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บทคัดยอ 
 

เศรษฐกิจของประเทศจีนมีการขยายตัวอยางเห็นไดชัดในระยะเวลาหลายปท่ีผานมา อีกท้ัง

รัฐบาลจีนยังมีนโยบายสงเสริมใหผูประกอบการชาวจีนออกไปลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือสราง

ความสัมพันธทางการคา ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศท่ีประเทศจีนเลือกเขามาลงทุนเนื่องจากชาว

จีนเล็งเห็นวาประเทศไทยเปนแหลงวัตถุดิบท่ีดีและมีตลาดการสงออกขนาดใหญสามารถใชเปนฐาน

การผลิตเพ่ือสงสินคาออกไปยังตางประเทศได  โดยสวนใหญแลวผูประกอบการชาวจีนจะเขามาลงทุน

ในรูปของนิติบุคคลซ่ึงตามกฎหมายไทยแลวตองไดรับการตรวจสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของ

ผูประกอบการชาวจีนท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยโดยใชวิธีสัมภาษณเชิงลึกท้ังหมด 15 บริษัท ใน 5 

กลุมอุตสาหกรรมท่ีชาวจีนเขามาลงทุนมากท่ีสุด ไดแก กลุมอุตสาหกรรมการผลิต กลุมอุตสาหกรรม

การขายสงและขายปลีก อุตสาหกรรมการกอสราง อุตสาหกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย และ

อุตสาหกรรมท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร โดยแบงเปนบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด

ใหญ ขนาดละ 1 บริษัท  

ผลการวิจัยกลุมตัวอยางพบวาปจจัยท่ีบริษัทสัญชาติจีนในประเทศไทยใชในการเลือกสํานัก

งานสอบบัญชีมีท้ังหมด 9  ปจจัย ประกอบดวย ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของสํานักงานสอบบัญชี 

ความรูความสามารถของผูสอบบัญชี คาธรรมเนียม การใหคําปรึกษาดานอ่ืน ความสามารถในการ

ติดตอสื่อสาร การใชสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทแม ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี คุณภาพ

งานสอบบัญชี และความเขาใจในธุรกิจของลูกคา งานวิจัยพบวาปจจัยท้ัง 9 ประการไมมีความ

แตกตางกันในแตละกลุมอุตสาหกรรมแตมีความแตกตางกันในขนาดของธุรกิจ โดยบริษัทขนาดเล็กให
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ความสําคัญกับปจจัยดานคาธรรมเนียมและการใหคําปรึกษาดานอ่ืนมากท่ีสุด บริษัทขนาดกลางให

ความสําคัญกับปจจัยดานความนาเชื่อถือและความมีชื่อเสียงของสํานักงานสอบบัญชีมากท่ีสุด และ

บริษัทขนาดใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานความสามารถในการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด 

สํานักงานท่ีใหบริการดานการสอบบัญชีสามารถนําผลจากงานวิจัยนี้ไปใชเพ่ือเปนแนวทางใน

การใหบริการสอบบัญชีโดยเฉพาะสํานักงานท่ีมีลูกคาเปนชาวตางชาติสัญชาติจีนเพ่ือใหสามารถ

ใหบริการไดดียิ่งข้ึน และสําหรับผูท่ีสนใจศึกษาเรื่องดังกลาวในอนาคตอาจทําการศึกษาในเชิงปริมาณ

เนื่องจากบริษัทสัญชาติจีนมีแนวโนมท่ีจะเขามาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึนเรื่อยๆ 
 

คําสําคัญ: การเลือกสํานักงานสอบบัญชี, บริษัทสัญชาติจีน, การลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนในไทย 
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ABSTRACT 

 

In response to China’s growing economy, the Chinese government has 

launched a Look South Policy to encourage entrepreneurs to invest in ASEAN 

countries. The goal is to improve international trade relations. Chinese entrepreneurs 

choose to invest in Thailand as it is a source of raw materials and a large export 

market as potential production base for overseas exports. Most Chinese 

entrepreneurs investing in Thailand deal with companies requiring accounting audits 

in Thailand.  

 Factors leading Chinese entrepreneurs to choose Thai auditing firms were 

studied. Therefore, in-depth interviews were conducted with 15 companies in five 

industries preferred by Chinese entrepreneurial investors: manufacturing, wholesale 

and retail, construction, industrial property and accommodation as well as food 

service. Companies were categorized as small, medium, and large. 

 Results were that the most important factors are reliability and reputation of 

the audit firms, auditor’s competence, audit fee, other consulting business, ability to 

communicate, selecting same as business group, size, quality of audit work, and 

understanding the client's business in descending order of influence. Company size 
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makes a difference, but industry group does not. Small companies focus on audit 

fees the most. Whereas medium companies concern mostly on the audit firm’s 

reliability and reputation. Large companies concentrate on ability to communicate 

the most. 

 The audit firms can be used this result as a guideline to provide audit 

specially the firm which has Chinese customer in order to serve more satisfaction to 

them. Furthermore, for those interested in such matters in the future, may be 

studied quantitatively because Chinese companies are likely to invest in Thailand 

more and more.  

 

Keywords: Audit firm selection, Chinese company, Chinese investment in Thailand. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของงานวิจัย 

 

 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ท่ีผานมา กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF ไดประกาศใหเงิน

หยวนของจีนเขาสูระบบเงินทุนสํารองระหวางประเทศเปนสกุลเงินท่ี 5 เชนเดียวกับสกุลเงินดอลลาร

ของสหรัฐ เงินเยนของญี่ปุน เงินปอนดสเตอรลิงของอังกฤษ และเงินยูโรของกลุมสหภาพยุโรป โดย

การเขารวมระบบของกองทุนการเงินระหวางประเทศในครั้งนี้จะชวยใหจีนเขาสูระบบเศรษฐกิจโลก

มากข้ึน รวมไปถึงการเติบโตและมีเสถียรภาพในเศรษฐกิจโลกดวย (Lagarde , 2015)  นอกจากนี้ยัง

ทําใหเงินหยวนของจีนกลายเปนอีกสกุลหนึ่งท่ีใชในการแลกเปลี่ยนและการคาระหวางประเทศ ดังนั้น

ประเทศจีนจึงถือไดวาเปนประเทศมหาอํานาจดานเศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ ประเทศจีนนอกจากจะ

มีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสูงเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาแลว ยังมีเงินทุนสํารอง

