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ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร
A Study of Factors to Consider the Work of Accounting Offices
in Amphoe Muang Khampangphet
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว*

บทคัดย่อ
จากการศึก ษาวิ จัย ปัจ จัย ที่ ใช้ ใ นการพิ จารณารั บทํ างานของสํา นัก งานบัญ ชี ในเขตอํ า เภอเมือ งจังหวัด
กําแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของสํานักงานบัญชี 2) เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
สํานักงานบัญชี และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณารับทํางานบัญชีของสํานักงานบัญชี
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมี 13 สํานักงาน ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.62 และเพศชาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.38 ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.92 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.85
ตําแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ตําแหน่งงานกรรมการผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 46.16 มีประสบการณ์ใน
การทํ า งาน 21-25 ปี คิ ด เป็ นร้อ ยละ 38.46 ตามลํา ดับ จาการศึก ษาข้ อมูลพื้ น ฐานเกี่ ยวกับ สํานั กงานบั ญชี พบว่ า
ระยะเวลาจดทะเบียนสํานักงานบัญชีมากกว่า 30 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 61.54 สํานักงานบัญชีมีทุน จดทะเบียนส่วน
ใหญ่ 1,000,001–2,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 53.85 จํานวนพนักงานในสํานักงานส่วนใหญ่มี 11–20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.85 จํานวนลูกค้าในสํานักงานส่วนใหญ่มีมากกว่า 60 รายขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 53.85 ตามลําดับ ปัจจัยที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชี มีทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะลูกค้า
2 )ปัจจัยด้านงบการเงินของลูกค้า 3) ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริหารของลูกค้า 4) ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งกิจการของ
ลูกค้า 5) ปัจจัยด้านขอบเขตของงานทําบัญชี 6) ปัจจัยด้านทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน
สํานักงานบัญชี 7) ปัจจัยด้านราคา และ 8) ปัจจัยด้านอื่นๆ ของลูกค้าพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.38)
เมื่อพิจารณา 3 ปัจจัยแรกที่สํานักงานบัญชีเลือกใช้ในการพิจารณารับงานมากที่สุด คือ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะลูกค้า
( x =4.38) 2) ปัจจัยด้านอื่นๆ ของลูกค้า ( x =4.37) และ 3) ปัจจัยด้านทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในสํานักงานบัญชี มีค่าเฉลี่ย ( x =4.36)
คําสําคัญ : ปัจจัย, การพิจารณา, รับทํางาน, สํานักงานบัญชี

Abstract
The study of factors to consider the work of accounting offices in Amphoe Muang
Khampangphet to objective 1) The objective General information of the accounting office. 2) To the
objective gather preliminary information about the accounting office. And 3) The study objective
factors and suggestions used to consider the accounting work of the accounting office in the district.
Khampangphet used to consider the accounting work of the accounting office in the district.
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคกลาง
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Khampangphet. The samples used in the study were 13 offices. The study research results found the
majority of respondents were female, 84.62 percentage. And male is 15.38 Percentage. The most
respondents is 31-40 years old, 76. 92 percentage. Bachelor Degree for 53.85 Percentage. The current
position of the respondents is managing director 46. 16 percentage. Experience in working to 21- 25
year 38. 46 percentage. Period of registration of accounting office for more than 30 years, 61. 57
percentage. The accounting office has the most registered capital, 1 ,000,001– 2,000,000 baht, 53. 85
percentage. The number of employees in the office 11–20 people, 53.85Percentage. And the number
of customers in most offices, with more than 60 people or more. 58.85 percentage.The factors used
in the study, consideration, task of accounting office, there are 8 factors as 1) The customer feature
factors. 2) The factors in customer financial statements, 3) The customer attitude Factors. 4) The
location of customer's business location. 5) The factor of the scope of accounting work. 6) The factors
that the team has the knowledge, and expertise in accounting office.
7)
The price
factor, and 8)The other customer factors, Is the overall is very high, ( x =4.38). The considering the
three factors that the accounting offices chooses to consider most are 1) The customer feature
factors, ( x =4.38) 2) The ther customer factors, ( x =4.37) and 3) The factors that the team has
the knowledge, and expertise in accounting office, average ( x =4.36).
Keywords: Factor, Consideration, Accounting Offices.

