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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของสาํนักงานบัญชี ที่ผู้ประกอบการ SMEs 

เลือกใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครโดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ SMEs 

บริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกจิการค้าและมีสถานประกอบการอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่ขึ้นทะเบียนทั้งปี 2557 จาํนวน 21,121 แห่ง โดยผู้ศึกษาได้เลือกวิธกีารสุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้วิธคีาํนวณตามสตูรตัวอย่างของทาโร ยามาเน (Taro Yammane, 2541) ในระดับ

ความเช่ือม่ัน 95% และคาํนวณได้ 393 ตัวอย่าง และผู้ศึกษาได้ศึกษาโดยค้นคว้าจากมาตราฐาน

การบัญชี ระเบียบข้อบังคับ เอกสารวารสารที่เกี่ยวข้องและการแจกแบบสอบถาม เพ่ือนาํผลที่ได้

นาํมาใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี 

 

1. บทนาํ 

 ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนธุรกจิ SMEs แบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

ของการจ้างงาน การกระจายรายได้สู่ชุมชน การปรับโครงสร้างการผลิตให้มีประสทิธภิาพ และการ

ส่งเสริมให้มีการกระจายตัวของ SMEs ไปทั่วประเทศเพ่ือความเจริญไม่กระจุกตัวอยู่ในเขต

อุตสาหกรรม อกีทั้งวางนโยบายในการเปิดการค้าเสรีกบักลุ่มอาเซียนหรือกลุ่มเอเปก อกีด้วยเพ่ือ

เป็นรากฐานที่แขง็แกร่งและเป็นกลไกการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกจิของประเทศ  (กนกวรรณ คาํ

มาบุตร, 2554) ในขณะที่กรุงเทพฯ มี SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคลในปี 2557  ในรูปแบบ

บริษัทจาํกดั  ห้างหุ้นส่วนกว่า 21,121 แห่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรมพัฒนาธุรกจิการค้า, 

2557) โดยที่สถานประกอบการเหล่าน้ี จะต้องจัดให้มีการทาํรายงานทางการเงินสาํหรับประเภท

ธุรกจิของตน   ดังน้ันการเลือกใช้บริการสาํนักงานบริการรับทาํบัญชี จึงเป็นอกีทางเลือกหน่ึงของ

หน่วยงานธุรกิจเพ่ือให้การจัดทาํบัญชีเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดทาํบัญชี พ.ศ. 2543 

โดยเฉพาะ ธุรกจิขนาดกลางและธุรกจิขนาดย่อม ซ่ึงขาดความพร้อมของบุคลากรในเร่ืองของการ

จัดทาํบัญชีและการบริหารการเงิน การจ้างพนักงานซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาทาํงานด้านบัญชี

น้ันเป็นเร่ืองยุ่งยากและต้องจ่ายค่าตอบแทนสูง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์, 

2553) และนักบัญชีส่วนใหญ่นิยมไปทาํงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียงและให้ค่าตอบแทน

                                                            

 นักศึกษาหลักสตูรบัญชีมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 


 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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สงู ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจึงไม่สามารถจ้างนักบัญชีได้ตรงกบัความต้องการ จึง

ทาํให้บริการรับทาํบัญชีของสาํนักงานบัญชีจึงได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ืองและให้ความสะดวก

มากกว่า นอกจากน้ีสาํนักงานบัญชียังสามารถจัดทาํงบการเงินได้อย่างถูกต้อง ทนัเวลา ประหยัด

ภาษีและลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรเรียกตรวจ (สามล เสี่ยงฉิน, 2552)  

 สาํนักงานบัญชีจึงเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตและมีคู่แข่งเกิดขึ้ นมากมายในภาคธุรกิจ

เน่ืองจากรัฐบาลได้สนับสนุนการประกอบธุรกจิ SMEs ทาํให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เกดิขึ้นและ

กจิการจาํเป็นที่จะต้องมีผู้ทาํบญัชีในการจัดเกบ็รวบรวมเอกสารและย่ืนภาษีให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ 

สาํนักงานบัญชีจึงเป็นทางเลือกสาํหรับผู้ประกอบการรายใหม่ (พิลาวรรณ สโุขทยั, 2554) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจงึมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบของ

