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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี 

ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

A Feasibility Study on the Investment in an Accounting and Auditing Firm in 

 Mueang Samut Sakhon District  

นฤมล เลิศสถิตย์พงษ์*และนฤมล กิมภากรณ์**  

บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด ทางด้านเทคนิคและการ

จัดการ และทางด้านการเงินของการลงทุนในโครงการว่าผลตอบแทนของโครงการคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่  ซึ่ง

เครื่องมือหลักท่ีใชใ้นการเก็บตัวอยา่ง ได้แก่ แบบสอบถามจากผู้ประกอบการจดทะเบียนในรูปบริษัทและห้างหุน้ส่วนจ ากัด

ในอ าเภอเมืองสมุทรสาครจ านวน 370 ราย และจากผู้บริหารส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีในอ าเภอเมือง

สมุทรสาครจ านวน 11 ราย และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีในอ าเภอเมือง

สมุทรสาครจ านวน 2 ราย ข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์ภายใต้ข้อสมมติฐานการยอมรับโครงการท่ีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ า

ร้อยละ 8 จากการศึกษาพบวา่ ทางด้านการตลาด มีความตอ้งการในบริการและจ านวนลูกค้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมท้ัง

เป็นบริการท่ีไม่มบีริการอื่นใดมาทดแทนได้ ซึ่งแม้ว่าจะมีจ านวนผู้ให้บริการจ านวน  11 รายอยู่ก่อนแล้ว แต่หากพิจารณา

ในดา้นปริมาณความต้องการในบริการยังคงมีเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  ดังนัน้จึงเป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีจะเข้ามา

ในธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีจะน ามาใช้ คือ การมีบริการท่ีหลากหลายด้วยนวัตกรรมในการบริการ เพื่อให้เกิดการ

แนะน าบอกต่อไปยังลูกค้ารายใหม่ ทางด้านเทคนิคและการจัดการ ส าหรับธุรกิจประเภทนี้ ความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ของผู้ปฏบัิตงิานเป็นเร่ืองส าคัญ ดังนัน้ส านักงานจะให้ความส าคัญในการบริหารงานด้านบุคลากร โดยมีการ

ดูแลและฝึกอบรมพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพและสร้างความพอใจในงานให้เกิดกับพนักงานเพื่อท่ีจะเต็มใจท างานให้กับ

ส านักงานในระยะยาว ทางดา้นการเงิน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่ตอ้งมีการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีซับซ้อน ดังนั้นจึงใช้เงินลงทุน

เร่ิมแรกเพียง 1,110,000 บาท และมีระยะเวลาโครงการ 10 ป ีซึ่งพบวา่มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 13 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

ท่ีได้จากการใช้อัตราคิดลดท่ีร้อยละ 8 มีจ านวนเป็นบวก 1,862,862 บาท ดัชนีก าไรเท่ากับ 1.68 เท่า และอัตรา

ผลตอบแทนของโครงการอยู่ท่ีร้อยละ 43.76  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจส านักงานบัญชีและ

ตรวจสอบบัญชใีนอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  

 

                                                           
*
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ABSTRACT  

 The Objective of this independent study is to study the feasibility of marketing, technique and management, 

and finance in the project whether the return on investment is worthwhile or not. The primary tools are used for 

collecting samples are questionnaire from 370 registered entrepreneurs who ran business in forms of Company 

Limited and Limited Partnership in Mueang Samut Sakhon District and 11 accounting and auditing firm’s executives, 

and 2 of which are in-depth interviews. The data is analyzed under the assumption that the project has minimum 

acceptable rate of return at 8%. The study found that in the marketing, there are demands in the services and 

continuously customer increment. Also, the service cannot be substitute with any other services. The number of 

providers is 11 companies however considering the demand still continues to increase. Thus, this is an opportunity for 

a new entrepreneur who comes in this business. The marketing strategy is having variety of services through service 

innovation in order to create word of mount to persuade new customers. In the technique and management, 

knowledge, competency, and experience of executants are important thing so the project concentrates on human 

resource management.   There are taking care of staffs and staff training to build quality and job satisfaction to 

employees for being willing to work for the office for a long time. In the finance, because this business does not have 

to invest in complex assets, the initial investment only is Baht 1,110,000 and the project life time of 10 years. The 

outcome is 2 years and 13 days for the payback period. The net present value of the 8% discount rate is Baht 

1,862,862. Profitability index is 1.68 times and internal rate of return is 43.76%. Therefore, the conclusion that 

there is a feasibility of investing in an accounting and auditing firm in Mueang Samut Sakhon District.          

บทน า  

การด าเนนิธุรกิจในปัจจุบันเร่ิมมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตท่ีผ่านมา ส่งผลให้ทิศทางของผู้บริหาร

ยุคใหม่จ าเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งข้อมูลทางการบัญชีท่ีถูกต้องและ  

ทันเหตุการณ์เป็นข้อมูลหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจ วางแผน รวมท้ังแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง

ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ ความซับซ้อนของธุรกิจในปัจจุบันท าให้ไม่เพียงแต่ผู้บริหารหรือคนในองค์กร  

ท่ีต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีเท่านั้น ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรก็มีความต้องการข้อมูลทางบัญชีด้วยเช่นกัน ดังนั้น จะ

เห็นได้ว่าธุรกิจส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีเป็นองค์กรทางวิชาชีพบัญชีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

นอกเหนือไปจากการจัดท าบัญชีเพื่อส่งหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ตามกฎหมาย เนื่องจากบัญชีเป็นวิธีการสื่อสารอย่างหนึ่ง

ระหว่างผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรท่ีท าให้ทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ

องคก์รในปัจจุบันและอนาคต 

ตามพระราชบัญญัติการบัญช ีพ.ศ. 2543 มาตรา 9 ก าหนดให้นิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท า

บัญชีโดยต้องจัดให้มีการท าบัญชีนับตั้งแต่วันท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล ท าให้ผู้ประกอบการแต่ละรายจ าเป็นจะต้องมีผู้ท า

บัญชแีละผู้ตรวจสอบบัญชีของนิติบุคคลเอง ซึ่งอาจเลือกใช้บริการงานบัญชีจากบุคคลภายนอกองค์กรหรือจ้างพนักงาน
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ท าบัญชีเป็นพนักงานประจ าของนิติบุคคล และใช้บริการสอบบัญชีจากบุคคลภายนอก จะเห็นได้ว่าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

ผู้ประกอบการของนิติบุคคลต่างๆ มีความจ าเป็นต้องใช้บริการจากส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี เนื่องจากเป็น

ข้อบังคับท่ีสภาวิชาชพีบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ ์ก าหนดไว้ไม่ให้ผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรืออยู่

ในองค์กรเดียวกัน เพ่ือความเป็นอิสระทางวชิาชีพ (สภาวิชาชพีบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556: ออนไลน์) 

ในปี 2554 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (Gross Provincial Product  - GPP) 

เป็นอันดับท่ี 3 ของภาคกลาง คิดเป็นจ านวน 315,381 ล้านบาท และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดต่อจ านวน

ประชากรหน่ึงคน (GPP per Capita) เป็นอันดับท่ี 1 ของภาคกลาง คิดเป็นจ านวน 541,155 บาท (ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556: ออนไลน์) นอกจากนี้ยังเป็นท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง  

ซึ่งโรงงานเหลา่นีจ้ าเป็นท่ีจะต้องมกีารจัดท าบัญชีและตรวจสอบบัญชี 

จากสถิตดิังกล่าวข้างต้น พบว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีดี และจากข้อมูลของกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า ในปี 2555 จังหวัดสมุทรสาครมีจ านวนนติบุิคคลคงอยูจ่ านวน 9,285 ราย โดยแบ่งเป็น อ าเภอกระทุ่ม

แบน มีจ านวน 3,637 ราย อ าเภอบ้านแพ้ว มีจ านวน 263 ราย และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีจ านวน 5,385 ราย โดยนิติ

บุคคลคงอยูใ่นอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร ส่วนใหญ่อยู่ในรูปบริษัทจ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 5 ,365 ราย หรือคิด

เป็นร้อยละ 99.63 ของนิติบุคคลท้ังหมดในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กระทรวงพาณิชย์, 2556: 

ออนไลน์) และจากการสัมภาษณ์คุณลออพรรณ รุ่งเรือง นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 

จังหวัดสมุทรสาคร ระบุว่า มีส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จ านวน 11 ราย นอกจากนี้ใน

อ าเภอเมืองสมุทรสาครยังมีแนวโน้มของจ านวนบริษัทจ ากัดท่ีจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น โดยปี 2555 และ 2554 มีบริษัทจ ากัด

จัดตั้งใหมจ่ านวน 403 ราย  และ 370 ราย ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 33 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 8.92 (กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า, กระทรวงพาณชิย์, 2556: ออนไลน์)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจส านักงานบัญชีและ

ตรวจสอบบัญชใีนอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการลงทุนได้รับผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากับเงินท่ีลงทุนไป 

ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการศกึษาคร้ังน้ีคือ 

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจส านักงานสอบบัญชีและตรวจสอบบัญชีในอ าเภอเมือง

สมุทรสาคร        

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดของชัยยศ สันติวงษ์ (2539) ซึ่งประกอบด้วย 3 

องคป์ระกอบหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์ด้านตลาด (Market  Analysis) การวิเคราะห์ด้านเทคนิคและการจัดการ (Technical 

and Management Analysis) และการวิเคราะห์ด้านการเงิน (Financial Analysis)  โดยการวิเคราะห์ในแต่ละด้านผู้ศึกษา

จ าเป็นต้องใช้แนวคิดและทฤษฏีอื่นๆประกอบการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ทางด้านการตลาด ผู้ศึกษาใช้แนวคิดการ

วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดของเรนัส เสริมบุญสร้าง (2555)  ในการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 

(Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนเป็นกรอบก าหนดกลยุทธ์ทาง
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การตลาด และน าแนวคดิการก าหนดกลยุทธ์การตลาดของ Kotlerและ Keller  ท่ีเอก บุญเจือ (2555) ได้อธิบายไว้เกี่ยวกับ

การตลาดเป้าหมายประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ประการ ได้แก่ การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) การเลือก

ตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) และการก าหนดต าแหนง่ในตลาด (Market Positioning) จากนั้นผู้ศึกษาน าส่วนประสม

การตลาดบริการ (The Services Marketing Mix) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีนักการตลาดใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์การตลาดส าหรับ

ธุรกิจบริการตามแนวคดิของ Kotler, P. และ Payne, A. ซึ่ง ชัยสมพล ชาวประเสริฐ(2553) ได้กลา่วไวว้า่มีองค์ประกอบอยู่ 

7 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

บุคลากรท่ีให้บริการ (People) กระบวนการให้บริการ (Process) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)  

การวิเคราะห์ด้านเทคนิคและการจัดการ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดการออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organization Structure 

Design)ของสาคร สุขศรีวงศ์ (2554) เพื่อก าหนดโครงสร้างองค์กรของโครงการ การวิเคราะห์ทางด้านการเงินผู้ศึกษา

วเิคราะห์ตามทฤษฎีของ Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield and Bradford D. Jordan (2008) ซึ่งมีวธีิการประเมิน

โครงการลงทุน 4 วิธี ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ดัชนีก าไร 

(Profitability Index) และอัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุน (Internal Rate of Return)  

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา  

เนื้อหาในการศึกษาครัง้นี้ประกอบด้วย การศึกษาในดา้นการตลาด ด้านเทคนิคและการจัดการ และด้านการเงิน 

โดยพิจารณาในมุมมองของท้ังผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชใีนอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร        

2. ขั้นตอนการศึกษา 

จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวไวข้้างตน้ ท าให้ผู้ศึกษาได้พัฒนาแบบสอบถาม 2 ชุด และค าถามในการ

สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิคและการ

จัดการ และด้านการเงิน  โดยข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Analysis) เพื่อน ามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการ และการเงิน และหาผลตอบแทนรวมถึงความ

นา่สนใจในการลงทุนธุรกิจส านักงานบัญชแีละตรวจสอบบัญช ี

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิคและการจัดการ และด้าน

การเงิน  โดยแต่ละด้านจะมีกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง

สมุทรสาครท่ีได้จากการสัมภาษณค์ุณละออพรรณ รุง่เรือง นักวิชาการพาณิชยช์ านาญการ ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 

จังหวัดสมุทรสาคร (2556) ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 จ านวน 11 ราย โดยจะศึกษาจากประชากรท้ังหมด และกลุ่ ม

ผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ในรูปของบริษัทจ ากัดและ  

ห้างหุน้สว่นจ ากัด ท่ีมีสถานประกอบการในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร (2556) จ านวน 5,365 ราย ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้
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จะใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 370 ราย จากจ านวนประชากรท้ังหมด โดยใช้ตารางของ Saunders และคณะ (2000) ท่ีระดับ

ความเชื่อม่ัน 95%   

4. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล   

การศึกษาคร้ังนี้จะเก็บรวมรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิคและการจัดการ  

และด้านการเงิน โดยด้านการตลาดและด้านเทคนิคและการจัดการ จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้

ให้บริการส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีจ านวน 2 ราย และการแจกแบบสอบถามกับผู้ให้บริการส านักงานบัญชีและ

ตรวจสอบบัญขีและผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจของบริษัทจ ากัดและห้างหุ้นส่วนจ ากัดท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ชุด ชุดท่ี 1 ส าหรับผู้ให้บริการส านักงาน

บัญชแีละตรวจสอบบัญขี  โดยขอ้ค าถามใชร้ะดับคะแนนแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (1 = มีความถี่น้อยท่ีสุด 

จนถึง 5 = มคีวามถี่มากที่สุด ) โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ จ านวนลูกค้าในปีแรกท่ีเร่ิมกิจการ และจ านวนลูกค้าในปัจจุบัน  ส่วนท่ี 2 รูปแบบการให้บริการใน

ปัจจุบันดา้นการตลาด ส่วนท่ี 3 ระดับความถี่ของปัญหาท่ีส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีประสบอยู่ในปัจจุบัน ส่วนท่ี 

4 ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อธุรกิจส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี ชุดท่ี 2 ส าหรับผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจของบริษัท

จ ากัดและห้างหุ้นส่วนจ ากัด โดยขอ้ค าถามแบง่เป็น 2 กลุ่ม ใช้ระดับคะแนนแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (1 = 

มีความถี่น้อยท่ีสุด จนถึง 5 = มีความถี่มากท่ีสุด และ 1 = มีความส าคัญน้อยท่ีสุด จนถึง 5 = มีความส าคัญมากท่ีสุด) 

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ต าแหนง่ ระดับการศึกษา รูปแบบการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการด าเนินงาน ขนาด

หรือรายได้เฉลี่ยต่อปีของกิจการ ส่วนท่ี 2 ระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการเลือก

ส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี ส่วนท่ี 3 ระดับความถี่ของปัญหาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการงานบัญชีจาก

ภายนอกองค์กรประสบจากการใชบ้ริการส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อธุรกิจส านักงาน

บัญชีและตรวจสอบบัญชี ส าหรับด้านการเงิน จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้บริการส านักงานบัญชี

และตรวจสอบบัญชีจ านวน 2 ราย และการแจกแบบสอบถามกับผู้ให้บริการส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญขีและ

ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจของบริษัทจ ากัดและห้างหุ้นส่วนจ ากัดท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าจังหวัดสมุทรสาครเหมือนกันกับด้านการตลาดและด้านเทคนิคและการจัดการ แต่เพิ่มเก็บข้อมูลแนวโน้มความ

เป็นไปได้ของการเติบโตของรายได้และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการจากงบการเงินของส านักงานบัญชี

และตรวจสอบบัญชใีนอ าเภอเมอืงสมุทรสาครจ านวน 2 ราย  

ผลการศึกษา  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจะแบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิคและการจัดการ และด้านการเงิน  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 

จากสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลกับส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร 5 ปี (2553-2556)  

มผีู้ประกอบการจดทะเบียนบริษัทจ ากัดใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีโดยเฉลี่ยเป็นจ านวน 409 รายต่อปี และในมีส านักงานบัญชี
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และตรวจสอบบัญชีในอ าเภอเมืองสมุทรสาครจ านวน 11 ราย เมื่อเทียบอัตราส่วนโดยเฉลี่ยต่อปีต่อส านักงานบัญชีจะ

เท่ากับ 37 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการยังมโีอกาสในการประกอบธุรกิจได้  

จากผลส ารวจโดยใช้แบบสอบถามมีผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเปลี่ยนมาใช้

บริการส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีท่ีให้บริการดีกว่าจ านวน 54 ราย โดยผู้ศึกษาจะน าข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ถึง

ความตอ้งการของกลุ่มลูกค้า ส าหรับการพยากรณ์อัตราค่าบริการจัดท าบัญชีต่อเดือนโดยเฉลี่ยประมาณโดยการอ้างอิง

ของแบบสอบถาม ซึ่งพบวา่ผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลส่วนใหญ่ช าระค่าบริการต่อเดือนเหมาะท่ีสุด คือ มากกว่า 

4,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.33 และผู้บริหารส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีส่วนใหญ่คิดว่าค่าบริการจัดท าบัญชีท่ี

เหมาะสมท่ีสุดโดยเฉลี่ยตอ่เดอืนตอ่รายมากกว่า 4,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.55 เช่นเดียวกัน โดยบริการท่ีมากท่ีสุด 2 

อันดับแรก คือ การจัดท าบัญชีและงบการเงิน และการจัดท าภาษยีื่นสรรพากร ตามล าดับ ดังนั้นโครงการจะคิดค่าบริการ

จัดท าบัญชจีากลูกค้าโดยเฉลี่ยตอ่เดอืนจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี 2 บริษัท 

คือ 5,500 บาท โดยแบ่งเป็นค่าบริการจากการจัดท าบัญชีและงบการเงินร้อยละ 50 ค่าบริการจัดท าภาษียื่นสรรพากร  

ร้อยละ 40 ค่าบริการจดทะเบียนนิติบุคคลร้อยละ 5 และค่าบริการอื่นๆ เช่น การเป็นท่ีปรึกษาทางบัญชีและภาษี  

งบกระแสเงินสด การวางระบบบัญชี การน าส่งประกันสังคม หรือบริการอื่นนอกเหนือจากท่ีกล่าวมารวมกันอีกร้อยละ 5 

สามารถสรุปรายละเอยีดได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 รายละเอยีดรายได้ค่าบริการจัดท าบัญชีต่อเดอืนโดยเฉลี่ย 

ประเภทบริการ ร้อยละรายได ้ ค่าบริการเฉลี่ย(บาท) 

จัดท าบัญชแีละงบการเงิน 50 2,750 

จัดท าภาษยีื่นสรรพากร 40 2,200 

จดทะเบียนนิติบุคคล 5 275 

บริการอ่ืนๆ 5 275 

รวม 100 5,500 

 

 การพยากรณ์อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีต่อปีโดยเฉลี่ยประมาณโดยการอ้างอิงผลของแบบสอบถาม พบว่า

ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลช าระค่าบริการต่อปี คือ 10,000 -  20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.41 และ 

พบว่าผู้บริหารส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีส่วนใหญ่คิดว่าบริการตรวจสอบบัญชีโดยเฉลี่ยต่อปีต่อราย 10,000 – 

20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.64 เช่นเดียวกัน ดังนั้นโครงการจึงคิดค่าบริการตรวจสอบบัญชีโดยเฉลี่ยต่อปีจากผล