ระหวางประเทศมากเปนอันดับหนึ่งของโลกจํานวนกวา 3 ลานลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจของประเทศจีนนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการเปดประเทศตั้งแตป 1987 ซ่ึงตอมาประเทศจีน

ไดเขารวมกับองคการการคาโลก WTO ในป 2001 ทําใหจีนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจอยางกาว

กระโดดและไดเปรียบดุลการคาตางประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจีนจึงไดออกนโยบาย “กาวออกไป” 

(Going Out Policy)  คือการอนุญาตใหบริษัทจีนนําเงินตราออกไปลงทุนและสนับสนุนใหออกไป

ขยายธุรกิจยังตางประเทศเพ่ือเปนการสรางตลาดใหมและเพ่ิมสวนแบงการตลาดระหวางประเทศ  

 จากการท่ีรัฐบาลจีนตองการท่ีจะขยายตลาดนั้นทําใหรัฐบาลจีนเริ่มมองเห็นถึงชองทางการคา

และแหลงวัตถุดิบในภูมิภาคอาเซียน จึงทําใหเกิดนโยบาย “รุกลงใต” (Look South Policy) เพ่ือ

ตองการท่ีจะขยายตลาดและสรางความสัมพันธทางการคากับประเทศทางตอนใตของจีน และจาก

นโยบายนี้เองทําใหจีนและอาเซียนจัดตั้ง ASEAN Trade Negotiating Group (TNG) ข้ึนเพ่ือเปนเวที

สําหรับประชุมหารือระหวางจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียน เชน การเปดการคาเสรีและการลดภาษีท้ัง

ดานสินคาและบริการระหวางกัน โดยจีนเปนคูคาสําหรับประเทศอาเซียนท่ีใหญท่ีสุดตั้งแตป พ.ศ. 

2552 และเขามาลงทุนในประเทศไทยมากท่ีสุดในกลุมประเทศอาเซียนดวยมูลคากวา 63.6 พันลาน

เหรียญสหรัฐและตั้งเปาวาจะถึง 100 พันลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2563 โดยประเทศไทยถือเปน

แหลงเงินทุนของตางชาติอันดับตน ๆ ของอาเซียน มีอุตสาหกรรมไทยท่ีเปนท่ีดึงดูดนักลงทุน

ชาวตางชาติไดแก  ผลิตภัณฑการเกษตร ผลิตภัณฑยาง เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต รวมไปถึงดาน
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การทองเท่ียวและโรงแรม จากขอมูลของคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุนระหวางเดือน มกราคม 

ถึง กันยายน 2559 พบวาจีนเขามาลงทุนในไทยท้ังสิ้น 69 โครงการ และมีมูลคาการลงทุนท้ังสิ้น 

24,288 ลานบาท โดยหากดูจากตารางท่ี 1.1 จะพบวาประเทศญี่ปุนเปนประเทศท่ีมีการเขามาลงทุน

ในไทยมากท่ีสุด แตเม่ือจําแนกในแตละเดือนพบวาในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ จีนมีการเขามา

ลงทุนในไทยมากกวาญี่ปุนดวยจํานวนมูลคาการลงทุนกวา 1 พันลานบาท  และแมวาในเดือน

กันยายนจะเปนอันดับ 3 รองจากประเทศสิงคโปร แตการยื่นขอสงเสริมจากสิงคโปรนี้รวมโครงการ

ลงทุนขนาดใหญของบริษัทจีนท่ีตั้งในประเทศสิงคโปรไวดวย (กองความรวมมือการลงทุนตางประเทศ

,2559) ดังนั้นอาจเปนสัญญาณดีท่ีวาจีนกําลังสนใจและเขามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 

 

ตารางท่ี 1.1 

 

แสดงมูลคาการลงทุนและจํานวนโครงการท่ีตางชาติเขามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทย  

 
หมายเหตุ. จาก สถิติการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรายเดือนสะสมป 2559 (มกราคม-กันยายน). 

โดย กองความรวมมือกางลงทุนระหวางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2559, 

สื บ ค น เ ม่ื อ  2  ธั น ว า ค ม  2 5 5 9 , จ า ก  http://www.boi.go.th/index.php?page=Report 

_investment 

 

 ในขณะท่ีพิทยา สุวคันธ (2549) ไดศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการเขามาลงทุนของประเทศจีนใน

ประเทศไทยพบวามี 4 ประเด็นคือ 1. ดานตลาด คือจีนตองการขยายชองทางการจัดจําหนายและ

กระจายสินคาและยังเขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเพ่ือใชประโยชนในสิทธิทางภาษีไทย 2. 

ดานทรัพยากรและวัตถุดิบ เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมจีนตองอาศัยทรัพยากรและวัตถุดิบ

ม .ค . ก.พ. มี .ค . เม .ย. พ.ค . มิ .ย. ก.ค . ส.ค . ก.ย.

ญี่ปุน

มูลคาการลงทุน 1,673 2,539 15,591 18,024 19,268 25,096 27,092 30,494 31,740

จํานวน 20 43 64 77 91 134 151 172 185

สิงคโปร

มูลคาการลงทุน 333 364 2,750 3,314 3,564 12,426 14,633 26,034 26,652

จํานวน 6 12 21 26 37 49 59 73 78

จีน

มูลคาการลงทุน 1,800 3,780 5,670 7,574 8,891 21,109 21,459 22,069 24,288

จํานวน 4 13 21 26 33 52 55 66 69

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศระหวางเดือน มกราคม ถึง กันยายน พ .ศ . 2559

เดือน
ประเทศ

หนวย : ลานบาท 
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เปนจํานวนมาก ซ่ึงประเทศไทยเปนแหลงทรัพยากรชั้นดี ไมวาจะเปน ยางพารา น้ํามัน เหล็ก แรธาตุ 

เม็ดพลาสติกและสินคาธัญพืช ท่ีเปนวัตถุดิบท่ีจีนตองการ 3. ดานแหลงท่ีตั้ง เนื่องจากประเทศไทยถือ

ไดวาเปนภูมิยุทธศาสตรท่ีสําคัญของภูมิภาค อีกท้ังไทยยังมีแหลงรองรับการลงทุนท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีจีนสามารถใชไทยเปนศูนยกลาง

