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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชี
ของผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงาน
บัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไปธุรกิจ 3) เพื่อศึกษา
คุณลักษณะของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอองคประกอบการตัดสินใจเลือกใช สํานักงานบัญชีของ 
ผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ คารอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี
ของ LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประเภทนิติบุคคล
ตางกัน ทําใหองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีตางกัน และผูประกอบการ SMEs ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มี ระดับรายไดกิจการ และประเภทธุรกิจตางกัน ทําใหองคประกอบการตัดสินใจเลือกใช
สํานักงานบัญชี ไมตางกัน  
 
 คําสําคัญ : ผูประกอบการ SMEs; สํานักงานบัญชี; องคประกอบการตัดสินใจ
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ABSTRACT  
 The objectives of this study were 1) to study the decision element to use accounting 
office of SMEs in Bangkok 2) to study the decision element to use accounting office of SMEs 
in Bangkok by general information of the business 3) to study the characteristics of the 
accounting office that affect SMEs in Bangkok  
            The sample used in this research is 400 people in Bangkok, using questionnaires 
 As a tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency,   
Percentage, mean and standard deviation by testing the hypothesis by using t-test statistics, 
one-way variance statistics (One-way ANOVA), if differences are found by using LSD methods 
and using multiple regression statistics 
 The hypothesis test found that the SMEs in Bangkok with different juristic person 
types has different making decision element to use accounting office of SMEs in 
Bangkok and SMEs in Bangkok with different income levels and business types making 
decision element to use accounting office not different 
 
Keywords; SMEs; Accounting Office; Decision element 
 
บทนํา  
 ปจจุบันสภาวะการแขงขันทางเศรษฐกิจของไทยสูงและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจก็เกิดขึ้นเปน
จํานวนมากโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises = SMEs ) ซึ่ง
เห็นไดจากการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจ ไมวาในรูปแบบนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งมี
ประเภทของการประกอบธุรกิจ  ทั้งแบบอุตสาหกรรม การซื้อขายสินคาหรือพาณิชยกรรม และการใหบริการ 
ดังนั้นธุรกิจ SMEs จึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทย  
 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทําใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจทั้งทางตรง
และทางออมกอใหเกิดผลกระทบกลุมธุรกิจทุกกลุมทุกภาคสวนอยางถวนหนา โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่เปน
แรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  และเพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศกลับมาได ตองใชระยะเวลา
คอนขางนานและอาศัยการชวยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐดวยการออกนโยบายมาตรการชวยเหลือธุรกิจ
เพื่อที่จะทําใหธุรกิจสามารถเดินหนาและอยูรอดได  บทบาทของผูประกอบการ SMEs จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะทําใหธุรกิจกาวสูการแขงขันในตลาดเศรษฐกิจ ดังนั้นการตัดสินใจของผูประกอบการหรือ
ผูบริหารเปนองคประกอบสําคัญเปนอยางยิ่งที่ขับเคล่ือนหรือนําพาธุรกิจใหอยูรอดไดการตัดสินใจใน
สภาวการณตางๆทางดานเศรษฐกิจ จึงสําคัญ และตองอาศัยขอมูลตางๆ ที่ไดรับมานั้นมีความสําคัญยิ่ง
เพื่อใหการตัดสินใจหรือการคาดการณไดอยางถูกตองและเหมาะสมหรือไมนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย
ดาน อาทิเชน ดานขอมูลขาวสารสถานการณปจจุบัน ดานขอมูลทางการบัญชี  เปนตน ซึ่งผูประกอบการ
สวนมากยังขาดความรูความเขาใจในดานของขอมูลการบัญชีหรือรายงานการเงิน ที่เปนหลักการสําคัญใน
การประกอบธุรกิจ เปนตัวควบคุมในการบริหารงานธุรกิจ กลาวคือ ขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นถึงผลการ
ประกอบการวาธุรกิจไปในทิศทางใดที่แสดงผลออกมาในรูปแบบของงบกําไรขาดทุน ทําใหทราบวากิจการมี
ทรัพยสิน มีหนี้สินเทาไร และสัดสวนของผูถือหุน ที่ทําใหทราบถึงฐานะการเงินของกิจการทําใหมีประโยชน
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ในการตัดสินวางแผนเชิงธุรกิจ แตอยางไรก็ดีผูประกอบการ SMEs ยังไมไดใหความสนใจเรื่องการจัดทําบัญชี
เทาที่ควร และยังขาดความพรอมในดานของบุคลากรบัญชี  จึงสงผลใหทําใหผูประกอบการ SMEs เปน
จํานวนมากตัดสินใจเลือกใชบริการจากสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีและงบการเงินมากขึ้น แตอยางไรก็
ตาม การจัดทําบัญชีนั้นถือเปนหัวใจหลักของธุรกิจ เพราะถาหากปราศจากการจัดทําบัญชีที่ดีแลวธุรกิจอาจ
ตองประสบปญหาตางๆได  สํานักงานบัญชีจึงมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากกับองคกรและธุรกิจในปจจุบัน   
ดั้งนั้นเพื่อปองกันปญหาที่เกิดผลกระทบในการจัดทําบัญชีที่ขาดความตอเนื่องจากการเปล่ียนสํานักงานบัญชี
นั้นผูประกอบการควรมีหลักเกณฑองคประกอบการในพิจารณาเลือกใชสํานักงานบัญชีเพื่อไมมีผลกระทบตอ
ธุรกิจในระยะยาว และเกิดประโยชนตอองคกรมากที่สุด 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจและเห็นถึงความสําคัญที่จะศึกษาองคประกอบที่ใชในการตัดสินใจเลือก
ของผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทําใหทราบขอมูลใหมีคุณลักษณะของสํานักงาน
บัญชีที่สอดคลองกับความตองการของธุรกิจ 
 
วัตถุประสงคของของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไปธุรกิจ 
 3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงาน
บัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย  
 1. ประชากรตัวอยาง คือ ผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน   
 2. ดานเนื้อหา คือ เปนการศึกษาองคประกอบการตัดสินใจเลือกใช สํานักงานบัญชีของ
ผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุงหมายวิจัยคุณลักษณะสํานักงาน ไดแก ดานทักษะ
วิชาชีพบัญชี ดานคุณภาพของขอมูลบัญชี ดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ดานเทคโนโลยีสารเทศ และ
ดานการส่ือสารและการใหบริการ 
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก 

