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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดในจังหวัดล าปาง เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 265 คน เครื่องมือคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติอนุมานวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณและ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงาน
บัญชีของบริษัทจ ากัดภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ปัจจัยด้านอื่น ๆ มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดมากที่สุด คือการ
ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากงานสอบบัญชี การให้ค าแนะน าและ
ให้บริการอื่นภายหลังจากการปฏิบัติงานสอบบัญชี สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบริษัททันเวลา  สามารถแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ทันท่วงที  

                                                           
1 อาจารย์ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
sai2514@hotmail.com 

45Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



46 

ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์ในการคิดอย่างชัดเจน 
รองลงมาคือปัจจัยด้านการยอมรับของส านักงานบัญชี  ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  ปัจจัยด้านที่ตั้งของ
ส านักงานสอบบัญชี ปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี ปัจจัยด้านมารยาท
ของผู้สอบบัญชี และปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี ตามล าดับ 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากผลการวิจัยปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดมากที่สุด ดังนั้นผู้สอบบัญชีและทีมงานควรมี
การให้ค าแนะน าและให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์ใน
การคิดอย่างชัดเจน 

 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจเลือกใช้บริการ ส านักงานบัญชี บริษัทจ ากัด 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the Effected 
Factor of the Decision Making Using the Service of Accounting Firms 
for Limited Companies in Lampang. The survey research from a 
sample of 265 people. The tool used in this study was 
questionnaire. The statistics employed in the analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple 
regression analysis with statistical significantly at 0.05 levels. 

46 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



47 

The results of this study found that the Effected Factor of the 
Decision Making Using the Service of Accounting Firms for Limited 
Companies overview on the highest level. Considering factors were 
arranged from highest to lowest level as follows: other factors 
Effected Factor of the Decision Making Using the Service of 
Accounting Firms for Limited Companies of the most, to serve more 
relevant than the audit, providing advice and other service after its 
performance audit, can satisfy the needs of time, can correct the 
problem promptly, fees are reasonable and scientifically to think 
clearly. the adoption of the accounting firms, minor factors 
communications, the independence of the auditor, the location of 
the audit firm, the quality of the audit, factors courtesy of auditors 
and the ability of the auditor, respectively with statistical 
significantly at 0.05 levels. 
The findings from the other factors most effected Factor of the 
Decision Making Using the Service of Accounting for Limited 
Companies. The auditor and the team should be to provide advice 
and services other than auditing, can correct the problem 
promptly, fees are reasonable and scientifically to think clearly. 
 
Keywords: Decision Making Using the Service, Accounting,           
Limited Companies 
 

47Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



48 

บทน า 
ในสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง การด าเนิน

ธุรกิจจึงต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ท าให้ข่าวสารข้อมูล (information) เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากส าหรับ
การตัดสินใจของบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร อันจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน (globalization) ท าให้ข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับมีความหลากหลาย และมีความรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้บริหารเพื่อน ามาตัดสินใจ คือ ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงิน  (financial 
information)  เนื่องจากเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงิน หรือ
ความมั่นคงของธุรกิจ  ที่จะเป็นสิ่งบ่งบอกฐานะทางการเงินและความมั่นคง
ของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้รวมถึงข้อมูลผลการด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมา
ด้วย  ซ่ึงข้อมูลทางการเงิน ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
ทั้งหมดของกิจการ  โดยจะมีการน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถเรียกกระบวนการจัดการข้อมูลทางการเงินนี้
ว่า “บัญชี” ซ่ึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการบริหารธุรกิจ ข้อมูลทางการ
บัญชี (accounting information)  จึงถือเป็นเครื่องมือชี้วัดที่ส าคัญในการบ่ง
บอกความมั่นคง ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ (สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์, 2558) 