ทางการคาและการลงทุนได 4. ดานนโยบายและสิทธิพิเศษในการลงทุน จากความรวมมือทาง

เศรษฐกิจระหวางรัฐบาลและประชาชน ไทยไดสนับสนุนใหวิสาหกิจจีนเขามาลงทุนในกิจการตาง ๆ 

เชน ยางรถยนต ชิ้นสวนยาง เครื่องจักรกลและชิ้นสวน ปุยเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส การ

สื่อสาร และการแปรรูปสินคาเกษตร เพ่ือสอดรับกับการเปดการคาในกรอบความรวมมือเขตการคา

เสรีอาเซียนบวก 3 ในป 2553 ท่ีผานมา  

 จากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการลงทุนจากประเทศจีนพบวาโดยสวนใหญแลวผูประกอบการชาว

จีนจะเขามาประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทจํากัด โดยมีท้ังเปนการรวมทุนกับคนไทย และบริษัทของ

ผูประกอบการตางดาว ซ่ึงไมวาจะเปนรูปแบบองคกรประเภทใด พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

กําหนดไววานิติบุคคลจะตองมีการจัดทําบัญชีโดยผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี และจะตองจัดใหงบการเงิน

ไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

  

ภาพท่ี 1.1 

 

แสดงจํานวนบริษัทสัญชาติจีนท่ีจัดตั้ งเปนนิติบุคคลอยู ในประเทศไทย จําแนกตามจํานวน

อุตสาหกรรมท่ีเขามาลงทุนมากท่ีสุด 5  อันดับแรก 

หมายเหตุ. จาก ขอมูลการลงทุนตามสัญชาติ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย, 2559, 

สืบคนเม่ือ 23 ตุลาคม 2559, จาก http://datawarehouse.dbd.go.th. 

หนวย : ลานบาท 
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ภาพท่ี 1.2 

 

แสดงจํานวนบริษัทสัญชาติจีนท่ีจัดตั้งเปนนิติบุคคลอยูในประเทศไทย จําแนกตามมูลคาการลงทุนใน

แตละอุตสาหกรรมท่ีเขามาลงทุนมากท่ีสุด 5 อันดับแรก   

 

หมายเหตุ. จาก ขอมูลการลงทุนตามสัญชาติ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย, 2559, 

สืบคนเม่ือ 23 ตุลาคม 2559, จาก http://datawarehouse.dbd.go.th. 

 

การเขามาลงทุนจากประเทศจีนท่ีคาดวาจะเพ่ิมมากข้ึนทุก ๆ ป นอกจากจะทําใหตลาดดานการ

ผลิตและการสงออกขยายตัวข้ึนแลว ตลาดดานการใหบริการการตรวจสอบบัญชีก็ขยายตัวเพ่ิมข้ึนดวย  

แตเนื่องจากวัฒนธรรมและภาษาของคนไทยผูใหบริการกับผูประกอบการชาวจีนมีความแตกตางกัน

คอนขางมาก ทําใหผูประกอบการชาวจีนท่ีเขามาลงทุนในไทยอาจไมไดรับความสะดวกสบายจากการ

ใชบริการ และอาจสื่อสารกับผูสอบบัญชีชาวไทยไดไมสะดวกนัก เพราะหากผูสอบบัญชีชาวไทยไม

สามารถสื่อสารไดโดยตรงกับผูประกอบการ อาจทําใหการทํางานรวมกันไมราบรื่นและไม มี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีผูประกอบการสัญชาติจีนท่ีเขามาลงทุนใน

ประเทศไทยใชการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีในประเทศไทย เพ่ือใหสํานักงานสอบบัญชีใน

ประเทศไทยเตรียมความพรอม และเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการใหดียิ่งข้ึน 

 

 

 

หนวย : ลานบาท 
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1.2 คําถามงานวิจัย 

 

คําถามงานวิจัยมีดังตอไปนี้ 

1. ปจจัยใดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของผูประกอบการสัญชาติจีน  

2. ปจจัยในการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของผูประกอบการสัญชาติจีนท่ีประกอบ

ธุรกิจในแตละอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกมีความแตกตางกันหรือไม 

 

1.3 วัตถุประสงคงานวิจัย 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปจจัยในการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของผูประกอบการ

สัญชาติจีน  

2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปจจัยในการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของผูประกอบการ

สัญชาติจีนท่ีประกอบธุรกิจในแตละอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกท่ีมีความเหมือนและแตกตาง

กัน 

 

1.4 ขอบเขตงานวิจัย 

 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยในการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของกิจการซ่ึงเปน

นิติบุคคลท่ีเปนของผูประกอบการสัญชาติจีนหรือเขามารวมทุนในประเทศไทย ในอุตสาหกรรมท่ีมี

มูลคาการลงทุนจากจีนมากท่ีสุด 5 อันดับแรก (1. การผลิต 2. การขายสงและการขายปลีก 3. การ

กอสราง 4. กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 5. ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร) โดยเลือกศึกษา

บริษัทท่ีมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ จําแนกขนาดธุรกิจตามตารางท่ี 1.2 โดยศึกษา

อุตสาหกรรมละ 3 ขนาด ขนาดละ 1 บริษัท ท้ังสิ้น 15 บริษัท มีระยะเวลาการศึกษาอยูในชวงเดือน

พฤศจิกายน 2559 
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ตารางท่ี 1.2 

 

เกณฑการจําแนกขนาดธุรกิจ   

กลุมธุรกิจ 
มูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

การผลิต ไมเกิน 50 ลานบาท 51-200 ลานบาท เกิน 200 ลานบาท 

การบริการ ไมเกิน 50 ลานบาท 51-200 ลานบาท เกิน 200 ลานบาท 

การคาสง ไมเกิน 50 ลานบาท 51-100 ลานบาท เกิน 100 ลานบาท 

การคาปลีก ไมเกิน 30 ลานบาท 30-60 ลานบาท เกิน 60 ลานบาท 

หมายเหตุ. จาก ลักษณะของSME โดย กลุมบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

กรมสรรพากร , 2559 , สื บค น เม่ื อวัน ท่ี  23  ตุ ล าคม  2559 จาก  http://www.rd.go.th/ 

publish/38056.0.html. 

