
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การบัญชีเปนบริการทางวิชาชีพอยางหน่ึงซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมากตอกิจการในการ

สะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานฐานะการเงิน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ 

นอกจากน้ีผูบริหารยังสามารถใชสารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผน การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  

ในดานตาง ๆ เชน การต้ังราคาสินคา การควบคุมตนทุนและคาใชจาย การวัดผลการดําเนินงาน    

ของแตละหนวยงาน การวางแผนโครงการลงทุนตาง ๆ เปนตน นอกจากการใชภายในกิจการแลว 

หนวยงานภายนอกกิจการยังสามารถใชประโยชนจากการบัญชีในดานตาง ๆ เชน กรมสรรพากรใช

ขอมูลเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี นักลงทุนใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ 

สถาบันการเงินใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเพื่อการปลอยสินเช่ือ ฯลฯ ซึ่งการใชประโยชนเพื่อการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจดังกลาวขางตน จําเปนตองไดขอมูลทางการบัญชีที่ถูกตองเช่ือถือไดภายใต

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามมาตรฐานการบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการคา , 2556) ดังน้ัน 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1196 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 8    

จึงไดกําหนดใหหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัดที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย

นิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยกิจการรวมคาตามประมวล

รัษฎากร เปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ในขณะที่มาตรา 7(6) ของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

ไดกําหนดคุณสมบัติของผูทําบัญชี ตองมีวุฒิการศึกษาทางการบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2556) 

นอกจากน้ีผูประกอบวิชาชีพบัญชียังตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2556) จะเห็นไดวาในปจจุบันการบัญชีเปนวิชาชีพ

เฉพาะอยางหน่ึงที่ตองปฏิบัติตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดดังกลาวขางตน ทุกข้ันตอน

ในการปฏิบัติงานจึงถูกกําหนดโดยมาตรฐานวิชาชีพสงผลใหการจัดทําบัญชีในปจจุบันไดยกระดับ

มาตรฐานเปนวิชาชีพช้ันสูง ผลตอบแทนของผูประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพยอมสูงตามไปดวยจึงมี

ผูสนใจเขาสูธุรกิจดานน้ีมากข้ึน ทําใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจ ดังจะเห็นไดจากจํานวนสํานักงานบัญชี

ที่เกิดข้ึนมากมายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2556) 

การบริหารธุรกิจใหประสบความสาํเรจ็ในสถานการณการแขงขันทางธุรกจิรนุแรงในปจจุบัน

ผูบริหารตองพิจารณาถึงความพยายาม (Effort) ในลักษณะของตนทุน (Cost) ที่สูญเสียไปกับผลตอบแทน 

(Benefit) ที่กิจการจะไดรับกลับคืนมาการตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ จะทําไดอยางเหมาะสมเมื่อมี
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ขอมูลที่เพียงพออันจะนําไปสูความสาํเรจ็ในการบริหารกิจการระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ (Information 

System for Decision-Making) จึงกลายเปนสิ่งจําเปนเทคนิคและวิธีการตาง ๆ จึงถูกนํามาใชในการ

พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการตัดสนิใจอยางตอเน่ืองเพื่อกอใหเกิดการตัดสนิใจทีส่งผลใหการดําเนินกิจการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งในการบริหารธุรกิจให

ประสบความสําเร็จน้ัน ขอมูลทางบัญชี เชน ขอมูลทางบัญชีเพื่อการบริหาร ซึ่งย่ิงมีขอมูลประกอบ       

ในการวางแผนการบริหารมากเทาไหรย่ิงสามารถทําใหเกิดการตัดสินใจผิดพลาดนอยที่สุด หรือขอมูล

ทางบัญชีตนทุนเพื่อการบริหารซึ่งเปนวิธีการทางบัญชีที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูลทางดานตนทุนของธุรกิจ

ประเภทอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงคพื้นฐานในการจัดทํารายงานทางการเงินตลอดจนวิเคราะห

และจําแนกขอมูลเพื่อใชในการบริหารตนทุน (Cost Management) ตามความตองการของผูบริหาร

เพื่อนําวิธีการบัญชีตนทุนไปประยุกตใชเพื่อการตัดสินใจ เชน เพื่อใหทราบถึงตนทุนการผลิตและ

ตนทุนขาย (Cost of Goods Sold) ประจํางวดนําไปหักออกจากรายไดในงบกําไรขาดทุนเพื่อทราบ