ส านักงานบัญชี (accounting) เป็นส านักงานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การให้บริการด้านการจัดท าบัญชีและจัดท างบการเงิน โดยลักษณะธุรกิจ
ประกอบไปด้วยส่วนของการให้ค าปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี การให้
ค าปรึกษาด้านบัญชี การวางแผนภาษีและการจัดท าภาษี แต่ธุรกิจหลักคือการ
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ให้บริการจัดท าบัญชี ปัจจุบันเรียกได้ว่าอยู่ในโลกของการแข่งขัน ซ่ึงส านักงาน
บัญชีอาจจัดตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ โดย
หัวหน้าส านักงาน หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการแล้วแต่กรณี ในด้าน
ส่วนงานการจัดท าข้อมูลทางบัญชีนั้น  ผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีต้อง
ปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีมาตรฐานการบัญชีและ
แม่บทกา รบัญชี ตามที่ สภาวิ ช าชีพบัญชี   (federation of accounting 
professions) ก าหนด รวมถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนระบบการควบคุมภายใน
ที่ แต่ละองค์กรนั้นได้ก าหนดขึ้น เพื่อลดปัญหาหรือข้อผิดพลาดอันส่งผลต่อ
ข้อมูลทางการเงิน และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าข้อมูลทางบัญชีและ
ข้อมูลทางการเงินท าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการเพิ่มความ
น่าเช่ือถือและความไว้วางใจให้กับงบการเงินและสื่อสารสนเทศทางการเงินท่ี
ได้มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 
2547) 

จังหวัดล าปางเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน มีประวัติศาสตร์
เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเรียกอย่างหลากหลายตั้งแต่ เขลางค์นคร เวียงละกอน 
นครล าปาง ฯลฯ ในภายหลังเป็นที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า  เมืองรถม้า และมี
ความโดดเด่นของงานเซรามิกถือได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่ไม่ซ้ าแบบใคร 
ดังค าขวัญอันไพเราะที่ว่า “ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนามงาม
พระธาตุลือไกล  ฝึกช้างใช้ลือโลก” นอกจากนี้จังหวัดล าปางมีจ านวนของธุรกิจ
เพิ่มมากขึ้น มีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ไม่ว่าจะเป็นในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือ
บริษัทจ ากัด ก็ตามย่อมมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายโดยกฎหมายบังคับ
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ให้ต้องมีการจัดท าบัญชี โดยที่แต่ละธุรกิจสามารถเลือกใช้บริการส านักงาน
บัญชีได้ตามความพึงพอใจ 

จากความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของ
บริษัทจ ากัดในจังหวัดล าปางดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด  
ในจังหวัดล าปาง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพของส านักงานบัญชีและผู้ประกอบการธุรกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี
ของบริษัทจ ากัดในจังหวัดล าปาง 
 