บทนํา
ในปัจจุบันการประกอบธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมมีการขยายต่อตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
เนื่องด้วยผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจมีความสามารถในการคิดและผลิตสินค้าที่หลากหลายเข้าสู่การแข่งในตลาด
และส่งผลดีที่ทําให้ผู้บริโภคมีความหลากหลายในการเลือกสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของตนเองมาก
ที่สุด เมื่อผู้ประกอบการมียอดขายและกําไรที่เพิ่มขึ้นก็ย่อมส่งผลไปยังเรื่องของการจัดทําบัญชีและการนําส่งภาษีอากร
ให้แก่รัฐบาล โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการ
ประกอบธุรกิจของกิจการ ซึ่งกําหนดไว้ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายภาษีอากร และผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ต้อง
จัดให้มีการทําบัญชีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นคือ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2560) ได้กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการนิติบุคคลมีหน้าที่ในการจัดทําบัญชี โดยกําหนดให้ผู้ทําบัญชีต้องเข้า
มามีส่วนรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีของธุรกิจ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ทําบัญชีและผู้มี
หน้าที่จัดทําบัญชีให้ชัดเจน คือ 1) ต้องกําหนดความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีในการจัดให้มีการทําบัญชีและ
งบการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด และมีหน้าที่ต้องจัดส่งเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ผู้ทําบัญชีเพื่อจัดทํา
บัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมทั้งยื่นงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
และให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2) ผู้ทําบัญชี (หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการทําบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทํา
บัญชี ไม่ว่าจะได้กระทําในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่ พนักงานบัญชีของบริษัท
หรือ ผู้รับจ้างทําบัญชีอิสระหรือสํานักงานรับทําบัญชี) โดยผู้ทําบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าประกาศกําหนด 3) การจัดทํางบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี กําหนดให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัท
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จํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย กิจการร่วมค้า ที่มีทุน สินทรัพย์หรือรายได้ไม่เกินที่กําหนดในกฎกระทรวงไม่ต้องได้รับตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี 4) การจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีจะต้องเก็บหลักฐานไว้อย่างน้อย
5 ปี แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น 7 ปี ปรั บ ปรุ ง ข้ อ กํ า หนดต่ า งๆ ในการจั ด ทํ า บั ญ ชี ใ ห้ ส อดคล้อ งกั บ ระบบการจัด ทํ า บั ญชี ด้วย
คอมพิวเตอร์ เช่น การเก็บรักษาบัญชี การลงรายการในบัญชี เพื่อยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการ
ชําระภาษีอากรต้องเป็นไปตามข้อกําหนดแห่งประมวลรัษฎากร เพื่อยื่นชําระภาษีให้กับกรมสรรพากรสําหรับนิติบุคคล
ที่มีเงินได้จากการประกอบธุรกิจ ซึ่งในการยื่นแบบแสดงรายการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างๆ นั้นมักจะมี
ปัญหา เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติบางเรื่องที่แตกต่างกัน และมีความซ้ําซ้อน
ต้องอาศัยการตีความ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2560) ซึ่งเป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่าสํานักงานบัญชี เป็น
สํานักงานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านการจัดทําบัญชีและจัดทํางบการเงิน ให้คําปรึกษาและวางแผน
ทางด้านการบัญชี และภาษีอากร พร้อมทั้งการนําส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจัดทําบัญชีเป็นงานที่
ต้องอาศัยความละเอียดรอบครอบ ถูกต้อง ครบถ้วน ความทันต่อเวลาของมูลในการจัดทําบัญชี เพื่อให้งบการเงินมี
ความน่าเชื่อถือมากที่สุด เนื่องงบการเงินเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเงินเคราะห์ว่างองค์กรควรจะดําเนินการไปในทิศทาง
ใด เพื่อให้องค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ผู้ใช้งบการเงินทําให้เศรษฐกิจภาพรวม
ของประเทศพัฒนาและเจริญเติบโต
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับทําบัญชี สํานักงานบัญชีควรมีการกําหนด
ขั้นตอนและกําหนดปัจจัยสําคัญที่ใช้สําหรับการพิจารณารับงานทําบัญชี เพื่อให้งานที่รับทําสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มี
ประสิทธิภาพ และทันตามเวลาที่กําหนด ซึ่งขั้นตอนการพิจารณารับงานถือว่าเป็นขั้นตอนแรกแต่เป็นขั้นตอนที่สําคัญ
มาก เพราะเป็นขั้นตอนที่ใช้สําหรับประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทําบัญชี และเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้
สํานักงานบัญชีใช้ในการวางแผน เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทําบัญชีให้น้อยลง
ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความสําคัญของการพิจารณารับงานทําบัญชีต้องการศึกษาปัจจัยที่ใช้
พิจารณารับงานทําบัญชีของสํานักงานบัญชี เพื่อให้สํานักงานได้นําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการพิจารณารับงานทํา
บัญชี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับทําบัญชีไว้ล่วงหน้า และจะได้มีความ
ระมัดระวัง มีความรอบคอบในการทําบัญชีมากยิ่งขึ้นส่งผลให้งบการเงินที่จัดทําขึ้นมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ในส่วน
ด้านนิติบุคคลจะได้มีความเข้าใจในปัจจัยเบื้องต้นที่สํานักงานบัญชีใช้พิจารณารับงานทําบัญชีของสํานักงานบัญชีเอง
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันของสํางานการบัญชีและผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของสํานักงานบัญชีในเขตอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสํานักงานบัญชีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณารับงานทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
1.ปัจจัยด้านคุณลักษณะลูกค้า

2.ปัจจัยด้านงบการเงินของลูกค้า
ตัวแปรตาม
3.ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริหารของลูกค้า
การรับงานทําบัญชี
4. ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งกิจการของลูกค้า

5. ด้านปัจจัยด้านขอบเขตของงานทําบัญชีของสํานักงานทําบัญชี

ของสํานักงานบัญชี
ในจังหวัดกําแพงเพชร

6. ปัจจัยด้านทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในสํานักงานบัญชี
7. ปัจจัยด้านราคา
8. ปัจจัยด้ายอื่นๆ ของลูกค้า

ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ สํานักงานบัญชีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งมี
จํานวนทั้งสิ้น 13 สํานักงาน (จดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ : 2559) ประกอบไปด้วย
1.สํานักงานธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร 2.สํานักงานบัญชีและภาษีอากรมนสิกาญจน์ 3.สํานักงานเจริญ
โรจน์การบัญชี 4.สํานักงานเดือนฉายการบัญชีและภาษีอากร 5. สํานักงานน้ําค้างการบัญชี 6.สํานักงานธุรกิจการบัญชี
และภาษีอากร 7.สํานักงานบัญชีนครชุม 2003 8.ห้างหุ้นส่วนจํากัด พัฒนาบัญชี แอนด์ ไอทีเซอร์วิส 9.คณะบุคคล
สํานักงานบัญชีและกฎหมายธุรกิจ 10.สํานักงานมนรวีย์การบัญชี 11.สํานักงานดี.ดี. การบัญชี 12.สํานักงาน ยู.เอ็ม.
แอ็คเค้าติ้งแอนด์แทคซ์ 13.สํานักงานนิธิธนรพีการบัญชี
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ที่มา : (ออนไลน์ https://www.google.co.th/search?dcr=0&tbm=lcl&ei_l=psy-ab.3)
ภาพที่ 1 ภาพประกอบ : แผนที่สํานักงานบัญชีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) คือ
กลุ่มตัวอย่างการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
หรือ Judgmental Sampling) คือ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บจากสํานักงานการบัญชีในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร
การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่ างที่ทราบจํา นวนประชากรแน่น อนผู้วิจัยได้ ใ ช้สูตรการคํา นวณ ดังนี้
(สุภาวดี ขุนทองจันทร์, 2560, หน้า 124)
n=


