กรอบแนวคิดการวิจยั เรือ่ ง องค์ประกอบของสํานักงานบัญชี ที่
ผูป้ ระกอบการ SME เลือกใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
วรรณา สรชาย
อาจารย์ ดร.ศิริเดช คําสุพรหม

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสํานักงานบัญชี ที่ผ้ ูประกอบการ SMEs
เลือกใช้ บริการในเขตกรุงเทพมหานครโดยผู้วิจัยได้ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ SMEs
บริษัทและห้ างหุ้นส่วนที่ข้ นึ ทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าและมีสถานประกอบการอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ข้ นึ ทะเบียนทั้งปี 2557 จํานวน 21,121 แห่ง โดยผู้ศึกษาได้ เลือกวิธกี ารสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ วิธคี าํ นวณตามสูตรตัวอย่างของทาโร ยามาเน (Taro Yammane, 2541) ในระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และคํานวณได้ 393 ตัวอย่าง และผู้ศึกษาได้ ศึกษาโดยค้ นคว้ าจากมาตราฐาน
การบัญชี ระเบียบข้ อบังคับ เอกสารวารสารที่เกี่ยวข้ องและการแจกแบบสอบถาม เพื่อนําผลที่ได้
นํามาใช้ ในงานวิจัยครั้งนี้

1. บทนํา
ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ การสนับสนุนธุรกิจ SMEs แบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็ นเรื่อง
ของการจ้ างงาน การกระจายรายได้ ส่ชู ุมชน การปรับโครงสร้ างการผลิตให้ มีประสิทธิภาพ และการ
ส่งเสริมให้ มีการกระจายตัวของ SMEs ไปทั่วประเทศเพื่อความเจริญไม่ กระจุ กตัวอยู่ในเขต
อุตสาหกรรม อีกทั้งวางนโยบายในการเปิ ดการค้ าเสรีกบั กลุ่มอาเซียนหรือกลุ่มเอเปก อีกด้ วยเพื่อ
เป็ นรากฐานที่แข็งแกร่งและเป็ นกลไกการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ (กนกวรรณ คํา
มาบุตร, 2554) ในขณะที่กรุงเทพฯ มี SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคลในปี 2557 ในรูปแบบ
บริษัทจํากัด ห้ างหุ้นส่วนกว่า 21,121 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า,
2557) โดยที่สถานประกอบการเหล่านี้ จะต้ องจัดให้ มีการทํารายงานทางการเงินสําหรับประเภท
ธุรกิจของตน ดังนั้นการเลือกใช้ บริการสํานักงานบริการรับทําบัญชี จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของ
หน่ วยงานธุ รกิจเพื่ อให้ การจัดทําบัญชีเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการจัดทําบัญชี พ.ศ. 2543
โดยเฉพาะ ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งขาดความพร้ อมของบุคลากรในเรื่องของการ
จัดทําบัญชีและการบริหารการเงิน การจ้ างพนักงานซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกเข้ ามาทํางานด้ านบัญชี
นั้นเป็ นเรื่องยุ่งยากและต้ องจ่ายค่าตอบแทนสูง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าและกระทรวงพาณิชย์,
2553) และนักบัญชีส่วนใหญ่ นิยมไปทํางานในองค์กรขนาดใหญ่ท่มี ีช่ือเสียงและให้ ค่าตอบแทน


นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์หลัก
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สูง ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจึงไม่สามารถจ้ างนักบัญชีได้ ตรงกับความต้ องการ จึง
ทําให้ บริการรับทําบัญชีของสํานักงานบัญชีจึงได้ รับความนิยมอย่างต่ อเนื่องและให้ ความสะดวก
มากกว่า นอกจากนี้สาํ นักงานบัญชียังสามารถจัดทํางบการเงินได้ อย่างถูกต้ อง ทันเวลา ประหยัด
ภาษีและลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรเรียกตรวจ (สามล เสี่ยงฉิน, 2552)
สํานักงานบัญชีจึงเป็ นธุ รกิจที่สามารถเติบโตและมีคู่ แข่ งเกิดขึ้นมากมายในภาคธุ รกิจ
เนื่องจากรัฐบาลได้ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ SMEs ทําให้ มีผ้ ูประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นและ
กิจการจําเป็ นที่จะต้ องมีผ้ ูทาํ บัญชีในการจัดเก็บรวบรวมเอกสารและยื่นภาษีให้ กบั หน่วยงานต่าง ๆ
สํานักงานบัญชีจึงเป็ นทางเลือกสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ (พิลาวรรณ สุโขทัย, 2554)
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบของ
สํานักงานบัญชีท่ี ธุรกิจ SMEs เลือกใช้ บริการเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
สํานักงานบัญชี โดยทําการศึกษาจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร อันจะ
เป็ นประโยชน์ให้ สาํ นักงานบัญชีมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้ เหมาะสมเพื่อ
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในภาพรวมต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษามุมมองในการเลือกใช้ สาํ นักงานบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครฯ
2. เพื่ อศึ ก ษาองค์ ป ระกอบที่ ใ ช้ ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กสํ า นั ก งานบั ญ ชี ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร

3. วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ าง การศึ ก ษาวิจัย ในครั้ งนี้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งผู้ ป ระกอบการ SEM
บริษัทและห้ างหุ้นส่วนที่ข้ นึ ทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าและมีสถานประกอบการอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ข้ นึ ทะเบียนทั้งปี 2557 จํานวน 21,121 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครฯ การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ วิธกี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ วิธคี าํ นวณตามสูตร
ตัวอย่างของทาโร ยามาเน (Taro Yammane, 2541) ในระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ได้ จาํ นวน 393 แห่ง เพื่อให้ ได้ ระดับความแม่นยํา ระดับความเชื่อมั่นในการ
ประมาณค่า ผู้วิจัยจึงใช้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 402 แห่ง
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสร้ างขึ้นเพื่อศึกษาถึง องค์ประกอบของสํานักงานบัญชีท่ผี ้ ูประกอบการ
(SMEs) เลือกใช้ บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครฯ แบ่งเป็ น 2 ตอน
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ตอนที่ 1 ข้ อมู ลเกี่ยวกับลั กษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ ตอบแบบสอบถาม (Personal
Factors) จํานวน 5 ข้ อได้ แก่ ประเภทนิติบุคคล ตําแหน่ ง ลักษณะของธุรกิจ ระยะเวลาการ
ดําเนินงานของธุรกิจ จํานวนพนักงาน
ตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของสํานักงานบัญชีท่ผี ้ ูประกอบการ (SMEs)
เลือกใช้ บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยประกอบไปด้ วยคําถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
สํานักงานบัญชีท่ผี ้ ูประกอบการ (SMEs) เลือกใช้ บริการ ลักษณะความต้ องการในสํานักงานบัญชี
ขั้นตอนในการจัดทําเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาข้ อมูลจากตํารา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเลือกใช้ สาํ นักงานบัญชีท่ผี ้ ูประกอบการ(SMEs) เลือกใช้ บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และสร้ างแบบสอบถามจากโครงสร้ างกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู้ความเข้ าใจในเรื่ ององค์ประกอบในการเลื อกใช้ สาํ นั กงานบัญ ชี และปั จ จัยส่ วนบุ คคลที่
เกี่ยวข้ องกับการเลือกใช้ สาํ นักงานบัญชีท่มี ีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ สาํ นักงานบัญชี และ
นําแบบสอบถามดังกล่าวที่สร้ างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและเพื่อ
ขอคําแนะนําเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามให้ ถูกต้ องเหมาะสมและนําแบบสอบถามที่
แก้ ไขแล้ วนําไปส่งแบบสอบถามแล้ วนํากลับมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อดูความ
เชื่อถือของข้ อมูล
โดยผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นให้ อาจารย์ท่ปี รึกษาตรวจสอบ จึงนําแบบสอบถามไป
ทําการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ มีความชัดเจน เข้ าใจง่ายและครอบคลุมองค์ประกอบของตัวแปรอย่าง
ครบถ้ วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และหลังจากที่เก็บข้ อมูลเสร็จ ทางผู้วิจัยจะทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability of Test) ของแบบสอบถาม โดยจะมีการนําแบบสอบที่สมบูรณ์ท้งั หมดมา
ทดสอบหาค่าความเชื่อถือ โดยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธขี อง Cronbach’s Alpha
ซึ่งมีเกณฑ์ตัดสินว่าถ้ าค่ าความเชื่อถืออยู่ท่รี ะดับมากกว่า 0.6 ถือว่าแบบสอบถามนั้นมีความ
น่าเชื่อถือ
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป(Statistical Package for
the Social Sciences: SPSS) โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการตอบแบบสอบถามเปลี่ยนเป็ น
รหัสตัวเลข (Code) แล้ วบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตาม
รูปแบบการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์
ผลจากข้ อมู ลทั่วไปของสํานั กงานบัญ ชี โดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) แสดงผลเป็ นค่ าร้ อยละ
(Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะข้ อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง หาค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบาย องค์ประกอบในการเลือกใช้
สํานักงานบัญชี
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2. ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) เพื่อสกัดปัจจัยและเลือกค่า Loading
ที่มีค่ามากที่สดุ อยู่ในแต่ละปัจจัย ซึ่งค่า Loading ที่เลือกจะต้ องมีค่ามากกว่า 0.3 ขึ้นไป (รสริน
ศรีริกานนท์, 2550)
จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ในการศึกษาครั้งนี้ผ้ ูวิจัยบูรณา
การกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับองค์ประกอบในการเลือกใช้ สาํ นักงานบัญชีท่ผี ้ ูประกอบการ(SMEs)
เลือกใช้ บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว ประกอบไปด้ วย
1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารสํานักงานบัญชี
2. จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี
3. กระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ าของสํานักงานบัญชี
4. การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี
5. การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี
6. การติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี
7. การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี
8. การบริการในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
9. การให้ บริการด้ านกฎหมายและทนายความ
10. ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางบัญชี
โดยผู้วิจัยจึงนํามาสรุปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
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องค์ประกอบในการเลือกใช้ สาํ นักงานบัญชี
 คุณภาพของสํานักงานบัญชี
- ความรับผิดชอบของผู้บริหารของสํานักงานบัญชี
- ข้ อกําหนดทางด้ านจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี
- กระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ าของสํานักงานบัญชี
- การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี
- การปฏิบัตงิ านของสํานักงานบัญชี
- การติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี
- การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี
- การบริการในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
 การให้ บริการด้ านกฎหมายและทนายความ
- สํานักการนักงานบัญชีควรให้ บริการด้ านกฎหมายโดยตรง
- สํานักงานบัญชีควรจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
- สํานักงานบัญชีควรจัดทําสัญญาแก่กจิ การ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน
ประกันภัย ฯลฯ
 ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางบัญชี
- ควรมีความรู้ความเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
- ควรมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี (กฎหมายบัญชี ไทย)
- ควรมีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงินและหัวข้ ออื่นที่เกี่ยวข้ อง
- ควรมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
- ควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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