สาํนักงานบญัชีที่ ธุรกจิ SMEs เลือกใช้บริการเพ่ือสาํรวจความคดิเหน็เกี่ยวกบัองคป์ระกอบของ

สาํนักงานบญัชี โดยทาํการศึกษาจากผู้ประกอบการธุรกจิ SMEs ในเขตกรงุเทพมหานคร อนัจะ

เป็นประโยชน์ให้สาํนักงานบญัชีมีแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนางานบริการให้เหมาะสมเพ่ือ

ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของธุรกจิ SMEs ในภาพรวมต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษามุมมองในการเลือกใช้สาํนักงานบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมในเขตกรงุเทพมหานครฯ 

2. เ พ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ ใ ช้ ในการตัดสินใจ เ ลือกสํา นักงานบัญ ชี ใน เขต

กรงุเทพมหานคร 

 

3. วิธีดาํเนนิการวิจยั   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ SEM 

บริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกจิการค้าและมีสถานประกอบการอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่ขึ้นทะเบียนทั้งปี 2557 จาํนวน 21,121 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครฯ การ

เลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธคีาํนวณตามสตูร

ตัวอย่างของทาโร ยามาเน (Taro Yammane, 2541) ในระดับความเช่ือม่ัน 95% หรือระดับ

นัยสาํคัญ 0.05 ได้จาํนวน 393 แห่ง เพ่ือให้ได้ระดับความแม่นยาํ ระดับความเช่ือม่ันในการ

ประมาณค่า ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 402 แห่ง   

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงสร้างขึ้นเพ่ือศึกษาถึง องค์ประกอบของสาํนักงานบัญชีที่ผู้ประกอบการ 

(SMEs)  เลือกใช้บริการ ในเขตกรงุเทพมหานครฯ แบ่งเป็น 2 ตอน  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (Personal 

Factors) จาํนวน 5 ข้อได้แก่ ประเภทนิติบุคคล ตาํแหน่ง ลักษณะของธุรกิจ ระยะเวลาการ

ดาํเนินงานของธุรกจิ จาํนวนพนักงาน 

ตอนที่ 2 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัองค์ประกอบของสาํนักงานบัญชีที่ผู้ประกอบการ (SMEs)  

เลือกใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยประกอบไปด้วยคาํถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของ

สาํนักงานบัญชีที่ผู้ประกอบการ (SMEs)  เลือกใช้บริการ ลักษณะความต้องการในสาํนักงานบัญชี  

ขั้นตอนในการจัดทาํเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากตาํรา เอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการเลือกใช้สาํนักงานบัญชีที่ผู้ประกอบการ(SMEs)  เลือกใช้บริการ 

ในเขตกรุงเทพมหานครฯ  และสร้างแบบสอบถามจากโครงสร้างกรอบแนวความคิดเกี่ยวกบัการ

เรียนรู้ ความเข้าใจในเร่ืององค์ประกอบในการเลือกใช้สาํนักงานบัญชีและปัจจัยส่วนบุคคลที่

เกี่ยวข้องกบัการเลือกใช้สาํนักงานบัญชีที่มีผลต่อการตัดสนิใจในการเลือกใช้สาํนักงานบัญชี และ

นาํแบบสอบถามดังกล่าวที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเพ่ือ

ขอคาํแนะนาํเพ่ือนาํมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสมและนาํแบบสอบถามที่

แก้ไขแล้วนาํไปส่งแบบสอบถามแล้วนาํกลับมาหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) เพ่ือดูความ

เช่ือถอืของข้อมูล   

โดยผู้วิจัยนาํแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ จึงนาํแบบสอบถามไป

ทาํการปรับปรงุแก้ไขเพ่ือให้มีความชัดเจน เข้าใจง่ายและครอบคลุมองค์ประกอบของตัวแปรอย่าง

ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และหลังจากที่เกบ็ข้อมูลเสรจ็ ทางผู้วิจัยจะทดสอบความ

เช่ือม่ัน (Reliability of Test) ของแบบสอบถาม โดยจะมีการนาํแบบสอบที่สมบูรณ์ทั้งหมดมา

