าหนดทางดา้นจรรยาบรรณของส านกังานบญัชี  
1.3 กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของส านกังานบญัชี  
1.4 การจดัการทรัพยากรของส านกังานบญัชี  
1.5 การปฏิบติังานของส านกังานบญัชี   
1.6 การติดตาม ตรวจสอบ ของส านกังานบญัชี   
1.7 การจดัการเอกสารของส านกังานบญัชี นโยบายคุณภาพและกระบวนการตอ้ง

จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและให้เหมาะสมกบัส านกังานบญัชี และส่ือสารให้แก่เจา้หนา้ท่ีภายใน
ส านกังานบญัชี อยา่งทัว่ถึง 

2. การปฏิบติังานของส านกังานบญัชี   
2.1 ส านักงานบญัชี ต้องมีการจดัท าบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 
2.2 ส านกังานบญัชี ตอ้งมีคู่มือการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีและปฏิบติัตามคู่มือนั้น  
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2.3 ส านกังานบญัชี ตอ้งมีการช้ีแจงบุคลากรใหเ้ขา้ใจชดัเจนถึงวตัถุประสงคข์องงาน 
และมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม ตามความจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามวตัถุประสงค ์

2.4 ส านกังานบญัชี ตอ้งจดัให้มีการก ากบัดูแลความคืบหนา้ของงาน และคอยแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดท่ีเกิดข้ึนกบังานนั้น  

2.5 ส านักงานบญัชี ตอ้งมีการแต่งตั้งและมอบหมายให้มีผูท้  าการทบทวนผลงาน
รวมทั้งน าไปปรับปรุงแกไ้ข ก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 

3. การจดัการทรัพยากรของส านกังานบญัชี  
3.1 เคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านกังานบญัชี ตอ้งจดัหา และบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี

จ าเป็นในการท าบญัชีเพื่อให้สามารถปฏิบติังาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจดัระเบียบใน
สถานท่ีท างาน เพื่อก่อให้เกิดสภาพการท างานท่ีดี ปลอดภยั มีระเบียบ เรียบร้อย อนัจะน าไปสู่การ
เพิ่มผลผลิตท่ีสูงข้ึน เช่น การท า 5 ส เป็นตน้  

3.2 ทรัพยากรบุคคล  
3.2.1 บุคลากรในส านกังานบญัชี ตอ้งมีความรู้ ความสามารถตามต าแหน่งหนา้ท่ี

งาน ทั้งน้ี รวมถึงบุคลากร จากภายนอกส านกังานบญัชี ท่ีเขา้มาปฏิบติังานกบัส านกังานบญัชีดว้ย 
3.2.2 ผูท้  าบญัชีต้องมีคุณสมบติัตามพระราชบญัญติัการบญัชีพ.ศ. 2543 และ

พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ.2547 
3.2.3 บุคลากรท่ีบรรจุใหม่หรือโยกยา้ยต าแหน่งตอ้งไดรั้บการช้ีแจงหรืออบรม

การปฏิบติังานของต าแหน่งนั้นๆ ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน รวมทั้งส านกังานบญัชี ตอ้งจดัให้มีการดูแล
การปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด เพื่อติดตามการท างานของบุคลากรในความรับผิดชอบให้มีความเขา้ใจ
ในงานท่ีปฏิบติั  

3.2.4 บุคลากรในส านกังานบญัชี ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามสมควรและ
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

3.2.5 บุคลากรในส านกังานบญัชี ตอ้งไดรั้บการส่ือสาร และเสริมสร้างจิตส านึก
ท่ีดีจากส านกังานบญัชี ใน ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้กฎหมาย และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.2.6 ในกรณีท่ีใช้ผูท้  าบญัชีภายนอกส านักงานบญัชี ส านักงานบญัชี ต้องมี
มาตรการในการควบคุมผูท้  าบญัชีนั้นให้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ
บญัชีมาตรฐานการบญัชีและ จรรยาบรรณ 
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ดงันั้นสรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นความพร้อมของส านกังานบญัชีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ให้บริการของส านักงานบญัชีนั้นให้ความส าคญัในการสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการอย่างมี
นโยบายและแบบแผนในด้านของสภาพแวดล้อมและสถานท่ีเหมาะสมต่อการท างาน สามารถ
ติดต่อไดโ้ดยสะดวก มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท าบญัชี รวมถึงการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ ตลอดจนมีการช้ีแจงขอบเขตและ
ลกัษณะของการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนแก่ผูรั้บบริการ  

2.1.3 ความส าเร็จในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชี 
ความส าเร็จในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชี เล็งเห็นวา่การบริการดา้นบญัชีท่ีไดรั้บ

มีประโยชน์คุม้ค่า ผลงานเช่ือถือไดท้  าใหเ้กิดความไวว้างใจต่อผูรั้บบริการแสดงให้เห็นถึงความเป็น
มืออาชีพ ส านักงานบัญชีต้องตระหนักถึงการสร้างทักษะความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนา
ความสามารถของนกับญัชี มีทกัษะในการปฏิบติังานท่ีดี เกิดความเช่ียวชาญ ช านาญและไดรั้บการ
ยอมรับจากลูกคา้ ส่งผลให้ลูกคา้ยินดีเลือกใช้บริการดา้นบญัชีอย่างต่อเน่ืองท าให้ส านกังานบญัชี
เกิดความอยูร่อดของการรับท าบญัชีซ่ึงไม่เพียงแต่ข้ึนอยูก่บัจ  านวนลูกคา้ในปัจจุบนัแต่ยงัข้ึนอยูก่บั
ความสามารถในการรักษาลูกคา้ให้ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง (ปัญญาภรณ์ กงประดิษฐ์ และ วรรณี 
เตโชโยธิน, 2553) นกับญัชีตอ้งค านึงถึงความอยูร่อดเป็นอนัดบัแรกและส าคญัท่ีสุด เพราะการด ารง
อยู่ของนักบญัชี คือ การมีงานของนักบญัชี ซ่ึงนักบญัชีต้องปรับตวัให้รับกบัความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการ  (วาสนา  ศรีมะเรือง, 2550) ตลอดจนพร้อมท่ีจะบอกต่อถึงการเลือกใชบ้ริการดา้นบญัชี 
ใหแ้ก่ผูรั้บบริการรายอ่ืนเม่ือมีโอกาส  

ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดส้รุปผลการศึกษาปัจจยัในดา้นคุณภาพของการท าบญัชีและงบการเงิน 
ปัจจยัในดา้นความพร้อมของส านกังานบญัชีท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการของส านกังาน
บญัชี พบวา่ ส านกังานบญัชีจะประสบความส าเร็จในการให้บริการไดน้ั้นตอ้งรักษาฐานผูรั้บบริการ
รายเดิมไวอ้ย่างต่อเน่ืองและผูรั้บบริการพร้อมท่ีจะบอกต่อถึงการเลือกใช้บริการด้านบญัชีให้แก่
ผูรั้บบริการรายอ่ืน รวมทั้ งการบริการท่ีได้รับจากส านักงานบัญชีมีประโยชน์คุ้มค่า ผลการ
ปฏิบติังานเช่ือถือไดท้  าใหเ้กิดความไวว้างใจในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชี 
 
2.2  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.2.1 คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน 
นภาลยั บุญทิม (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี

ของผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการวจิยั พบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs 
ใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ กล่าวคือ ส านกังานบญัชีควรจดัท าบญัชี 
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และน าเสนองบการเงินของธุรกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยตอ้งผลิตขอ้มูลทางบญัชีใหมี้ความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเร็ว และพนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงผูป้ระกอบการธุรกิจ
สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนและตดัสินใจงานธุรกิจได ้ทั้งน้ียงัรวมถึงการน าเทคโนโลยี
มาช่วยในการบนัทึกรายการ เก็บรวบรวม ประมวลผลไดอ้ยา่งแม่นย  า อีกดว้ย  