 1.1 ลักษณะขอมูลทั่วไปธุรกิจ ประกอบดวย ประเภทนิติบุคคล ระดับรายไดกิจการ และประเภท
ธุรกจิ 
 1.2 คุณลักษณะสํานักงานบัญชี ประกอบดวย ดานทักษะวิชาชีพบัญชี ดานคุณภาพของขอมลูบัญชี 
ดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ดานเทคโนโลยีสารเทศ และดานการส่ือสารและการใหบริการ 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก องคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อทราบถึงองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อทราบถึงองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไปธุรกิจ 
 3. เพื่อทราบถึงคุณลักษณะสํานักงานบัญชีที่มีผลตอองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงาน
บัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
บททวนวรรณกรรม  
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวของ ผูวิจัยไดแยก ลักษณะขอมูลทั่วไปธุรกิจและ
คุณลักษณะสํานักงานบัญชี ดังนี้  
 
ลักษณะขอมูลทั่วไปธุรกจิ 
 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises = SMEs) ธุรกิจ หมายถึง 
การดําเนินกิจกรรมทางการผลิต จําหนาย และบริการ ธุรกิจ SMEs หรือขนาดยอม หมายถึง ธุรกิจที่เปน
อิสระมีเอกชนเปนเจาของ ดําเนินธุรกิจโดยเจาของเอง ไมไดตกภายใตอิทธิพลหรือภายใตเงื่อนไขขององคกร
หรือธุรกิจอื่นๆ โดยที่มีตนทุนในการดําเนินงานต่ํา มีจํานวนของพนักงานนอย (Thai SMEs Center, 2558) 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ยอมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises แปล
เปนภาษาไทยวา  “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม”  วิสากิจครอบคลุมกิจการ 3 กลุมใหญ คือ 
(กรมสรรพากร, 2562, พิฐชญาณ คาเนโกะ, 2560 หนา 12)  
 1. กิจการผลิตสินคา หมายถึง การผลิตอุตสาหกรรมทุกประเภท และรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร และเหมืองแร และการประกอบอุตสาหกรรมในครัว 
เรือน การผลิตเปนวิสาหกิจชุมชนอยางงาย 
 2. กิจการการบริการ หมายถึง การใหบริการในหลากหลายรูปแบบ เชนการขนสง การศึกษา 
โรงแรม การสุขภาพ การบันเทิง การซอมแซม การทองเที่ยว 
 3. กิจการคาสงและคาปลีก หมายถึง การซ้ือขายสินคาสําเร็จรูปแลว ขายใหกับผูบริโภคและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงขายใหกับผูคาสงดวย และรวมไปถึงการเปนตัวแทนนายหนาขายสินคาดวยเชนกัน 
 1.  กิจการขนาดยอม ไดแก กจิการที่มีลักษณะดังตอไปน้ี  
 (1.1)  กิจการผลิตสินคา ที่มีจํานวนการจางงานไมเกิน 50 คน หรือมรีายไดตอปไมเกิน หนึง่รอย
ลานบาท 
 (1.2)  กิจการใหบริการ กจิการคาสง หรอืกิจการคาปลีก ที่มกีารจางงานไมเกิน 30 คน หรือมี
รายไดตอปไมเกนิ หาสิบลานบาท 
 2.  กิจการขนาดกลาง ไดแก กิจการที่มีลกัษณะดังตอไปน้ี 
 (2.1)  กิจการผลิตสินคา ที่มีจํานวนการจางงานเกิน 50 คน แตไมเกิน 200 คน หรือมรีายไดตอป
เกินหนึง่รอยลานบาท แตไมเกนิหารอยลานบาน 
 (2.2)  กิจการใหบริการ กจิการคาสง หรอืกิจการคาปลีก ที่มกีารจางงานเกิน 30 คน ไมเกิน 100 
คน หรือมีรายไดตอปเกินกวาหาสิบลานบาทแตไมเกินหารอยลานบาท (พริญาณ เฉลยบุญ, 2559, หนา 6) 
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คุณลักษณะสํานักงานบัญชี  
 คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมาย  คุณสมบัติหรือลักษณะของผูทําบัญชีตามประกาศของกรม
ทะเบียนการคา พระราชบัญญตัิการบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๓  
 สํานักงานบัญชี หมายถึง สํานักงานที่ใหบริการดานบัญชี ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลก็ได โดยจะมีผูรับผิดชอบการทําบัญชีอยางนอยหนึ่งคนและขึ้นทะเบียนผูทําบัญชีแลวโดยมีคุณวุฒิไม
ต่ํากวาระดับปริญญาตรีซึ่งมีการปฏิบัติงานเต็มเวลา (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2563)  
ดานทักษะวิชาชีพ  
 วิชาชีพบัญชี หมายถึง วิชาชีพในดานการทําบัญชี  การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบ
บัญชี การบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี  (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2563)  
 ชลิดา ล้ินจี่และคณะ (2562, หนา 36) ไดกลาววา ทักษะทางวิชาชีพ คือ ทักษะทั้ง 5 ดานนี้ที่นัก
วิชาชีพบัญชีตองมีและตองพัฒนาเพื่อความเปนวิชาชีพบัญชีที่มีความสามารถ ดังนี้ (สภาวิชาชีพ ,2554) 
 1. ทักษะดานปญญา ซึ่งเปนทักษะที่ควรพัฒนาและควบคุมไปดวยลักษณะดังนี้ คือในดานความรู
ความเขาใจในขอมูลจากแหลงตางๆ หรือสารสนเทศตางๆ การนําไปใชจริง การวิเคราะหแกปญหาดวย
ประสบการณมีหลักการวิธีคิดเชิงเหตุผล และการประเมินผล 
 2.  ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงเปนทักษะที่เฉพาะเจาะจงที่ควรมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
 3.  ทักษะสวนบุคคล มีความสามารถในการเรียนรูบริหารจัดการตนเองพัฒนาตนเอง ปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอม และมีจรรยาบรรณความมีทัศนคติตอวิชาชีพ และสามารถตัดสินใจได 
 4.  ทักษะการปฏิสัมพันธและการส่ือสาร จะทําใหมีเหตุมีผลสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
เหตุมีผล มีทักษะใหการส่ือสารเจรจาตอรอง และนําเสนอขอมูลขาวสาร หรือรายงานไดอยางมีความเขาใจ
งายและมีประสิทธิภาพ 
 5.  ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการดานธุรกิจ ดวยกอนหนานี้บทบาททางวิชาชีพบัญชีจะ
จํากัดแคเก็บขอมูลทางบัญชีและออกรายงานทางการเงิน แตปจจุบันเปนยุคสมัยที่มีการแขงขันทางธุรกิจสูง 
นักบัญชีจึงจําเปนตองมีความรูในดานธุรกิจเพิ่มมากจึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ เชน การ
วางแผนกลยุทธตางๆ การบริหารโครงการตางๆ การตัดสินใจ การเปนผูนํา และพัฒนาบุคคลกร เปนตน 
 ดั้งนั้นจะเห็นวาทักษะวิชาชีพนั้นมีความสัมพันธกันจริงและสามารถสงเสริมกันไดแตไมสามารถ
ทดแทนกันได 
ดานคุณภาพของขอมูลทางบัญชี  
 คุณภาพของการจัดทําบัญชีและการเงิน ตองจัดทําตามหนังสือรับรองทั่วไป (สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ, 2553) กลาวถึงรายงานทางการเงินที่สมบูรณมีองคประกอบดังนี้ คือ งบแสดงฐานทาง
การเงิน ณ.วันส้ินงวด งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด งบเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ งบกระแสเงินสด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการเปดเผยขอมูลที่จําเปนสําหรับกิจการหรือเพื่อผูใชงบการเงินไดรับ
ประโยชนสูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ และการคาดคะเนผลลัพธในอนาคตเพื่อการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ
ของธุรกิจ ซึ่งทั้งนี้รวมถึงเทคโนโลยีใชมาบันทึกรายการบัญชี การเก็บขอมูล ประมวลผลและรายงานผล 
อยางนาเชื่อถือ และสามารถเปรียบเทียบในปตามรอบระยะเวลาบัญชีหรือเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นได อยาง
มีประสิทธิภาพ 