( )

แทนค่าจากสูตร
n คือ ขนาดตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย
e คือ ค่าเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง กําหนดไว้ 5% หรือ 0.05
แทนค่าในสูตร ได้ดังนี้
n=
=


( )

 (.)

=
=


 (. )

.

= 12.59 หรือ 13 สํานักงาน
จากการคํานวณกลุ่มตัวอย่าง จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นข้อมูลให้ครั้งนี้มีจํานวน 12.59 หรือ 13 สํานักงาน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดย
คําถามมีลักษณะเป็นแบบปลายปิดและปลายเปิดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สํานักงานบัญชีใช้ในการพิจารณารับ
ทํางานจากผู้ประกอบธุรกิจของสํานักงานบัญชีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสํานักงานบัญชี
ส่วนที่ 3 ปัจจัยเกี่ยวกับการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชี
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ทําการศึกษาวิจยั ได้มีทีมงานในการจัดเก็บข้อมูล โดยการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลในสํานักงานบัญชี เมื่อมีการ
เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงได้นําแบบสอบถามทั้ง 13 ชุด ที่มีความสมบูรณ์ในการตอบคําถามมาทําการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 1. หาค่าความถี่ (Frequency) 2. หาค่าร้อยละ (Percentage)
3. หาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าต่ําสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) 4. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
โดยในส่วนนี้จะให้ผตู้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยจัดระดับความเห็นในการพิจารณา ซึ่ง
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้ 5
ระดับ คือ
ระดับที่ 5 หมายถึง ตัดสินใจเลือกปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาระดับมากที่สุด
ระดับที่ 4 หมายถึง ตัดสินใจเลือกปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาระดับมาก
ระดับที่ 3 หมายถึง ตัดสินใจเลือกปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาระดับระดับปานกลาง
ระดับที่ 2 หมายถึง ตัดสินใจเลือกปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาระดับระดับน้อย
ระดับที่ 1 หมายถึง ตัดสินใจเลือกปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาระดับน้อยที่สุด
โดยผลต่อระดับความคิดเห็นโดยรวมสามารถหาได้จากคะแนนเฉลี่ยของแต่ละรายการและสามารถแปล
ความหมายระดับคะแนนต่างๆ ได้ดังนี้
4.50–5.00
หมายความว่า ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาระดับมากที่สุด
3.50–4.49
หมายความว่า ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาระดับมาก
2.50–3.49
หมายความว่า ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาระดับระดับปานกลาง
1.50–2.49
หมายความว่า ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาระดับระดับน้อย
1.00–1.49
หมายความว่า ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาระดับน้อยที่สุด
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ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละเกีย่ วกับข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายการ
จํานวน
1. เพศ
1) ชาย
2
2) หญิง
11
2. อายุ
1) ต่ํากว่า 20 ปี
0
2) 21 - 30 ปี
0
3) 31 -40 ปี
10
4) 41–50 ปี
3
5) อายุมากว่า 50 ปีขึ้นไป
0
3. วุฒิการศึกษา
1) ต่ํากว่าปริญญารี
0
2) ปริญญาตรี
7
3) ปริญญาโท
5
4) ปริญญาเอก
1
4. ตําแหน่งงานปัจจุบัน
1) เจ้าของสํานักงาน
5
2) กรรมการผู้จดั การ
6
3) ผู้จัดการทั่วไป
2
4) อื่นๆ ระบุ.............
0
5. ประสบการณ์ในการทํางาน
1) ต่ํากว่า10 ปี
0
2) 10-15 ปี
1
3) 16-20 ปี
3
4) 21-25 ปี
5
5) 26-30 ปี
2
6) มากกว่า 30ปีขึ้นไป
2
รวม
13

ร้อยละ
15.38
84.62
0
0
76.92
23.08
0
0
53.85
38.45
7.69
38.45
46.16
15.39
0
0
7.69
23.08
38.46
15.39
15.39
100

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 13 ชุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 และเพศชาย จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 อายุ41–50 ปีจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.08วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 ระดับปริญญาโทจํานวน 5 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 38.45 และระดับปริญญาเอกจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัจจุบันตําแหน่ง
งานกรรมการผู้จัดการ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.16 เจ้าของสํานักงาน จํานวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.45
และผู้จัดการทั่วไป จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.39 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทํางาน
21-25 ปีจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 มีประสบการณ์ในการทํางาน 16-20 ปีจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
23.08 มีประสบการณ์ในการทํางาน 26-30 ปีและมากกว่า 30ปีขึ้นไปจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.39 และมี
ประสบการณ์ในการทํางาน10-15 ปีจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 15.397.69 ตามลําดับ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสํานักงานบัญชี
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน และร้อยละ เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสํานักงานบัญชี
รายการ
1. ระยะเวลาจดทะเบียน
1) ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
2) 11– 20 ปี
3) 21 – 30 ปี
4) มากกว่า 30 ปีขึ้นไป
2. ทุนจดทะเบียน
1) ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 1,000,000บาท
2) 1,000,001 – 2,000,000 บาท
3) 2,000,001 – 3,000,000 บาท
4) 3,000,001 – 4,000,000บาท
5) ทุนจดทะเบียนมากกว่า 4,000,000 บาทขึ้นไป
3. จํานวนพนักงานในสํานักงาน
1) ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10 คน
2) 11 – 20 คน
3) 21 – 30 คน
4) 31 – 40 คน
5) มากกว่า 40 คนขึ้นไป
4. จํานวนลูกค้าในสํานักงาน
1) ต่ํากว่า 40 ราย
2) 41-50 ราย
3) 51-60ราย
4) มากกว่า 60รายขึ้นไป
รวม