ปิยมาศ เหลือล้น (2555) ศึกษาผลกระทบของคุณภาพรายงานทางการเงินท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการตดัสินใจของธุรกิจ SMEs ในจงัหวดัสุรินทร์ ผลการวิจยัสรุปว่า คุณภาพของ
รายงานทางการเงิน มีความสัมพนัธ์และกระทบเชิงบวกต่อการตดัสินใจ ดงันั้นผูบ้ริการส านกังาน
บญัชีควรส่งเสริมและให้ความส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยท าให้รายงาน
ทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ และสร้างความมัน่ใจแก่ผูใ้ช ้

2.2.2 ความพร้อมของส านกังานบญัชี 
กญัจน์ชญา ไชยชมภู (2552) ไดศึ้กษาความรู้ความสามารถและความตอ้งการใชร้ะบบ

สารสนเทศทางการบัญชีของผู ้บริหารธุรกิจโรงแรม จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า การน าระบบ
สารสนเทศทางบญัชีมาใชส้ร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ เน่ืองจากสามารถสั่งห้องพกัผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตสร้างความสะดวกไดม้าก  

จนัทิมา อุม้ชูวฒันา (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณารับงานท าบญัชีของส านกังานท า
บญัชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นสถานท่ีเป็นปัจจยัท่ีส านกังานบญัชีจะ
ไดรั้บการพิจารณารับท างานบญัชี เน่ืองจากหากส านกังานตั้งอยูไ่กลท่ีตั้งส านกังานของลูกคา้ ส่งผล
ใหต้อ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ดา้นความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ 

สามล เซ่ียงฉิน (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีใน
การจดัท าบญัชีของธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญัในเร่ือง ความรับผดิชอบและการตรงต่อเวลา มนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังาน การเก็บรักษา
ความลบั การให้ค  าแนะน าในการจดัท าบัญชี สถานท่ีตั้งของส านกังานบญัชี และค่าธรรมเนียมใน
การใหบ้ริการท่ีไม่สูงเกินไป 

2.2.3 ความส าเร็จของส านกังานบญัชี 
ฉตัรรัชดา วโิรจน์รัตน์และคณะ (2550) ไดศึ้กษาทกัษะความเป็นมืออาชีพของนกับญัชี

ท่ีมีต่อความส าเร็จในการท างานของส านกังานบญัชี ในจงัหวดัขอนแก่น  โดยสรุปว่า ทกัษะดา้น
ความเป็นมืออาชีพมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จในการท างานของส านกังานบญัชี  ดงันั้น 
ส านกังานบญัชีตอ้งตระหนกัถึงการสร้างทกัษะความเป็นมืออาชีพ เพื่อพฒันาความสามารถของนกั
บญัชี มีทกัษะในการปฏิบติังานท่ีดี เกิดความเช่ียวชาญ ช านาญและไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ 
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ณัฐพร พนัธ์งาม (2549) ไดศึ้กษาผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปากท่ีมี
ต่อความส าเร็จของส านักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผู ้ประกอบการ
ส านักงานบญัชีมีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลเชิงบวกต่อ
ความส าเร็จขององคก์ร และสร้างจุดแข็งให้กบัธุรกิจส านกังานบญัชีให้สามารถน าไปปรับปรุงและ
พฒันาองคก์รเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัในทางธุรกิจ ตลอดจนความตระหนกัถึงการสร้างตราสินคา้ ให้
เป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่สาธารณชน ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลงานคุณภาพท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติต่อไป 

จากงานวจิยัท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้พบวา่งานวิจยัของนภาลยั บุญทิม (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบญัชีของผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ในจงัหวดั
เพชรบูรณ์ ผลการวิจยั พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ให้ความส าคญัอย่างมากกบัปัจจยัดา้น
สินคา้และบริการ กล่าวคือ ส านกังานบญัชีควรจดัท าบญัชี และน าเสนองบการเงินของธุรกิจตามท่ี
กฎหมายก าหนด โดยตอ้งผลิตขอ้มูลทางบญัชีให้มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน รวดเร็ว และพนกังาน
สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการวางแผน
และตดัสินใจงานธุรกิจได้ ทั้ งน้ียงัรวมถึงการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบนัทึกรายการ เก็บ
รวบรวม ประมวลผลได้อย่างแม่นย  า อีกด้วย และงานวิจยัของปิยมาศ เหลือล้น (2555) ศึกษา
ผลกระทบของคุณภาพรายงานทางการเงินท่ีมีต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจของธุรกิจ SMEs ใน
จงัหวดัสุรินทร์ ผลการวิจยัสรุปวา่ คุณภาพของรายงานทางการเงิน มีความสัมพนัธ์และกระทบเชิง
บวกต่อการตดัสินใจ ดงันั้นผูบ้ริการส านกังานบญัชีควรส่งเสริมและให้ความส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน โดยท าใหร้ายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ และสร้างความมัน่ใจแก่ผูใ้ช ้
ตรงกบัแนวคิดของผูว้ิจยัดา้นคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงินในแนวคิดท่ีวา่ตระหนกัถึง
คุณค่าของขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบการเงิน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยในการคาดคะเนผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน
ในอนาคต  และในการน าเสนอขอ้มูลงบการเงิน มีความน่าเช่ือถือ ปราศจากความล าเอียง แสดงถึง
รายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงโดยมีหลกัฐานอนัเท่ียงธรรม 

ส่วนในด้านความพร้อมของส านักงานบญัชี แนวคิดของผูว้ิจยัสอดคล้องกบังานวิจยั
ของกัญจน์ชญา ไชยชมภู (2552) ได้ศึกษาความรู้ความสามารถและความต้องการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของผู ้บริหารธุรกิจโรงแรม จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า การน าระบบ
สารสนเทศทางบญัชีมาใชส้ร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ เน่ืองจากสามารถสั่งห้องพกัผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตสร้างความสะดวกไดม้าก และงานวิจยัของจนัทิมา อุม้ชูวฒันา (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ี
ใชพ้ิจารณารับงานท าบญัชีของส านกังานท าบญัชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั
ด้านสถานท่ีเป็นปัจจัยท่ีส านักงานบัญชีจะได้รับการพิจารณารับท างานบัญชี เน่ืองจากหาก
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ส านกังานตั้งอยู่ไกลท่ีตั้งส านกังานของลูกคา้ ส่งผลให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ดา้นความ
ตรงต่อเวลาในการให้บริการ และงานวิจยัของสามล เซ่ียงฉิน (2552) ไดศึ้กษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการส านักงานบญัชีในการจดัท าบญัชีของธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในเร่ือง ความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา มนุษย์
สัมพนัธ์ของพนกังาน การเก็บรักษาความลบั การให้ค  าแนะน าในการจดัท าบญัชี สถานท่ีตั้งของ
ส านกังานบญัชี และค่าธรรมเนียมในการให้บริการท่ีไม่สูงเกินไปในหัวขอ้ท่ีว่าส านกังานบญัชีมี
สภาพแวดล้อมและสถานท่ีเหมาะสมต่อการท างาน สามารถติดต่อได้โดยสะดวก มีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท าบญัชี 

ดา้นความส าเร็จของส านกังานบญัชี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์
และคณะ (2550) ไดศึ้กษาทกัษะความเป็นมืออาชีพของนกับญัชีท่ีมีต่อความส าเร็จในการท างาน
ของส านกังานบญัชี ในจงัหวดัขอนแก่น  โดยสรุปวา่ ทกัษะดา้นความเป็นมืออาชีพมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกต่อความส าเร็จในการท างานของส านกังานบญัชี  ดงันั้น ส านกังานบญัชีตอ้งตระหนกัถึง
การสร้างทกัษะความเป็นมืออาชีพ เพื่อพฒันาความสามารถของนกับญัชี มีทกัษะในการปฏิบติังาน
ท่ีดี เกิดความเช่ียวชาญ ช านาญและไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ งานวิจยัของณัฐพร พนัธ์งาม (2549) 
ไดศึ้กษาผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปากท่ีมีต่อความส าเร็จของส านกังานบญัชีใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ ผูป้ระกอบการส านกังานบญัชีมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบักล
ยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผลเชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร และสร้างจุดแข็งให้กบั
ธุรกิจส านักงานบญัชีให้สามารถน าไปปรับปรุงและพฒันาองค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขนัในทาง
ธุรกิจ ตลอดจนความตระหนักถึงการสร้างตราสินค้า ให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่สาธารณชน ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดผลงานคุณภาพท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติต่อไป ตรงกบัแนวคิดของ
ผูว้ิจยัท่ีว่าส านกังานบญัชีจะประสบความส าเร็จในการให้บริการไดน้ั้นตอ้งรักษาฐานผูรั้บบริการ
รายเดิมไวอ้ย่างต่อเน่ืองและผูรั้บบริการพร้อมท่ีจะบอกต่อถึงการเลือกใช้บริการด้านบญัชีให้แก่
ผูรั้บบริการรายอ่ืน 
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ตารางที ่2.1 ทบทวนวรรณกรรม 
 