6 
 
 ลักษณะคุณภาพของขอมูลบัญชี ตามแมบทการบัญชี (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย ,ปรับปรุง 2552) อางใน (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553) อางใน นางสาว 
ผกาวด ีนิลสุวรรณ และคณะ (2563, หนา 18)  
 1.  ความเขาใจได (Understandability) ขอมูลที่แสดงในรายงานการเงินตองเขาใจไดงายและทันที
ไมซับซอน ตองเปนขอมูลที่มีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจและบัญชี และหากเปนขอมูลที่มีความจําเปนตอการ
ตัดสินใจแลวนั้นตองนําเสนอในรายงานเพื่อเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินใหรับทราบ ซึ่งไมมีเหตุจําเปนใด
ที่ละเวน 
 2.  ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance) เปนขอมูลทางบัญชีที่มีความเกี่ยวพันธและ
เกี่ยวของกับการตัดสินใชของผูใชขอมูลบัญชี และมีประโยชนตอการตัดสินของขอมูล  
 3.  ความเชื่อถือได (Relevance) ตองเปนขอมูลที่มีประโยชนตอผูใชงบและนาเชื่อถือได ปราศจาก
ความผิดพลาดที่มี่นัยสําคัญ เนื้อหาเปนความจริง นําเสนอตองมีความเปนกลาง ซึ่งความนาเชื่อไดมี 5 
ลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Faithful representation) คือถูกตองเที่ยงธรรม มี
ความแนนอนชัดเจน (Precision and certainty)  
  3.2 เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ (Substance over form) คือ ผูจัดทําบัญชีจะตองพิจารณา
รูปแบบเนื้อหามากกวารูปแบบกฎหมาย ดังนั้นผูจัดทําบัญชีตองนําเสนอเนื้อหาตามเนื้อหาความเปนจริงทาง
เศรษฐกิจมากวารูปในทางกฎหมาย เพื่อใหผูใชประโยชนหรือผูที่เกี่ยวของเขาใจเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้น
จริง 
  3.3 ความเปนกลาง (Neutrality) คือการนําเสนอขอมูลตรงไปตรงมาปราศจากความ
ลําเอียงซึ่งจะทําใหมองเห็นความเปนจริงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
  3.4 ความระมัดระวัง (Prudence) คือ ผูจัดทํารายงานควรมีแนวทางปฏิบัติและดุลยพินิจ
เลือกในการเลือกใชใหสอดกับนโยบายของธุรกิจ 
  3.5 ความครบถวน (Completeness) คือความครบถวนของการนําเสนอเอกสารอยาง
ละเอียดถึงรายงานทางการเงินที่เกิดขึ้นภายในกิจการ 
  3.6 การเปรียบเทียบได (Comparability) คือขอมูลที่แสดงในรายงานการเงินตองเปน
ขอมูลที่สามารถเปรียบเทียบไดในชวงระยะเวลาที่ตางกัน ทราบถึงแนวโนมของการฐานะการเงินได 
 4.  การเปรียบเทียบกันได (Comparability) ผูใชงบการเงินตองสามารถเปรียบเทียบขอมูลบัญชี
ของกิจการในรอบระยะเวลาที่ตางกัน หรือเปรียบเทียบระหวางกิจการหรือระหวางหนวยงานได ซึ่งทําให
สามารถทราบแนวโนมของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการดังนั้นการจัดแสดงหรือจัดประเภท
รายการในรูปแบบเดียวกันจําเปนตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  
 อนงค  ทับทิมทอง (2558, หนา11) กลาวไววา สํานักงานบัญชีจะมีความสําเร็จไดนั้นเกิดจากปจจัย
การใหบริการในคุณภาพของขอมูลการจัดทําบัญชีและงบการเงิน โดยตองตะหนักถึงขอมูลที่นําเสนอออกไป 
ซึ่งเปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือโดยเที่ยงธรรม ปราศจากความลําเอียง และสามารถคาดคะเนไดในผลลัพธที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปรียบเทียบไดในรอบระยะที่ตางกัน โดยการจัดทําบัญชีนั้นตองเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
ดานจรรยาบรรณของผูทําบัญช ี
 สภาวิชาชีพบัญชี วาดวยจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (2561) กัญฐณา ดิษฐแกว และ 
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ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ (2561, หนา 202) เปนส่ิงที่มีความจําเปนและสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพ ดังนั้น คณะกรรมการจึงไดกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพตามแนวหลักการ
พื้นฐานจรรยาบรรณระหวางประเทศ (IESBA) เพื่อเปดเผยไดดวย ดังตอไปนี้  
 (1) ความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมาทั้งวิชาชพีและธุรกิจ   
 (2) ความเที่ยงธรรมและเปนอิสระไมยอมใหอคติ ปราศจากความขัดแยงทางผลประโยชน หรืออยู
ใตอิทธิพลอันเกินควรจากบุคคลอื่น การใชดุลยพินิจทางวิชาชีพที่ใหความเชื่อมั่นของการใหบริการตอความ
เชื่อมั่นทางจิตใจตองมีความประจักษซึ่งเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูประกอบวิชาชีพ สามารถสรุปและแสดงให
ผูอื่นเห็นวาปราศจากความลําเอียงและความขัดแยงในผลประโยชนและมีความเปนอิสระบนพื้นฐานดวย
 (3) ความรู ความสามารถ ความชํานาญในวิชาชีพ ดวยความเอาใจใส ใหเปนไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่รับรองทั่วไป 
 (4) รักษาความลับของขอมูลลูกคา ไมเปดเผยขอมูลใหบุคคลที่สาม โดยไมไดรับอนุมัติจากผูที่
เกี่ยวของ 
 (5) หลีกเล่ียงพฤติกรรมทางวิชาชีพที่ทําใหเกิดความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี 
  (6) ไมปกปดขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ สามารถตรวจสอบหรือติดตามผลได ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ตามมามาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว  
 สุพัตรา รักการศิลป และคณะ (2562, หนา9) ไดใหความหมายของจรรยาบรรณ หมายถึง 
ขอกําหนดความประพฤติหรือระเบียบปฏิบัติงานที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติดวยคุณธรรมและเที่ยง
ธรรม มีความซื่อสัตสุจริต นักบัญชีวิชาชีพตองปฏิบัติบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีบนความเปน
อิสระและเที่ยงธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใหเปนประจักษตอสาธารณชน มีความนาเชื่อถือและมี
ประโยชนตอสังคมและตนเอง  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) หมายถึงระบบที่ใชในการจัดเก็บ 
สะสม ประมวลผลขอมูลบัญชีและการเงิน เพื่อใชในการตัดสินใจ ซึ่งระบบสารสนเทศโดยทั่วไปเปนระบบคอมพิวเตอร
ที่มีระบบตรวจสอบ มีการเชื่อมโยกับทรัพยากรดานเทคโนโลยี รายงานทางการเงินที่ใชไดทั้งภายในและภายนอก เชน
นักลงทุน ผูตรวจสอบบัญชี เปนตน และระบบสารสนเทศทางบัญชีไดมีการพัฒนาตอไปไดอยางกวางขวาง 
(Wikipedia) 
 Turban et al. (2006, หนา 21) อางใน ธงไชย สุรินทรวรางกูร (2555, หนา 8) ความหมาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบ ฮารดแวร ซอฟแวร ฐานขอมูล เครือขาย อุปกรณอิเล็กทรอนิคสอื่นๆ ที่นํามาใชภายใน
องคกร หรือรวมทั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เพื่อแลกเปล่ียนขอมูล  