สัมภาษณเ์ชงิลึกของผู้บริหารส านักงานบัญชแีละตรวจสอบบัญช ี2 บริษัท คือ 15,000 บาท 

 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ของโครงการ ผู้ศึกษาน าผลท่ีได้จากแบบสอบถามผู้ประกอบการจด

ทะเบียนมาใช้ในการวเิคราะห์ ซึ่งพบวา่นิติบุคคลของผู้ประกอบการมีเงินทุนจดทะเบียนต่ ากว่า 5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

67.29 และจากสถิติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า จ านวนผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนบริษัท

จ ากัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉลี่ย 409 ราย และจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ประกอบการเลือกใช้ส านักงานบัญชีและ

ตรวจสอบบัญชีเนื่องจากส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีมีความช านาญงานท่ีมากกว่า เข้า ใจกฎระเบียบกฎหมายท่ี
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ดีกว่า และผู้ประกอบการต้องการความถูกต้องแม่นย าของงานบัญชี มากท่ีสุด 3 ล าดับแรก ดังนั้น ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

หลักของโครงการ คือ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือบริษัทจ ากัดท่ีมีทุนจดทะเบียนต่ ากว่า 5 ล้านบาท ท่ีเลือก

ส านักงานบัญชแีละตรวจสอบบัญชจีากการพจิารณาเห็นความส าคัญในคุณภาพของงาน  

 จากผลของแบบสอบถามผู้ประกอบการจดทะเบียน พบว่า ปัญหาจากการใช้บริการส านักงานบัญชีและ

ตรวจสอบบัญชีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามประสบมากท่ีสุด คือ ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์การให้บริการ ไม่ค่อยมีการให้บริการ

ใหม่ๆ เอกสารไม่ค่อยเรียบร้อย มักมีปัญหากับสรรพากรบ่อย และคิดค่าบริการแพงเกินไป ประกอบกับผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญในเร่ืองการตอบสนองและแก้ไขปัญหาในการให้บริการ การให้บริการท่ีปรึกษาทางภาษีอากร 

งบการเงินมีความถูกต้องสามารถน าเสนอต่อหน่วยงานอื่นๆ ดังนั้นโครงการจึงก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 

ของโครงการดังนี ้
 

ภาพที่ 1 ต าแหนง่ผลิตภัณฑใ์นตลาด 

 
 

 จากข้อมูลท่ีวิเคราะห์ทางการตลาดท่ีกล่าวมาแล้ว ประกอบกับผลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ท าให้

โครงการก าหนดนโยบายสว่นประสมการตลาดบริการได้ดังต่อไปนี้ 

- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) จากแบบสอบถามผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญในเร่ือง การตอบสนองและแก้ไขปัญหาในการให้บริการ การให้บริการท่ีปรึกษาทางภาษอีากร 

งบการเงินมคีวามถูกต้องสามารถน าเสนอตอ่หน่วยงานอ่ืนๆได้  ดังนั้น โครงการจะเนน้การตอบสนองและช่วยแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับเร่ืองบัญชี ภาษีและการเงินให้กับลูกค้า มีการวางแผนภาษีเพื่อช่วยลูกค้าประหยัดภาษีและลดปัญหากับ

กรมสรรพากร รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์การท างานท่ีเป็นระบบและจัดให้มีพนักงานดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดย

โครงการจะมีบริการท่ีเน้นความเชี่ยวชาญทางภาษีอากร และสร้างความแตกต่างโดยการให้บริการตอบสนองและแก้ไข

ปัญหาด้วยนวัตกรรมท่ีเหนือกว่าคู่แข่งอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการเป็นส านักงานตัวแทนของหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าและสภาวชิาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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- ด้านราคา (Price) จากแบบสอบถามผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นว่าค่าบริการท าบัญชีท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 3,001 – 4,500 บาท และค่าบริการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 

10,000-20,000 บาท ตามล าดับ และพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญช ี  

คิดค่าบริการตามปริมาณเอกสารมากท่ีสุด ดังนั้นโครงการจะคิดค่าบริการโดยค านึงถึงปริมาณเอกสารของลูกค้าและใน

ขณะเดียวกันก็จะไม่ท าการแข่งขันโดยการลดราคาให้ต่ ากว่าคู่แข่ง แต่จะเน้นการบริการท่ีหลากหลายด้วยนวัตกรรมใน

เร่ืองของรูปแบบการให้บริการและคุณภาพจากความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) จากแบบสอบถามผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล  

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะไปใช้บริการมากท่ีสุดคือ ตั้งอยู่ใกล้สถานประกอบการ

ของลูกค้า ดังนั้น โครงการจึงตัดสินใจตั้งส านักงานอยู่บริเวณใจกลางของอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งเป็นสถานท่ี ท่ีลูกค้า

สามารถพบเห็นได้ง่าย การเดินทางติดต่อสะดวกเป็นหลัก และด้านหน้าของส านักงานบริเวณริมถนนสามารถจอดรถได้

อย่างเพยีงพอ ในขณะเดียวกันก็มกีารไปให้บริการถึงสถานประกอบการของลูกค้าด้วย นอกจากนี้ทางโครงการ จะจัดท า

เว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชีและเร่ืองต่างๆท่ีส าคัญและมีการระบุท่ีตั้ง เบอร์โทรศัพท์ และ Email ในการติดต่อกับ

ส านักงานเอาไว้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับลูกค้าได้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลูกค้าของส านักงานจะได้รับรหัสเพื่อเข้ามาดู

ข้อมูลทางบัญชีของบริษัทตนได้ตลอดเวลาเพื่อเป็นประโยชนใ์นการวางแผนงานของลูกค้าเอง 

- ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) จากแบบสอบถามผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อค าแนะน าจากผู้อื่นท่ีเคยใช้บริการ มีบริการตรวจเยี่ยมลูกค้าและให้ค าปรึกษา  

ทุกเดือน มีบริการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านบัญชีและภาษี ดังนั้นโครงการจึงมีการแจกของท่ีระลึกโดยมีตรา

ส านักงานให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมายในโอกาสพิเศษ ส าหรับลูกค้าท่ีมาติดต่อกับส านักงานโครงการจะมี

พนักงานท่ีมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและกระตือรือร้นในการท างานมาต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า รวมถึง

โครงการจะสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทเข้าอบรมหรือเป็นวทิยากรในการสัมมนาต่างๆ นอกจากนี้โครงการ

ยังเห็นว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางหนึ่งท่ีท าให้ผู้ประกอบการและบุคคลท่ัวไปรู้จักส านักงานและมีโอกาส

เลือกใช้บริการจากส านักงานมากขึ้น เนื่องจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการ

ประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับ/จดหมายในระดับปานกลาง โครงการจึงเลือกใช้วิธีฝากแผ่นพับของส านักงานไว้กับสถานท่ี

ราชการ เช่น สรรพากร ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์

ส านักงานโครงการอีกวธีิหน่ึง 

- ด้านบุคลากร (People) จากแบบสอบถามผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อพนักงานรักษาความลับของลูกค้าเป็นอยา่งดี พนักงานและทีมงานมีความรู้ความสามารถ

ทางบัญชีและสอบบัญชี ดังนั้น โครงการจะเน้นให้พนักงานมีความซื่อสัตย์และรักษาความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี  

มกีารลงทุนดา้นทักษะเกี่ยวกับบุคลากรท้ังทางด้านความรู้ ความสามารถทางด้านบัญชีและภาษี ทางด้านบุคลิกภาพ และ

ด้านทัศนคติ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า โดยการสนับสนุนการฝึกอบรมต่างๆ 

ท้ังนี้โครงการจัดพนักงานไว้คอยบริการลูกค้าอย่างเพียงพอ เมื่อปริมาณงานมากขึ้นก็จะมีการเพิ่มพนักงานตามความ

เหมาะสม 
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- ด้านกระบวนการ (Process) จากแบบสอบถามผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติ บุคคล พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อ ความตรงต่อเวลา ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ ขั้นตอนในการให้บริการไม่

ยุง่ยากซับซ้อน มีการติดตามผลการด าเนนิงาน ดังนัน้โครงการจะเน้นการบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าท่ีมาใช้

บริการ เชน่ การท างานที่ตรงตอ่เวลา มีพนักงานสอบถามเบ้ืองต้นถึงรายละเอยีดท่ีมาติดต่อเพื่อจะได้บริการลูกค้าได้อย่าง

รวดเร็วย่ิงขึ้น มีการออกแบบการท างานที่เป็นมาตรฐานของส านักงานเอง เพื่อให้การท างานของทุกคนในส านักงานเป็นไป

ในทางเดียวกัน โดยมีขัน้ตอนท่ีงา่ยไม่ยุง่ยากซับซ้อน และมีตารางเวลาในการท างานส าหรับติดตามผลงานอย่างสม่ าเสมอ 

มรีะบบการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบ เพื่อเวลาลูกค้าเกิดปัญหา พนักงานสามารถเรียกข้อมูลตา่งๆ ของลูกค้ามาแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นได้อยา่งรวดเร็ว 

- ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) จากแบบสอบถามผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติ

บุคคล พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการมรีะเบียบภายในส านักงาน มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยครบครัน  ป้ายชื่อ

ส านักงานสังเกตได้งา่ย เห็นชัดเจน ดังนั้น โครงการจะจัดท าแผ่นป้ายของส านักงานติดไว้ด้านหน้าท่ีสังเกตเห็นได้ง่ายและ

สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น จัดตกแต่งส านักงานให้ดูโปร่ง เป็นระเบียบ ทันสมัย มีพื้นท่ีส าหรับบริการลูกค้า รวมถึงมีอุปกรณ์

ส านักงานอย่างครบครัน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิคและการจัดการ 