ช่ืองานวจัิย/ผู้นักวจัิย 

(ปี) 

ประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือ 

วธีิวจัิย 
ผลการวจัิย 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้
บริการส านกังานบญัชี
ของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ SMEs ใน
จงัหวดัเพชรบูรณ์ /
นภาลยั บุญทิม (2554) 

ประชากร 
ธุรกิจ SMEs ท่ีจด
ทะเบียนใน
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
กลุ่มตวัอยา่ง 
วธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบ
สะดวก 

เคร่ืองมือ 
แบบสอบถาม 
วธีิวจิยั 
1.การวเิคราะห์
สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ 
และการวเิคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ให้
ความส าคญัอยา่งมากกบัปัจจยัดา้น
สินคา้และบริการ คือ ส านกังาน
บญัชีควรจดัท าบญัชี และน าเสนอ
งบการเงินของธุรกิจตามท่ี
กฎหมายก าหนด โดยตอ้งผลิต
ขอ้มูลทางบญัชีใหมี้ความถูกตอ้ง 
ครบถว้น รวดเร็ว และพนกังาน
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
รวมถึงผูป้ระกอบการธุรกิจ
สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการ
วางแผนและตดัสินใจงานธุรกิจได ้
ทั้งน้ียงัรวมถึงการน าเทคโนโลยี
มาช่วยในการบนัทึกรายการ เก็บ
รวบรวม ประมวลผลไดอ้ยา่ง
แม่นย  า อีกดว้ย  

ผลกระทบของ
คุณภาพรายงาน
ทางการเงินท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการ
ตดัสินใจของธุรกิจ 
SMEs ในจงัหวดั
สุรินทร์/ ปิยมาศ 
เหลือลน้ (2555) 
 

ประชากร 
ผูบ้ริหารฝ่าย
บญัชีธุรกิจ SMEs 
ในจงัหวดั
สุรินทร์ 
กลุ่มตวัอยา่ง 
วธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบชั้น
ภูมิ 

เคร่ืองมือ 
แบบสอบถาม 
วธีิวจิยั 
1. ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test ตาราง 
ANOVA 
2. วเิคราะห์สหสัมพนัธ์
และการวเิคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ 

คุณภาพของรายงานทางการเงิน มี
ความสัมพนัธ์และกระทบเชิงบวก
ต่อการตดัสินใจ ดงันั้นผูบ้ริการ
ส านกังานบญัชีควรส่งเสริมและ
ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน โดยท าให้
รายงานทางการเงินมีความ
น่าเช่ือถือ และสร้างความมัน่ใจแก่
ผูใ้ช ้  
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ืองานวจัิย/ผู้นักวจัิย
(ปี) 

ประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือ 

วธีิวจัิย 
ผลการวจัิย 

ความรู้ความสามารถ
และความตอ้งการใช้
ระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีของผู ้
บริหารธุรกิจโรงแรม 
จ.เชียงใหม่/
กญัจน์ชญา ไชยชมภู
(2552) 

ประชากร 
ผูบ้ริหารโรงแรม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
กลุ่มตวัอยา่ง 
วธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบ
สะดวก 

เคร่ืองมือ 
แบบสอบถาม 
วธีิวจิยั 
1. สถิติเชิงพรรณนา เช่น
ค่าเฉล่ีย ความถ่ี ร้อยละ 
 

การน าระบบสารสนเทศทางบญัชี
มาใชส้ร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกคา้ เน่ืองจากสามารถสั่งห้องพกั
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตสร้างความ
สะดวกไดม้าก  
 

ปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณารับ
งานท าบญัชีของ
ส านกังานท าบญัชี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร/
จนัทิมา อุม้ชูวฒันา 
(2554) 

ประชากร 
ส านกังานบญัชี
ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์
กลุ่มตวัอยา่ง 
วธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบ
เจาะจง 

เคร่ืองมือ 
แบบสอบถามทาง
อินเตอร์เน็ต 
วธีิวจิยั 
1. สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่ามธัยฐาน ฐานนิยม 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.การวเิคราะห์
สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ
ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ปัจจยัดา้นสถานท่ีเป็นปัจจยัท่ี
ส านกังานบญัชีจะไดรั้บการ
พิจารณารับท างานบญัชี เน่ืองจาก
หากส านกังานตั้งอยูไ่กลท่ีตั้ง
ส านกังานของลูกคา้ ส่งผลใหต้อ้ง
เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ดา้น
ความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการ
ส านกังานบญัชีในการ
จดัท าบญัชีของธุรกิจ
ในเขตราชเทว ีกทม./
สามล เซ่ียงฉิน (2552) 

ประชากร 
ผูป้ระกอบการท่ี
จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล 
กลุ่มตวัอยา่ง 
ตามความสะดวก 

เคร่ืองมือ 
แบบสอบถาม 
วธีิวจิยั 
1. สถิติเชิงพรรณนา เช่น
ค่าเฉล่ีย ความถ่ี ร้อยละ 
 

ใหค้วามส าคญัในเร่ือง ความ
รับผดิชอบและการตรงต่อเวลา 
มนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังาน การ
เก็บรักษาความลบั การให้
ค  าแนะน าในการจดัท าบญัชี สถาน
ท่ีตั้งของส านกังานบญัชี  
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 
ช่ืองานวจัิย/ผู้นักวจัิย 

(ปี) 

ประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือ 

วธีิวจัิย 
ผลการวจัิย 

ความเป็นมืออาชีพ
ของนกับญัชีท่ีมีต่อ
ความส าเร็จในการ
ท างานของส านกังาน
บญัชี ในจงัหวดั
ขอนแก่น  /ฉตัรรัชดา 
วโิรจน์รัตน์และคณะ
(2550) 

ประชากร 
นกับญัชีของ
ส านกังานบญัชี
ในจงัหวดัขอน 
แก่น 
กลุ่มตวัอยา่ง 
วธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่าย 

เคร่ืองมือ 
แบบสอบถาม 
วธีิวจิยั 
1. การวเิคราะห์
สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ 
2. การวเิคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

ทักษะด้านความเป็นมืออาชีพมี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บ ว ก ต่ อ
ความส า เ ร็จในการท างานของ
ส านักงานบญัชี  ดงันั้นส านกังาน
บัญชีต้องตระหนักถึงการสร้าง
ทักษะความเป็นมืออาชีพ เพื่อ
พฒันาความสามารถของนกับญัชี 
มีทกัษะในการปฏิบติังานท่ีดี เกิด
ความเช่ียวชาญ ช านาญและไดรั้บ
การยอมรับ 

ผลกระทบของกลยทุธ์
การตลาดแบบปากต่อ
ปากท่ีมีต่อความส าเร็จ
ของส านกังานบญัชี
ในกรุงเทพมหานคร/
ณฐัพร พนัธ์งาม 
 (2549) 

ประชากร 
ผูป้ระกอบการ
ส านกังานบญัชี
ใน
กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอยา่ง 
วธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบชั้น
ภูมิ 

เคร่ืองมือ 
แบบสอบถาม 
วธีิวจิยั 
1. สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่ามธัยฐาน ฐานนิยม 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. การวเิคราะห์
สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ
และการวเิคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