จํานวน

ร้อยละ

0
2
3
8

0
15.38
23.08
61.54

1
7
2
1
2

7.69
53.85
15.38
7.69
15.38

7
3
3
0

53.85
23.08
23.08
0

0
3
4
7
13

0
23.08
30.78
53.85
100

จากตารางที่ 4.2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสํานักงานบัญชี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระยะเวลาจด
ทะเบียนสํานักงานบัญชีมากกว่า 30 ปีขึ้นไป จํานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.54 ระยะเวลาจดทะเบียน
21–30
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ปีจํานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.08 ระยะเวลาจดทะเบียน 11– 20 ปีจํานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.38 ทุนจด
ทะเบียนส่วนใหญ่ 1,000,001 – 2,000,000 บาท จํานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.85 ทุนจดทะเบียน 2,000,001 –
3,000,000 และมากกว่า 4,000,000 บาทขึ้นไป จํานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.38 ทุนจดทะเบียนต่ํากว่าหรือ
เท่ากับ 1,000,000 บาท และ 3,000,001 – 4,000,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 จํานวนพนักงานใน
สํานักงานส่วนใหญ่มี 11 – 20 คน จํานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.85 จํานวนพนักงานในสํานักงานส่วนมี 21 – 30
คน และ 31 – 40 คน จํานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.08 จํานวนลูกค้าในสํานักงานส่วนใหญ่มีมากกว่า 60 คนขึ้นไป
จํานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.85 จํานวนลูกค้าในสํานักงานมี 51-60 คน จํานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.78 และ
จํานวนลูกค้าในสํานักงานมี 41-50 คน จํานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.08 ตามลําดับ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชี
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวน ค่าเฉลี่ย และร้อยละ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชี ทั้ง 8 ปัจจัย
ระดับที่ใช้ใน
(x)
S.D
ปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานของสํานักงานรับทําบัญชี
การพิจารณา
1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะลูกค้า
4.38
0.67
มาก
2. ปัจจัยด้านงบการเงินของลูกค้า
4.09
0.58
มาก
3. ปัจจัยด้านทัศนคติผู้บริหารของลูกค้า
4.30
0.60
มาก
4. ปัจจัยด้านสถานทีต่ ั้งกิจการของลูกค้า
4.32
0.64
มาก
5. ด้านปัจจัยด้านขอบเขตของงานทําบัญชีของสํานักงานทําบัญชี
4.28
0.57
มาก
6. ปัจจัยด้านทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และความ
4.36
0.60
มาก
เชี่ยวชาญในสํานักงานบัญชี
7. ปัจจัยด้านราคา
4.21
0.65
มาก
8. ปัจจัยด้ายอื่นๆ ของลูกค้า
4.37
0.71
มาก
รวม
4.28
0.62
มาก
จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 8 ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชี
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้ปัจจัยด้านต่างๆ ของลูกค้ามาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชี
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ ( x =4.28)
โดย พบว่า ปัจจัยแรกที่สํานักงานบัญชีใช้พิจารณาในการรับงานบัญชี คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะลูกค้าอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x =4.38) รองลงมา คือ ปัจจัยด้ายอื่นๆ ของลูกค้าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x =4.37) และ
อันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสํานักงานบัญชี อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( x =4.36) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านคุณลักษณะลูกค้าที่ใช้ในการพิจารณารับงานขอ
สํานักงานบัญชี
ระดับที่ใช้ใน
ปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานของสํานักงานรับทําบัญชี
(x)
S.D.
การพิจารณา
1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะลูกค้า
1.1 ลูกค้าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง
4.53
0.56
มากที่สุด
1.2 ผู้บริหารของลูกค้ามีภาพพจน์ที่ดี
4.50
0.64
มากที่สุด
1.3 ประเภทธุรกิจของลูกค้าไม่ซับซ้อน
4.50
0.64
มากที่สุด
1.4 ธุรกิจของลูกค้ามีขนาดเหมาะสม
4.41
0.70
มาก
1.5 ลูกค้ามีสินค้า และบริการเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
4.33
0.68
มาก
1.6 ลูกค้ามีรายได้และต้นทุนหลักที่ไม่ซับซ้อน
4.38
0.66
มาก
1.7 ลูกค้ามีกระบวนการผลิต หรือวิธีการให้บริการไม่
4.33
0.68
มาก
ซับซ้อน
1.8 ช่องทางการจัดจําหน่ายของลูกค้ามีหลายช่องทาง และ
4.31
0.67
มาก
เข้าถึงผู้บริโภคง่าย
1.9 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของลูกค้ามีแนวโน้มการเติบโตที่
4.25
0.75
มาก
ดี
1.10 ธุรกิจของลูกค้ามีความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องน้อย มีระบบการ
4.25
0.75
มาก
ควบคุมภายในที่ดี
รวม
4.38
0.67
มาก
จากตารางที่ 4.4 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณารั บ งานของ
สํานักงานบัญชี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้ปัจจัยด้านคุณลักษณะของลูกค้ามาเป็นปัจจัยในการพิจารณารับงานของ
สํานักงานบัญชีภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x =4.38)
ซึ่งเรื่องที่เป็นสาระสําคัญที่ใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีแบ่งออกเป็น 10 ข้อ คือ 1.ลูกค้าเป็น
บริษัทที่มีชื่อเสียง 2.ผู้บริหารของลูกค้ามีภาพพจน์ที่ดี3.ประเภทธุรกิจของลูกค้าไม่ซับซ้อน4.ธุรกิจของลูกค้ามีขนาด
เหมาะสม5.ลูกค้ามีสินค้าและบริการเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 6.ลูกค้ามีรายได้และต้นทุนหลักที่ไม่ซับซ้อน 7.ลูกค้ามี