ขอบเขตการวิจยั   
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล คือ บริษัทจ ากัดในจังหวัดล าปางที่จดทะเบียน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดล าปาง จ านวน 849 ราย โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ Krejcie & Morgan (1970) ได้จ านวน 265 คน   
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ได้แก่  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด ในจังหวัดล าปาง ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้าน
ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี  2) ปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี 
3) ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 4) ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร 
5) ปัจจัยด้านมารยาทของผู้สอบบัญชี 6) ปัจจัยด้านการยอมรับของส านักงาน
บัญชี 7) ปัจจัยด้านที่ตั้งของส านักงานสอบบัญชี 8)  ปัจจัยด้านอื่น ๆ 
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 ขอบเขตด้านตัวแปร คือ องค์ประกอบของปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษทัจ ากัด ในจังหวัดล าปาง 
 ขอบเขตด้านเวลาระยะเวลาวิจยัจ านวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2560 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปเป็น
กรอบแนวคิด (conceptual framework) ได้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ข้อสมมติฐานการวิจัย 
 ในการต้ังสมมติฐานการวิจัย ได้ก าหนดสมมติฐานตามกลุ่มของปัจจัย
อิสระว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของ
บริษัทจ ากัด ในจังหวัดล าปาง ซ่ึงสมมติฐานมีดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด ในจังหวัดล าปาง 
 สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด ในจังหวัดล าปาง 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด ในจังหวัดล าปาง 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด ในจังหวัดล าปาง 
 สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านมารยาทของผู้สอบบัญชีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด ในจังหวัดล าปาง 
 สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านการยอมรับของส านักงานบัญชีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด ในจังหวัดล าปาง 
 สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านที่ตั้งของส านักงานสอบบัญชีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด ในจังหวัดล าปาง 
 สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านอื่น ๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด ในจังหวัดล าปาง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดใน
จังหวัดล าปาง จ านวน 849 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดล าปาง ณ 27 
สิงหาคม 2559)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง  ตามตารางของ Krejcie & Morgan (1970) ได้จ านวน 265  คน   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยได้จากการรวบรวม
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถามมีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างาน เป็นค าถามแบบปลาย
ปิด (close ended question) มีหลายค าตอบให้เลือก (multiple choices 
question) โดยให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ ประกอบด้วย ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ระยะเวลาการด าเนินงาน และขนาดของธุรกิจเป็น
ค าถามแบบปลายปิด (close ended question) มีหลายค าตอบให้เลือก 
(multiple choices question) โดยให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
   ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของ
บริษัทจ ากัดเป็นค าถามที่ใช้มาตรวัดแบบ rating scale ตามรูปแบบของ 
Likert (1967) ใช้ข้อค าถามแบบมาตรวัด 5 ระดับ  
   ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นค าถามแบบปลายเปิด (open ended 
question) 
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 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการวิจัยไปท าการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ    
2 ส่วน คือ ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (validity) และค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) ของแบบสอบถามดังนี้ 
 1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ได้น าแบบสอบถามที่ได้
สร้างขึ้นจากการทบทวน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบ พบว่า 
ข้อค าถามมีค่า ระหว่าง 0.61 ถึง 1.00 แสดงว่าเป็นข้อค าถามที่อยู่ในเกณฑ์
เนื้อหามีความครอบคลุม 
 2. การตรวจสอบความเช่ือมั่น (reliability) การตรวจสอบความเชื่อมั่น
โดยใช้วิธีการหาค่าความเชื่อมั่นของ Cronbach’s alpha ใช้ โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS มาช่วยในการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยที่ผู้วิจัย
จะใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยค่า alpha มีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปถือว่า 
มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ พบว่าแบบสอบถาม มีค่า alpha เท่ากับ 0.73 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยสถิติเชิง
พรรณนาเพื่อหาค่าความถี่ (frequency)  ค่าร้อยละ (percentage)  ค่าเฉลี่ย 
(mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  สถิติอนุมาน
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) 
และทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing) 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงาน
บัญชีของบริษัทจ ากัดในจังหวัดล าปาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัย
ทุกด้านที่ท าการศึกษามีความสอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถ ปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี  ปัจจัยด้านความเป็น
อิสระ ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยด้านมารยาทของผู้สอบบัญชี ปัจจัย
ด้านการยอมรับของส านักงานสอบบัญชี  ปัจจัยด้านที่ตั้งของส านักงานสอบ
บัญชี และปัจจัยด้านอื่น ๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี
ของบริษัทจ ากัด  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านอื่น ๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของ
บริษัทจ ากัดมากที่สุดโดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านอื่น ๆ  
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือผู้สอบบัญชีสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที 
รองลงมาคือค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชีมีการให้ค าแนะน าและ
ให้บริการอื่น ภายหลังจากการปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีการให้บริการ
อื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีสามารถตอบสนอง
ความต้องการของบริษัททันเวลาและค่าธรรมเนียมในกา รสอบบัญชีมี
หลักเกณฑ์ในการคิดอย่างชัดเจน ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านการยอมรับของส านักงานบัญชีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดเป็นอันดับที่สอง ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ส านักงานบัญชีมี
ชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ส านักงานบัญชีมีภาพพจน์ที่ดี ผู้สอบบัญชี
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มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ และส านักงานบัญชีมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้งบการเงิน เช่น ธนาคาร เจ้าหนี้ เป็นต้น ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดเป็นอันดับที่สาม โดยภาวะปัจจุบันมีการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง การด าเนินธุรกิจ จึงต้องปรับตัวให้ทันกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ข่าวสารข้อมูลมีบทบาท
ส าคัญอย่างมากส าหรับการตัดสินใจ ซ่ึงผลการผลการศึกษาด้านการ
ติดต่อสื่อสารภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ บริษัทมีความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชี  
ผู้สอบบัญชีเข้าปฏิบัติงานตรงตามเวลาตามที่มีการนัดหมาย และผู้สอบบัญชีมี
ความสามารถในการท างานร่วมกับบริษัทได้ ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดเป็นอันดับที่สี่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอบบัญชีกับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝ่ายบริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ
กับบริษัท (ไม่มี conflict of Interest) ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดเป็นอันดับที่หก ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้สอบบัญชีมีการใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี ผู้สอบบัญชีมีการท างานอย่างเป็น
ระบบ ผลการตรวจสอบมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รายงานการตรวจสอบ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานสอบ
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บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างเคร่งครัด 
แผนการตรวจสอบบัญชีมีความชัดเจนและเหมาะสม และผลการตรวจสอบ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านมารยาทของผู้สอบบัญชี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดเป็นอันดับที่เจ็ด ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้สอบบัญชีมีมารยาทและมี
ความสุภาพในการปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีมีความตรงต่อเวลา ผู้สอบบัญชีมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานของบริษัท ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท และผู้สอบ
บัญชีมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดเป็นอันดับสุดท้าย ภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้สอบบัญชีมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการ
สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจที่ท าการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี
อากร ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ตามล าดับ 
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 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรมีความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์
ของตัวแปรมีทิศทางเดียวกัน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
เป็นความสัมพันธ์เชิงบวกมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.731 - 0.942  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัว
แปรต้องมีค่าไม่เกิน 0.80 ซ่ึงแสดงว่าตัวแปรที่ ศึกษาไม่มีปัญหาในเรื่อง
ความสัมพันธ์สูงเกินไป (multicollinearity) (Hair et al., 1998) และพบว่ามี
ผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด       
ในจังหวัดล าปาง ที่มากท่ีสุดคือ ด้านอื่น ๆ รองลงมา คือด้านการยอมรับของ
ส านักงานบัญชี ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  
ด้านที่ตั้งของส านักงานสอบบัญชี ด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี ด้านมารยาท
ของผู้สอบบัญชี ด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี ตามล าดับ ดังตาราง
ที่ 1 
 ปัจจัยด้านที่ตั้งของส านักงานสอบบัญชีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดเป็นอันดับที่ห้า  ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ที่ตั้งของส านักงาน
บัญชีอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับบริษัท บริษัทสามารถเดินทางไปส านักงานบัญชี
ได้สะดวก ที่ตั้งของส านักงานบัญชีอยู่ใกล้กับบริษัท ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ตัวแปร AB QC FR CO CS AC PO OT 
ค่าเฉลี่ย ( ) 4.510 4.557 4.572 4.586 4.543 4.587 4.558 4.614 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 0.292 0.413 0.455 0.452 0.454 0.425 0.440 0.427 