ผูป้ระกอบการส านักงานบัญชีมี
ความคิดเห็นด้วยเก่ียวกบักลยุทธ์
การตลาดแบบปากต่อปาก ส่งผล
เชิงบวกต่อความส าเร็จขององคก์ร 
และส ร้า ง จุดแข็ งให้กับ ธุ ร กิ จ
ส านักงานบญัชีให้สามารถน าไป
ปรับปรุงและพฒันาองคก์รเพื่อให้
สามารถแข่ งขันในทาง ธุ ร กิ จ 
ตลอดจนความตระหนักถึงการ
สร้างตราสินคา้ ให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ
แก่สาธารณชน ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ผลงานคุณภาพท่ีมีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของชาติต่อไป 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการจดัท าบญัชีของส านกังาน
บญัชีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัดว้ยการส ารวจความมีรายละเอียด
เก่ียวกบัระเบียบวธีิการวจิยัดงัน้ี 

3.1  ประชากรและตวัอยา่ง 
3.2  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรในการศึกษา 
ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการท่ีใช้บริการส านักงานบญัชีท่ีข้ึน

ทะเบียนไวก้บักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 333,717 ราย (กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย:์ ขอ้มูล ไตรมาส 3/2556) 

3.21.2 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการส านกังานบญัชี ใช้

วธีิการเลือกตวัอยา่งอาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Probability Sample) โดยใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple 
Random Sampling) จ านวน 395 ราย  
 
3.2  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้
ด าเนินการ เก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. ศึกษาคน้ควา้ เอกสาร ต ารา และรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งประเด็นท่ีจะศึกษา 
2. ติดต่อเสนอหวัขอ้งานวจิยั ขออนุมติัด าเนินการ และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีจ  าเป็น 
3. สร้างแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั 
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4.  เสนอท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตอ้งเพื่อแกไ้ขในงานวิจยั รวมถึงความถูกตอ้ง
ของค าถามในแต่ละขอ้ 

5.  น าผลการพิจารณามาปรับปรุงค าถามใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
6. เลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 
7. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งโดยแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 

ซ่ึงแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัมา 359 ชุด  
8. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์เพื่อท าการ แปลผลขอ้มูลรวมทั้งวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว ้
9. เขียนรายงานการวจิยั 

 
3.3   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการงาน
บญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับผูใ้ช้บริการด้านบญัชี ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ต าแหน่งในปัจจุบนั ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจของผูใ้ชบ้ริการดา้นบญัชี ไดแ้ก่ ประเภทธุรกิจ 
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ทุน/ทุนจดทะเบียน รายได้/ปี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ 

ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ความพร้อมของ
ส านกังานบญัชี และความส าเร็จในการใหบ้ริการรับท าบญัชี ลกัษณะแบบสอบถามแบบประเมินค่า 
(Ratting Scale) ใชม้าตรวดัของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) มี 5 ระดบั ไดก้ าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ตามระดบัความเห็น ดงัน้ี 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด   5 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก    4 คะแนน 
เห็นดว้ยปานกลาง   3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยนอ้ย   2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   1 คะแนน 
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ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
ทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง และค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจไดว้า่แบบสอบถามท่ีใชศึ้กษามีคุณภาพในการวดัค่า หรือศึกษา
ตรงตามวตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดทฤษฎี 

(1) วิธีการทดสอบค่าของความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือนั้น ผูว้ิจยัด าเนินการโดยการน า
แบบสอบถามท่ีผา่นขั้นตอนการปรับปรุงแกไ้ขมาแลว้ ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นคุณภาพเน้ือหาพิจารณา
ความถูกตอ้ง 

(2) วธีิการทดสอบคุณภาพความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถามวา่แต่ละขอ้ค าถามสอดคลอ้ง
กนัหรือไม่  
ความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรง (Reliability and Validity) 
 
ตารางที ่3.1 ผลทดสอบความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

 

ตัวแปร ค่าอ านาจจ าแนก ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ดา้นคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน  

(Quality) 
0.77- 0.81 0.85 

ดา้นความพร้อมของส านกังานบญัชี  
(Readiness) 

0.76-0.86  0.82 

ดา้นความส าเร็จในการใหบ้ริการของส านกังาน
บญัชี (Success) 

0.70-0.86 0.90 

 
จากตารางท่ี 3.1 แสดงผลการทดสอบความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรงของค าถาม และ

ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีครอนแบคอลัฟา (Cronbach's alpha) ซ่ึง
สรุปได้ว่าตัวแปรมีระดับความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรงท่ียอมรับได้ โดยมีค่าอ านาจจ าแนก
สอดคลอ้งกบั Nunnally (1994) ท่ีไดเ้สนอว่าการทดสอบค่าอ านาจจ าแนกเกินกว่า 0.4 เป็นค่าท่ี
ยอมรับได ้ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ีทดสอบมีค่าสัมประสิทธ์ิมากกวา่ 0.7 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับ
ไดเ้ช่นกนั 
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ตารางที ่3.2 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 
 

ตัวแปร VIF 
คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน (Quality) 1.64 
ความพร้อมของส านกังานรับท าบญัชี (Readiness) 1.64 

 
จากตารางท่ี 3.2 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ ได้แก่ คุณภาพของการ

จดัท าบญัชีและงบการเงิน (Quality) และความพร้อมของส านกังานรับท าบญัชี (Readiness)ท าการ
เปรียบเทียบกนักบัตวัแปรตาม คือ ดา้นความส าเร็จในการให้บริการของส านกังานบญัชี (Success) 
จากนั้นท าการทดสอบ Multicollinearity พบวา่ ตวัแปรอิสระแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์ กนัอาจเกิด
เป็นปัญหา Multicollinearity ในล าดบั ต่อมาผูว้ิจยัท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ VIF 
ปรากฏวา่ค่า VIF ของตวัแปรอิสระแต่ละดา้น มีค่าตั้งแต่ 2.274 - 3.806 แสดงวา่ ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรอิสระไม่ถึงขั้นก่อใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity (Hair และ คณะ, 2010)  
 
3.4  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.4.1 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
(1) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency 

Distributions) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปขอ้มูลทัว่ไปและ
ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจของผูใ้ชบ้ริการดา้นบญัชี การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ใชส้ าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดของคุณภาพของการจดัท าบญัชี
และงบการเงิน และความพร้อมของส านกังานรับท าบญัชี รวมถึงความส าเร็จในการให้บริการของ
ส านกังานบญัชี  

(2) การทดสอบความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรงของค าถาม เก่ียวกบัความส าเร็จในการ
ใหบ้ริการของส านกังานบญัชี ไดแ้ก่ คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน และความพร้อมของ
ส านกังานรับท าบญัชี รวมถึงความส าเร็จในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชี  

(3) การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์(Correlations Analysis) 

(4) การสมมติฐานการวิจยั ดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) โดยมีนยัส าคญั ณ ระดบัสถิติท่ี 0.01 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวจิยั เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการของส านกังานบญัชีใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดท้  าการเก็บขอ้มูลผูป้ระกอบการ จากผูป้ระกอบ ธุรกิจท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และไม่จดทะเบียนนิติบุคคล 
ประเภทบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามญั และคณะบุคคล ท่ีใช้บริการส านักงานบญัชี ด าเนิน
การศึกษาเชิงส ารวจ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ 
จ านวน 400 ราย ซ่ึงได้รับแบบสอบถามกลับมาจ านวน 359 ราย คิดเป็นอัตราการตอบกลับ 
(Response Rate) ร้อยละ 89.75 ซ่ึงอตัราตอบกลบัของแบบสอบถามท่ีเหมาะสมตอ้งมากกวา่ร้อยละ 
20 จึงถือวา่เป็นอตัราการตอบกลบัท่ียอมรับได ้(Aaker, Kumar and Day,2001) ขอ้มูลไดถู้กน ามา 
วเิคราะห์หาค่าสถิติของขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร และทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงน าเสนอผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  
การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.1  ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจของผูรั้บบริการส านกังานบญัชี โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distributions) และการ
หาค่าร้อยละ (Percentage) โดยการน าเสนอขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคลและขอ้มูลเก่ียวกบั
ธุรกิจของผูรั้บบริการส านกังานบญัชี 