 เชลลีและคณะ (Shelly, Et al. 2002) อางใน ธงไชย สุรินทรวรางกูร (2555, หนา 10) ไดกลาว
ไววา เทคโนโลยีสารเทศ คุณภาพควรจะมีลักษณะดังตอไปนี้ ไวดังนี้ 

 1. ถูกตองแมนยํา (Accurate) ไมมีขอผิดพลาด หรือ Error  
 2. ความครบถวนและสมบูรณ (Complete) มีความสมบูรณดวยขอเท็จจริง (face) ที่สําคัญดวย

ความครบถวน  
 3.  เขาใจงาย (Simple) เขาใจงายไมซ้ําซอนลึกเกินไป เพราะทําใหผูใชงานสับสนไมเขา

รายละเอียดของขอมูลจริงทําใหผิดพลาดไดงาย 
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   4.  ทันตอเวลา (Timely) นอกจากจะมีความถูกตองครบถวนแลวตองรวดเร็วทันสมัยและทันเวลา
ตอความตองการผูใชขอมูล 
   5.  เชื่อถือได (Reliable) มีการรวบรวมขอมูลสูระบบที่นาเชื่อถือได      
   6. คุมราคา (Economical) ตองเหมาะสมกับผูใชงานและประเภทธุรกิจและมีความคุมคาและคุม
เวลา 
   7. ตรวจสอบได (Verifiable) สามารถตรวจสอบขอมูลและเปรียบเทียบขอมูลไดจากหลายๆ
แหลงขอมูล 
   8. ยืดหยุน (Flexible) สามารถปรับใชงานไดตามความตองการและตามวัตถุประสงคของผูใชงาน  
   9. สอดคลองกับความตองการ (Relevant) และตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูใชเพื่อการ
ตัดสินใจ 
  10. สะดวกในการเขาถึง (Accessible) งายตอการใชงาน และเขาถึงงายตามความตองการผูใชงาน 
  11. ปลอดภัย (Secure) ตองเปนสารสนเทศที่มีความปลอดภัยสูง ในการเขาถึงขอมูลดังกลาวนั้น 
ดานการสื่อสารและการใหบริการ 
 การสื่อสาร 
 การติดตอส่ือสาร หมายถึง การกระทํารวมกนัในบางส่ิงบางอยาง นั่นคือการถายทองขอมูล ความรู 
ความคิด ขาวสารตางๆ ของบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง ซึ่งการติดตอส่ือสารถือเปนกระบวนการทางสังคม
ของมนุษย (Webster Dictionary,1978) อางใน วรวงษ เอี่ยมสําอาง (2557,หนา 14)  การติดตอส่ือสาร
เปนกระบวนการสําคัญทางสังคมของมนุษย ดังนี้  Roger & Shoemaker (1971) เสนอวา การติดตอส่ือสาร 
คือ กระบวนการซึ่งสารถูกสงจากผูสงสารไปยังผูรับสาร 
 วรวงษ  เอี่ยมสําอางค (2557, หนา 14) ไดกลาวไววา  การส่ือสารเปนการถายทอดขอมูลเรื่องราว 
ขาวสารจากผูสงไปยังผูรับ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในเหตุการณสภาพแวดลอมหนึ่งทําใหเกิดการถายทอดเรียนรู
เพื่อตอบสนองรวมกันทั้งสองฝายอาจจะเปนจากบุคคลถึงบุคคล หรือบุคคลถึงองคกร และเปนที่ยอมรับซึ่ง
กันและกัน ดังนั้นการส่ือสารจะมีความตอเนื่องและการเปล่ียนแปลงปรับตัวตลอดเวลา 
 การใหบริการ คือ การกระทํากิจกรรมใดๆ เพื่อชวยเหลือ อํานวยความสะดวก และตอบสนอง
ความตองการบุคคลอื่นเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ 
 วิภาพร ทิมบํารุง (2558, หนา 27) ไดกลาวถึง ทักษะในการส่ือสารและปฏิสัมพันธวาเปนการชวย
ใหการทํางานรวมกับผูอื่นของวิชาชีพบัญชี ในการสงผานขอมูลสารสนเทศไดเปนอยางด ีรวมถึงการตัดสินใจ 
การมีซึ่งเหตุผล โดยทักษะการส่ือสารปฏิสัมพันธ ตามขอกําหนดของสภาวิชาชีพ (2544) ประกอบดวย ดังนี้ 
 1. การทํางานรวมกับผูอื่น 
 2.  ปรึกษาในกลุมสายงานเพื่อแกไขปญหาความขัดแยง 
 3.  การทํางานเปนทีม 
 4.  การปฏิสัมพันธกับคนที่คิดเห็นในมุมมองที่ตาง 
 5.  เจรจาตอรองหาขอสรุปและตกลงที่เปนที่ยอมรับได 
 6.  ปรับตัวกับส่ิงแวดลอมใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7.  มีความสามารถนําเสนอขอมูล แสดงความคิดเห็น ผานการพูดไดในทุกโอกาสทั้งเปนทางการ
และไมเปนทาง 
 8.  ฟงและอานอยางมีสติวิเคราะหเหตุการณอยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของประกอบการ SMEs 