ถึงผลการดําเนินงานของกิจการวามีผลกําไรหรือขาดทุนเทาใด เพื่อใชในการตีราคาสินคาคงเหลือ 

(Inventory Evaluation) ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลติสินคาคงเหลอืในงบแสดงฐานะทางการเงินจะ

ประกอบดวยวัตถุดิบงานระหวางทําและสินคาสําเร็จรูปซึ่งการแสดงมูลคาของสินคาคงเหลือเหลาน้ี    

ไดอยางถูกตองหรือใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุดจําเปนตองอาศัยวิธีการทางบัญชีตนทุนที่มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจวางแผนและควบคุม (Planning and 

Control) ซึ่งจะชวยใหผูบริหารสามารถดําเนินธุรกิจอยางมีแบบแผนและบรรลุเปาหมายตามความ

ตองการของธุรกิจนอกจากน้ีขอมูลทางบัญชีตนทุนยังชวยใหผูบริหารไดทราบถึงความผิดพลาดหรือ

จุดบกพรองในการดําเนินธุรกิจเพื่อหาทางกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อแกไขเหตุการณที่ไมพึงประสงคได

อยางทันทวงที เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหปญหาเพื่อตัดสินใจ (Decision Making) ในการ

ดําเนินธุรกิจผูบริหารมักประสบปญหาที่ตองทําการแกไขอยูตลอดเวลาทั้งปญหาในระยะสั้นและปญหา  

ที่จะสงผลกระทบในระยะยาว เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับการรับคําสั่งซื้อพิเศษการปดโรงงานช่ัวคราว

การเพิ่ม/ลดรายการผลิตการต้ังราคาสินคาการวิเคราะหกําไรการกําหนดกลยุทธในการประมูลงาน

เปนตน (อนุรักษ ทองสุโขวงษ, 2556 : 1 - 5) 

จากความสําคัญของขอมูลทางการบัญชี ประกอบกับปญหาการวาจางบุคลากรทางดาน 

การบัญชีที่มีคุณภาพมีความรูความสามารถ และภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหธุรกิจหลายแหง 

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งเปนธุรกิจสวนใหญของภูมิภาคน้ี พยายามที่จะลดตนทุน

การบริหาร การที่ธุรกิจเหลาน้ีจะจางพนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ซึ่งมีคาใชจายคอนขางสูง เพื่อจัดทํา

บัญชีของธุรกิจจึงนอยลง หน่ึงในกลยุทธที่ธุรกิจเลือก คือ การวาจางสํานักงานบัญชี ในการจัดทําบัญชี 

จึงถือเปนโอกาสของสํานักงานบัญชีในการที่จะพัฒนาคุณภาพของงาน เพื่อประโยชนทางการแขงขัน 

ซึ่งสํานักงานบัญชีสวนใหญจะใหบริการในดานตาง ๆ ไมแตกตางกันมากนัก และเปนสํานักงานขนาด
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เล็กถึงขนาดกลางมีการพัฒนาธุรกิจการบัญชี และการเติบโตของสํานักงานเปนไปอยางเช่ืองชา ทําให

ผูประกอบการหลายรายในจังหวัดสุราษฎรธานี หันไปใชบริการสํานักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดใกลเคียงอื่น ๆ ดังน้ันเมื่อสํานักงานบัญชีมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจในปจจุบันและ

อนาคต การใหบริการของสํานักงานบัญชีจึงตองตอบสนองตอความตองการของผูประกอบธุรกิจ          

ในขณะเดียวกันก็ตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงจะทําใหสํานักงานสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 

ซึ่งในปจจุบนัธุรกจิจะรักษาฐานลูกคาและเปนผูนําของธุรกิจน้ัน จะตองสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ซึ่งก็คือความสามารถของสํานักงานในการสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานประกอบดวยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การเพิ่มคุณภาพ การประดิษฐคิดคนสิ่งใหม เพื่อตอบสนองความตองการของผูประกอบ

ธุรกิจไดอยางถูกตอง ทันเวลา ประหยัดภาษีและลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรเรียกตรวจน้ันเอง 

(บิสซิเนสไทย, 2556) 

ธุรกิจสํานักงานบัญชีเปนธุรกิจที่มีอนาคตไกลและมีแนวโนมที่สดใส เพราะนอกจากกิจการ  

ที่เปนนิติบุคคลทุก ๆ แหงถูกกฎหมายบังคับใหตองมีหนาที่จัดทําบัญชีและเสียภาษีแลว ทิศทางของ