ด้านความรู้ความสามารถของ
ผู้สอบบัญชี (AB)         

ด้านคุณภาพของ 
งานสอบบัญชี (QC) 0.794**        

ด้านความเป็นอิสระของ 
ผู้สอบบัญชี (FR) 

0.752** 0.942** 
      

ด้านการติดต่อสื่อสาร (CO) 0.737** 0.910** 0.934**      
ด้านมารยาทของ 
ผู้สอบบัญชี (CS) 

0.786** 0.923** 0.912** 0.873** 
    

ด้านการยอมรับของ 
ส านักงานบัญชี (AC) 

0.741** 0.909** 0.910** 0.858** 0.870** 
   

ด้านท่ีต้ังของส านักงาน 
สอบบัญชี (PO) 

0.731** 0.830** 0.841** 0.807** 0.859** 0.810** 
  

ด้านอื่น ๆ (OT) 0.747** 0.867** 0.835** 0.820** 0.840** 0.846** 0.819**  
** Correlation is significant at the 0.01 level 

 อิทธิพลของปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี            ด้าน
คุณภาพของงานสอบบัญชี ด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านมารยาทของผู้สอบบัญชี ด้านการยอมรับของส านักงานบัญชี 
ด้านที่ตั้งของส านักงานสอบบัญชี ด้านอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีในการเลือกใช้
บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด ในจังหวัดล าปาง ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี ด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี   
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ด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านมารยาทของ
ผู้สอบบัญชี ด้านการยอมรับของส านักงานบัญชี ด้านที่ตั้งของส านักงานสอบ
บัญชี และด้านอื่น ๆ มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี
ของบริษัทจ ากัด ในจังหวัดล าปาง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 อธิบายค่า
ความแปรผันของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ได้ร้อยละ 86.0 (R2=.860) ดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการส านกังานบัญชี
ของบริษัทจ ากัด ในจังหวัดล าปาง 