 อําไพ วัชรินทร (2556:ออนไลน) ไดสรุปความหมายของการตัดสินใจ หมายถึงการคิดพิจารณา
วิเคราะหและสังเคราะหอยางมีเหตุและผลในการที่จะเลือกและตัดสินใจที่จะกระทําในส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือ
หลายทางเลือก หรือการแกปญหาหรือเหตุการณหรือเรื่องราวใดๆ ที่คิดวาเหมาะสมแลวโดยการคิดไตรตรอง
อยางรอบครอบเพื่อนําไปดําเนินใชในชีวิตประจําวัน 
 องคประกอบการตัดสินใจ มี 4 องคประกอบ โดย วรพจน บษุราคัม อําไพ วชัรินทร 
(2556:ออนไลน)  ดังนี้ 
 1. ผูทําการตัดสินใจ เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะผลของการตัดสินใจคือผูตัดสินใจ ดังนั้น 
เพราะการตัดสินใจจะดีหรือไมขึ้นกับบุคคลผูตัดสินใจเปนสําคัญดังนั้นผูตัดสินใจจําเปนตองมขีอมูลที่เพียงพอ
ครบถวน ทั้งเหตุและผล มีคานิยมที่ถกูตองสอดคลองตอการบรรลุเปาหมายองคการจะทําใหวิเคราะห
สถานการณไดถกูตอง 
 2.  ประเด็นปญหาที่ตองตัดสินใจ เปนองคประกอบทีต่องใหความสําคัญเพราะปญหาที่ตอง
ตัดสินใจ จําแนกไดหลายประการ เชน การผลิตสินคา การจัดหาอุปกรณหรือวัตถุดิบ การจําหนาย หรอืการ
บริการ เปนตน เมื่อกําหนดปญหาไดชัดเจนก็จะมีแนวทางแกไขไดชัดเจนและถูกตอง 
 3.  ทางเลือกตางๆ ที่บรรลุเปาหมายได ผูตัดสินใจหรือผูบริหาร ตองพยายามคนหาทางเลือกที่ดี
ที่สุด เชน บรกิารทีร่วดเร็วกวา สินคาที่มีคุณภาพสูงกวา เปนตน 
 4.  สภาวการณที่ทําการตดัสินใจ คือสภาวการณที่แนนอน สภาวการณที่เส่ียง และสภาวการณที่ไม
แนนอน ดังนี้ สภาวการณที่แนนนอน คือ ทราบทางเลือกแลวมีผลที่แนนอนแลว เชนตัดสินใจฝากเงิน และ
ไดดอกเบี้ยแนนอน เปนตน สวนสภาวการณที่เส่ียง คือทราบผลและมีทางเลือก มีโอกาสไดรับผลประโยชน
มากกวาเสียผลประโยชน แตกม็ีโอกาสที่สามารถที่จะเสียผลประโยชนไดเชนกัน และ สภาการณที่ไมแนนอน 
คือทราบทางเลือกแตไมทราบผลที่แนนอน คาดคะเนไมได 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจะแลวนําขอมูล
ไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครเก็บจากขอมูล
จากกลุมตัวอยางที่กําหนด จํานวน 400 คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  
 1. แบบสอบถามแบบปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย  
 1.1 ลักษณะขอมูลทั่วไปธุรกิจ เปนแบบเลือกตอบ ซึ่งขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลของผูประกอบการ 

SMEs ไดแก ประเภทนิติบุคคล ระดับรายไดกิจการ และประเภทธุรกิจ รวม 3 ขอ  

 1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีที่ของ
ผูประกอบการ SMEs ประกอบดวย ดานทักษะวิชาชีพ ดานคุณภาพของขอมูลทางบัญชี ดานจรรยาบรรณ
ของสํานักงานบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการส่ือสารและการใหบริการ และองคประกอบการ
ตัดสินใจ จํานวน 33 ขอ กําหนดให 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = 
ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดนอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
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 1.3 แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับสํานักงานบัญชี 
 1.4 ชวงเกณฑคะแนนเฉล่ียการประเมินความคิดเห็น กําหนดให 4.21 – 5.00 = ระดับความความ
คิดเห็นมากที่สุด, 3.41 – 4.20 = ระดับความความคิดเห็นมาก, 2.61 – 3.40 = ระดับความความคิดเห็น
ปานกลาง, 1.81 – 2.60 = ระดับความความคิดเห็นนอย, 1.00 – 1.80 = ระดับความความคิดเห็นนอยที่สุด  
 