การจัดการยุคใหมยังใหความสําคัญในเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการ เพื่อนําเขาขอมูลทางบัญชีมา

วิเคราะหและพัฒนาธุรกิจประกอบกับกระแสของการจางบรกิารจากภายนอก (Outsourcing) ก็ทําให

ธุรกิจสํานักงานบัญชีย่ิงมีอนาคตที่กาวไกล ดวยเหตุน้ีสํานักงานบัญชีจึงมีบทบาทสําคัญในการ

ประสานงานระหวางผูประกอบการที่ตองจัดทําบัญชีเพื่อชําระภาษีอากรกับหนวยงานของภาครัฐที่มี

หนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากร ดังน้ันเพื่อใหการควบคุมกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กรมสรรพากรจึงไดออกประกาศ กําหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ

การขอใบอนุญาตใหกับสํานักงานบัญชี ซึ่งเรียกวา สํานักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent) เพื่อทําหนาที่

ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีในนามของผูเสียภาษีผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต

ของกรมสรรพากร ขอดีของสํานักงานบัญชีตัวแทนคือ เปนการสรางมูลคาเพิ่มการใหบริการเพื่อให       

ผูประกอบธุรกิจเกิดความพึงพอใจและเพิ่มทางเลือกในการใหบริการแกผูประกอบธุรกิจดวยบริการ       

ที่หลากหลาย อีกทั้งปจจุบันยังสามารถย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตทางเว็บไซต ของกรมสรรพากร เพื่อใหเกิดการประหยัดเวลาและลดข้ันตอนการทํางาน 

อีกทั้งยังทําใหไดรับคืนภาษีมูลคาเพิม่ไดรวดเรว็และกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร (ฉัตรชัย บึ้งยา, 

2552 : 1 - 2) 

จังหวัดสุราษฎรธานีต้ังอยูบริเวณพื้นที่ตอนกลางภาคใตของประเทศไทยเปนเมืองเกาแก

ต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรมีพื้นที่ขนาดใหญเปนอันดับ 6 ของประเทศ และมีประชากรหนาแนน

อันดับ 64 ของประเทศ มีความสําคัญทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

มากที่สุดเมืองหน่ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันจากสภาพภูมิศาสตรที่อุดมสมบูรณ

และชัยภูมิที่เหมาะสมสงผลใหสุราษฎรธานี มีความเจริญรุงเรืองสูงสุดแหงหน่ึงในภูมิภาคและบนเสนทาง
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แหงการพัฒนาสูความเจริญรุงเรืองมั่งค่ังดังกลาว จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดทองเที่ยวสําคัญ

อันดับตน ๆ ของประเทศอีกจังหวัดหน่ึงเพราะมีธรรมชาติอันสวยงามทั้งหมูเกาะตาง ๆ เชน เกาะสมุย 

เกาะพะงัน เกาะเตา เกาะนางยวน หมูเกาะอางทอง และมีพื้นที่ปาดิบช้ืนบนบกที่อุดมดวยพืชพรรณ

อันหลากหลาย สายนํ้ามากมาย และสัตวปานานาชนิด จังหวัดสุราษฎรธานียังมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ทุกรูปแบบครบครนั มีการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางรถ รถไฟ เรือ และเปนที่ต้ังของสนามบินถึง 2 แหง 

ที่ชวยเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยวไดเปนอยางดีจนปจจุบันไดกลายเปนเมืองศูนยกลาง 

การทองเที่ยวของชายฝงทะเลอาวไทยตอนใต ที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติหลั่งไหล  

ไปเย่ียมเยือนปละหลายลานคน ทางดานอุตสาหกรรมน้ัน สวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมที่ตอเน่ืองจาก

ผลผลิตทางเกษตรกรรม เชน อุตสาหกรรมปลาปน อาหารทะเลแชแข็ง อาหารทะเลกระปอง นํ้ามัน

ปาลมดิบ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับยางพารา ซึ่งในจังหวัดมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 

730 โรงงาน ซึ่งสวนใหญต้ังอยูในเขตอําเภอเมืองสุราษฎรธานีมากที่สุด นอกจากน้ี ยังมีการใหสัมปทาน

เหมืองแร โดยแรที่สําคัญในจังหวัด ไดแก ยิบซั่มโดโลไมตแอนไฮโครตหินปูนดินขาว และบอลเคลย