จากผลส ารวจแบบสอบถามผู้ประกอบการจดทะเบียน พบว่าส่วนใหญ่สะดวกใช้บริการสถานท่ีท่ีอยู่ใกล้สถาน

ประกอบการของตนเอง ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีพบว่าส านักงานดังกล่าว

เชา่อาคารพาณิชยท้ั์งหมดและจากการสัมภาษณค์ุณลออพรรณ รุง่เรือง นักวิชาการพาณิชยช์ านาญการ ส านักงานพัฒนา

ธุรกิจการค้า จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า บริษัทจ ากัดท่ีมีทุนจดทะเบียนต่ ากว่า 5 ล้านบาทซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักส่วน

ใหญ่มักตั้งอยู่ใจกลางเมืองสมุทรสาคร และบริเวณนั้นยังไม่มีส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีตั้ งอยู่ นอกจากนี้  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนายวินัย ยศวิลัยซึ่งเป็นผู้ประกอบการให้เช่าอาคารพาณิชย์รายใหญ่ในบริเวณใจกลางเมือง

สมุทรสาคร พบวา่ ผู้ให้เชา่คิดค่าเชา่ต่อเดอืน 15,000 บาท และมักจะขึน้ค่าเชา่ต่อเดือนในปีท่ี 6 อีก 5,000 บาท โดยต้อง

วางเงินมัดจ าล่วงหน้า 3 เดือนเป็นเงิน 45,000 บาท และจะได้รับเงินมัดจ าค่าเช่าคืนเมื่อครบสัญญา ดังนั้น โครงการจึง

ตัดสินใจเลือกสถานท่ีด าเนินโครงการท่ีอยู่ใจกลางอ าเภอเมืองสมุทรสาคร โดยท าสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ตลอดอายุ

โครงการ 10 ป ีโดยคา่เช่าในปท่ีี 1-5 เดอืนละ 15,000 บาท ส่วนปีท่ี 6-10 เดอืนละ 20,000 บาท 

จากการสัมภาษณแ์ละสังเกตการณก์ารวางผังของส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีและจากผลแบบสอบถาม

ผู้ประกอบการจดทะเบียน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับความมีระเบียบภายในส านักงาน มีอุปกรณ์ท่ี

ทันสมัยครบครัน รวมท้ังจากแบบสอบถามส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี พบว่า การจัดหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไว้ให้

ศกึษาเป็นวธีิการพัฒนาบุคลากรของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด  จะเห็นได้ว่าส านักงานควรจัดวางผังอย่างเป็นสัดส่วน 

มอีุปกรณค์รบครัน และสิ่งท่ีเอื้อให้เกิดความรู้แกพ่นักงานเพ่ือพัฒนาความรูค้วามสามารถของบุคลากร ดังนัน้ จึงได้วางผัง

สถานท่ีของโครงการ โดยช้ันท่ี 1 จะแบง่เป็น 2 ส่วน คือ ด้านหนา้จะเป็นสถานท่ีรับแขก ส่วนด้านหลังของชั้นท่ี 1 และพื้นท่ี

ท้ังหมดของชั้นท่ี 2 จะเป็นสถานท่ีท างานบัญชีและตรวจสอบบัญชี ส่วนพื้นท่ีของชั้นท่ี 3 จะใช้ส าหรับเก็บเอกสาร  

ห้องประชุม และห้องพักผ่อนหรือห้องสมุดของพนักงาน 
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จากการสัมภาษณเ์ชงิลึกผู้บริหารส านักงานบัญชแีละตรวจสอบบัญชใีนอ าเภอเมอืงสมุทรสาครท่ีมีทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท จ านวน 2 ราย พบวา่ ท้ัง 2 กิจการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่มากนัก มีเพียงจัดซื้ออุปกรณ์

ส านักงานพื้นฐาน รวมถึงจากแบบสอบถามส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี พบว่า มีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

บัญชีในการจัดท าบัญชีมากท่ีสุด และใช้วิธีการส่งพนักงานไปจัดเก็บเอกสารจากสถานท่ีของลูกค้ามากท่ีสุด ดังนั้น

โครงการจะลงทุนในส่วนของโตะ๊ เก้าอี้ และอุปกรณต์า่งๆ ที่ใชใ้นการด าเนินงาน นอกจากนี้อาจต้องท าการตกแตง่เพิ่มเติม

เพื่อความสวยงาม และโครงการจ าเป็นต้องมียานพาหนะเพื่อใช้ในการติดต่องาน การด าเนินงานในปีต่อๆไป ส านักงาน

คาดว่าจะมจี านวนลูกค้าเพ่ิมขึน้ท าให้ต้องลงทุนในส่วนของบุคลากรและสินทรัพย์บางอย่างเพิ่มขึ้น และจากแบบสอบถาม

ส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีพบว่า มีการเก็บเอกสารท่ีส านักงานชั่วคราวแล้วส่งให้ลูกค้าเก็บมากท่ีสุด ดังนั้น

ส านักงานจะไมล่งทุนในการจัดหาตู้เอกสาร เนื่องจากเอกสารท่ีไม่ได้ใช้แล้วจะเก็บลงกล่องแล้วจัดส่งให้ลูกค้าเป็นผู้จัดเก็บ

แทน นอกจากนี้จะมีสินทรัพย์บางอย่างเสื่อมสภาพลงจึงต้องมีการจัดหาสินทรัพย์ใหม่มาทดแทนสินทรัพย์เดิมด้วย ท้ังนี้

สินทรัพย์บางอย่างยังคงใชอ้ยู่แม้ว่าได้ถูกตัดค่าเส่ือมราคาของสนิทรัพย์หมดแลว้ 

จากการสัมภาษณเ์ชงิลึกผู้บริหารส านักงานบัญชแีละตรวจสอบบัญชใีนอ าเภอเมอืงสมุทรสาครท่ีมีทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท จ านวน 2 ราย พบว่า กิจการท้ัง 2 ราย มีโครงสร้างองค์กรตามหน้าท่ีธุรกิจ (Business Function 

Structure) ตามประเภทหนา้ที่ทางธุรกิจ และจากต าแหนง่ผลิตภัณฑใ์นตลาดของโครงการท่ีได้ก าหนดไว้ คือ การบริการท่ี

หลากหลายดา้ยนวัตกรรมในการบริการ ดังน้ันโครงการจึงตัดสินใจเลอืกจัดโครงสร้างองค์กรแบบเดียวกับส านักงานบัญชี

ท้ัง 2 รายดังกล่าว เนื่องจากท าให้การท างานคล่องตัว ไมซ่ับซ้อนในการท างาน สามารถให้บริการตอบสนองลูกค้าได้อยา่ง

รวดเร็ว และพนักงานเกิดความช านาญในงานของตน โดยจะแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนแรก คือ ส่วนของงาน

ตรวจสอบบัญชีและให้ค าปรึกษาด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านวางแผนทางภาษีและระบบบัญชี  ส่วนท่ีสอง คือ ส่วนของงานท า

บัญช ียื่นภาษ ีและจดทะเบียนบริษัท และส่วนท่ีสาม คือ ส่วนของงานธุรการและการตลาด รับรองลูกค้า 

จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีส่วนใหญ่จ่ายค่าตอบแทน

ในรูปเงินเดอืนผสมระหว่างเงินเดอืนและโบนัส ดังนัน้ โครงการจึงน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบายใน

การวา่จ้างพนักงานและผลตอบแทน โดยในปีแรกท่ีเร่ิมด าเนินงานจะจ้างพนักงานจ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน

ท าบัญชี และพนักงานสอบบัญช ีโดยโครงการจะจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานในรูปเงินเดอืนและโบนัส โดยจ่ายเงินเดือนใน

อัตราท่ีสูงกว่าคู่แข่งขันและเพิ่มเงินเดือนให้ปีละ 5% การจ่ายโบนัสจะมีอัตราการจ่ายขั้นต่ าอยู่ท่ีเท่ากับเงินเดือน 1 เดือน 

และเมื่อปริมาณงานมากขึ้นก็จะมีการเพิ่มพนักงานมากขึ้นให้เพียงพอกับปริมาณงาน การจัดหาพนักงานจะเน้นสรรหา

พนักงานที่มภีูมิล าเนาในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อสะดวกในการเดินทางและที่พัก 

จากแบบสอบถามส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีพบว่า ปัญหาด้านเทคนิคและการจัดการท่ีประสบอยู่มาก

ท่ีสุด ได้แก่ บุคลากร และแบบสอบถามผู้ประกอบการจดทะเบียน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญในด้าน

บุคลากรท่ีให้บริการในระดับมากจึงเห็นได้ว่างานด้านบัญชีเป็นงานท่ีต้องการพนักงานท่ีมีทักษะและความสามารถสูง 

รวมท้ังต้องมีการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังในด้านมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญช ี

ภาษีอากร และกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์หรือ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนโดยจะน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของคนตั้งแต่ทักษะการท างาน ปรับปรุง

ทัศนคติ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารงาน ดังนั้น ส านักงานจึ งวางแผนในการ
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ฝึกอบรมโดยสามารถท าได้หลายรูปแบบ คือ การฝึกอบรมโดยการปฎิบัติงานจริง (On the Job Training) การฝึกอบรม

พเิศษ (Special Training) และการฝึกอบรมและพัฒนาด้านอื่นๆ 

จากแบบสอบถามผู้บริหารส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีรูปแบบการ

ประกอบธุรกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือบริษัทจ ากัด ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารส านักงานบัญชีและ

ตรวจสอบบัญชีในอ าเภอเมืองสมุทรสาครท่ีมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จ านวน 2 ราย พบว่าท้ัง 2 รายใช้ทุน  

จดทะเบียนจ านวน 1,000,000 บาท ดังนั้น โครงการจึงตัดสินใจจัดตั้งในรูปแบบบริษัทจ ากัด และมีทุนจดทะเบียน 