การวิเคราะหขอมูล  
1. สถิติพรรณนํา (descriptive statistics) ใชในการวเิคราะหขอมูล ดังนี้  
 1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี ่(Frequency) ในการวิเคราะหตัวแปรลักษณะขอ 
มูลทั่วไปธุรกิจ ประกอบดวย ประเภทนิติบุคคล ระดับรายไดกิจการและประเภทธุรกิจ 
 1.2 ใชคาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหตัวแปร
ดานคุณลักษณะสํานักงานบัญชี ประกอบดวย ดานทักษะวิชาชีพบัญชี ดานคุณภาพของขอมูลบัญชี ดาน
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ดานเทคโนโลยีสารเทศ และดานการส่ือสารและการใหบริการ 
2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้ 
 2.1 ใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูลความผูกพันตอองคกร ที่จําแนกลักษณะขอมูลทั่วไป
ธุรกจิ คือ ประเภทนิติบุคคล 
 2.2 ใชสถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะหขอมูลความผูกพันตอองคกร ที่จําแนกลักษณะ
ขอมูลทั่วไปธุรกจิ ไดแก ระดับรายไดกิจการและประเภทธุรกิจ หากพบความแตกตางจะนาไปเปรียบเทียบ
เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD  
 
ผลการวจิัย  
 1. ผลการวิเคราะหองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีระดับการขององคประกอบการตัดสินใจในระดับมากที่สุด ดานเศรษฐกิจ
การเงินดี มีระดับความสุขมากตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม ประเภทนิติบุคคล ระดับรายไดกิจการ และประเภทธุรกิจ สามารถสรุป
การวิจัย ไดดังนี้ 
 2.1 ผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประเภทนิติบุคคลตางกัน ทําใหองคประกอบ
ในการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชี ตางกัน 
 2.2 ผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับรายได และประเภทธุรกิจตางกัน ทําให
องคประกอบในการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชี ไมตางกัน 
 3. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะสํานักงานบัญชีที่มีผลตอองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงาน
บัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ 
 3.1 คุณลักษณะสํานักงานบัญชี ดานทักษะวิชาชีพบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดานการ
ส่ือสารและการใหบริการ มีผลตอองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.2 คุณลักษณะสํานักงานบัญชี ดานคุณภาพของขอมูลทางบัญชี ดานจรรยาบรรณของสํานักงาน
บัญชี ไมมีผลตอองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขต
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กรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยองคประกอบการตดัสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชขีองผูประกอบการ SMEs ในเขต
กรงุเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี ้
 1. ผลการการศึกษาองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูประกอบการ SMEs 
สวนใหญจะมีความตองการที่จะตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชี โดยการพิจารณาถึงองคประกอบสําคัญ
อยางมีเหตุมีผลแลวเพื่อตอบสนองความตองการโดยคํานึงถึงผลประโยชนที่องคกรจะไดรับสูงสุด สอดคลอง
กับ แนวคิด วรพจน  บุษราคัม อางใน อําไพ วัชริน (2556 : ออนไลน) ไดกลาววา องคประกอบการตัดสินใจ 
ไว 4 องคประกอบ ดังนี้คือ (1) ผูตัดสินใจนั้นมีขอมูลและเหตุผลที่เพียงพอใจการตัดสินใจรวมถึงคานิยมเพื่อ 
ใหสอดคลองกับเปาหมายของกิจการ  (2) ประเด็นปญหาที่ตัดสินใจ น่ันคือผูประกอบการเลือกสํานักงาน
บัญชีเพื่อใหสอดคลองความตองการ เชนสามารถวิเคราะหแกไขปญหาหรือสนองความตองการใหตรง
ประเด็นของกิจการ (3) ทางเลือกที่ดีที่สุด ตรงกับความตองการและแนวทางเปาหมายที่ตองการ เชนบริการ
หรือการปฏิสัมพันธที่ดีที่สุด คุณภาพของขอมูลที่ดีที่สุด (4) เกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ   
 2. ผลการศึกษาองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม ประเภทนิติบุคคล ระดับรายไดกิจการ และประเภทธุรกิจ สามารถสรุป
การวิจัย ไดดังนี้  
 2.1 ผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประเภทนิติบุคคลตางกัน ทําใหองคประกอบ
ในการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชี ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับบทความ (Moneywecan ออนไลน,2562) 
และ(กรมพัฒนาธุรกิจ , 2562) ในที่นี้คือบริษัทระบบการบริหารงานที่ตางกันออกไป เชนบริษัทจํากัดมีตั้งแต 
3 คนขึ้น รูสึกถึงความมั่นคงและนาเชื่อถือมากกวา มีความเปนมืออาชีพมาก เงินลงทุนที่มากกวา ดาน
แรงงานมากกวาการพัฒนาก็จะเกิดความตอเนื่อง และมีระบบบริหารการจัดการภายในมีหลายขั้นตอนมี
หลายแผนก มีกรรมการหุนสวนหลายคนตองรวมการตัดสินใจ ทั้งยังความเจริญในเทคโนโลยีการ
ติดตอส่ือสารในยุคปจจุบันที่มีความสําคัญคอนขางสูง  ในขณะที่หางหุนสวนจดทะเบียนเพียง 2 คนเทานั้น 
การบริหารงานโดยสวนใหญมักจะมีลักษณะเปนแบบระบบครอบครัว ขั้นตอนการในการบริหารจัดการ
ภายในแทบจึงเปนไปแบบงายๆ ทันใจ สามารถตัดสินใจในดานการลุงทุน การขยายธุรกิจหรือการตัดสินใจ
ทางการตลาดก็ ไมยุงยากซับซอนสามารถตัดสินใจไดเลยทําใหพลาดและนาเชื่อถือนอยกวาบริษัท และการ
พัฒนาบางครั้งยังลาหลัง  
 2.2 ผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับรายไดกิจการตางกัน ทําให
องคประกอบในการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชี ไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาระดับรายไดที่
แตกตางกันออกไปน้ันไมไดสงผลใหการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชี ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูประกอบการ 
SMEs โดยสวนมากใหความสําคัญและคาดหวังที่เลือกใชสํานักงานบัญชีที่มีคุณลักษณะคุณสมบัติที่
เหมือนกัน คลอดคลองกับ (สุเทพ พงษพิทักษ , 2549) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของวิชาชีพบัญชีไววา 6 ประการ
คือ (1) มีความรูความสามารถในดานวิชาชีพบัญชี  (2)  มีความรูในดานคอมพิวเตอรเทคโนโลยีสมัยใหมทํา
ใหเกิดความรวดเร็วในการนําเสนอขอมูลตาง (3) ภาษาและการส่ือสารกันเขาใจ (4) ความรูทางดานภาษี
อากร การวางแผนดานภาษี (5) มีวิสัยทัศนในการบริหารการจัดการและเขาถึงปญหาของผูประกอบหรือ