จากความหลากหลายของภาคการผลิตทั้งเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยวและบริการ และทรัพยากร 

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ โดยเฉพาะดานกสิกรรม มีมูลคามากเปนอันดับหน่ึงของประเทศ จากจุดแข็ง

หลายประการดังกลาวขางตน จึงเปนโอกาสในการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ซึ่งมีจํานวน 

ผูประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล โดยมีจํานวนบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวน

สามัญนิติบุคคล และผูจดทะเบียนพาณิชย จํานวน 10,226 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด            

สุราษฎรธานี, 2556) 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เปนอําเภอทีม่ีผูประกอบการนิติบุคคลที่จดทะเบียนตอ

พาณิชยจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 5,881 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสุราษฎรธานี, 2556) 

สวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ไมสามารถจางนักบัญชีใหเขามาทํางานดานบัญชีได 

เพราะตองมีคาใชจายที่คอนขางสูง นอกจากน้ีธุรกิจเหลาน้ีมีรายการบัญชีคอนขางนอยทําใหไมคุมกับ

การจางนักบัญชีเขามาทํางาน ในขณะเดียวกันผูประกอบการไมสามารถจัดทําบัญชีไดเอง เพราะการ

จัดทําบัญชีจําเปนตองใชความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ ทําใหการจัดทําบัญชีเปนเรื่องที่ยุงยากสําหรับ

ธุรกิจ จึงกอใหเกิดความตองการใชบริการจากสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีมากย่ิงข้ึน ทําใหเกิด       

มีสํานักงานบัญชีทั้งที่อยูในรูปแบบนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตาม

ปจจุบันในประเทศไทยมีสํานักงานบัญชีที่ผานการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตามขอกําหนดการ

รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ

รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2550 ซึ่งปจจุบันมีเพียง 73 รายที่ผานการรับรองคุณภาพ และ        

มีเพียง 2 รายในจังหวัดสุราษฎรธานีที่ไดรับการรับรอง เมื่อเทียบกับจํานวนสํานักงานบัญชีที่มีอยูใน
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จังหวัดสุราษฎรธานีแลวถือวาเปนสัดสวนที่นอยมาก ในขณะที่มีผูทําบัญชีในที่ข้ึนทะเบียนภายใน

จังหวัด 205 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสุราษฎรธานี, 2556)  

การสรางความจงรักภักดีที่ผูประกอบธุรกิจมีใหกับองคกรเปนหัวใจสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

ทั้งในปจจุบันและอนาคต ธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จมาจากจํานวนผูประกอบธุรกิจใหม  และ       

การรักษาฐานลูกคาใหเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ ลูกคาเปนเหตุผลเดียวที่ทําใหบริษัทสามารถสรางโรงงาน  

จางพนักงาน ผลิตสินคาหรือมีสวนรวมในทกุกจิกรรมทางธุรกิจ หากปราศจากลกูคาแลวก็คงไมสามารถ

ดําเนินธุรกิจตอไปไดการสรางและสงมอบคุณคาจากสินคาหรือบริการจากบริษัทสูลูกคาจึงเปนสิ่งสําคัญ

ที่ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจอยางตอเน่ือง จนกลายเปนความผูกพันกับช่ือสินคา และสงผลใหลูกคา

คนน้ันกลายมาเปนลูกคาประจําในที่สุด 

ความพึงพอใจของลูกคา เปนความรูสึกเชิงบวกในใจของลูกคาที่มีตอสินคาที่ซื้อ ความรูสึกน้ี

จะเกิดข้ึนหรือไมข้ึนอยูกับวาสินคาที่ซื้อมีคุณภาพใชงานตามที่คาดหวังไวหรือไม บรรยงคโตจินดา (2548 

: 24) กลาววาการวัดความพึงพอใจเปนเรื่องที่เปรียบเทียบไดกับความเขาใจทั่ว ๆ ไปซึ่งปกติจะวัดได

โดยการสอบถามจากบุคคลที่ตองการจะถามแนวทางวัดไดสองแนวทาง คือ วัดจากสภาพทั้งหมด       

ของแตละบุคคลกับวัดไดโดยแยกออกเปนองคประกอบ (ดุสิทธ จุยสุข, 2555 : 24) มาตรวัดความ       

พึงพอใจสามารถกระทําไดหลายวิธี โดยการใชแบบสอบถามการสัมภาษณ และการสังเกต (เปนเลิศ 

เสือเนียม, 2555 : 47) 