กระบวนการผลิต หรือวิธีการให้บริการไม่ ซับซ้อน8.ช่องทางการจัดจําหน่ายของลูกค้ามีหลายช่องทาง และเข้าถึง
ผู้บริโภคง่าย9.ลักษณะการดําเนินธุรกิจของลูกค้ามีแนวโน้มการเติบโตที่ดี10.ธุรกิจของลูกค้ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
น้อย มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า เรื่องที่สํานักงานบัญชีใช้ในการพิจารณารับงานเป็นอันดับแรก
คือ ลูกค้าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ย ( x =4.53) รองลงมา คือ ผู้บริหารของลูกค้ามีภาพพจน์ที่ดี และประเภทธุรกิจของลูกค้าไม่ซับซ้อน ผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( x =4.50) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านงบการเงินของลูกค้าที่ใช้ในการพิจารณารับ
งานของสํานักงานบัญชี
ระดับที่ใช้ใน
ปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานของสํานักงานรับทําบัญชี
(x)
S.D.
การพิจารณา
2. ปัจจัยด้านงบการเงินของลูกค้า
2.1 กิจการของลูกค้ามีรายได้ และกําไรอย่างต่อเนื่อง
4.16
0.57
มาก
2.2 โครงสร้างเงินทุนของลูกค้ามีความเหมาะสม
4.08
0.57
มาก
2.3 อัตราส่วนทางการเงินของลูกค้าเป็นปกติ
4.06
0.58
มาก
2.4 งบการเงินปีก่อนของลูกค้ามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
4.14
0.52
มาก
2.5 ลูกค้ามีความสามารถในการชําระค่าบริการทําบัญชี
4.01
0.68
มาก
รวม
4.09
0.58
มาก
จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านงบการเงินของลูกค้าที่ใช้ในการพิจารณารับงานของ
สํานักงานบัญชี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้ปัจจัยด้านงบการเงินของลูกค้ามาเป็นปัจจัยในการพิจารณารับงานของ
สํานักงานบัญชีภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x =4.09)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 5 ข้อ พบว่า เรื่องที่สํานักงานบัญชีใช้ในการพิจารณารับงานเป็นอันดับแรก คือ
กิจการของลูกค้ามีรายได้ และกําไรอย่างต่อเนื่อง ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่
ในระดั บ มากมี ค่ า เฉลี่ย ( x =4.16) รองลงมา คื อ งบการเงิ น ปี ก่ อ นของลู ก ค้ า มี ค วามถู ก ต้อ ง น่ า เชื่ อ ถื อ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( x =4.14) โครงสร้างเงินทุนของ
ลูกค้ามีความเหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( x
=4.08) อัตราส่วนทางการเงินของลูกค้าเป็นปกติ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( x =4.06) และอันดับสุดท้าย คือ ลูกค้ามีความสามารถในการชําระค่าบริการทําบัญชีผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( x =4.01) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านทัศนคติผู้บริหารลูกค้าที่ใช้ในการพิจารณารับงาน
ของสํานักงานบัญชี
ระดับที่ใช้ใน
ปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานของสํานักงานรับทําบัญชี
(x)
S.D
การพิจารณา
3. ปัจจัยด้านทัศนคติผู้บริหารของลูกค้า
3.1 ผู้บริหารของลูกค้ามีความซื่อสัตย์สุจริต
4.20
0.66
มาก
3.2 ผู้บริหารของลูกค้ามีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี
4.20
0.66
มาก
3.3 ผู้บริหารของลูกค้าให้ความสําคัญ และความร่วมมือ
4.53
0.56
มากที่สุด
อย่างมากในการทําบัญชี
3.4 ผู้บริหารของลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อการจัดทํางบ
4.25
0.52
มาก
การเงิน
รวม
4.30
0.60
มาก
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จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านทัศนคติผู้บริหารลูกค้าที่ใช้ในการพิจารณารับงานของ
สํานักงานบัญชี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้ปัจจัยด้านทัศนคติผู้บริหารลูกค้ามาเป็นปัจจัยในการพิจารณารับงานของ
สํานักงานบัญชีภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x =4.30)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 4 ข้อ พบว่า เรื่องที่สํานักงานบัญชีใช้ในการพิจารณารับงานเป็นอันดับแรก คือ
ผู้บริหารของลูกค้าให้ความสําคัญ และความร่วมมืออย่างมากในการทําบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับ
งานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( x =4.53) รองลงมา คือ ผู้บริหารของลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อ
การจัดทํางบการเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
( x =4.25) และอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารของลูกค้ามีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้บริหารของลูกค้ามีความสามารถใน
การบริหารจัดการที่ดี ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
( x =4.22) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งกิจการของลูกค้าใช้ในการพิจารณารับ
งานของสํานักงานบัญชี
ระดับที่ใช้ใน
ปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานของสํานักงานรับทําบัญชี
(x)
S.D
การพิจารณา
4. ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งกิจการของลูกค้า
4.1 ที่ตั้งของกิจการลูกค้าตั้งอยู่ใกล้กับสํานักงานทําบัญชี
4.19
0.62
มาก
4.2 ที่ตั้งของกิจการลูกค้าตั้งอยู่จังหวัดเดียวกับสํานักงานทําบัญชี
4.25
0.62
มาก
4.3 ระยะเวลาในการเดินทางไปกิจการลูกค้าใช้ระยะเวลาสั้น และ
4.50
0.64
มากที่สุด
รวดเร็ว
4.4 ทําเลที่ตั้งของหน่วยงานราชการของลูกค้าอยู่ใกล้กับสํานักงาน
4.51
0.70
มากที่สุด
ทําบัญชี
รวม
4.32
0.64
มาก
จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านสถานที่ตั้งกิจการของลูกค้าที่ใช้ในการพิจารณารับงาน