1,110,000 บาท จากแบบสอบถามผู้ประกอบการจดทะเบียนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อป้ายชื่อ

ส านักงานสังเกตได้งา่ย เห็นชัดเจนในระดับมาก ดังนัน้ โครงการจะจัดท าป้ายชื่อส านักงานติดไว้ด้านหน้าส านักงานเพื่อให้

เป็นท่ีสังเกตและโฆษณาส านักงานท าให้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีป้ายเป็นจ านวน 400 บาท ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย  

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2534 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน 

การประมาณระยะเวลาในการประเมินโครงการนั้น จะใช้การประมาณจากระยะเวลาเช่าส านักงานเป็นหลัก  

ซึ่งจะมอีายุการเชา่ 10 ปี โดยมีเงินลงทุนเร่ิมแรก ได้แก่ เงนิลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภท รถยนต ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองใช้

ส านักงาน รวมท้ังคา่ใชจ้่ายตา่งๆในการก่อตัง้ส านักงาน เป็นจ านวนเงิน 1,110,000 บาท โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 เงินลงทุนในการซือ้สินทรัพย์ถาวรในปีแรกของโครงการ 

 
ที่มา: จากการสัมภาษณผู้์บริหารส านักงานบัญชี การส ารวจราคาที่ออฟฟิศเมท ณ วันที่ 17 เมษายน 2557 

รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย(บาท) จ านวนเงนิ(บาท)
รถยนต์ (คนั) 1 400,000                      400,000                      
ชดุโต๊ะท ำงำน 4 ที่นัง่ (ชดุ) 1 55,490                        55,490                         
เก้ำอี ้(ตวั) 3 1,290                          3,870                           
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เคร่ือง) 3 25,000                        75,000                         
เคร่ืองถ่ำยเอกสำร+แฟกซ์+สแกน (เคร่ือง) 1 70,000                        70,000                         
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ (เคร่ือง) 1 9,900                          9,900                           
โทรศพัท์ (เคร่ือง) 3 900                              2,700                           
ตู้ เก็บเอกสำร (ตู้) 3 4,990                          14,970                         
โต๊ะประชมุงำน (ชดุ) 1 6,890                          6,890                           
เคร่ืองปรับอำกำศ (เคร่ือง) 3 33,900                        101,700                      
เคร่ืองท ำน ำ้ร้อน-เย็น (เคร่ือง) 1 5,590                          5,590                           
ชดุรับแขก (ชดุ) 1 14,690                        14,690                         
โปรแกรมบญัชี Express (ชดุ) 1 28,000                        28,000                         
กล่องจดัเก็บข้อมลู (ชดุ) 1 16,200                        16,200                         
โมเด็ม (ชดุ) 1 1,350                          1,350                           
คำ่ตกแตง่ส ำนกังำน (ครัง้) 1 10,000                        10,000                         

รวม 816,350                 
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ตารางที่ 3 ค่าใชจ้่ายในการก่อต้ังส านักงาน 

 

ที่มา: จากการสัมภาษณผู้์บริหารส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี  

 เงินลงทุนเร่ิมแรกจ านวน 1,110,000 บาท ได้มาจากการทุนส่วนตัวจ านวน 710,000 บาท และสินทรัพย์ส่วนตัว

ซึ่งเป็นรถยนต์ท่ีมีอยูแ่ลว้ คิดเป็นราคาตลาด 400,000 บาท มตีน้ทุนเงินทุนโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือ

หุ้นสามัญ (Return on Equity : ROE) เฉลี่ยจากผลประกอบการจากงบการเงินของส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีใน

อ าเภอเมืองสมุทรสาครท่ีมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทท่ีสัมภาษณ์จ านวน 2 แห่ง พบว่ามีค่าเฉลี่ย ROE  

อยู่ร้อยละ 7.49 ดังนัน้โครงการจะใชส้มมติฐานตน้ทุนเงินทุนท่ีร้อยละ 8 เพื่อสะดวกตอ่การเปิดตารางค านวณ 

 จากการสัมภาษณ์เชงิลึกผู้บริหารส านักงานบัญชแีละตรวจสอบบัญชใีนอ าเภอเมอืงสมุทรสาครท่ีมีทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท จ านวน 2 ราย พบว่ามีการแบ่งการให้บริการส าหรับการท าบัญชีและตรวจสอบบัญชีอย่างละคร่ึง  

ซึ่งรายได้หลักมาจากค่าบริการท าบัญชีและตรวจสอบบัญชี ดังนั้น โครงการจึงจะแบ่งการให้บริการส าหรับการท าบัญชี

และตรวจสอบบัญชอีย่างละครึ่งโดยโครงการคาดว่าจะมรีายได้จากการให้บริการรวมในปีแรกดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 รายละเอยีดรายได้ของโครงการในปีแรก 

 

ที่มา: จากแบบสอบถามและการสัมภาษณผู้์บริหารส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีประกอบสมมุติฐาน 

ส าหรับรายได้ของส านักงานในปีท่ี 2 – 10 ส านักงานได้ประมาณอัตราการเติบโตของรายได้อยู่ท่ีประมาณ 

ร้อยละ 7 ต่อปี โดยประมาณจากค่าเฉลี่ยของอัตราเพ่ิมขึน้ของรายได้จากส านักงานบัญชแีละตรวจสอบบัญชีท่ีสัมภาษณ์ท่ี

ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส าหรับงวดสิ้นสุดปี 2555 และ 2554 มาเป็นเกณฑ์ 

เนื่องจากเป็นส านักงานท่ีอยู่บริเวณแหล่งชุมชนคล้ายคลึงกับสถานท่ีตั้งของโครงการจึงสรุปประมาณการรายได้ของ

ส านักงานในเวลา 10 ปี ได้ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงนิ(บาท)
คำ่จดทะเบยีนบริษัทจ ำกัด 8,650                     
เงินมดัจ ำคำ่เชำ่ส ำนกังำน (3 เดือน) 45,000                   
เงินส ำหรับหมนุเวียนใช้จำ่ยในกิจกำร (2 เดือน) 156,000                
เงินทนุส ำรองฉุกเฉิน 84,000                   
รวม 293,650            

ประเภทของรายได้ จ านวนงาน รายได้เฉล่ียต่องาน/ปี รายได้รวม
ท ำบญัชี-จำกแบบสอบถำม 27 66,000                            1,782,000             
สอบบญัชี-จำกแบบสอบถำม 27 15,000                            405,000                

รวม 54 2,187,000         
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ตารางที่ 5 ประมาณการรายได้ของส านักงานในระยะเวลา 10 ปี 

 

ที่มา: จากการค านวณ 

ค่าตอบแทนพนักงานถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักท่ีส าคัญต่อส านักงาน โดยค่าตอบแทนพนักงานของส านักงาน  คือ 

เงินเดอืน โดยอัตราเงนิเดอืนและอัตราการขึน้เงินเดอืนส าหรับพนักงานในต าแหนง่ตา่งๆ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 6 อัตราเงนิเดอืนและอัตราการขึน้เงินเดอืนส าหรับพนักงาน 

 
ที่มา: จากแบบสอบถามและการสัมภาษณผู้์บริหารส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีประกอบสมมุติฐาน 

 โดยในปีแรกถึงปีท่ี 4 ทางส านักงานจะมีเพียงผู้บริหาร พนักงานด้านท าบัญชี และพนักงานด้านสอบบัญช ี

ต าแหน่งละ 1 คน เนื่องจากปริมาณงานยังมีไม่มากนัก ในปีท่ี 5 จึงเร่ิมจ้างพนักงานด้านท าบัญชี  พนักงานด้านสอบบัญช ี

และพนักงานธุรการ เพ่ิมอกีต าแหนง่ละ 1 คน ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและส ารองการหมุนเวยีนของพนักงาน 

 จากการสัมภาษณเ์ชงิลึกผู้บริหารส านักงานบัญชแีละตรวจสอบบัญชใีนอ าเภอเมอืงสมุทรสาครท่ีมีทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท จ านวน 2 ราย พบว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการ เช่น ค่าล่วงเวลาของพนักงาน 

ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังลูกค้า สามารถเบิกเป็นค่าใช้จ่ายจากลูกค้าเนื่องจากการตรวจสอบตาม

จ านวนท่ีจ่ายจรงิ ดังนั้น ส านักงานจึงไม่น ามารวมค านวณเป็นค่าใช้จา่ยของบริษัท 

จากการสัมภาษณเ์ชงิลึกผู้บริหารส านักงานบัญชแีละตรวจสอบบัญชใีนอ าเภอเมอืงสมุทรสาครท่ีมีทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท จ านวน 2 ราย พบว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยค่าเคร่ืองเขียนและวัสดุสิ้นเปลืองคิดเป็นร้อย

ละ 5 ของยอดรายได้ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดร้อยละ 10 ของยอดรายได้ ค่าน้ ามันรถคิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดรายได้  

เงินประกันสังคมลูกจ้างรอ้ยละ 5 ของเงินเดอืนของแต่ละคน สูงสุดไม่เกิน 750 บาทตอ่คน ค่าเช่าส านักงานปีท่ี 1-5 เดือน

ละ 15,000 บาท ส่วนปีท่ี 6-10 เดือนละ 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณจากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และมี

อัตราการเพิ่มขึ้นของคา่ใชจ้่ายประมาณรอ้ยละ 2 

ประเภทของรายได้ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10
ท ำบญัชี 1,782,000     1,906,740   2,040,212   2,183,027   2,335,838   2,499,347   2,674,301   2,861,503   3,061,808   3,276,134   
สอบบญัชี 405,000         433,350       463,685      496,142      530,872      568,033      607,796      650,341      695,865      744,576      
รายได้รวมตลอดโครงการ 2,187,000    2,340,090  2,503,896  2,679,169  2,866,711  3,067,381  3,282,097  3,511,844  3,757,673  4,020,710  