การรับรูคุณคาที่สงมอบใหลูกคา คือ การรับรูคุณคาที่มีตอสินคาความปรารถนาของผูบริโภค 

ที่มีตอสินคาและบริการที่บริษัทสรางและสงมอบเพื่อใหเกิดคุณคาสูงสุดแกผูบริโภค และผลิตภัณฑ

หรือบรกิารที่บริษัทนําเสนอตอลูกคาก็ควรประกอบข้ึนมาดวยคุณคาเหลาน้ี ไดแก คุณคาทางดานราคา

คุณภาพของสินคาหรือบริการความพรอมใชงานความหลากหลายความสามารถหลักความสามารถ

เสริมการบริการเครือขายความรวมมือตราสินคา (เปนเลิศ เสือเนียม, 2555 : 47-48) 

จรรยาบรรณมีความสําคัญเพราะเปนพื้นฐานแนวทางตอการปฏิบัติงานในอาชีพทุกอาชีพ 

ซึ่งจรรยาบรรณจะชวยควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในองคกรในแตละบทบาทหนาที่ ชวยใหการปฏิบัติ

หนาที่การทํางานเปนไปโดยถูกตอง รวมทั้งทําใหองคกรมีความสามัคคี และปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง

มีความสุขทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากน้ันจรรยาบรรณจะชวยใหการบริหารงาน         

ขององคกรเปนไปดวยคุณธรรม ไมมีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เชน จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

จรรยาบรรณวิชาชีพทนายความ จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย เปนตน เมื่อ

พิจารณาในระดับองคการหากวา องคการใดมีความใสใจและใหความสําคัญกับเรื่องของจรรยาบรรณ 

ก็จะย่ิงทําใหองคการน้ันไดรับความนาเช่ือถือ และเกิดภาพลักษณที่ดีไดรับความไววางใจจากผูบริโภค

และประชาชนมากข้ึนตามไปดวย จรรยาบรรณจึงเปนหลักความประพฤติเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ 

ใหมีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในแตละกลุมวิชาชีพซึ่งเรียกวาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ (Professional 
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Code of Ethics) เมื่อประพฤติแลวจะชวยรกัษาและสงเสริมเกียรติคุณช่ือเสยีงทั้งของวิชาชีพและฐานะ

ของสมาชิกทําใหไดรับความเช่ือถือและไววางใจจากสังคมดังน้ันการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณจึงมี

ความสําคัญมากเพราะวาจะเปนพื้นฐานในการชวยพัฒนาสังคมทั้งระบบใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึนและหากนําหลักจรรยาบรรณมาปฏิบัติในองคการตาง ๆ ก็จะย่ิงชวยใหองคการประสบ

ความสําเร็จที่ย่ังยืนประชาชนมีความผาสุกอันจะสงผลใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาตอไป 

(เบญจมาภรณ เทพปญญากิจ, 2555 : 1) 

ในปจจุบันผูประกอบการขนาดเล็ก - กลาง - ใหญ ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ไดใชบริการสํานักงานบัญชีที่อยูในกรุงเทพมหานครเปนสวนมาก เน่ืองจากมีจํานวนสํานักงานบัญชี        

ที่ไดรับการรับรองเปนจํานวนมาก ผูประกอบการสวนใหญใหความนาเช่ือถือสํานักงานที่ไดรับรอง

คุณภาพมากกวาสํานักงานที่มีช่ือเสียงในจังหวัดที่ยังไมไดรับการรับรองคุณภาพ (พิมล เพชรา, 2556) 

อีกทั้งปจจุบันไดมีการเปดสํานักงานพัฒนาธุรกิจและการคาเกาะสมุย ณ อําเภอเกาะสมุย จังหวัด        

สุราษฎรธานี เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการธุรกิจและประชาชนในการเดินทางมาติดตอ

ขอรับจดทะเบียนธุรกิจบริการหนังสือรับรองตาง ๆ ที่มีจํานวนเพิ่มมากข้ึน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา

จังหวัดสุราษฎรธานี, 2556) ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการรับรูคุณคา

จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีและความพึงพอใจของผูประกอบธุรกิจที่มีตอความจงรักภักดีตอ

สํานักงานบัญชีในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อนําผลการวิจัยไปประยุกตใชและปรับปรุง

พัฒนาการใหบริการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับความสามารถในการ

ประกอบการของสํานักงานบัญชีในทองถ่ิน ใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจผูรับบริการ ดาน

วิชาชีพบัญชีและสามารถปรับตัวใหทันตอสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง การรับรูคุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีตอความจงรักภักดีของ

ผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี” ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจยัดังน้ี  

 1.  เพื่อศึกษาระดับการรับรูคุณคาของสํานักงานบัญชีที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจ          

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2.  เพื่อศึกษาระดับจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีตามความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจ

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 3.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจ

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
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 4.  เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีตอสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจในอําเภอ

เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎรธานี 

 5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรบัรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกจิจรรยาบรรณ

ของสํานักงานบัญชีและความพึงพอใจในการใหบริการตอความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง การรับรูคุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีตอความจงรักภักดีของ

ผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานีผูวิจัยไดกําหนดความสําคัญของการวิจัย ดังน้ี 

 1.  ทราบระดับการรับรูคุณคาของสํานักงานบัญชีที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2.  ทราบระดับจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีตามความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจ

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 3.  ทราบระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจ

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 4.  ทราบระดับความจงรกัภักดีตอสาํนักงานบญัชีของผูประกอบธุรกจิในอําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 5.  ทราบความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจจรรยาบรรณ

ของสํานักงานบัญชีและความพึงพอใจในการใหบริการ ตอความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจ              

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง การรบัรูคุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีตอความจงรักภักดีของ

ผูประกอบธุรกจิในอําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธานีผูวิจยัไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูประกอบธุรกิจที่ใชบริการสํานักงานบัญชีในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชสูตรของ Cochran (อางถึงใน เยาวภา ไชยวัฒน, 2556 : 59) 

ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนได 0.05 จากการคํานวณ พบวา 

ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 120 ตัวอยาง 
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ขอบเขตดานตัวแปรในการวิจัย 

 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 

  1.1 การรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจ (X1) ซึ่งประกอบดวย การรับรู

คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาผูประกอบธุรกิจ ประกอบดวย การรับรูคุณคาดานผลิตภัณฑ การรับรู

คุณคาดานบริการ การรับรูคุณคาดานบคุลากร ดานภาพลักษณ และตนทุนรวมของผูประกอบธุรกิจ 

ประกอบดวย ราคา(ตนทุน)รูปตัวเงิน ตนทุนดานเวลา ตนทุนดานพลังงาน และตนทุนดานจิตวิทยา 

  1.2 จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี (X2) ประกอบดวย ความโปรงใส ความอิสระ 

ความเที่ยงธรรม มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความซื่อสัตย ความรูความสามารถในงาน และการรักษา

ความลับ 

  1.3 ความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักงานบญัชี (X3) ประกอบดวย การใหบรกิาร

อยางรวดเร็ว การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางเทาเทียมการใหบริการอยางกาวหนา 

การใหบริการอยางสุภาพ การใหบริการอยางตอเน่ือง และการใหบริการอยางสะดวก 

 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก  

  ความจงรักภักดีตอสํานักงานบัญชี (Y) ประกอบดวย ความจงรักภักดีในองคความรู

ความรูสึกจงรักภักดี ความซื่อสัตยในความจงรักภักดี และพฤติกรรมในความจงรักภักดี 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูคุณคาจรรยาบรรณ

ของสํานักงานบัญชีและความพึงพอใจที่มีตอความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดใชแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจของ ศิวฤทธ์ิ 

พงศกรรังศิลป (2555) จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีความพึงพอใจตอการใหบริการของชวลิต 

เหลารุงกาญจน (2553) และความจงรักภักดีตอตราสินคาของ Kuzgun (2012) จึงกําหนดเปนกรอบ

แนวคิดของการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1.1 
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 ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจ (X1) 

1. คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาผูประกอบธุรกิจ 

1.1 ดานผลิตภัณฑ 

1.2 ดานบริการ 

1.3 ดานบุคลากร 

1.4 ดานภาพลักษณ 

2. ตนทุนรวมของผูประกอบธุรกิจ 

2.1 ราคา(ตนทุน)รูปตัวเงิน 

2.2 ตนทุนดานเวลา 

2.3 ตนทุนดานพลังงาน 

2.4 ตนทุนดานจิตวิทยา 

จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี (X2) 