ปัจจัย สัมประสิทธิ์ถดถอย 
(β) 

t p-value 

ด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี  0.834 19.019 0.000* 
ด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี  0.968 48.600 0.000* 
ด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  0.964 45.639 0.000* 
ด้านการติดต่อสื่อสาร  0.939 34.246 0.000* 
ด้านมารยาทของผู้สอบบัญชี  0.954 39.839 0.000* 
ด้านการยอมรับของส านักงานบัญชี  0.938 33.910 0.000* 
ด้านท่ีต้ังของส านักงานสอบบัญชี  0.905 26.668 0.000* 
ด้านอื่น ๆ  0.913 28.219 0.000* 
R2 = 0.860 , Adjusted R2 = 0.859 , SE = 0.142 , F= 1277.978 ,  N = 265 

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
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สรุปผลการวิจัย 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัท
จ ากัดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย
ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับสมมติฐาน ซ่ึงปัจจัยทุกด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัย โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านอื่น ๆ  โดยมีการ
ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากงานสอบบัญชี การให้ค าแนะน าและ
ให้บริการอื่น ภายหลังจากการปฏิบัติงานสอบบัญชี สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบริษัททันเวลา  สามารถแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ทันท่วงที  
ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์ในการคิดอย่างชัดเจน ปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัด รองลงมา
คือปัจจัยด้านการยอมรับของส านักงานบัญชี  ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร 
ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  ปัจจัยด้านที่ตั้งของส านักงานสอบ
บัญชี ปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี ปัจจัยด้านมารยาทของผู้สอบบัญชี 
และปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดในจังหวัดล าปาง  โดยส านักงานบัญชี  
(accounting firms) เป็นส านักงานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
การจัดท าบัญชีและจัดท างบการเงิน โดยลักษณะธุรกิจประกอบไปด้วยส่วน
ของการให้ค าปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านบัญชี การ
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วางแผนภาษีและการจัดท าภาษี แต่ธุรกิจหลักคือการให้บริการจัดท าบัญชี 
ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลการวิจัยแต่ละปัจจัย ดังนี้ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัท
จ ากัดมากที่สุดคือ  ปัจจัยด้านอื่น ๆ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้สอบบัญชีสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม ผู้สอบบัญชีมีการให้
ค าแนะน าและให้บริการอื่น ภายหลังจากการปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
มีการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของบริษัททันเวลา และค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
มีหลักเกณฑ์ในการคิดอย่างชัดเจน ตามล าดับ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัท
จ ากัดรองลงมาคือ ปัจจัยด้านการยอมรับของส านักงานบัญชี ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ส านักงานบัญชี
มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ส านักงานบัญชีมีภาพพจน์ที่ดี ผู้สอบ
บัญชีมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ  และส านักงานบัญชีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้งบการเงิน เช่น ธนาคาร เจ้าหนี้ เป็นต้น  ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพฤกษา แก้วสาร และ อรุษ คงรุ่งโชค (2558) พบว่าการเลือกใช้บริการ
ส านักงานบัญชีผู้ประกอบการจะพิจารณาจากคุณภาพและความน่าเชื่อถือใน
การให้บริการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีเป็นส าคัญ 
 ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดเป็นอันดับที่สาม ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของน้ าฝน คงสกุล       
ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว และ สุพินดา ปัญญาธิ (2557) พบว่า การเลือกใช้บริการ
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ส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีของธุรกิจ  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
พิจารณาจากปัจจัยโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ปัจจัยด้านลูกค้า 
ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยด้านต้นทุน ปัจจัยร่วมอื่น ๆ และปัจจัยด้าน
ความสะดวกสบาย ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดเป็นอันดับที่สี่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอบบัญชีกับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝ่ายบริหารของบริษัทและผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ
กับบริษัท (ไม่มี conflict of Interest) ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านที่ตั้งของส านักงานสอบบัญชี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดเป็นอันดับที่ห้า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ที่ตั้งของส านักงาน
บัญชีอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับบริษัท บริษัทสามารถเดินทางไปส านักงานบัญชี
ได้สะดวก ที่ตั้งของส านักงานบัญชีอยู่ใกล้กับบริษัท  ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดเป็นอันดับที่หก ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้สอบบัญชีมีการใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี ผู้สอบบัญชีมีการท างานอย่างเป็น
ระบบ ผลการตรวจสอบมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รายงานการตรวจสอบ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานสอบ
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างเคร่งครัด 
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แผนการตรวจสอบบัญชีมีความชัดเจนและเหมาะสม และผลการตรวจสอบ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านมารยาทของผู้สอบบัญชี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดเป็นอันดับที่เจ็ด ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้สอบบัญชีมีมารยาทและมี
ความสุภาพในการปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีมีความตรงต่อเวลา ผู้สอบบัญชีมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานของบริษัท ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท และผู้ สอบ
บัญชีมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ตามล าดับ 
  ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดเป็นอันดับสุดท้าย ภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของอันธิกา  สังข์เกื้อ  (2554) พบว่า 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานสอบบัญชีมาก
ที่สุด 4 อันดับ ได้แก่ ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้สอบบัญชี ปัจจัยด้านการท างานร่วมกันของส านักงานสอบบัญชีและบริษัท 
ปัจจัยด้านการพัฒนาความรู้ของผู้สอบบัญชีและปัจจัยด้านความคุ้มค่าของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  
 ผลการวิ เคราะห์การถดถอยพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัย โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ปัจจัยด้านอื่น ๆ ปัจจัยด้านการยอมรับ
ของส านักงานบัญชี ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี ปัจจัยด้านที่ตั้งของส านักงานสอบบัญชี ปัจจัยด้านคุณภาพของ
งานสอบบัญชี ปัจจัยด้านมารยาทของผู้สอบบัญชี และปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถของผู้สอบบัญชี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงาน

64 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



65 

บัญชีของบริษัทจ ากัด สอดคล้องกับงานวิจัยของอันธิกา สังข์เกื้อ  (2554)      
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานสอบ
บัญชีของบริษัทจ ากัดในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานสอบบัญชีมากที่สุด      
4 อันดับ ได้แก่ ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้ สอบ
บัญชี ปัจจัยด้านการท างานร่วมกันของส านักงานสอบบัญชีและบริษัท ปัจจัย
ด้านการพัฒนาความรู้ของผู้สอบบัญชีและปัจจัยด้านความคุ้มค่าของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้สอบบัญชีและทีมงานควรมีการให้ค าแนะน าและให้บริการอื่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชีสามารถแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ทันท่วงที  
ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์ในการคิดอย่างชัดเจน 
 2. ผู้สอบบัญชีควรสร้างชื่อเสียงและและภาพพจน์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับ
ของลูกค้าและผู้ใช้รายงานการเงิน 
 3. ผู้สอบบัญชีควรมีความสามารถในการท างานร่วมกับบริษัทได้ 
ปฏิบัติงานตรงตามเวลาตามที่มีการนัดหมาย 
 4. ผู้สอบบัญชีควรมีความอิสระในการท างาน ที่ตั้งของส านักงานสอบ
บัญชีควรสามารถเดินทางไปได้สะดวก 
 5. ผู้สอบบัญชีควรมีการท างานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 
ผู้สอบบัญชีควรมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของ
บริษัท มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานของบริษัท 
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 6. ผู้สอบบัญชีควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับ 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ มาตรฐานการสอบ
บัญชี ภาษีอากร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี
ของบริษัทจ ากัดในจังหวัดล าปางส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความ
อนุเคราะห์ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร (อธิการบดี
วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง) ดร.กรวิก พรนิมิตร (รองอธิการบดีวิทยาลัย
อินเตอร์เทคล าปาง) ที่ให้งบประมาณในการจัดท าวิจัยในครั้งนี้ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด ที่ได้ให้ค าปรึกษาในการท าวิจัย ผู้เขียนขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ให้แก่ข้าพเจ้า ท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้ในการท างาน
ปัจจุบันได้ และขอขอบพระคุณแรงสนับสนุนจากบุพการีที่ท าให้งานวิจัยนี้
ส าเร็จด้วยดี ผู้เขียนขอขอบพระคุณไว้  ณ โอกาสนี้ 
 คุณค่าและประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานวิจัยฉบับนี้  ผู้เขียนขอมอบแด่
บุพการ คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการและทุกท่านที่เกี่ยวข้อง 
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