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ลูกคา (6) มีความนาเชื่อถือ ซื่อสัตย และจรรยาบรรณ ดังนั้นขอมูลที่ไดกลาวมานี้สรุปใหเห็นวาทุกองคกรที่มี
ระดับรายไดตางกันไมมีผลตอองคประกอบในการเลือกใชสํานักงานบัญชี 
 2.3 ผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประเภทธุรกิจตางกัน ทําใหองคประกอบ
ในการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชี ไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาผูประกอบการจะประกอบ
ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม ซื้อขายสินคาและพาณิชยกรรม และธุรกิจการใหบริการ ก็มีองคประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชี ที่ไมตางกันเชนกัน เนื่องจากทุกยุคปจจุบันบทบาทของผูประกอบการ SMEs 
จึงมีบทบาทมากขึ้นจะทําใหธุรกิจกาวสูการแขงขันในตลาดเศรษฐกิจ ตองอาศัยขอมูลตางๆที่ไดรับเพื่อนํามา
ตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด (วรรณา สรชาย ,2558, หนา 19) ไดกลาวไววา ความรูความสามารถความ
ชํานาญในวิชาชีพ และความใสใจในการจัดทําบัญชีนั้น สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอลูกคา
เพื่อใหไดรับบริการทําบัญชีไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สงผลใหผูประกอบในประเภทธุรกิจที่
ตางกัน มีองคประกอบในการเลือกสํานักงานบัญชีที่ไมตางกัน เพื่อปองกันปญหาและผลกระทบตอองคกรใน
อนาคต 
 3. คุณลักษณะสํานักงานบัญชี ไดแก ไดแก ดานทักษะวิชาชีพ ดานคุณภาพของขอมูลบัญชี ดาน
จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการส่ือสารและการใหบริการ มีผลตอ
องคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปไดดังนี้ 
 3.1 คุณลักษณะสํานักงานบัญชี ดานทักษะวิชาชีพ มีผลตอองคประกอบการตัดสินใจเลือกใช
สํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสําคัญตอคุณลักษณะ
สํานักงานบัญชี ดานทักษะวิชาชีพบัญชี ในระดับมากที่สุดในเรื่องของมีความสามารถในการวางแผนภาษี 
และเรื่องแกไขปญหาไดอยางมืออาชีพ เมื่อมีเหตุการณหรือเกิดขอผิดพลาดในสวนของงานบัญชีและภาษี
อากร สอดคลองกับแนวคิดของ ดารุณี  กองทอง (2560, หนา 9) ไดกลาวไววาความรูความสามารถดาน
วิชาชีพบัญชีนั้นเปนวัดกันดวย 3 องคประกอบ (1)  ความสามารถเชิงเทคนิค คือ มีความรูดานบัญชีการเงิน
และการบริหารการเงินและการรายงานการเงิน ดานภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวของ สามารถปรับตัวการ
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา มีความรูดานการบริหารจัดการฐานขอมูล ระบบฐานขอมูล การจัดเก็บ การ
วิเคราะห การประมวลผลขอมูล  (2) ดานทักษะวิชาชีพ (Professional skills) คือการเรียนรูที่จะพัฒนาดาน
วิชาชีพอยางตอเน่ือง เพื่อศักยภาพของนักบัญชีอยางมืออาชีพ (3) ดานคานิยมและทัศนคติวิชาชีพ 
(Professional values, ethics and attitudes) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีถือวาเปนส่ิงจําเปนที่ตองพัฒนา
อยางตอเนื่อง ตองคิดวิเคราะห มีความเขาใจในการตัดสินใจ มีความรอบครอบอยางถี่ถวน เพื่อประโยชน
สูงสุดในวิชาชีพบัญชี  
 3.2 คุณลักษณะสํานักงานบัญชี ดานคุณภาพของขอมูลบัญชี ที่มีผลตอองคประกอบการตัดสินใจ
เลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา สวนใหญให
ความสําคัญตอคุณลักษณะสํานักงานบัญชี ดานคุณภาพของขอมูลบัญชี ในระดับมากที่สุด ในเรื่องของมี
ความตะหนักถึงความถูกตอง แมนยํา นาเชื่อถือได และสามารถตรวจสอบที่มาได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ ศศิทร ราชพิบูลย (2558, หนา 9) ไดกลาวไววา คุณภาพขอมูลทางการบัญชีนั้น คือคุณลักษณะขอมูลที่
ทําใหเกิดประโยชนตอผูใชในการตัดสินใจ และเขาใจงาย ความนาเชื่อถือ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  
และการเปรียบเทียบกันได สวนคุณภาพของขอมูล ตองมีความทันสมัย เพื่อความรวดเร็วและสามารถ
นําไปใชเพื่อการตัดสินใจไดทันเวลา และสอดคลองกับงานวิจัย 
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 3.3 คุณลักษณะสํานักงานบัญชี ดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ที่มีผลตอองคประกอบการ
ตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา 
สวนใหญใหความสําคัญตอคุณลักษณะสํานักงานบัญชี ดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีในระดับมาก
ที่สุด ในเรื่องของมีความรับผิดชอบและรักษาความลับของผูรับบริการ  
 3.4 คุณลักษณะสํานักงานบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลตอองคประกอบการตัดสินใจ
เลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา สวนใหญให
ความสําคัญตอคุณลักษณะสํานักงานบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากที่สุด ในเรื่องของมีความ
เชี่ยวชาญในระบบบัญชีออนไลนการรับสงขอมูลไดอยางรวดเร็วสามารถลดคาใชจายได 
สอดคลองกับแนวคิด ธิดา  เณรยอด (2561, หนา 4)  ไดกลาวไววา ปจจุบันวิชาชีพบัญชีกาวเขาสูยุคดิจิทัล 
ไดนํามาใชกับหนวยงานตางๆเชน กรมพัฒนาธุรกิจ เชน E-filling ในการนําสงรายงานทางการเงิน ซึ่งทําให
สงผลไปในทิศทางบวก สะดวกและรวดเร็ว ตรวจสอบได สวนในงานบัญชีนั้นไดนําระบบเทคโนโลยี คือ 
ระบบ Cloud มาจัดทําบัญชีผานอินเตอรเน็ต พัฒนาดานการเก็บขอมูล และงายสะดวกตอการใชงาน 
สามารถทํางานหรือใชงานที่ไหนก็ไดในทันที  
 3.5 คุณลักษณะสํานักงานบัญชี ดานการส่ือสารและการใหบริการ ที่มีผลตอองคประกอบการ
ตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา 
สวนใหญใหความสําคัญตอคุณลักษณะสํานักงานบัญชี ดานการส่ือสารและการใหบริการ ในระดับมากที่สุด 
สอดคลองกับแนวคิดของ วรวงษ  เอี่ยมสําอางค (2557, หนา 12) ไดกลาวไววา การส่ือสารหมายถึง การ
ถายทอดขอมูล เรื่องราว ขาวสารจากผูสงไปยังผูรับ ในเหตุการณสภาพแวดลอมหนึ่งทําใหเกิดการถายทอด
เรียนรูเพื่อตอบสนองรวมกันทั้งสองฝาย หรือบุคคลถึงองคกร และเปนทีย่อมรับซึ่งกันและกัน โดยสอดคลอง
กับแนวคิดของ รุงทิพย  นิลพัท (2561, หนา 20) กลาวไววา การบริการเปนกระบวนการอยางใดอยางหนึ่ง
ไดเพื่อตอบสนองความตองการองคกรใหไดรับความพึงพอใจในการ ไมวาจะเปนการบริการความสะดวก 
หรือเกิดจากความเอื้ออาทร ความปรารถนาดี ชวยเหลือใหเกิดความทันเวลา ความเปนธรรม ซึ่งการบริการ
ที่ดีนั้นคือสรางความพึงพอใจตรงกับผูที่เจตจํานงไดตามความคาดหวัง  
 