1. ความโปรงใส 

2. ความอิสระ 

3. ความเที่ยงธรรม 

4. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

5. ความซ่ือสัตย 

6. ความรูความสามารถในงาน 

7. การรักษาความลับ 

ความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักงานบัญชี (X3) 

1. การใหบริการอยางรวดเร็ว 

2. การใหบริการอยางเพียงพอ 

3. การใหบริการอยางเทาเทียม 

4. การใหบริการอยางกาวหนา 

5. การใหบริการอยางสุภาพ 

6. การใหบริการอยางตอเน่ือง 

7. การใหบริการอยางสะดวก 

ความจงรักภักดีตอสํานักงานบัญชี (Y) 

1. ความจงรักภักดีในองคความรู 

2. ความรูสึกจงรักภักดี 

3. ความซ่ือสัตยในความจงรักภักดี  

4. พฤติกรรมในความจงรักภักดี 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง การรับรูคุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีตอความจงรักภักดีของ

ผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

การรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณของสาํนักงานบญัชี และความพึงพอใจ

ตอการใหบริการของสํานักงานบัญชี มีผลตอความจงรักภักดี ของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 สมการ  Y = a + bx1 + cx2 + dx3 

 โดยที่ Y = -1.24 + 0.81X1 + 0.32X2 + 0.15X3 

   a = คาคงที ่

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

การรับรูคุณคาท่ีสงมอบใหผูประกอบธุรกิจ หมายถึง การรับรูความรูสึกนึกคิดของบุคคล 

การรับรูลักษณะบุคคล การรับรูภาพพจนของกลุมบุคคล และการรับรูปรากฏการณทางสังคม การรับรู

คุณคาตราสินคา คือ การรับรูคุณคาทางธุรกิจและความความหวัง ๆ ที่ผูบริโภคมีตอองคกร สินคา 

และบริการ รวมถึงประสบการณจากการสื่อสารและการรับรูจากตราสินคา 

การรับรูคุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาผูประกอบธุรกิจ หมายถึง การรับรูคุณคารวมดาน

ผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร และดานภาพลักษณที่ผูประกอบธุรกิจไดรับ 

ตนทุนรวมของผูประกอบธุรกิจ หมายถึง คาใชจายในรูปตัวเงิน ตนทุนดานเวลา ตนทุน

ดานพลังงาน และตนทุนดานจิตวิทยา 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญช ีหมายถึง เดิมตามพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505 ใชคําวา 

มรรยาทและมรรยาทในวิชาชีพบัญชีประกอบดวย ความซื่อสัตย ความเที่ยงธรรม ความรูความสามารถ

ทางวิชาชีพ และความระมัดระวังรอบคอบการปฏิบัติตนเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ ความโปรงใส 

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

ความโปรงใส หมายถึง ภาพลักษณที่แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบตาง ๆ 

และมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว และไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ 

ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได 

ความเปนอิสระ หมายถึง การปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทําใหเกิด

ความสงสัยในความเปนกลางหรือความเที่ยงธรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ความเปนอิสระน้ีจะตอง

เปนที่ประจักษเพื่อใหผลงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนที่เช่ือถือได 
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ความเท่ียงธรรม หมายถึง การใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ โดยปราศจากความ

ลําเอียงอคติความขัดแยงทางผลประโยชน และอิทธิพลของบุคคลอื่น 

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน หมายถึง หลักการมาตรฐานและแนวปฏิบัติของวิชาชีพบัญชี 

ความซื่อสัตย หมายถึง การประพฤติอยางตรงไปตรงมาจริงใจซื่อตรงตอวิชาชีพไมคดโกง 

ไมหลอกลวงปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เปนจริงและเช่ือถือได ไมอางหรือยินยอมใหบุคคลอื่นอางวาได

ปฏิบัติงานถาไมไดปฏิบัติงานจริง 

ความรูความสามารถในงาน หมายถึง การใชความรูความสามารถความชํานาญในการ

ปฏิบัติวิชาชีพบัญชีดวยความเอาใจใสอยางเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความ

ระมัดระวังรอบคอบ เพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั่นใจไดวา            

มีผลงานทางวิชาชีพที่อยูบนพื้นฐานของกฎเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติงานและวิชาการที่เกี่ยวของ 

การรักษาความลับ หมายถึง การไมนําขอมูลใด ๆ ที่โดยปกติองคกรไมไดเปดเผยตอ

สาธารณชนไปเปดเผยหรือใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น เวนแตในกรณีที่เปนการเปดเผยตาม

สิทธิหรือหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายหรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกเชิงบวกในใจของลูกคาที่มีตอสินคาที่ซื้อ ความรูสึกน้ีจะ

เกิดข้ึนหรือไมข้ึนอยูกับวาสินคาที่ซื้อมีคุณภาพใชงานตามที่คาดหวังไวหรือไม ความพึงพอใจของลูกคา

ที่มีผลตอการซื้อในอนาคต ลูกคาที่พึงพอใจจะกลับมาซื้ออีกและบอกเลาประสบการณที่ดีน้ันแกผูอื่น 

สวนลูกคาที่ไมพึงพอใจจะไมซื้อสินคาน้ันอีกเลยและอาจนําไปบอกใหผูอื่นไมซื้อสินคาน้ันดวย 

ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชี หมายถึง การใหบริการอยางรวดเร็ว 

การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางเทาเทียมการใหบริการอยางกาวหนา การใหบริการ

อยางสุภาพ การใหบริการอยางตอเน่ือง การใหบริการอยางสะดวกของสํานักงานบัญชี 

ความจงรักภักดี หมายถึง การสรางความจงรักภักดีในตราสินคาโดยเกิดจากความผูกพัน

และพฤติกรรมของลูกคา ประกอบดวย ความจงรักภักดีในองคความรูของตัวสินคา ความซื่อสัตย          

ในความจงรักภักดีและพฤติกรรมในความจงรักภักดี 

ความจงรักภักดีในองคความรู หมายถึง ตัวสินคาสามารถที่จะทําใหผูบริโภคมีความมั่นใจ

วาจะไดรับคุณภาพและการบริการที่ดีกวาเมื่อเทียบกับสินคาอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน และไมมีสินคา 

อื่นใดในประเภทเดียวกันที่จะมีประสิทธิภาพดีกวาสินคาน้ี อีกทั้งผูบริโภคยังเช่ือมั่นวาสินคาชนิดน้ี         

จะใหประโยชนมากกวาสินคาอื่นที่อยูในประเภทเดียวกันอีกดวย 

ความรูสึกจงรักภักดี หมายถึง ผูบริโภคมีความชอบที่จะใชสินคาน้ีและรูสึกดีเมื่อไดใชสินคา 

และย่ิงชอบสินคาน้ีมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาอื่นในประเภทเดียวกัน 

ความซื่อสัตยในความจงรักภักดี หมายถึง เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดอื่นที่มีราคา            

ถูกกวาลูกคาก็ยังชอบที่จะใชสินคาเดิมและก็ยังยืนยันวาถึงอยางไรก็ตามก็จะใชสินคาชนิดน้ี และ
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พิจารณาอยางถ่ีถวนแลววาสินคาชนิดน้ีจะเปนสินคาชนิดแรกที่จะเลือกหยิบเปนชนิดแรก เมื่อ

เปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกัน 

พฤติกรรมในความจงรักภักดี หมายถึง ผูบริโภคเสียคาใชจายกับสินคาชนิดหน่ึงเปนจาํนวน

มากเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาที่เปนชนิดเดียวกัน และมีความถ่ีในการซื้อสินคาชนิดน้ีเปนอยางมาก

และใชสินคาชนิดน้ีบอยครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาอื่นในชนิดเดียวกัน 

สํานักงานบัญชี หมายถึง สํานักงานที่มีการใหบริการดานการทําบัญชี ไมวาจะจัดต้ังในรูป

ของนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  

ผูประกอบธุรกิจ หมายถึง บุคคลที่จัดต้ังธุรกิจใหม โดยเผชิญกับความเสีย่งและความไมแนนอน

ทางธุรกิจ เพื่อแสวงหาผลกําไรและความเติบโต มุงหาความตองการของตลาดเพื่อสนองความตองการ 

ในทางเศรษฐศาสตร ผูประกอบการคือ ผูรวบรวมปจจัยการผลิต ไดแก ที่ดิน แรงงาน และทุน มาผลิต

เปนสินคาและบริการ ผูประกอบการอาจจะเปนหนวยงาน บริษัท หางราน หรือเอกชนเพียงคนเดียวก็ได 

ทั้งน้ีผูประกอบการตองยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการผลติ และบริหารจัดการในกระบวนการ

ผลิต ผลตอบแทนที่ได คือ กําไรหรือขาดทุน 

 

 