4.2  ขอ้มูลค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้บริการของส านกังานบญัชี ไดแ้ก่ 
คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ความพร้อมของส านักงานบญัชี  รวมถึงส าเร็จในการ
ให้บริการของส านกังานบญัชี ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยาย และ
สรุปผลการศึกษา 

4.3  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยการวิ เคราะห์ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Correlations Analysis) 
 4.4  ผลการวิจยัทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ  
(Multiple regression analysis) โดยก าหนดนยัส าคญั ณ ระดบัสถิติท่ี 0.01 
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4.1  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลเกีย่วกบัธุรกจิของผู้รับบริการส านักงานบัญชี 
 

ตารางที ่4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บบริการส านกังานบญัชี 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 142 39.6 
หญิง 217 60.4 

รวม 359 100.0 

อายุ 

นอ้ยกวา่ 35 ปี 69 19.2 
35-40 ปี 130 36.2 
41-50 ปี 86 24.0 
มากกวา่ 50 ปี 74 20.6 

รวม 100 27.9 

สถานภาพ 

โสด 125 34.8 
สมรส 193 53.8 
หมา้ย/หยา่ 41 11.4 

รวม 359 100.0 

ระดับการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 69 19.2 
ปริญญาตรี 193 53.8 
สูงกวา่ปริญญาตรี 97 27.0 

รวม 359 100.0 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน 

กรรมการผูจ้ดัการ 138 38.4 
เจา้ของกิจการ 153 42.6 
พนกังานบญัชีและการเงิน 68 18.9 

รวม 359 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูป้ระกอบการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 217 ราย คิดเป็นร้อยละ 

60.4 อายุระหวา่ง 35-40 ปี 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.2 มีสถานภาพสมรส 193 ราย คิดเป็นร้อยละ 
53.8 มีต าแหน่งงานปัจจุบนัเป็นเจา้ของกิจการจ านวน 153 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.6  
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ตารางที ่4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจของผูรั้บบริการส านกังานบญัชี  
 

ข้อมูลเกีย่วกบัธุรกจิ คน ร้อยละ 

ประเภทของธุรกจิ 

บุคคลธรรมดา 100 27.9 
คณะบุคคล หรือ หสม. 56 15.6 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 46 12.8 
บริษทัจ ากดั 157 43.7 

รวม 359 100.0 

ระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกจิ 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 121 33.7 
5-10 ปี 130 36.2 
11-15 ปี 55 15.3 
มากกวา่ 15 ปี 53 14.8 

รวม 359 100.0 

ทุน/ทุนจดทะเบียน 

ต ่ากวา่ 1,000,000 บาท 95 26.5 
1,000,000-5,000,000 บาท 212 59.1 
มากกวา่ 5,000,000 บาท 52 14.5 

รวม 359 100.0 

รายได้/ต่อปี 

ต ่ากวา่ 5,000,000 บาท 167 46.5 
5,000,000-30,000,000 บาท 135 37.6 
มากกวา่ 30,000,000 บาท 57 15.9 

รวม 359 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูป้ระกอบการ ประกอบธุรกิจประเภทบริษทัจ ากดัมี 157 รายคิด
เป็นร้อยละ 43.7 ประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลา  5 – 10 ปี 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.2 มีทุนหรือ
ทุนจดทะเบียนอยูท่ี่ 1,000,000 – 5,000,000 บาท จ านวน 212 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.1 มีรายไดต่้อปี 
ต ่ากวา่ 5,000,000 บาท จ านวน 167 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.5  
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4.2  ข้อมูลค่าเฉลีย่ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการให้บริการของส านักงานบัญชี  
ก าหนดช่วงของค่าคะแนนท่ีใชเ้พื่อการวดัระดบัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความคิดเห็น

ต่อความส าเร็จในการใหบ้ริการรับท าบญัชี ใชเ้กณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) วิธีการใชข้อบเขต
ท่ีแทจ้ริง (Exact Limuts) มาเป็นตวัวดัระดบัความคิดเห็นของค่าเฉล่ีย โดยมีการแบ่งระดบั ดงัน้ี  

 
   ระดบัมากท่ีสุด ขอบเขตท่ีแทจ้ริงเท่ากบั 4.51 – 5.00   
   ระดบัมาก  ขอบเขตท่ีแทจ้ริงเท่ากบั 3.51 – 4.50  
   ระดบัปานกลาง ขอบเขตท่ีแทจ้ริงเท่ากบั 2.51 – 3.50  
   ระดบันอ้ย  ขอบเขตท่ีแทจ้ริงเท่ากบั 1.51 – 2.50  
   ระดบันอ้ยท่ีสุด ขอบเขตท่ีแทจ้ริงเท่ากบั 1.00 – 1.50  
 
ตารางที ่4.3  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นคุณภาพของการ 

จดัท าบญัชีและงบการเงิน (Quality)   
 

ด้านคุณภาพของการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
(Quality)   

X S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ผูป้ระกอบการมัน่ใจวา่การจดัท าบญัชีและงบการเงิน 
ไดจ้ดัข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

4.33 0.71 มาก 

ขอ้มูลทางบญัชีและงบการเงิน ไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีจ  าเป็นของกิจการ 

4.30 0.71 มาก 

ผูป้ระกอบการมัน่ใจตระหนกัถึงคุณค่าของขอ้มูลท่ี
น าเสนอในงบการเงินจะช่วยคาดคะเนผลในอนาคต 

4.38 0.69 มาก 

ผูป้ระกอบการมัน่ใจเช่ือวา่ในการน าเสนอขอ้มูลมี
ความน่าเช่ือถือตามความเป็นจริงมีหลกัฐานอนัเท่ียง
ธรรม 

4.35 0.72 มาก 

สามารถเปรียบเทียบในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีแตกต่าง
กนังบการเงินธุรกิจอ่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.30 0.73 มาก 

รวม 4.33 0.92 มาก 
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จากตาราง 4.3 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นด้านคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบ
การเงิน ผลการวเิคราะห์พบวา่ค่าเฉล่ียความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.33 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงสุด ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ตระหนกัถึง
คุณค่าของขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบการเงินจะช่วยคาดคะเนผลในอนาคต อยู่ในระดบัมาก ระดบัความ
คิดเห็นมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.3816 รองลงมา คือ ผูป้ระกอบการเช่ือวา่ในการน าเสนอขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ
ตามความเป็นจริงมีหลกัฐานอนัเท่ียงธรรม ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.3482 

 
ตารางที ่4.4  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นความพร้อมของ 

ส านกังานบญัชี (Readiness) 
 

ด้านความพร้อมของส านักงานบัญชี 
(Readiness) 

X S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ส านกังานบญัชีมีสภาพแวดลอ้มและสถานท่ีท่ี
เหมาะสมต่อการท างานสามารถติดต่อไดส้ะดวก 

4.31 0.71 มาก 

ส านกังานบญัชีมีการช้ีแจง้ขอบเขตและลกัษณะของ
การปฏิบติังานอยา่งชดัเจนแก่ผูบ้ริการ 

4.29 0.72 มาก 

ส านกังานบญัชีมีความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ 4.27 0.71 มาก 
ส านกังานบญัชีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท า
บญัชี ติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั 

4.31 0.73 มาก 

รวม 4.29 0.91 มาก 
 

จากตาราง 4.4 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นดา้นความพร้อมของส านกังานบญัชี ผล
การวิเคราะห์พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.29 เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบว่าค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ส านักงานบญัชีมีสภาพแวดล้อมและ
สถานท่ีท่ีเหมาะสมต่อการท างานสามารถติดต่อไดส้ะดวก และส านกังานบญัชีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการท าบญัชี ติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั อยูใ่นระดบัมาก ระดบัความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.31 
เท่ากนั 
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ตารางที ่4.5  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นความส าเร็จในการ 
ใหบ้ริการ (Success)  

 
ด้านความส าเร็จในการให้บริการของส านักงานบัญชี 

(Success) 
X S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ผูป้ระกอบการมัน่ใจวา่การบริการดา้นบญัชีไดรั้บ
ประโยชน์คุม้ค่า 