ของสํานักงานบัญชี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งกิจการของลูกค้ามาเป็นปัจจัยในการพิจารณารับ
งานของสํานักงานบัญชีภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x =4.32)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 4 ข้อ พบว่า เรื่องที่สํานักงานบัญชีใช้ในการพิจารณารับงานเป็นอันดับแรก คือ
ทําเลที่ตั้งของหน่วยงานราชการของลูกค้าอยู่ใกล้กับสํานักงานทําบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงาน
ของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( x =4.51) รองลงมา คือ ระยะเวลาในการเดินทางไปกิจการลูกค้า
ใช้ระยะเวลาสั้น และรวดเร็ว ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ย ( x =4.50)ที่ตั้งของกิจการลูกค้าตั้งอยู่จังหวัดเดียวกับสํานักงานทําบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการ
พิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x =4.25) และอันดับสุดท้าย คือ ที่ตั้งของกิจการลูกค้า
ตั้งอยู่ใกล้กับสํานักงานทําบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย ( x =4.19) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านปัจจัยด้านขอบเขตของงานทําบัญชีของสํานักงานทํา
บัญชีที่ใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชี
ระดับที่ใช้ใน
ปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานของสํานักงานรับทําบัญชี
(x)
S.D
การพิจารณา
5. ด้านปัจจัยด้านขอบเขตของงานทําบัญชีของสํานักงานทําบัญชี
5.1 กําหนดรายละเอียดของงานอย่างชัดเจน
4.20
0.66
มาก
5.2 กําหนดระยะเวลาในการทําบัญชีอย่างเหมาะสม ไม่กระชั้นชิด
4.53
0.56
มากที่สุด
5.3 มีการเปรียบเทียบความสามารถสํานักงานกับขอบเขตของงาน
4.25
0.52
มาก
อย่างเหมาะสม
5.4 ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับจํานวนพนักงานที่มีอยู่
4.17
0.54
มาก
เหมาะสม
รวม
4.28
0.57
มาก
จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยด้านขอบเขตของงานทําบัญชีของสํานักงานทําบัญชีที่ใช้
ในการพิจารณารับงานของสํานั กงานบัญ ชี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้ปัจจัยด้า นขอบเขตของงานทําบัญ ชี ข อง
สํานักงานทําบัญชีมาเป็นปัจจัยในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x
=4.28)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 4 ข้อ พบว่า เรื่องที่สํานักงานบัญชีใช้ในการพิจารณารับงานเป็นอันดับแรก คือ
กําหนดระยะเวลาในการทําบัญชีอย่างเหมาะสม ไม่กระชั้นชิด ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของ
สํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( x =4.53) รองลงมา คือ มีการเปรียบเทียบความสามารถสํานักงานกับ
ขอบเขตของงานอย่างเหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย ( x =4.25) กําหนดรายละเอียดของงานอย่างชัดเจนแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงาน
บัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( x =4.20) อันดับสุดท้าย คือ ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับจํานวนพนักงานที่มีอยู่
เหมาะสมผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( x =4.17)
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในสํานักงานบัญชี ที่ใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชี
ระดับที่ใช้ใน
ปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานของสํานักงานรับทําบัญชี
(x)
S.D
การพิจารณา
6. ปัจจัยด้านทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสํานักงานบัญชี
6.1 ท่านมีทีมงานที่มีความสามารถด้านมาตรฐานการบัญชี
4.50
0.64
มากที่สุด
และด้านภาษีอากรที่ครอบคลุม่ ทุกด้าน
6.2 ท่านมีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการทําบัญชี
4.53
0.56
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในสํานักงานบัญชี ที่ใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชี (ต่อ)
ระดับที่ใช้ใน
ปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานของสํานักงานรับทําบัญชี
(x)
S.D
การพิจารณา
6.3 ท่านมีทีมงานที่มีความสามารถในด้านไอที
4.33
0.46
มาก
6.4 ท่านมีจํานวนพนักงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
4.22
0.67
มาก
6.5 ท่านมีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจ
4.22
0.67
มาก
ของลูกค้า
รวม
4.36
0.60
มาก
จากตารางที่ 4.9ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยด้านทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ในสํานักงานบัญชี ที่ใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้ด้านปัจจัยด้านทีมงานที่
มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสํานักงานบัญชีมาเป็นปัจจัยในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชี
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x =4.36)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 5 ข้อ พบว่า เรื่องที่สํานักงานบัญชีใช้ในการพิจารณารับงานเป็นอันดับแรก คือ
การมีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการทําบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ใน
ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( x =4.53) รองลงมา คือ การมีทีมงานที่มีความสามารถด้านมาตรฐานการบัญชี และด้าน
ภาษีอากรที่ครอบคลุ่มทุกด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ย ( x =4.50) การมีทีมงานที่มีความสามารถในด้านไอที แบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงาน
บัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( x =4.33) อันดับสุดท้าย คือ การมีจํานวนพนักงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ
การมีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของ
สํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( x =4.22) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านราคาที่ใช้ในการพิจารณารับงาน
ของสํานักงานบัญชี
ระดับที่ใช้ในการ
ปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานของสํานักงานรับทําบัญชี
( x ) S.D
พิจารณา
7. ปัจจัยด้านราคา
7.1 ลูกค้าให้ค่าบริการทําบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ 4.22 0.67
มาก
งานและขอบเขตของงาน
7.2 ลูกค้าให้ค่าบริการเหมาะสมเปรียบเทียบกับสํานักงานอื่นที่มี
4.20 0.66
มาก
ขนาดใกล้เคียง
7.3 ลูกค้าให้ค่าบริการเหมาะสมเปรียบเทียบกับต้นทุนให้บริการและ
4.25 0.72
มาก
ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม
7.4 ลูกค้าให้ค่าบริการเหมาะสมเปรียบเทียบกับความซับซ้อนในการ
4.22 0.67
มาก
บันทึกบัญชี
7.5 ลูกค้าให้ค่าบริการเพิ่ม เมือ่ ลูกค้าให้ท่านทํางานอื่นเพิ่มเติม
4.18 0.53
มาก
นอกเหนือจากทําบัญชี
รวม
4.21 0.65
มาก
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จากตารางที่ 4.10ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยด้านราคาที่ใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงาน
บัญชี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้ด้านปัจจัยด้านราคามาเป็นปัจจัยในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x =4.21)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 5 ข้อ พบว่า เรื่องที่สํานักงานบัญชีใช้ในการพิจารณารับงานเป็นอันดับแรก คือ
ลูกค้าให้ค่าบริการเหมาะสมเปรียบเทียบกับต้นทุนให้บริการและค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการ
พิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( x =4.25) รองลงมา คือ ลูกค้าให้ค่าบริการทําบัญชีที่
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและขอบเขตของงาน และลูกค้าให้ค่าบริการเหมาะสมเปรียบเทียบกับความ
ซับซ้อนในการบันทึกบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
( x =4.22) ลูกค้าให้ค่าบริการเหมาะสมเปรียบเทียบกับสํานักงานอื่นที่มีขนาดใกล้เคียง ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการ
พิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( x =4.20) และอันดับสุดท้าย คือ ลูกค้าให้ค่าบริการเพิ่ม
เมื่อลูกค้าให้ท่านทํางานอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากทําบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงาน
บัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( x =4.18) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้ายอื่นๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการพิจารณารับงานของ
สํานักงานบัญชี
ระดับที่ใช้ใน
ปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานของสํานักงานรับทําบัญชี
(x)
S.D
การพิจารณา
8. ปัจจัยด้ายอื่นๆ ของลูกค้า
8.1 เอกสารการบันทึกบัญชีมีความเรียบร้อย ครบถ้วน
4.31
0.67
มาก
8.2 ลูกค้ามีนโยบายให้สํานักงานบัญชีจัดทําบัญชีอย่างถูกต้อง
4.22
0.67
มาก
ตามหลักการและมาตรฐานการบัญชี
8.3 ลูกค้ามีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
4.50
0.64
มากที่สุด
8.4 สํานักงานทําบัญชีคุ้นเคยกับเจ้าของกิจการลูกค้า
4.46
0.87
มาก
รวม
4.37
0.71
มาก
จากตารางที่ 4.11ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านอื่นๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงาน
บัญชี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้ปัจจัยด้านอื่นๆ ของลูกค้ามาเป็นปัจจัยในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชี
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x =4.37)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 4 ข้อ พบว่า เรื่องที่สํานักงานบัญชีใช้ในการพิจารณารับงานเป็นอันดับแรก คือ
ลูกค้ามีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากรผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชี
อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( x =4.50) รองลงมา คือ สํานักงานทําบัญชีคุ้นเคยกับเจ้าของกิจการลูกค้า ผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( x =4.46) เอกสารการบันทึก
บัญชีมีความเรียบร้อย ครบถ้วน ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย ( x =4.31) และอันดับสุดท้าย คือ ลูกค้ามีนโยบายให้สํานักงานบัญชีจัดทําบัญชีอย่างถูกต้องตามหลักการและ
มาตรฐานการบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณารับงานของสํานักงานบัญชีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( x
=4.22) ตามลําดับ
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อภิปรายผล
ผลจากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณารั บ ทํ า งานของสํ า นั ก งานบั ญ ชี ใ นเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
กําแพงเพชร ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าสํานักงานบัญชีพิจารณาการรับงานทําบัญชีให้กับผู้ประกอบกิจการประเภทบริษัท
จํ า กั ด ห้ า งหุ้ น ส่ ว น และนิ ติ บุ ค คลต่ า งๆ ซึ่ ง พิ จ าณาการรั บ งานทั้ ง 8 ปั จ จั ย ไปในทิ ศ ทางบวก หรื อ อยู่ ร ะดั บ มาก
ผลการวิจัย พบว่า 1.ปัจจัยด้านคุณลักษณะของลูกค้าสํานักงานบัญชีจะพิจารณารับงานโดยการตัดสินใจรับงานจาก
เรื่ อ งของลู ก ค้ า เป็ นบริษั ท ที่ มีชื่ อ เสียง ผู้ บ ริ ห ารของลูก ค้า มีภาพพจน์ ที่ ดี และประเภทธุ ร กิจ ของลูก ค้า ไม่ซับซ้อน