 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 

 

1. สํานักงานท่ีใหบริการการสอบบัญชี โดยเฉพาะสํานักงานท่ีมีลูกคาเปนชาวตางชาติสัญชาติจีน 

ทราบความตองการของลูกคามากข้ึนและสามารถใหบริการไดดียิ่งข้ึน 

2. เพ่ือเปนแนวทางในการใหบริการสอบบัญชีแกสํานักงานสอบบัญชีท่ีตองการขยายการให 

บริการไปยังกลุมลูกคาสัญชาติจีน  
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บทที ่2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาเรื่อง “การเลือกสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนท่ีลงทุนในประเทศไทย” 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยในอดีตและบทความตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

โดยศึกษาปจจัยในการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชี จากหลักฐานในประเทศไทยและจาก

หลักฐานในตางประเทศ  

 

2.1 ปจจัยในการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชี 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวของพบวามีวรรณกรรมและงานวิจัย

ในอดีตท่ีเก่ียวของกับการเลือกใชสํานักงานสอบบัญชี โดยแบงเปนหลักฐานจากในประเทศไทยและ

หลักฐานจากตางประเทศ ดังนี้ 

 

 2.1.1 การเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีจากหลักฐานในประเทศไทย 

 การเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของกิจการขนาดตาง ๆ ในประเทศไทยพบวามี

ปจจัยท้ังหมด 12 ดาน คือ 

1.   ดานความรู ความสามารถของผูสอบบัญชี 

2.   ดานคาธรรมเนียม 

3.   ดานการใหคําปรึกษาดานอ่ืน 

4.   ดานความสามารถในการติดตอสื่อสาร 

5.   ดานความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของสํานักงานสอบบัญชี  

6.   ดานคุณภาพงานสอบบัญชี 

7.   ดานการรักษาความลับของลูกคา 

8.   ดานความเปนอิสระของผูสอบบัญชี 

9.   ดานความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

10. ดานการใชสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทแม 

11. ดานความเขาใจในธุรกิจของลูกคา 

12. ดานท่ีตั้งของสํานักงานสอบบัญชี 
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 2.1.1.1 ปจจัยดานความรู ความสามารถของผูสอบบัญชี 

  ศกลวรรณ วิทยสรณะ (2554)  ท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยในการเลือกใชบริการ

ผูสอบบัญชีของบริษัทจํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานความรูความสามารถของผูสอบ

บัญชีเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญเปนอันดับแรกในการเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต เนื่องจากการ

ตรวจสอบบัญชีเปนวิชาชีพท่ีตองอาศัยความชํานาญและประสบการณเปนพิเศษเพ่ือใหผลงานออกมา

เปนท่ีเชื่อถือได และผูสอบบัญชีควรปฏิบัติงานดวยความรอบคอบและระมัดระวัง นอกจากนี้ผูสอบ

บัญชีจะตองศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยางตอเนื่องเพราะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและ

กฎหมายดานภาษีเสมอ ดังนั้นผูสอบบัญชีจึงควรมีความรูความสามารถทันตอเหตุการณ และผูสอบ

บัญชีไมควรปฏิบัติงานท่ีเกินความรูความสามารถของตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางลุลวงและ

มีประสิทธิภาพ 

   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อันธิกา สังขเก้ือ (2554) ท่ีพบวาปจจัยดาน

การพัฒนาความรูของผูสอบบัญชีก็เปนหนึ่งในปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สํานักงานสอบบัญชีในกรุงเทพมหานครเชนกัน เนื่องจากมาตรฐานบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการคามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ หากผูสอบบัญชีไมติดตาม

และพัฒนาตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลง อาจสงผลใหจัดทํางบการเงินไมถูกตองและไมสามารถให

คําปรึกษาแกลูกคาไดอยางถูกตอง และพีระพงษ เมืองพรหม (2546) ยังเห็นดวยวาปจจัยดานคุณภาพ

ของการใหบริการของผูสอบบัญชีเปนปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุด โดยหนึ่งในองคประกอบสําคัญคือผูสอบ

บัญชีตองมีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมไปถึงผูชวยผูสอบบัญชีและทีมงาน

ตรวจสอบก็ควรมีความรูความชํานาญเชนเดียวกัน และผูตอบแบบสอบถามเห็นวาสํานักงานสอบบัญชี

ควรจัดใหมีการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใหบริการดานการสอบบัญชีแก

ผูประกอบการได และเบญจมาศ สันติวัฒนาพร (2555) ยังพบอีกวาความสามารถของผูสอบบัญชีเปน

หนึ่งในองคประกอบท่ีผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยในเขตกรุงเทพมหานครใชเลือกผูสอบบัญชี 

โดยวัดจากประสบการณในการตรวจสอบของผูสอบบัญชีและจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี ใน

ขณะเดียวกัน นิตยา แซเฮง (2550) พบวาหางหุนสวนในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัย

ดานคุณสมบัติของผูสอบบัญชีในระดับมากเชนกัน นอกจากนี้ยังมีผลงานของนิชากานต ตันติมาสน 

(2551) และระวีวรรณ พรหมเกิด (2550) ท่ีไดผลการวิจัยท่ีสอดคลองกัน 

   ซ่ึงผลการวิจัยท้ังหมดสอดคลองกับหลักการและทฤษฎีการสอบบัญชี 

(นิพันธ เห็นโชคชัยชนะและศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2548) วาผูสอบบัญชีควรมีความรูความสามารถและ

ความชํานาญในวิชาชีพเปนพิเศษเชนเดียวกับวิชาชีพอิสระอ่ืน ๆ เชน แพทย ทนายความ วิศวกร 

สถาปนิก เปนตน 
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2.1.1.2 ปจจัยดานคาธรรมเนียม 

   ศกลวรรณ วิทยสรณะ (2554) พบวาคาธรรมเนียมเปนหนึ่งในปจจัยท่ีมีผล

ตอการเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทจํากัดในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูประกอบการสามารถ

เปรียบเทียบราคาคาสอบบัญชีกับราคาทองตลาดไดโดยงายเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวย

อํานวยความสะดวก ซ่ึงคาธรรมเนียมท่ีสูงกวาทองตลาดอาจสงผลใหผูประกอบการรูสึกวาไมไดรับ

ความเปนธรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ พรหมเกิด (2550) ท่ีพบวากลุมตัวอยางให

ความสําคัญกับเรื่องอัตราคาบริการสอบบัญชีเปนอันดับแรก เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนบริษัทท่ีมีทุน

จดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาทซ่ึงเปนกิจการขนาดเล็กและกิจการไมไดใชประโยชนจากงบการเงินท่ี