ขอเสนอแนะ  
คุณลักษณะของสํานักงานบัญชี 
 1. ดานทักษะวิชาชีพ พบวา มีผลตอองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของ
ผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง มีความรูความเขาใจในมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบัติ และกฎหมายบัญชีที่เกี่ยวของและมีการเปล่ียน
แปลอยูตลอดเวลา ใชความรูความสามารถความชํานาญในการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบ และ
สามารถนํามาแกไขปญหาหรือใหคําปรึกษาใหกับผูรับบริการไดอยางทันทวงที ทั้งนี้การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
บัญชีในปจจุบันนอกจากความรูดานทักษะวิชาชีพ ดานประสบการณความชํานาญแลว ตองพรอมที่จะเรียนรู
พัฒนาใหทันยุคสมัยใหมกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีไปพรอมๆกัน เชนการทําบัญชีผานระบบ
อินเตอรเน็ต การรับสงขอมูลทางอินเตอร หรือปรึกษาปญหาดานบัญชีภาษีอากร ผานอินเตอรเน็ต เปนตน
ดวยทักษะวิชาชีพใหถูกตองตามหลักกฎหมายบัญชีไดอยางมืออาชีพ  
  
 2. ดานการสื่อสารและการใหบริการ พบวา มีผลตอองคประกอบการตัดสินใจเลือกใชสํานักงาน
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บัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับการส่ือสารและการ
บริการ เพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญสรางความเขาใจถึงความตองการของลูกคาเปนหลัก โดยการเปล่ียนแปลง
ระบบบริการ ดังนี้ จัดอบรมบุคคลกรดานการบริการและการส่ือสารที่ชัดเจน เพื่อสรางมิตรภาพทางธุรกิจให
เกิดความพึงพอใจ บริหารกระบวนการบริการใหม เชน ระบบถามตอบอัตโนมัติ หรือการใหขาวสารอยาง
ตอเนื่อง  
 
ลักษณะขอมูลทั่วไปธุรกิจ 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ประเภทนิติบุคคลตางกัน ทําใหองคประกอบการ
ตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน เนื่องจากนิติ
บุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีขนาดใหญกวาหางหุนสวนจํากัด ความรูความเขาใจในกระบวนการบัญชีมี
ความตางกัน และขั้นตอนการบริหารงานก็ตางกัน กลาวคือบริษัทจํากัดมีการตัดสินใจหรือมีกรรมการคน
หลาย มีพนักงานแบงงานกันตามหนวยงานแผนกการทํางานหรือตามตําแหนงหนาที่ไดชัดเจน ในขณะที่หาง
หุนสวนจํากัดโดยสวนใหญแลวการตัดสินใจและการบริหารจะไมซับซอนสามารถกระทําไดทันที เปนลักษณะ
แบบครอบครัวหุนสวนบริษัทคนหนึ่งทําครบทุกอยางครบวงจร จึงทําใหแนวคิดหรือกระบวนการตัดสินใจที่
ตางกัน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  
 1. ในการศึกษาครั้งถัดไปควรศึกษาตัวแปรอื่นที่คาดวาจะสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สํานักงานบัญชีอาทิเชน ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานกระบวนการเอกสาร 
ดานทําเลที่ตั้งของสํานักบัญชี เปนตน 
 2. เนื่องจากกลุมประชากรตัวอยางเปนบริษัทและหางหุนสวนจัด ในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น 
ขอคนพบควรเพิ่มกลุมตัวอยางที่ศึกษาเพิ่มเติม เชน เพิ่มเติมในสวนของปริมณฑล เพื่อเปนแนวทางเพิ่มเติม 
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