ต าแหน่ง เงนิเดือน (บาท) อัตราการขึน้เงนิเดือน (ร้อยละ)

ผู้บริหำร 1 ทำ่น 30,000                     5

พนกังำนด้ำนท ำบญัชี 2 ทำ่น 36,000                     5

พนกังำนด้ำนสอบบญัชี 2 ทำ่น 40,000                     5

พนกังำนธุรกำร 1 ทำ่น 10,000                     5
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ดังนัน้ ส านักงานน าผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณม์าประกอบการประมาณการคา่ใชจ้่ายในการบริหารสามารถและ

จัดท าประมาณการคา่ใชจ้่ายเป็นตัวเงินได้ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 รายละเอยีดคา่ใชจ้่ายในการบริหารในระยะเวลา 10 ปี 

 

ที่มา: จากการสัมภาษณเ์ชงิลึกผู้บริหารส านักงานบัญชแีละตรวจสอบบญัชีประกอบสมมติฐาน 

จากการสัมภาษณเ์ชงิลึกผู้บริหารส านักงานบัญชแีละตรวจสอบบัญชใีนอ าเภอเมอืงสมุทรสาครท่ีมีทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท จ านวน 2 ราย พบวา่ มนีโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามวิธีเส้นตรง ไมม่มีูลค่าซาก ตัดคา่เสื่อม

ราคาตามประเภทสินทรัพย์ ดังนัน้ โครงการจึงมนีโยบายคิดคา่เสื่อมราคา ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ตารางที่ 8 รายละเอยีดคา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรของส านักงานในระยะเวลา 10 ปี 

 

ที่มา: จากการค านวณ 

รายการ ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 ปีที่6 ปีที่7 ปีที่8 ปีที่9 ปีที่10

คำ่เคร่ืองเขียนและวัสดสุิน้เปลือง 109,350      117,005      125,195      133,958      143,336      153,369      164,105      175,592      187,884      201,036      

คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรตลำด 218,700      234,009      250,390      267,917      286,671      306,738      328,210      351,184      375,767      402,071      

คำ่น ำ้มนัรถ 109,350      117,005      125,195      133,958      143,336      153,369      164,105      175,592      187,884      201,036      

คำ่เชำ่ส ำนกังำน 180,000      180,000      180,000      180,000      180,000      240,000      240,000      240,000      240,000      240,000      

เงินเดือนพนกังำน 816,000      856,800      899,640      944,622      1,567,853   1,624,367   1,705,585   1,790,864   1,880,407   1,974,428   

โบนสัพนกังำน 68,000        71,400        74,970        78,719        130,654      135,364      142,132      149,239      156,701      164,536      

เงินประกันสงัคม 27,000        27,000        27,000        27,000        54,000         54,000         54,000         54,000         54,000         54,000         

คำ่สำธำรณูปโภค 48,000        48,960        49,939        50,938        51,957         52,996         54,056         55,137         56,240         57,364         

คำ่ฝึกอบรมพนกังำน 60,000        61,200        62,424        63,672        64,946         66,245         67,570         68,921         70,300         71,706         

คำ่ซอ่มแซม 18,000        18,360        18,727        19,102        19,484         19,873         20,271         20,676         21,090         21,512         

คำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ 24,000        24,480        24,970        25,469        25,978         26,498         27,028         27,568         28,120         28,682         

รวม 1,678,400  1,756,218  1,838,449  1,925,356  2,668,215  2,832,819  2,967,061  3,108,775  3,258,392  3,416,369  

รายการ อายุการใช้ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10
รถยนต์ 5 80,000    80,000    80,000    80,000    80,000     -          -         -         -        -         
ชดุโต๊ะท ำงำน 4 ที่นัง่ 5 11,098    11,098    11,098    11,098    22,196     11,098   11,098  11,098   11,098 -         
เก้ำอี ้ 5 774          774          774          774          1,548       774         774        774        774       -         
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5 15,000    15,000    15,000    15,000    30,000     30,000   30,000  30,000   30,000 15,000  
เคร่ืองถ่ำยเอกสำร+แฟกซ์+สแกน 5 14,000    14,000    14,000    14,000    14,000     14,000   14,000  14,000   14,000 14,000  
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 5 1,980      1,980      1,980      1,980      1,980       1,980      1,980     1,980     1,980    1,980    
โทรศพัท์ 5 540          540          540          540          1,080       540         540        540        540       -         
ตู้ เก็บเอกสำร 5 2,994      2,994      2,994      2,994      2,994       -          -         -         -        -         
โต๊ะประชมุงำน 5 1,378      1,378      1,378      1,378      1,378       -          -         -         -        -         
เคร่ืองปรับอำกำศ 5 20,340    20,340    20,340    20,340    20,340     -          -         -         -        -         
เคร่ืองท ำน ำ้ร้อน-เย็น 5 1,118      1,118      1,118      1,118      1,118       -          -         -         -        -         
ชดุรับแขก 5 2,938      2,938      2,938      2,938      2,938       -          -         -         -        -         
โปรแกรมบญัชี Express 5 5,600      5,600      5,600      5,600      5,600       5,600      5,600     5,600     5,600    5,600    
กล่องจดัเก็บข้อมลู 5 3,240      3,240      3,240      3,240      3,240       -          -         -         -        -         
โมเด็ม 5 270          270          270          270          270           270         270        270        270       270        
คำ่ตกแตง่ส ำนกังำน 5 2,000      2,000      2,000      2,000      2,000       -          -         -         -        -         
รวมค่าเส่ือมราคา 163,270 163,270 163,270 163,270 190,682  64,262  64,262  64,262  64,262 36,850 
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 จากแบบสอบถามผู้บริหารส านักงานบัญชแีละตรวจสอบบัญช ีจ าแนกตามนโยบายการเรียกเก็บค่าบริการ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีนโยบายการเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าโดยช าระเป็นเงินสดมากท่ีสุด ดังนั้น โครงการจึง

มนีโยบายเรียกเก็บค่าบริการเป็นเงินสด เช่นเดียวกับคู่แข่งส่วนใหญ่ โดยมีข้อสมมุติฐานว่าสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้

ท้ังหมดภายในเดอืนท่ีให้บริการจงึไมม่กีารตัง้ประมาณการหน้ีสูญ 

 จากข้อสมมติฐานท่ีกลา่วไวข้้างตน้สามารถจัดท าประมาณการงบการเงินได้ ดังนี ้

ตารางที่ 9 ประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงินของโครงการในระยะเวลา 10 ปี 

 

หมายเหตุ: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงินมัดจ าค่าเช่าส านกังาน หนีส้ินหมุนเวียนอื่น ได้แก่ ภาษีเงินได้นิตบิุคคลค้างจา่ย 

                 * ค่าจดทะเบียนบริษัท จะเอาไปรวมในงบก าไรขาดทุนในปีท่ี 1  

 

 

ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด 240,000      748,200     1,326,230  1,973,247  2,696,394  2,713,908  2,763,820  3,078,456  3,481,126  3,974,246  4,557,994  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 240,000      748,200     1,326,230  1,973,247  2,696,394  2,713,908  2,763,820  3,078,456  3,481,126  3,974,246  4,557,994  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

ยำนพำหนะ และอปุกรณ์ -สทุธิ 816,350      653,080     489,810     326,540     163,270     109,648     229,636     165,374     101,112     36,850        -              

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 45,000        45,000        45,000        45,000        45,000        45,000        45,000        45,000        45,000        45,000        45,000        

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 861,350      698,080     534,810     371,540     208,270     154,648     274,636     210,374     146,112     81,850        45,000        

1,101,350   1,446,280  1,861,040  2,344,787  2,904,664  2,868,556  3,038,456  3,288,830  3,627,238  4,056,096  4,602,994  

หนีส้ินหมนุเวียน

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน -               5,442          18,030        30,267        43,522        -              -              -              5,761          20,193        40,064        

รวมหนีส้ินหมนุเวียน -               5,442          18,030        30,267        43,522        -              -              -              5,761          20,193        40,064        

-               5,442          18,030        30,267        43,522        -              -              -              5,761          20,193        40,064        

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุจดทะเบยีน 1,110,000   1,110,000  1,110,000  1,110,000  1,110,000  1,110,000  1,110,000  1,110,000  1,110,000  1,110,000  1,110,000  

ทนุที่เรียกช ำระแล้ว 1,110,000   1,110,000  1,110,000  1,110,000  1,110,000  1,110,000  1,110,000  1,110,000  1,110,000  1,110,000  1,110,000  

ก ำไรสะสม

ยังไมจ่ดัสรร (8,650) 330,838 733,010     1,204,520  1,751,142  1,758,556  1,928,456  2,178,830  2,511,477  2,925,903  3,452,930  

รวมส่วนของเจ้ำของ 1,101,350   1,440,838  1,843,010  2,314,520  2,861,142  2,868,556  3,038,456  3,288,830  3,621,477  4,035,903  4,562,930  

1,101,350   1,446,280  1,861,040  2,344,787  2,904,664  2,868,556  3,038,456  3,288,830  3,627,238  4,056,096  4,602,994  รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์

หนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

รวมหนีส้ิน

*
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ตารางที่ 10 ประมาณการงบก าไรขาดทุนของโครงการในระยะเวลา 10 ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10

รำยได้จำกกำรบริกำร 2,187,000   2,340,090   2,503,896   2,679,169   2,866,711  3,067,381  3,282,097  3,511,844   3,757,673   4,020,710   

หกั

เงินเดือนพนกังำน 816,000      856,800      899,640      944,622      1,567,853  1,624,367  1,705,585  1,790,864   1,880,407   1,974,428   

โบนสัพนกังำน 68,000        71,400        74,970        78,719        130,654     135,364     142,132     149,239      156,701      164,536      

เงินประกันสงัคม 27,000        27,000        27,000        27,000        54,000        54,000        54,000        54,000        54,000        54,000        