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี แตตองจัดใหมีการตรวจสอบเนื่องจากทําตามท่ีกฎหมายกําหนด

เทานั้น นอกจากนี้ยังมีผลงานของ อันธิกา สังขเก้ือ (2554) นิตยา แซเฮง (2550) และพีระพงษ เมือง

พรหม (2546) ท่ีพบวาปจจัยดานคาธรรมเนียมเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญในการเลือกผูสอบบัญชี

เชนกัน 

  ในขณะท่ีเบญจมาศ สันติวัฒนาพร (2555) พบวาองคประกอบดาน

คาธรรมเนียมซ่ึงประกอบดวยคาธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีต่ํากวาสํานัก

งานสอบบัญชีอ่ืนเปนองคประกอบของเกณฑในการเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตของผูประกอบการ

บริษัทนอกตลาดหลักทรัพยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 

ซ่ึงขัดแยงกับผลงานวิจัยของ จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล และ มนวิกา ผดุงสิทธิ์ (2550) ท่ีทําการศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีเงินทุนและ

ความนาเชื่อถือสูง เห็นวาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีไมใชปญหาท่ีเปนสาระสําคัญในการเลือกผูสอบ

บัญชี หากการตรวจสอบนั้นสามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับงบการเงินของบริษัทได 

 

2.1.1.3 ปจจัยดานการใหคําปรึกษาอ่ืน 

   เบญจมาศ สันติวัฒนาพร (2555) พบวาปจจัยดานการใหคําปรึกษาอ่ืนแก

ลูกคาเปนหนึ่งในองคประกอบของเกณฑในการเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตของผูประกอบการนอก

ตลาดหลักทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสํานักงานสอบบัญชีควรใหคําปรึกษาในเรื่องระบบบัญชี 

ภาษีอากร การควบคุมภายใน หลักการบัญชี และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงพบวาไมวาจะเปน

กิจการในหรือนอกตลาดหลักทรัพยก็มีความกังวลในเรื่องการปฏิบัติใหถูกตองตรงตามมาตรฐานการ

บัญชี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ พรหมเกิด (2550) ท่ีพบวาปจจัยดานการใหคําปรึกษา

ดานบัญชี ภาษีอากร การบริหาร และมีการจัดอบรมความรูใหแกกิจการท่ีรับตรวจสอบเปนหนึ่งใน

ปจจัยท่ีบริษัทและหางหุนสวนจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ เนื่องจากกลุม

ตัวอยางซ่ึงเปนกิจการขนาดเล็กตองการจัดทํางบการเงินใหถูกตองเปนไปตามมาตรฐานบัญชี และท่ี
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กฎหมายกําหนดจึงตองการคําแนะนําจากผูมีประสบการณอยางผูสอบบัญชี และใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานนี้ในการเลือกผูสอบบัญชีของกิจการ 

   ในขณะท่ีนิตยา แซเฮง (2550) พบวาบริษัทจํากัดใหความสําคัญกับปจจัย

เรื่องความหลากหลายของบริการท่ีเก่ียวของ โดยเห็นวาผูสอบบัญชีควรมีความรูในดานภาษีอากรมาก

ท่ีสุด เพ่ือชวยใหคําแนะนําและตรวจสอบการเสียภาษีไดอยางถูกตองครบถวน และพีระพงษ เมือง

พรหม (2546) ยังพบวาปจจัยดานคุณภาพของการใหบริการของผูสอบบัญชีในเรื่องการให

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการสอบบัญชีเปนปจจัยลําดับแรกท่ีผูประกอบการท่ีตอบ

แบบสอบถามคํานึงถึง โดยบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีเปนท่ีตองการมากท่ีสุด ไดแก การเปนท่ีปรึกษาทาง

ภาษีอากรและการวางแผนทางการเงิน และยังพบอีกวาผูประกอบการมีปญหาในการใชบริการผูสอบ

บัญชีมากในเรื่องผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีไมมีการใหบริการท่ีแตกตางจากคูแขง เชนการให

คําปรึกษาดานภาษีอากร เปนตน 

 

2.1.1.4 ปจจัยดานความสามารถในการติดตอส่ือสาร 

   เบญจมาศ สันติวัฒนาพร (2555) พบวาความสามารถในการติดตอสื่อสาร

เปนอีกองคประกอบหนึ่งของเกณฑในการเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตของผูประกอบการนอกตลาด

หลักทรัพย โดยผูสอบบัญชีหรือผูชวยผูสอบบัญชีตองสามารถสื่อสารกับพนักงานบัญชีของกิจการได

เปนอยางดี รวมไปถึงการนัดหมายการขอเขาไปตรวจสอบท่ีบริษัทหรือการนัดหมายเพ่ือขอเอกสารใน

การตรวจสอบใหเปนไปอยางเปนระบบและไมรบกวนเวลาการทํางานของพนักงานของบริษัทท่ีเขาไป

ตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อันธิกา สังขเก้ือ (2554) ท่ีพบวาปจจัยดานความสามารถใน

การติดตอสื่อสารเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท

จํากัดในกรุงเทพมหานคร เพราะบริษัทสวนใหญมีความจําเปนท่ีจะตองติดตอกับผูสอบบัญชีเพ่ือ

สอบถามถึงขอสงสัยท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบ  ซ่ึงการติดตอผูสอบบัญชีไดยากเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ี

เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการจากผูสอบบัญชี (พีระพงษ เมืองพรหม,2546)  

   นอกจากนี้ นิตยา แซเฮง (2550) ยังพบอีกวาการนําเสนอผลการตรวจสอบ

และขอเสนอแนะท่ีเปนลายลักษณอักษรท่ีสมบูรณ ครบถวน กระชับ และการมาพบปะและอธิบายถึง

ผลการตรวจสอบดวยวาจาแลวทําสรุปเปนลายลักษณอักษรในภายหลัง เปนปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก

ผูสอบบัญชีอีกดวย  

 

2.1.1.5 ปจจัยดานความนาเช่ือถือและช่ือเสียงของสํานักงานสอบบัญชี 

   เบญจมาศ สันติวัฒนาพร (2555) พบวาองคประกอบดานชื่อเสียงของ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึงไดแกความมีชื่อเสียงหรือเปนท่ีรูจักของสํานักงานสอบบัญชีและการเปนท่ี
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ยอมรับของบุคคลภายนอก เชน ธนาคาร เจาหนี้ มีผลตอการเลือกผูสอบบัญชีของผูประกอบการ

บริษัทนอกตลาดหลักทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ พรหม

เกิด (2550) ท่ีพบวาชื่อเสียงของสํานักงานสอบบัญชีก็เปนปจจัยหนึ่งในการเลือกใชบริการสํานัก

งานสอบบัญชี โดยใหความสําคัญในระดับมาก  

 

2.1.1.6 ปจจัยดานคุณภาพงานสอบบัญชี 

   นิชากานต ตันติมาสน (2551) พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการผูสอบบัญชีรับอนุญาตมากท่ีสุดคือ ปจจัยดานคุณภาพงานสอบบัญชีในเรื่องความถูกตองและ

เชื่อถือไดของผลการตรวจสอบ โดยคาดหวังวางบการเงินนั้นจะตองถูกตรงตามมาตรฐานบัญชีและได

นําสงอยางทันเวลา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจมาศ สันติวัฒนาพร (2555) ท่ีพบวาปจจัยดาน

คุณภาพงานสอบบัญชีเปนองคประกอบหนึ่งในการเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย 

ซ่ึงมีผลการสํารวจตรงกันกับบริษัทกลุมตัวอยางท่ีอยูในตลาดหลักทรัพยซ่ึงอาจเปนเพราะวาปจจัยดาน

คุณภาพของงานสอบบัญชีเปนปจจัยข้ันพ้ืนฐานท่ีผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีพึงมีอยูแลว  

   ในขณะเดียวกัน ระวีวรรณ พรหมเกิด (2550) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับปจจัย

สําคัญท่ีมีผลตอการพิจารณาเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและหางหุนสวนจดทะเบียน

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานการบริการสอบบัญชีในเรื่องความถูกตองและเชื่อถือไดเปน

ปจจัยอันดับแรกท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญ เนื่องจากการจัดทํางบการเงินของกิจการขนาดเล็กมี

วัตถุประสงคหลักคือทําใหเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายเทานั้น ดังนั้นจึงตองการจัดทํางบการเงินให

ถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีตามท่ีกฎหมายกําหนดข้ึน แตทางกลับกันผลงานวิจัยของ

อันธิกา สังขเก้ือ (2554) พบวาปจจัยดานคุณภาพของงานสอบบัญชีไมใชปจจัยท่ีมีความสําคัญมาก

ท่ีสุดของบริษัทจํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร แตพบวาปจจัยดานการติดตอสื่อสารเปนปจจัยท่ีสําคัญ

ท่ีสุดเพราะลูกคาตองการการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 

 

2.1.1.7 ปจจัยดานการรักษาความลับของลูกคา 

   ศกลวรรณ วิทยสรณะ (2554) พบวาปจจัยดานการรักษาความลับของ

ลูกคาเปนปจจัยท่ีบริษัทจํากัดในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญมากเปนลําดับท่ี 3 เนื่องจาก

เปาหมายของธุรกิจสวนใหญคือการสรางความม่ังค่ัง และการไดมาซ่ึงความม่ังค่ังดังกลาวจะตอง

แขงขันกับคูแขงท่ีประกอบธุรกิจอยางเดียวกัน แตอาจมีความแตกตางในดานสูตรการผลิตหรือ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยกวาคูแขง ดังนั้นผูสอบบัญชีซ่ึงเปนผูท่ีสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ รวมถึงขอมูลซ่ึง

เปนความลับของบริษัทควรตองรักษาความลับของบริษัทลูกคาเพราะอาจทําใหลูกคาเสียผลประโยชน
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ได อีกท้ังยังสอดคลองกับผลการวิจัยของระวีวรรณ พรหมเกิด (2550) และพีระพงษ เมืองพรหม 

(2546) ท่ีสรุปวาการรักษาความลับของลูกคามีผลตอการเลือกผูสอบบัญชี 

 

2.1.1.8 ปจจัยดานความเปนอิสระของผูสอบบัญชี 

   นิตยา แซเฮง (2550) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูสอบบัญชี

ของหางหุนสวนจํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาความคุนเคยกันระหวางพนักงานบัญชีกับทีมงาน

ตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกผูสอบบัญชี ซ่ึงสอดคลอง

กับ สาวิตรี อองธรรมกุล (2547) ท่ีศึกษาเก่ียวกับความคาดหวังท่ีมีตอการสอบบัญชีในประเทศไทย 

พบวาความคาดหวังในดานความเปนอิสระของผูสอบบัญชี คือผูสอบบัญชีไมควรมีความสนิทสนมกับ

ฝายบริหารของบริษัทท่ีตรวจสอบและไมควรรับของกํานัลจากบริษัทท่ีตรวจสอบไมวามูลคามากหรือ

นอย ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนผูใชงบการเงินเห็นดวยวาผูสอบบัญชีควรเปนอิสระจากลูกคา 

เนื่องจากผูสอบบัญชีท่ีมีความสนิทสนมมากเกินไป อาจทําใหยอมปฏิบัติตามคํารองขอจากฝายบริหาร

ของลูกคาและอาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการแสดงความเห็นตองบการเงินได อีกท้ังยังแนะนําวา

ผูสอบบัญชีไมควรเปนผูวางระบบบัญชีในบริษัทของลูกคาเอง เพราะผูสอบบัญชียอมตองเปนคน

ตรวจสอบระบบนั้นเอง อาจเปนไปไดวาหากตรวจสอบพบขอผิดพลาดอาจไมยอมรับในความผิดพลาด

ของระบบและเปนเหตุใหไมแสดงความเห็นตองบการเงินตามความเปนจริง 

 

2.1.1.9 ปจจัยดานความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

    อันธิกา สังขเก้ือ (2554) พบวาปจจัยดานความสัมพันธอันดีกับลูกคาเปน

หนึ่งในปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีในกรุงเทพมหานครของบริษัท

จํากัด เนื่องจากในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี ผูสอบบัญชีจะตองทํางานรวมกันกับฝายบริหารและ

พนักงานบัญชี รวมถึงพนักงานในแผนกตาง ๆ ของบริษัท เชน การขอเอกสารเพ่ือใชเปนหลักฐานใน

การตรวจสอบ การขอคําอธิบายรายการท่ีเปนประเด็นสงสัยของผูสอบบัญชี เปนตน ซ่ึงท้ังสองฝายไม