4.24 0.74 มาก 

ผูป้ระกอบการมัน่ใจวา่ผลงานจากการบริการดา้น
บญัชีทีไดรั้บเช่ือถือได ้

4.28 0.72 มาก 

ผูป้ระกอบการไวว้างใจในบริการดา้นบญัชีท่ีไดรั้บ 4.28 0.70 มาก 
ในการเลือกใชบ้ริการดา้นบญัชี ผูป้ระกอบการให้
ความส าคญักบัคุณภาพของการบริการ 

4.27 0.70 มาก 

ผูป้ระกอบการยนิดีเลือกใชบ้ริการดา้นบญัชีอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.28 0.67 มาก 

หากมีโอกาส ผูป้ระกอบการยนิดีบอกต่อถึงการ
เลือกใชบ้ริการดา้นบญัชีใหแ้ก่ผูรั้บบริการรายอ่ืน 

4.29 0.68 มาก 

รวม 4.27 0.95 มาก 

 
จากตาราง 4.5 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นด้านความส าเร็จในการให้บริการของ

ส านกังานบญัชี  ผลการวิเคราะห์พบวา่ค่าเฉล่ียความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 4.27 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงสุด หากมีโอกาส ผูป้ระกอบการยินดี
บอกต่อถึงการเลือกใชบ้ริการดา้นบญัชีให้แก่ผูรั้บบริการรายอ่ืน อยูใ่นระดบัมาก ระดบัความคิดเห็นมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.29 รองลงมา คือ ผูป้ระกอบการมัน่ใจวา่ผลงานจากการบริการดา้นบญัชีทีไดรั้บเช่ือถือ
ได ้และผูป้ระกอบการไวว้างใจในบริการดา้นบญัชีท่ีไดรั้บ ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.28 เท่ากนั 
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4.3  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร  โดยใช้การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(Correlations Analysis) 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยทดสอบปัจจัยความส าเร็จในการ
ให้บริการของส านกังานบญัชีเป็นตวัแปรตามและทดสอบตวัแปรอิสระทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพ
ของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
ตารางที ่4.6  ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยการวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

(Correlations Analysis) 
 

ตัวแปร Success Quality Readiness 

Success 1.000   
Quality .614*** 1.000  
Readiness .639*** .625 1.000 

 
หมายเหตุ. ***P < 0.01 **P< 0.05 *P< 0.10     
 

จากตารางท่ี 4.6  แสดงค่าความความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ดา้นคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน มีค่าอยูท่ี่ 0.614, P<0.01 มีความสัมพนัธ์
กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดา้นความพร้อมของ
ส านกังานบญัชี มีค่าอยู่ท่ี 0.639, P<0.01 มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
 

4.4 การทดสอบสมมติฐานการวจัิยโดยใช้การวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ (Correlations Analysis) 
และการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยวิเคราะห์
ปัจจยัความส าเร็จในการให้บริการของส านักงานบญัชีเป็นตวัแปรตามและการวิเคราะห์ตวัแปร
อิสระทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ดา้นความพร้อมของส านกังาน
บญัชีดว้ยวธีิคดัเลือกตวัแปรแบบ Enter  

SUC = ความส าเร็จในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชี 
QUA = คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน 
REA = ความพร้อมของส านกังานบญัชี  
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ตารางที ่4.7 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานบญัชี 
 

ตัวแปร 
 

ความส าเร็จในการให้บริการของส านักงานบัญชี 
(Success) 

 
ดา้นคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน  

(Quality) 
     0.363*** 

 (0.050) 

ดา้นความพร้อมของส านกังานบญัชี  
(Readiness) 

    0.438*** 

(0.051) 

Adjusted R2     0.481 
 
หมายเหตุ. ***P < 0.01 **P< 0.05 *P< 0.10     

 a แสดงค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยและแสดงความคลาดเคล่ือนมาตรฐานไวใ้นวงเล็บ 
 

จากตารางท่ี 4.7 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของส านกังานบญัชีปรากฏดงัน้ี 
สมมติฐานการวิจยั H1: ปัจจยัดา้นคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ส่งผลเชิงบวกต่อ
ความส าเร็จในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชี  

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ต่อความส าเร็จ
ในการให้บริการของส านักงานบญัชี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานการวจิยั H1  

สรุปไดว้า่ ส านกังานบญัชีท่ีมีคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ส่งผลกระทบ
ต่อความส าเร็จในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชี  

สมมติฐานการวิจยั H2: ปัจจยัดา้นความพร้อมของส านกังานบญัชี ส่งผลเชิงบวกต่อ
ความส าเร็จในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชี  

ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านความพร้อมของส านักงานบญัชีต่อความส าเร็จในการ
ให้บริการของส านกังานบญัชี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
การวจิยั H2  

สรุปไดว้า่ ส านกังานบญัชีท่ีมีความพร้อมส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการให้บริการ
ของส านกังานบญัชี  
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการของส านักงาน

บญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่าง คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงินและความพร้อมของส านกังานบญัชีท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการใหบ้ริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ  

5.1  สรุปผลการวจิยั 
5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม 
5.1.2 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหบ้ริการของส านกังานบญัชี 
5.1.3 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดย Correlations Analysis 
5.1.4 ผลการวจิยัทดสอบสมมติฐานการวจิยัโดย Multiple regression analysis 

5.2  อภิปรายผลการวจิยั 
5.3  ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจของผูรั้บบริการจากส านักงานบญัชี ผูว้ิจยัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งส้ิน 359 ชุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 35-40 ปี 130 ราย สถานภาพสมรส มีต าแหน่งงานปัจจุบนัเป็นเจา้ของกิจการ ประกอบ
ธุรกิจประเภทบริษทัจ ากดั ประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 5 – 10 ปี ธุรกิจท่ีประกอบมีทุนจด
ทะเบียนอยูท่ี่ 1,000,000 – 5,000,000 บาท จ านวน 212 ราย มีรายไดต่้อปี ต ่ากวา่ 5,000,000 บาท ซ่ึง
จะเห็นได้ว่าข้อมูลท่ีได้ ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่มีอ านาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการเลือก
ส านกังานบญัชีใหม้าดูแลธุรกิจ  

5.1.2 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้บริการของส านกังานบญัชี ได้แก่ คุณภาพของการ
จดัท าบญัชีและงบการเงิน ความพร้อมของส านักงานบญัชี รวมถึงส าเร็จในการให้บริการของ
ส านักงานบญัชี ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) พบวา่ ผูรั้บบริการจากส านกังานบญัชีมีความเห็นเก่ียวกบัความส าเร็จในการ
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ให้บริการของส านกังานบญัชี ไดแ้ก่ คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ความพร้อมของ
ส านกังานบญัชี ดงัน้ี  

ด้านคุณภาพของการจัดท าบัญชีและงบการเงิน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ความส าคญัมาก โดยตระหนกัถึงคุณค่าของขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบการเงินจะช่วยคาดคะเนผลใน
อนาคต เป็นความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และเช่ือวา่ในการน าเสนอขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือตาม
ความเป็นจริงมีหลกัฐานอนัเท่ียงธรรม เป็นระดบัความคิดเห็นรองลงมา 

ดา้นความพร้อมของส านกังานบญัชี มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัความส าคญัมาก 
โดย ส านกังานบญัชีมีสภาพแวดลอ้มและสถานท่ีท่ีเหมาะสมต่อการท างานสามารถติดต่อไดส้ะดวก 
มีระดบัความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และส านกังานบญัชีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท า
บญัชี ติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั เป็นระดบัความคิดเห็นรองลงมา 

ความส าเร็จในการให้บริการของส านกังานบญัชี มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
โดยหากมีโอกาสผูป้ระกอบการยินดีบอกต่อถึงการเลือกใช้บริการดา้นบญัชีให้แก่ผูรั้บบริการราย
อ่ืน อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียมาก และผูป้ระกอบการมัน่ใจว่าผลงานจากการบริการดา้น
บญัชีท่ีไดรั้บเช่ือถือได ้เป็นระดบัความคิดเห็นรองลงมา 