รวมต้นทนุคำ่บริกำร 911,000      955,200      1,001,610   1,050,341   1,752,508  1,813,731  1,901,717  1,994,103   2,091,108   2,192,963   

ก ำไรขัน้ต้น 1,276,000   1,384,890   1,502,286   1,628,829   1,114,203  1,253,650  1,380,380  1,517,741   1,666,565   1,827,747   

หกั

คำ่เสื่อมรำคำ 163,270      163,270      163,270      163,270      190,682     64,262        64,262        64,262        64,262        36,850        

คำ่เชำ่ส ำนกังำน 180,000      180,000      180,000      180,000      180,000     240,000     240,000     240,000      240,000      240,000      

คำ่ฝึกอบรม 60,000        61,200        62,424        63,672        64,946        66,245        67,570        68,921        70,300        71,706        

คำ่สำธำรณูปโภค 48,000        48,960        49,939        50,938        51,957        52,996        54,056        55,137        56,240        57,364        

คำ่ใช้จำ่ยกำรตลำด 218,700      234,009      250,390      267,917      286,671     306,738     328,210     351,184      375,767      402,071      

คำ่เคร่ืองเขียน 109,350      117,005      125,195      133,958      143,336     153,369     164,105     175,592      187,884      201,036      

คำ่ซอ่มแซม 18,000        18,360        18,727        19,102        19,484        19,873        20,271        20,676        21,090        21,512        

คำ่น ำ้มนัรถ 109,350      117,005      125,195      133,958      143,336     153,369     164,105     175,592      187,884      201,036      

ภำษีป้ำย 400              400              400              400              400             400             400             400              400              400              

คำ่จดทะเบยีน 8,650           -               -               -               -              -              -              -               -               -               

คำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ 24,000        24,480        24,970        25,469        25,978        26,498        27,028        27,568        28,120        28,682        

รวมคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 939,720      964,688      1,000,509   1,038,685   1,106,789  1,083,750  1,130,006  1,179,334   1,231,946   1,260,656   

ก ำไรก่อนภำษี 336,280 420,202      501,777      590,144      7,414 169,900     250,374     338,408      434,620      567,091      

ภำษี (5,442) (18,030) (30,267) (43,522) -              -              -              (5,761) (20,193) (40,064)

ก ำไรสทุธิ 330,838 402,172 471,510 546,622 7,414 169,900 250,374 332,647 414,427 527,027
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ตารางที่ 11 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการในระยะเวลา 10 ปี 

 

 โครงการจัดตั้งส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีอายุโครงการ 10 ปี ใช้เงินทุน

เร่ิมแรก 1,110,000 บาท โดยลงทุนเป็นสนิทรัพย์ 400,000 บาท และเป็นเงินสด 710,000 บาท โดยใช้ทุนส่วนของผู้ถือหุ้น

ท้ังหมด อัตราผลตอบแทนท่ีต้องการคอื 8% จากการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 12 ผลสรุปการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 

เครื่องมอืวัด เงื่อนไขการรับโครงการ ผลการค านวณ การตัดสินใจ 

ระยะเวลาคืนทุน นอ้ยกว่า 10 ปี 2 ปี 13 วัน ยอมรับ 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ มากกวา่ 0 1,862,862 บาท ยอมรับ 

ดัชนกี าไร มากกวา่ 1 1.68 ยอมรับ 

อัตราผลตอบแทนภายใน มากกวา่ 7.49%   43.76% ยอมรับ 

การอภิปรายผลการศึกษา 

1. ด้านการตลาด พบว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของส านักงานผู้ศึกษา คือ กลุ่มธุรกิจท่ีมีทุนจดทะเบียนต่ ากว่า 

5,000,000 บาท โดยมีบริการท่ีหลากหลาย คิดค่าบริการตามปริมาณเอกสาร ตั้งส านักงานอยู่ในบริเวณท่ีเดินทางสะดวก 

มกีารจัดท าเว็บไซต์ของส านักงานเอง เน้นให้บุคลากรของส านักงานมีความรู้ความสามารถและใช้การประชาสัมพันธ์โดย

การแนะน าผ่านคนรู้จักและการบอกตอ่ 

ปีที่  0 ปีที่  1 ปีที่  2 ปีที่  3 ปีที่  4 ปีที่  5 ปีที่  6 ปีที่  7 ปีที่  8 ปีที่  9 ปีที่  10

เงินสดสทุธิต้นงวด 240,000       748,200       1,326,230    1,973,247     2,696,394    2,713,908    2,763,820    3,078,456    3,481,126    3,974,246    

เงินสดรับ

เงินลงทนุ 1,110,000    

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 2,187,000    2,340,090    2,503,896    2,679,169     2,866,711    3,067,381    3,282,097    3,511,844    3,757,673    4,020,710    

รวมเงินสดรับ 1,110,000    2,187,000    2,340,090    2,503,896    2,679,169     2,866,711    3,067,381    3,282,097    3,511,844    3,757,673    4,020,710    

เงินสดออก

ลงทนุสนิทรัพย์ 816,350       -               -               -               -                137,060       184,250       -               -               -               -               

เงินมดัจ ำค่ำเชำ่ 45,000         

ค่ำจดทะเบยีนบริษัท 8,650           

ค่ำใช้จำ่ยที่เป็นตัวเงิน -               1,678,800    1,756,618    1,838,849    1,925,756     2,668,615    2,833,219    2,967,461    3,109,175    3,258,792    3,416,769    

ภำษีจำ่ย 5,442           18,030         30,267          43,522         -               -               -               5,761           20,193         

รวมเงินสดออก 870,000       1,678,800    1,762,060    1,856,879    1,956,023     2,849,197    3,017,469    2,967,461    3,109,175    3,264,553    3,436,962    

เงินสดสทุธิ 240,000       508,200 578,030       647,017       723,147        17,514 49,912         314,636       402,670       493,121       583,748       

เงินสดสทุธิปลำยงวด 240,000       748,200       1,326,230    1,973,247    2,696,394     2,713,908    2,763,820    3,078,456    3,481,126    3,974,246    4,557,994    

รายการ
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2. ด้านเทคนิคและการจัดการ พบว่าผู้ศึกษาเลือกเช่าอาคารพาณิชย์ และลงทุนในสินทรัพย์ท่ีจ าเป็น  

โดยมีโครงสร้างองค์กรตามหน้าท่ีธุรกิจ แตรู่ปแบบการประกอบธุรกิจจะแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการ เช่น 

คณะบุคคล บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นต้น 

3. ด้านการเงิน พบว่าการลงทุนในธุรกิจส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีเป็นการลงทุนท่ีใช้เงินลงทุนไม่มาก

นัก แต่ให้ผลตอบแทนสูง 

4. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีใน

อ าเภอเมอืงสมุทรสาครของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ ปัจจัยดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ 

5. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี

และตรวจสอบบัญชีในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ในระดับมากในเร่ืองการตอบสนองและแก้ไขปัญหาในการให้บริการ  

งบการเงินมคีวามถูกต้องสามารถน าเสนอตอ่หนว่ยงานอื่นๆได้ 

6. ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าวิธีการคิดราคาตามปริมาณเอกสารเป็นวิธีท่ีเหมาะสม โดยมี

ความเห็นต่างกันในเร่ืองของอัตราค่าบริการท าบัญชี คือ ผู้ตอบแบบสอบถามในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร เห็นว่า ค่าบริการ

จัดท าบัญชีท่ีเหมาะสมอยู่ระหว่าง 3,001-4,500 บาท ต่อเดือน แต่ผู้ตอบแบบสอบถามในอ าเภอเมืองน่าน เห็นว่า

ค่าบริการจัดท าบัญชีท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 1,500-3,000 บาท ตอ่เดอืน 

7. ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย ผู้ตอบแบบสอบถามในอ าเภอเมืองสมุทรสาครต้องการให้ส านักงานบัญชี

และตรวจสอบบัญชีตั้งอยู่ใกล้กับสถานประกอบการ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามในอ าเภอเมืองน่านต้องการให้อยู่บริเวณใกล้

กับส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดนา่น และสถานท่ีต้ังของส านักงานไมม่ผีลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร 

8. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ค าแนะน า

จากผู้อื่นท่ีเคยใช้บริการ มีบริการตรวจเยี่ยมลูกค้าและให้ค าปรึกษาทุกเดือน เมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามในอ าเภอ

เมืองน่านจะให้ความส าคัญต่าง โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับแผ่น

ป้าย 

9. ปัจจัยด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 

พนักงานรักษาความลับของลูกค้าเป็นอยา่งดี พนักงานและทีมงานมคีวามรู้ความสามารถทางบัญชแีละสอบบัญชี 

10. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 

ตรงตอ่เวลา 

11. ปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก คือ มี

ระเบียบภายในส านักงาน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ธุรกิจส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีเป็นธุรกิจท่ีน่าลงทุนธุรกิจหนึ่ง เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีมีการลงทุนต่ า 

แตใ่ห้ผลตอบแทนท่ีสูง โดยให้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 43.76 ในระยะเวลา 10 ปี การลงทุนสว่นใหญ่จะเป็นการลงทุน

ในเร่ืองของบุคลากรเป็นส าคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 

2. หากจะลงทุนในธุรกิจส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญช ีควรวางกลยุทธ์ในแตล่ะด้าน ดังนี้ 
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2.1. ด้านการตลาด แบ่งออกเป็น  

- ด้านผลิตภัณฑ์ ควรจัดให้มีการบริการท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การวางแผนภาษี 

การวางแผนทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลอืกใช้บริการท่ีหลากหลายขึ้นและเป็นการสร้างความแตกต่างจาก

คู่แขง่ขันของส านักงาน นอกจากนี้การให้บริการท่ีรวดเร็วและถูกต้องยังคงเป็นสิ่งส าคัญที่ส านักงานควรให้ความส าคัญ 