สามารถหลีกเลี่ยงการติดตอดังกลาวได ดังนั้นหากท้ังสองฝายไมสามารถรวมงานกันไดอาจสงผลให

การปฏิบัติงานสอบบัญชีเปนไปอยางไมราบรื่นและอาจสงผลกระทบตอการนําเสนองบการเงิน นอก 

จากนี้ นิตยา แซเฮง (2550) ยังพบวากิจการระดับหางหุนสวนยังใหความสําคัญกับความสัมพันธอันดี

กับสํานักงานสอบบัญชีในระดับมากโดยเห็นวาบุคลากรของสํานักงานสอบบัญชีควรมีมนุษยสัมพันธท่ี

เปนท่ีนาเชื่อถือ มีความเปนกันเองและมีวิจารณญาณในการประกอบวิชาชีพ  
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2.1.1.10 ปจจัยดานการใชผูสอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทแม  

     ศกลวรรณ วิทยสรณะ (2554) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยในการเลือกใช

บริการผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทจํากัดในเขตกรุงเทพมหานครพบวาการเลือกผูตรวจสอบราย

เดียวกับบริษัทแมไมใชปจจัยท่ีมีความสําคัญในการเลือกผูตรวจสอบบัญชี เนื่องจากบริษัทสวนใหญท่ี

ทําการศึกษาเปนบริษัทลูกท่ีไมตองนําสงงบการเงินใหแกบริษัทแมเพ่ือจัดทํางบการเงินรวม แตใน

บริษัทท่ีเปนบริษัทจํากัดมหาชนพบวาการเลือกใชบริการผูสอบบัญชีคนเดียวกันหรือสังกัดเดียวกันกับ

บริษัทแมมีผลตอการเลือกผูสอบบัญชี จุฑามน สิทธิผลวนิช (2549) 

 

2.1.1.11 ปจจัยดานความรูความเขาใจในธุรกิจท่ีตรวจสอบ 

     ศกลวรรณ วิทยสรณะ (2554) ท่ี ศึกษาเก่ียวกับปจจัยในการเลือกใช

บริการผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทจํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาการมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับธุรกิจท่ีตรวจสอบเปนหนึ่งในหาปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเนื่องจากในการ

ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตองใชความรูความสามารถและความชํานาญในงานวิชาชีพเปนพิเศษ

เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพรวมไปถึงผูชวยผูสอบบัญชีและทีมงานตรวจสอบ

ควรมีความรูพ้ืนฐานและความชํานาญเก่ียวกับธุรกิจท่ีตรวจสอบ เพ่ือเปนการลดเวลาในการทําความ

เขาใจธุรกิจและลดการสอบถามขอมูลเดิมท่ีเคยถามลูกคาไปแลว ซ่ึงเปนการลดการรบกวนเวลา

ทํางานของพนักงานบริษัทท่ีเขาตรวจสอบ 

 

2.1.1.12 ปจจัยดานท่ีตั้งของสํานักงานสอบบัญชี 

    ระวีวรรณ พรหมเกิด (2550)  ศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการพิจารณา

เลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและหางหุนสวนจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึง

พบวาปจจัยดานท่ีตั้งของสํานักงานสอบบัญชีมีความสําคัญเปนอันดับสุดทาย เนื่องจากผูตอบ

แบบสอบถามเห็นวาพนักงานของกิจการท่ีไดรับการตรวจสอบไมไดเดินทางไปยังสํานักงานสอบบัญชี

เอง แตจะติดตอสื่อสารกับผูสอบบัญชีผานทางโทรศัพทมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

นิตยา แซเฮง (2550) ท่ีพบวาปจจัยดานขนาดและท่ีตั้งของสํานักงานสอบบัญชีมีความสําคัญระดับ

ปานกลางในการเลือกผูสอบบัญชีของหางหุนสวนจํากัดในกรุงเทพมหานคร 
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 2.1.2 การเลือกผูสอบบัญชีจากหลักฐานในตางประเทศ 

        นอกจากการศึกษาถึงการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของผูประกอบการใน

ประเทศไทยแลว ผูประกอบการในตางประเทศยังมีความเห็นเก่ียวกับการเลือกสํานักงานสอบบัญชี 

โดยมีปจจัยท้ังหมด 6 ดาน ดังตอไปนี้ 

1. ดานความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของสํานักงานสอบบัญชี  

2. ดานคาธรรมเนียม 

3. ดานการใหคําปรึกษาดานอ่ืน 

4. ดานขนาดของสํานักงาน 

5. ดานคุณภาพงานสอบบัญชี 

6. ดานการใชสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทแม 

 

2.1.2.1 ปจจัยดานความนาเช่ือถือและช่ือเสียงของสํานักงานสอบบัญชี 

Oxera Consulting Ltd. (2006) ไดศึกษาเก่ียวกับการแขงขันและการ

เลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีในประเทศอังกฤษ ซ่ึงพบวาความมีชื่อเสียงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด

ในการเลือกสํานักงานสอบบัญชีกลุมตัวอยางซ่ึงเปนกลุมบริษัทในดัชนีไฟแนนเชียลไทมเห็นวาสํานัก

งานสอบบัญชีขนาดใหญท้ัง 4 แหงมีความแตกตางกันคอนขางนอยมาก สิ่งท่ีแตกตางกันคือการเพ่ิม

คุณคาใหแกการบริการของผูสอบบัญชีเองและการรับประกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมไปถึง

ความเสี่ยงดานชื่อเสียง ดังนั้นหากสํานักงานสอบบัญชีใดมีชื่อเสียงมากกวาก็อาจจะเปนตัวเลือกใน

ลําดับแรก ๆ ท่ีบริษัทในกลุมดัชนีไฟแนนเชียลไทมในประเทศอังกฤษเลือกใชบริการ  

ในขณะท่ี Hermanson et al. (1994) ศึกษาถึงลักษณะท่ีสําคัญของสํานัก

งานสอบบัญชีท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของลูกคาซ่ึงเปนกิจการท้ังขนาดใหญ

และเล็ก โดยพบวาปจจัยดานความมีชื่อเสียงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญในการเลือกใชบริการสํานัก

งานสอบบัญชีของกิจการขนาดเล็ก แตจะไมมีความสําคัญสําหรับกิจการขนาดใหญ เนื่องจากกิจการ

ขนาดใหญจะใชบริการตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญท้ัง 4 แหงซ่ึงมีชื่อเสียง และ