5.1.3 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(Correlations Analysis) โดยทดสอบปัจจยัความส าเร็จในการให้บริการของส านกังานบญัชีเป็นตวั
แปรตามและทดสอบตวัแปรอิสระทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดา้นคุณภาพของการจดัท า
บญัชีและงบการเงิน มีค่าอยูท่ี่ 0.614, P<0.01 มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดา้นความพร้อมของส านกังานบญัชี มีค่าอยูท่ี่ 0.639, P<0.01 
มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

5.1.4 การวิจยัทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดย Multiple regression analysis ปัจจยัของ
ความส าเร็จในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชีใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบ
การเงิน ความพร้อมของส านกังานบญัชีส่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการของส านกังานบญัชี 
ผลการวจิยัพบวา่ 

ปัจจยัดา้นคุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ผูป้ระกอบการตระหนกัถึงคุณค่า
ของข้อมูลท่ีน าเสนอในงบการเงินจะช่วยคาดคะเนผลในอนาคต ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความส าเร็จในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชี อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01  

ปัจจยัดา้นความพร้อมของส านกังานบญัชี ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัส านกังาน
บญัชีทีมีสภาพแวดล้อมและสถานท่ีท่ีเหมาะสมต่อการท างานสามารถติดต่อได้สะดวก และ
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ส านกังานบญัชีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท าบญัชี ติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั ส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อความส าเร็จในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชี อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01  
 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิจยัท่ีพบวา่ “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการของส านกังานบญัชี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้ิจยัมีขอ้คน้พบและประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปราย 
ดงัน้ี 

ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจของผูรั้บบริการจากส านกังานบญัชี พบว่าส่วน
ใหญ่จะเป็นวยัท างานอาย ุ35-40 ปี ประกอบกิจการในรูปแบบบริษทัจ ากดั และเป็นเจา้ของกิจการท่ี
มีอ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกส านกังานบญัชีใหม้าดูแลธุรกิจ  

ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้บริการของส านักงานบญัชี ด้านคุณภาพของการ
จดัท าบญัชีและงบการเงิน ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญักบัคุณค่าของขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบการเงิน
จะช่วยคาดคะเนผลในอนาคต มากท่ีสุด และเช่ือวา่ในการน าเสนอขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือตามความ
เป็นจริงมีหลกัฐานอนัเท่ียงธรรม ให้ความส าคญัรองลงมา ด้านความพร้อมของส านักงานบญัชี 
ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัส านกังานบญัชีมีสภาพแวดล้อมและสถานท่ีท่ีเหมาะสมต่อการ
ท างานสามารถติดต่อไดส้ะดวก มากท่ีสุด และส านกังานบญัชีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท า
บญัชี ติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั ให้ความส าคญัรองลงมา ดา้นส าเร็จในการให้บริการของส านกังาน
บญัชี ผูป้ระกอบการยินดีบอกต่อถึงการเลือกใชบ้ริการดา้นบญัชีให้แก่ผูรั้บบริการรายอ่ืน ส่งผลให้
เห็นวา่ผูป้ระกอบมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชีเป็นอยา่งยิง่ 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (Correlations Analysis) โดยทดสอบปัจจยัความส าเร็จในการให้บริการของส านกังาน
บญัชีเป็นตวัแปรตามและทดสอบตวัแปรอิสระทั้ง 2 ดา้น พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ด้าน
คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ดา้นความพร้อมของส านกังานบญัชี มีความสัมพนัธ์กนั
เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นัน่คือถา้คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน
เพิ่มข้ึน ความส าเร็จในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชีก็จะเพิ่ม ในทางตรงกนัขา้ม ถา้คุณภาพของ
การจดัท าบญัชีและงบการเงินลดลง ค่าความส าเร็จในการให้บริการของส านกังานบญัชีก็จะลดลง
ดว้ย ส่วนดา้นความพร้อมของส านกังานบญัชีถา้ความพร้อมเพิ่มข้ึน ค่าความส าเร็จในการให้บริการ
ของส านักงานบัญชีก็จะเพิ่มข้ึน ถ้าความพร้อมของส านักงานบัญชีลดลง ความส าเร็จในการ
ใหบ้ริการของส านกังานบญัชีก็จะลดลงดว้ยเช่นเดียวกนั  
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ปัจจัยด้านคุณภาพของการจัดท าบัญชีและงบการเงิน ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความส าเร็จในการให้บริการของส านกังานบญัชี อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 การท่ีไดข้อ้สรุป
เช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูป้ระกอบการตระหนกัถึงคุณค่าของขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบการเงินจะช่วย
คาดคะเนผลในอนาคต ผูป้ระกอบการเช่ือว่าในการน าเสนอขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือตามความเป็น
จริงมีหลกัฐานอนัเท่ียงธรรม ผูป้ระกอบการมัน่ใจวา่การจดัท าบญัชีและงบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยขอ้สังเกตทั้ง 3 ประการน้ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของสภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่ีระบุถึงมาตรฐานการจดัท างบการเงินไวว้่า รายงานทาง
การเงินท่ีสมบูรณ์ได้มาตรฐานจะตอ้งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัส้ินงวด งบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด งบแสดงเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับงวด งบกระแสเงิน
สดส าหรับงวด หมายเหตุประกอบงบการเงิน จะแสดงนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญข้อมูลท่ีให้
ค  าอธิบายอ่ืน และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตน้งวดของงวดท่ีน ามาเปรียบเทียบงวดแรก  และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยมาศ เหลือลน้  ท่ีศึกษาผลกระทบของคุณภาพรายงานทางการเงินท่ีมี
ต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจของธุรกิจ SMEs ในจงัหวดัสุรินทร์ ท่ีได้ผลสรุปว่า คุณภาพของ
รายงานทางการเงิน มีความสัมพนัธ์และกระทบเชิงบวกต่อการตดัสินใจ ดงันั้นผูบ้ริการส านกังาน
บญัชีควรส่งเสริมและให้ความส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยท าให้รายงาน
ทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ และสร้างความมัน่ใจแก่ผูใ้ช ้

ปัจจยัดา้นความพร้อมของส านกังานบญัชี ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จในการ
ใหบ้ริการของส านกังานบญัชี อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 การท่ีไดข้อ้สรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัส านกังานบญัชีทีมีสภาพแวดลอ้มและสถานท่ีท่ีเหมาะสมต่อการ
ท างานสามารถติดต่อได้สะดวก และส านักงานบญัชีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท าบญัชี 
ติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั โดยขอ้สังเกตทั้ง 2 ประการน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
ท่ีไดก้ล่าววา่ การใหบ้ริการของส านกังานบญัชีเป็นเสมือนการให้บริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ไม่
สามารถมองเห็นหรือเกิดความรู้สึกไดก่้อนท่ีจะซ้ือหรือใชบ้ริการ เพื่อลดความเส่ียงของผูซ้ื้อบริการ 
ผูซ้ื้อต้องพยายามวางกฎเกณฑ์เก่ียวกบัคุณภาพและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากงานบริการ โดยผู ้
ให้บริการต้องสร้างความเช่ือมัน่ พยายามจดัหาส่ิงต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันให้ผูซ้ื้อสามารถ
ตดัสินใจซ้ือไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไดแ้ก่ สถานท่ี บุคคล เคร่ืองมือ วสัดุส่ือสาร และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ จนัทิมา อุม้ชูวฒันา ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีใช้พิจารณารับงานท าบญัชีของส านกังานท าบญัชี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีเป็นปัจจยัท่ีส านกังานบญัชีจะไดรั้บ
การพิจารณารับท างานบญัชี เน่ืองจากหากส านกังานตั้งอยู่ไกลท่ีตั้งส านกังานของลูกคา้ ส่งผลให้
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ดา้นความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัคร้ังน้ี จะเห็นว่า ส านกังานบญัชีจะประสบความส าเร็จ ตอ้งข้ึนอยู่ผลผลิตของ