2.ปัจจัยด้านงบการเงินของลูกค้าสํานักงานบัญชีจะพิจารณารับงานโดยการตัดสินใจรับงานจากเรื่องของกิจการของ
ลูกค้ามีรายได้และกําไรอย่างต่อเนื่อง งบการเงินปีก่อนของลูกค้ามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และโครงสร้างเงินทุนของ
ลูกค้ามีความเหมาะสม 3.ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริหารของลูกค้าสํานักงานบัญชีจะพิจารณารับงานโดยการตัดสินใจ
รับงานจากเรื่องของผู้บริหารของลูกค้าให้ความสําคัญ และความร่วมมืออย่างมากในการทําบัญชี ผู้บริหารของลูกค้ามี
ทัศนคติที่ดีต่อการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารของลูกค้ามีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้บริหารของลูกค้ามีความสามารถใน
การบริหารจัดการที่ดี 4.ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งกิจการของลูกค้าสํานักงานบัญชีจะพิจารณารับงานโดยการตัดสินใจรับ
งานจากเรื่องของทําเลที่ตั้งของหน่วยงานราชการของลูกค้าอยู่ใกล้กับสํานักงานทําบัญชี ระยะเวลาในการเดินทางไป
กิจการลูกค้าใช้ระยะเวลาสั้นและรวดเร็ว และที่ตั้งของกิจการลูกค้าตั้งอยู่จังหวัดเดียวกับสํานักงานทําบัญชี 5. ด้าน
ปัจจัยด้านขอบเขตของงานทําบัญชีของสํานักงานบัญชีจะพิจารณารับงานโดยการตัดสินใจรับงานจากเรื่องของกําหนด
ระยะเวลาในการทําบัญชีอย่างเหมาะสมไม่กระชั้นชิด มีการเปรียบเทียบความสามารถสํานักงานกับขอบเขตของงาน
อย่างเหมาะสม และกําหนดรายละเอียดของงานอย่างชัดเจน 6.ปัจจัยด้านทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในสํานักงานบัญชีสํานักงานบัญชีจะพิจารณารับงานโดยการตัดสินใจรับงานจากเรื่องของการมีทีมงานที่มี
ประสบการณ์ด้านการทําบัญชี การมีทีมงานที่มีความสามารถด้านมาตรฐานการบัญชีและด้านภาษีอากรที่ครอบคลุ่ม
ทุกด้าน และการมีทีมงานที่มีความสามารถในด้านไอที สอดคล้องกับการวิจัยของวิโรจน์ เลาหทวีโชค (2547) พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสํานักงานสอบบัญชีที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ การทํางานได้เสร็จภายในกําหนดเวลา
ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและทีมงานตรวจสอบ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี 7. ปัจจัยด้านราคาสํานักงานบัญชีจะ
พิจารณารับงานโดยการตัดสินใจรับงานจากเรื่องของลูกค้าให้ค่าบริการที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนให้บริการ
และค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม ลูกค้าให้ค่าบริการทําบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และขอบเขตของงาน
ลูกค้าให้ค่าบริการที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับความซับซ้ อนในการบั นทึก บัญชี 8. ปัจจัยด้ายอื่นๆ ของลูกค้ า
สํานักงานบัญชีจะพิจารณารับงานโดยการตัดสินใจรับงานจากเรื่องของลูกค้ามีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามประมวล
รัษฎากร สํานักงานทําบัญชีคุ้นเคยกับเจ้าของกิจการลูกค้า และเอกสารการบันทึกบัญชีมีความเรียบร้อย ครบถ้วน
สอดคล้องกับการศึกษาของจันทิมา อุ้มชูวัฒนา (2554) พบว่า ปัจจัยที่สํานักงานบัญชีใช้ในการพิจารณารับงานทําบัญชี
มี 6 ลําดับคือ 1.ปัจจัยด้านค่าบริการ ทัศนคติผู้บริหาร ความเรียบร้อยของเอกสาร และการควบคุมภายใน 2.ปัจจัย
ด้านลักษณะลูกค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องและความคุ้นเคย 3.ปัจจัยด้านประสบการณ์และจํานวนของทีมงาน 4.ปัจจัย
ด้านคุณสมบัติของทีมงาน 5.ปัจจัยด้านขอบเขตงาน และ 6.ปัจจัยด้านงบการเงินและความสามารถในการชําระ
ค่าบริการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละเรื่องของปัจจัยที่สํานักงานบัญชีใช้พิจารณารับงานนั้น เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานรับทําบัญชีของสํานักงานบัญชีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามขอบเขตและหน้าที่ในการทํางานของสํานักงาน
บัญชีตาม พรบ. วิชาชีพการบัญชี 2543 เพื่อนําส่งงบรายปีของนิติบุคคลต่างๆ ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ผลที่ได้จากศึกษาวิจัยในครั้งนี้สํานักงานบัญชี สามารถนําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การรับงานทําบัญชีมากยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
จากผลการวิจัย พบว่า สํานักงานบัญชีส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยที่ใช้พิจารณารับทํางานบัญชีใน
เรื่องของปัจจัยด้านคุณลักษณะลูกค้าที่จะรับทําบัญชีให้ซึ่งดูจากความต้องการจัดทําบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการเสียภาษีอย่างถูกต้องของลูกค้า และการจัดเก็บและนําส่งเอกสารให้สํานักงานบัญชีของ
ลูกค้าต้องมีการบันทึกบัญชีมีความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชีแต่ละสํานักงานที่รับทําบัญชีให้กับนิติบุคคลต่างๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารับงานทําบัญชีของสํานักงานบัญชีฯ ดังนั้นจึงควรขยายผลการวิจัยไปยัง
กลุ่มของสํานักงานบัญชีในจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ในประเทศไทยให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานทํา
บัญชีของสํานักงานบัญชีที่หลากหลาย และเพื่อจะได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ระหว่างสํานักงานบัญชีใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และสํานักงานบัญชีในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศ เพื่อให้สํานักงานบัญชีที่สนใจใช้
เป็นแนวทางในประกอบการตัดสินใจพิจารณารับงานทําบัญชีลําดับต่อไป
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