ทดสอบหาค่าความเช่ือถือ โดยวิธกีารหาค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธด้์วยวิธขีอง Cronbach’s Alpha 

ซ่ึงมีเกณฑ์ตัดสินว่าถ้าค่าความเช่ือถืออยู่ที่ระดับมากกว่า 0.6 ถือว่าแบบสอบถามน้ันมีความ

น่าเช่ือถอื   

การวิจัยคร้ังน้ีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูป(Statistical Package for 

the Social Sciences: SPSS) โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเปล่ียนเป็น

รหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรม เพ่ือดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตาม

รปูแบบการวิเคราะห์โดยใช้สถติิ ดังน้ี  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์

ผลจากข้อมูลทั่วไปของสาํนักงานบัญชีโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) แสดงผลเป็นค่าร้อยละ 

(Percentage) เพ่ืออธิบายลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง หาค่าเฉล่ีย (Mean) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบาย องค์ประกอบในการเลือกใช้

สาํนักงานบัญชี  
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 2. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor analysis) เพ่ือสกดัปัจจัยและเลือกค่า Loading 

ที่มีค่ามากที่สดุอยู่ในแต่ละปัจจัย ซ่ึงค่า Loading ที่เลือกจะต้องมีค่ามากกว่า 0.3 ขึ้นไป (รสริน 

ศรีริกานนท,์ 2550) 

จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยบูรณา

การกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับองค์ประกอบในการเลือกใช้สาํนักงานบัญชีที่ผู้ประกอบการ(SMEs)  

เลือกใช้บริการ ในเขตกรงุเทพมหานครฯ ซ่ึงองค์ประกอบดังกล่าว ประกอบไปด้วย  

1.  ความรับผดิชอบของผู้บริหารสาํนักงานบัญชี  

2.  จรรยาบรรณของสาํนักงานบัญชี  

3.  กระบวนการที่เกี่ยวข้องกบัลูกค้าของสาํนักงานบัญชี  

4.  การจัดการทรัพยากรของสาํนักงานบัญชี 

5.  การปฏบิัติงานของสาํนักงานบัญชี 

6.  การติดตาม ตรวจสอบ ของสาํนักงานบัญชี 

7.  การจัดการเอกสารของสาํนักงานบัญชี 

 8.  การบริการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 9.  การให้บริการด้านกฎหมายและทนายความ 

 10. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัศาสตร์ทางบัญชี 

โดยผู้วิจัยจึงนาํมาสรปุเป็นกรอบแนวคดิการวิจัยดังน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

องค์ประกอบในการเลือกใช้สาํนักงานบญัชี 

 คุณภาพของสาํนักงานบญัชี 

-  ความรับผดิชอบของผู้บริหารของสาํนักงานบญัชี 

-  ข้อกาํหนดทางด้านจรรยาบรรณของสาํนักงานบัญชี 

-  กระบวนการที่เกี่ยวข้องกบัลูกค้าของสาํนักงานบญัชี 

-  การจัดการทรัพยากรของสาํนักงานบญัชี 

-  การปฏบิัตงิานของสาํนักงานบญัชี 

-  การติดตาม ตรวจสอบ ของสาํนักงานบัญชี 

-  การจดัการเอกสารของสาํนักงานบัญชี 

-  การบริการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 การให้บริการด้านกฎหมายและทนายความ 

-  สาํนักการนักงานบัญชีควรให้บริการด้านกฎหมายโดยตรง 

-  สาํนักงานบัญชีควรจัดทาํเอกสารทางกฎหมาย 

-  สาํนักงานบัญชีควรจัดทาํสญัญาแก่กจิการ พาณชิยกรรม อตุสาหกรรม สถาบันการเงิน 

   ประกนัภัย ฯลฯ 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัศาสตร์ทางบญัชี 

-  ควรมีความรู้ความเกี่ยวกบัมาตรฐานการบัญชี 

-  ควรมีความรู้ เกี่ยวกบัพระราชบัญญัติการบัญชี (กฎหมายบัญชี ไทย) 

-  ควรมีความรู้ เกี่ยวกบัการบัญชีการเงินและหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง 

-  ควรมีความรู้ เกี่ยวกบัองค์กรธุรกจิ 

-  ควรมีความรู้ เกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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