งานทางบญัชีนั้นคือ คุณภาพของงบการเงิน ท่ีมีความถูกตอ้ง และสามารถใชใ้นการตดัสินใจไดจ้ริง 
จนเป็นท่ียอมรับ ทั้งน้ีองค์ประกอบดา้นความพร้อมของส านกังานก็ส าคญัต่อความส าเร็จดว้ย ใน
ด้านของทรัพยากรบุคคล เคร่ืองมือ เทคโนโลยีท่ีทนัสมัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจาก
ประโยชน์สูงสุดท่ีไดรั้บจากส านกังานบญัชี เม่ือลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของงานแลว้ ลูกคา้
ได้รับความสะดวก ลูกค้าเกิดความเช่ือมัน่ ศรัทธา ผลท่ีได้รับจากความเช่ือมัน่ในวิชาชีพของ
ส านักงานบญัชี จะเกิดการบอกต่อแก่ผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการประสบความส าเร็จของ
ส านกังานบญัชีคือการด ารงอยูใ่นวชิาชีพอยา่งย ัง่ยนื   

แนวทางการวจิยัในอนาคต 
1. งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการของ

ส านกังานบญัชีเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาให้เกิดความส าเร็จในดา้นบริการของ
ส านกังานบญัชีให้ครบทุกดา้น ซ่ึงมีอีกหลายปัจจยัท่ีน่าศึกษาเพื่อสร้างความส าเร็จของส านกังาน
บญัชี เช่น ความคาดหวงัท่ีผูใ้ช้บริการส านักงานบัญชีต้องการ สาเหตุการเลิกจ้างหรือเปล่ียน
ส านกังานบญัชีใหม่ เป็นตน้  

2. การท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้สู่อาเซียน งานวิจยัในเร่ืองการให้บริการของส านกังานบญัชี
จะมีปัจจยัอ่ืนๆเขา้มาเป็นส่วนประกอบในการใหบ้ริการอีกหลายดา้น เช่น ดา้นภาษา ดา้นบริการจด
ทะเบียน เปล่ียนแปลง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการใหบ้ริการท่ีส านกังานบญัชีสามารถเพิ่มรายไดอี้กช่องทาง 
หรืออาจเป็นการขยายสาขาไปสู่ส านักงานบญัชีท่ีอยู่ต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีจะมาเป็นแนวทางในการพฒันาส านกังานบญัชีต่อไป 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง  ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการของส านักงานบัญชี  

  
ค าช้ีแจง 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง คุณภาพของการจดัท าบญัชีและงบการเงิน
รวมถึงความพร้อมของส านกังานบญัชีท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการให้บริการ  เพื่อประกอบการศึกษาสาร
นิพนธ์ระดับปริญญาโทของผูว้ิจยั  ในหลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี คณะการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โทรศพัท ์0-2954-7300 

ขา้พเจา้ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถาม ได้โปรดให้ขอ้เท็จจริงในการตอบ
แบบสอบถามชุดน้ี โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถาม 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูรั้บบริการดา้นบญัชี ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา  
 ต  าแหน่งงานในปัจจุบนั 

ส่วนที ่2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจของผูรั้บบริการดา้นบญัชี 
ส่วนที ่3 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพ ความพร้อม และความส าเร็จในการใหบ้ริการ  
ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน 
ค าตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั และไม่มีการใชข้อ้มูลใด ๆ ท่ีเปิดเผยเก่ียวกบัท่าน

ในการรายงานขอ้มูล โดยการวิจยัจะสรุปเป็นภาพรวมเท่านั้น รวมทั้งจะไม่มีการร่วมใช้ขอ้มูลดงักล่าวกบั
บุคคลภายนอกอ่ืนใดโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน  
  

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่ีท่านไดส้ละเวลาตอบแบบสอบถามชุดน้ีอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และหวงัเป็น
อยา่งยิง่วา่ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการวิจยัในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณอยา่งสูง
มา ณ โอกาสน้ี หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด โปรดติดต่อผูว้ิจยั นางสาวอรนงค ์ทบัทิมทอง คณะการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์10210 โทรศพัท ์081-9371998 หรือ e-mail: oranong_9@hotmail.com 

 
 
                            (นางสาวอรนงค ์ทบัทิมทอง) 
               นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี 

                      คณะการบญัชี  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้รับบริการด้านบัญชี 
 
1.  เพศ 

   1. ชาย      2. หญิง 
2.  อายุ 

   1. นอ้ยกวา่ 35 ปี     2. 35 - 40 ปี  
   3. 41 - 50 ปี      4. มากกวา่ 50 ปี 

3. สถานภาพ 

     1. โสด      2. สมรส     3. หมา้ย/หยา่ 
4. ระดับการศึกษา 

   1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี     2. ปริญญาตรี    3. สูงกวา่ปริญญาตรี 
5. ต าแหน่งงานปัจจุบัน 

   1. กรรมการผูจ้ดัการ     2. เจา้ของกิจการ 
   3. พนกังานบญัชีและการเงิน    4. อ่ืนๆ ระบุ...................................................... 

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิของผู้รับบริการด้านบัญชี 
 
1.  ประเภทของธุรกจิ 

   1. บุคคลธรรมดา     2. คณะบุคคล หรือ หสม.  
   3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั      4. บริษทัจ ากดั 

2. ระยะเวลาในการด าเนินธุรกจิ 

   1.     นอ้ยกวา่ 5 ปี     2.    5 - 10  ปี   
   3.     11 - 15 ปี     4.    มากกวา่ 15 ปี 

3. ทุน / ทุนจดทะเบียน 

   1. ต ่ากวา่ 1,000,000    บาท   
   2. 1,000,000 – 5,000,000   บาท 
   3. มากกวา่ 5,000,000   บาท 

4. รายได้ / ต่อปี  

   1. ต ่ากวา่ 5,000,000  บาท  
     2. 5,000,000 – 30,000,000  บาท   

   3. มากกวา่   30,000,000   บาท 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกบัคุณภาพ ความพร้อม และความส าเร็จ 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

 
น้อย 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 
1.  ท่านมัน่ใจวา่การจดัท าบญัชีและงบการเงิน ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ 
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

     

2.  ท่านคิดวา่ขอ้มูลทางบญัชีและงบการเงิน ไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็นของ
กิจการเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการตดัสินใจเชิงธุรกิจ 

     

3.  ท่านตระหนกัถึงคุณค่าของขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบการเงิน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว 
จะช่วยในการคาดคะเนผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

     

4. ท่านเช่ือวา่ในการน าเสนอขอ้มูลงบการเงิน มีความน่าเช่ือถือ ปราศจากความ
ล าเอียง แสดงถึงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงโดยมีหลกัฐาน
อนัเท่ียงธรรม 

     

5. การน าเสนองบการเงิน สามารถเปรียบเทียบในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีแตกต่างกนั
และสามารถเปรียบเทียบงบการเงินธุรกิจอ่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

6. ส านกังานบญัชีมีสภาพแวดลอ้มและสถานท่ีเหมาะสมต่อการท างาน  
สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก 

     

7.  ส านกังานบญัชีมีการช้ีแจงขอบเขตและลกัษณะของการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน
แก่ผูรั้บบริการ 

     

8.  ส านกังานบญัชีมีความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ      
9. ส านกังานบญัชีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท าบญัชี รวมถึงการ
ติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

     

10. ท่านมัน่ใจวา่การบริการดา้นบญัชีท่ีไดรั้บมีประโยชน์คุม้ค่า      

11.  ท่านมัน่ใจวา่ ผลงานจากการบริการดา้นบญัชีท่ีไดรั้บเช่ือถือได ้      
12.  ท่านไวว้างใจในบริการดา้นบญัชีท่ีไดรั้บ      
13.  ในการเลือกใชบ้ริการดา้นบญัชี ท่านใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของการ
บริการ 

     

14. ท่านยนิดีเลือกใชบ้ริการดา้นบญัชีอยา่งต่อเน่ือง      
15. หากมีโอกาส ท่านยนิดีจะบอกต่อถึงการเลือกใชบ้ริการดา้นบญัชี  
ใหแ้ก่ผูรั้บบริการรายอ่ืน  
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ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะอืน่ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

** ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ** 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ – นามสกุล    นางสาวอรนงค ์ทบัทิมทอง  
ประวติัการศึกษา     ปี พ.ศ. 2538 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี การบญัชี  
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ผูบ้ริหารส านกังานเนชัน่ธุรกิจและกฎหมาย 
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