- ด้านราคา อัตราค่าบริการอาจขึน้อยูก่ับสภาพเศรษฐกิจของพืน้ท่ีสถานประกอบการของลูกค้า
ตัง้อยู่ และควรค านึงถึงปริมาณเอกสารของลูกค้าประกอบกัน จึงไม่ควรใชร้าคาเป็นเกณฑ์ในการแข่งขันเพื่อให้ได้ลูกค้า  

- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรเป็นสถานท่ีท่ี เห็นได้ชัดเจน และมีการเดินทางท่ีสะดวก 

นอกจากนี้ควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อมากขึ้น เช่น การจัดท าเว็ปไซค์ของส านักงาน การสร้างแฟนเพจในสังคมออนไลน ์

เป็นต้น เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้าในการติดต่อสื่อสาร 

- ด้านส่งเสริมการตลาด ควรมีสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า เป็นต้น เนื่องจากสามารถช่วยให้ส านักงานเป็นท่ีรู้จักกับลูกค้าเป้าหมาย และสร้างภาพลักษณ์ของส านักงาน

ให้เป็นส านักงานคุณภาพ โดยสื่อผ่านพนักงานท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความประทับใจและน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า จนเกิดการ

บอกต่อ เนื่องจากเป็นวิธีการส าคัญในการเพิ่มลูกค้าในอนาคต นอกจากนี้ ส านักงานควรส่งเสริมให้พนักงานไปเป็น

วทิยากรหรือเป็นผู้เข้าอบรมในงานสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส านักงานให้เป็นท่ีรู้จักในวงธุรกิจมากขึ้น 

- ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ เป็นปัจจัยส าคัญของธุรกิจส านักงานบัญชแีละตรวจสอบบัญช ีดังนั้น 

ส านักงานควรสรรหาพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีและภาษี และมีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทางด้าน

วชิาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการให้ค าแนะน าต่อลูกค้า รวมท้ังต้องติดตามข่าวสารหรือกฎหมายใหม่ๆ 

อยู่ตลอดเวลา รวมถึงการสร้างทัศนคติท่ีดีในการท างานและให้ความรู้ในกฎเกณฑ์มรรยาทของวิชาชีพ เพื่อให้พนักงาน

สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้เป็นท่ีประทับใจ 

- ด้านกระบวนการให้บริการ ควรจัดตารางการให้บริการท่ีชัดเจนและแน่นอนเพื่อสามารถ  

ส่งมอบหมายงานได้ตรงตอ่เวลา รวมถึงการออกแบบขั้นตอนการท างานที่ง่ายและกระชับเพื่อความรวดเร็วในการท างาน 

- ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ตกแต่งสถานท่ีภายนอกให้ลูกค้าสามารถเห็นได้ชัดเจน เช่น  

มป้ีายส านักงานที่เด่นชัด รวมถึงการตกแต่งสถานที่ภายในให้เป็นสัดส่วน และทันสมัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าใน

เร่ืองการบริการท่ีมีคุณภาพ น่าเชื่อถอื และถูกตอ้ง 

2.2. ด้านเทคนิคและการจัดการ ควรลงทุนในสินทรัพย์เท่าท่ีจ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เอกสาร 

เป็นต้น เนื่องจากเป็นกิจการให้บริการท่ีเน้นความรู้ความสามารถของบุคลากรมากกว่าสินทรัพย์ด้านอื่นๆ  

การจัดโครงสร้างองค์กรควรค านึงกลยุทธ์การตลาดของส านักงาน เช่น เน้นความช านาญเฉพาะด้านและการให้บริการท่ี

รวดเร็ว เป็นต้น โครงสร้างองค์ครควรเป็นตามหน้าท่ีธุรกิจ เนื่องจากมีการท างานท่ีไม่ซับซ้อน สะดวกรวดเร็วในการ

ท างาน และพนักงานเกิดความช านาญและเช่ียวชาญในงานของตน 

2.3. ด้านการเงิน เป็นธุรกิจท่ีไม่ต้องใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์มากนัก แต่ควรวางแผนน าไปลงทุนในเร่ืองของ

การพัฒนาบุคลากรและระบบข้อมูลของส านักงาน เพื่อชว่ยให้การบริการมีคุณภาพมากขึ้น  
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3. การด าเนินธุรกิจส านักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี บุคลากรของส านักงานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญแห่ง

ความส าเร็จ ดังนัน้การด าเนนิธุรกิจในระยะสั้นจึงไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ถาวร อาจจะลงทุนเพยีงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานก็เพยีงพอแล้ว เนื่องจากการให้บริการเกิดจากบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเป็น

หลัก เพื่อให้ลูกค้าเชื่อถือและมาใช้บริการ แต่การด าเนินธุรกิจในระยะยาว ผู้ลงทุนควรวางแผนเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านการตลาด ด้านเทคนิคและการจัดการ และด้านการเงิน โดยด้านการตลาดควรรู้ขนาดตลาด คู่แข่ง แล้วก าหนดกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย ต าแหน่งผลิตภัณฑข์องส านักงาน เพื่อน ามาวางกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ ส าหรับด้านเทคนิค

และการจัดการ ผู้ลงทุนควรวางแผนจัดตั้งในรูปแบบของบริษัทจ ากัด และวางโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

ทางการตลาด มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมากขึ้น เช่น อาคารส านักงาน โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป อุปกรณ์ส านักงาน 

เป็นต้น รวมถึงการวางแผนในเร่ืองการสรรหาพนักงานท่ีมีคุณภาพ การรักษาพนักงาน การอบรมพัฒนาความรู้

ความสามารถของพนักงาน เพื่อให้ส านักงานสามารถให้บริการลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างมีคุณภาพ 

ก่อให้เกิดความนา่เช่ือถือแก่ผู้รับบริการจนเกิดการบอกตอ่ น าไปสู่ฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว ส าหรับการวางแผนด้าน

การเงิน ผู้ลงทุนควรค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนการตลาดและเทคนิคการจัดการ  

บรรณานุกรม   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. กระทรวงพาณชิย์. (2556). สถิตกิารจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยูใ่นประเทศไทย. ค้นเมื่อ            

3 มิถุนายน 2556, จาก http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/menu/est/1.html 

จิราภรณ์ ฉ่ าชื่น. (2553). ปัจจัยในการเลอืกส านักงานบัญชขีองบริษัทจ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าแบบ

อสิระบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). 

ชัยยศ สันตวิงษ์. (2539). การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (พมิพค์รัง้ท่ี 3). กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช. 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2553). การตลาดบริการ (พมิพค์รัง้ท่ี 13). กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

เทศบาลนครแหลมฉบัง. (2557). อัตราภาษป้ีาย. ค้นเมื่อ 25 เมษายน 2557, จาก 
http://www.lcb.go.th/data.php?menu_id=101  

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2557). อัตราดอกเบ้ียเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์. ค้นเมื่อ 25 เมษายน 2557, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/Interestrate/_layouts/application/interest_rate/IN_Rate.as 

ธรรมศักดิ์ รักษ์ธรรมนูญ. (2546). ปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลอืกส านักงานบัญชขีอผู้ประกอบการ

ในจังหวัดเชยีงใหม่. (การค้นควา้แบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่). 

ผดุง เชียงหนุน้. (2549). ความเป็นไปได้ในการจดัตัง้ส านักงานบัญชใีนเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนา่น. (การค้นคว้าแบบอสิระ

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่). 

ละออพรรณ รุง่เรือง. นักวิชาการพาณิชยช์ านาญการ ส านกังานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดสมุทรสาคร. (2556,  

10 พฤษภาคม). สัมภาษณ.์  

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/menu/est/1.html
http://www.lcb.go.th/data.php?menu_id=101


วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2558) 

 

Vol. 1 No. 2 (April – June 2015)  21 

 

วรัท วินจิ และนติยา ไชยชนะ (บรรณาธกิาร), (2555). หลักการตลาด. เชยีงใหม:่ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่. วนิัย ยศวิลัย. ผู้ประกอบการให้เชา่อาคารพาณิชยใ์นอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร. (2557, 15 

พฤษภาคม). สัมภาษณ.์    

สภาวชิาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ.์ (2556). จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชพี. ค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2556, จาก 
http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010374/ 19.pdf 

สภาวชิาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ.์ (2556). พระราชบัญญัติการบัญช ีพ.ศ. 2543. ค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2556, จาก 
http://www.fap.or.th/images/pulldown_1362967466/Act2543.pdf ?mode=preview  

สาคร สุขศรีวงศ.์ (2554). การจดัการ: จากมุมมองนกับริหาร (พมิพค์รัง้ท่ี 8). กรุงเทพฯ: จี.พี.ไซเบอร์พรินท์. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต.ิ (2556). GRP, GPP, GRP PER CAPITA AND GPP PER 

CAPITA IN 2011p. ค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2556, จาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ. กระทรวงพาณชิย์แหง่ประเทศไทย. (2557).  

ประมาณการอัตราเงนิเฟอ้. ค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2556, จาก

 http://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Inflation/Pages/index.aspx 

อรวรรณ ต่ายค า. (2554). โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งส านักงานสอบบัญชแีละบริการให้ค าปรึกษา      

ด้านอ่ืนๆ. (การค้นควา้แบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). 

Garrison, R., Noreen, E. & Brewer, P. (2012). Managerial Accounting: An Asian Perspective. (13rd ed). Singapore: 

The McGraw-Hill Companies, Inc.   

Keown, A. & Martin, J. (2545). Foundation of Finance. Bangkok: Pearson Education Indochina Ltd. 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2000). Research Methods for Business Students. Essex: Pearson Education. 

Ross, S., Westerfield, R. & Jordan, B. (2008). Fundamentals of Corporate Finance. (8th ed). China: The McGraw-Hill 

Companies, Inc. 

 

http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010374/%2019.pdf
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96
http://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Inflation/Pages/index.aspx