มีความหลากหลายในการใหบริการมากกวาสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนท่ัวไป นอกจากนี้ Knechel, 

Niemi and  Sundgren (2008) ยังพบวาอีกบริษัทท่ีเปดกิจการใหมนิยมเลือกผูสอบบัญชีท่ีมีชื่อเสียง  

 

2.1.2.2 ปจจัยดานคาธรรมเนียม 

Barkley (2014) พบวาปจจัยดานคาธรรมเนียมเปนปจจัยอันดับแรกท่ี

บริษัทจํากัดคํานึงถึง เพราะเจาของบริษัทเห็นวาคาธรรมเนียมการสอบจะตองมีความเหมาะสมและ

คุมคากับผลงานของผูสอบบัญชีท่ีจะไดรับ ในขณะท่ี Hermanson et al. (1994) ท่ีศึกษาถึงลักษณะ
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ท่ีสําคัญของสํานักงานสอบบัญชีท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของลูกคาซ่ึงเปน

กิจการท้ังขนาดใหญและเล็ก พบวาคาธรรมเนียมท่ีเพ่ิมข้ึนมีอิทธิพลตอกิจการขนาดเล็ก แตไมมี

อิทธิพลตอกิจการขนาดใหญ  

 

2.1.2.3 ปจจัยดานการใหคําปรึกษาอ่ืน 

Knechel et al. (2008) พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูสอบบัญชีใน

ประเทศฟนแลนดคือผูใหบริการสามารถใหคําแนะนํากับกิจการได และ Barkley (2014) พบวาปจจัย

ดานการใหบริการใหคําปรึกษาในเรื่องเฉพาะดานเปนหนึ่งในปจจัยในการเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท 

เนื่องจากผูสอบบัญชีท่ีมีประสบการณในหลายดานอาจชวยในการปรับปรุงการรายงานท่ีผิดพลาดได 

 

 2.1.2.4 ปจจัยดานขนาดของสํานักงานสอบบัญชี 

 Barkley (2014) ท่ี ศึกษาเก่ียวกับปจจัยหลักในการเลือกและคงไวซ่ึง

ผูสอบบัญชี โดยทําการศึกษาในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ ซ่ึงพบวาปจจัยดานขนาดของสํานัก

งานสอบบัญชีเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการเลือกผูสอบบัญชีเนื่องจากผลจากการวิจัยชี้ใหเห็นวายิ่ง

สํานักงานใหญจะยิ่งมีประสบการณและความรูในการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน โดยในบริษัทขนาดใหญ

จะเลือกใชบริการของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญเพราะตองการความหลากหลายของกิจกรรมการ

ตรวจสอบ สวนในกิจการขนาดเล็กเห็นวาไมมีความจําเปนในการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชี

ขนาดใหญ 4 แหง (Big4) เชนเดียวกับ Knechel et al. (2008) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยในการเลือก

ผูสอบบัญชีโดยหลักฐานจากตลาดบริษัทขนาดเล็กในประเทศฟนแลนด พบวาขนาดของสํานัก

งานสอบบัญชีมีอิทธิพลตอการเลือกสํานักงานสอบบัญชีของกิจการขนาดเล็กมากท่ีสุด 

 

2.1.2.5 ปจจัยดานคุณภาพงานสอบบัญชี 

งานวิจัยของ Knechel et al. (2008) พบวาผูใชบริการงานสอบบัญชี

นิยมเลือกผูสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพของงานสอบบัญชี เนื่องจากผูใชบริการจะคํานึงถึงคุณภาพของ

งานสอบบัญชีมากข้ึนโดยมีสาเหตุมาจากความซับซอนของกิจการท่ีไดรับการตรวจสอบ 

 

 2.1.2.6 ปจจัยดานการใชผูสอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทแม  

Yang et al.  (2014) ศึกษาเก่ียวกับการเลือกผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทใน

ประเทศไตหวันพบวา เม่ือบริษัทแมเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีใดแลว ก็จะสนับสนุนใหบริษัท

ในเครือเลือกใชสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันในแตละประเทศตาม เนื่องจากกลุมตัวอยางเห็นวาการ

เลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทแมจะสามารถติดตามการตรวจสอบบัญชีของท้ัง
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กลุมบริษัทไดงายและมีคุณภาพสูงข้ึน และเพ่ือเปนการลดคาใชจายในการประสานงานของผูสอบ

บัญชี  
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บทที ่3 

วิธีการวิจัย 

 

 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของ

ผูประกอบการชาวจีนท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยโดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก

ท้ังหมด 15 บริษัท ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมท่ีชาวจีนเขามาลงทุนมากท่ีสุด ไดแก กลุมอุตสาหกรรมการ

ผลิต กลุมอุตสาหกรรมการขายสงและขายปลีก กลุมอุตสาหกรรมการกอสราง กลุมอุตสาหกรรม

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย และกลุมอุตสาหกรรมท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร  โดยแบงเปนบริษัท

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ขนาดละ 1 บริษัท  ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงใชวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Approach) โดยใชท้ังขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิในการศึกษาและ

วิเคราะหขอมูล ขอมูลปฐมภูมิไดมาจากการทําการสัมภาษณเชิงลึกจากผูประกอบการหรือผูมีสวน

เก่ียวของของบริษัทจีนท้ัง 3 ขนาด ในแตละอุตสาหกรรม สวนขอมูลทุติยภูมิมาจากการศึกษางานวิจัย  

ขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กองความรวมมือการลงทุนตางประเทศ และบทความอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงข้ันตอนการวิจัยมีดังตอไปนี้ 

 

3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือทําการศึกษา 

 

 การเก็บขอมูลเพ่ือทําการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกบริษัทสัญชาติจีนในกลุมอุตสาหกรรม

การผลิต กลุมอุตสาหกรรมการขายสงและขายปลีก กลุมอุตสาหกรรมการกอสราง กลุมอุตสาหกรรม

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย และกลุมอุตสาหกรรมท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร เนื่องจากกลุม

อุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุมนี้เปนอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาการลงทุนจากผูประกอบการสัญชาติจีนมากท่ีสุด 

5 อันดับแรกจาก 21 กลุมอุตสาหกรรมตามการจําแนกกลุมอุตสาหกรรมของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย (ขอมูล ณ 23 ตุลาคม 2559) และเลือกศึกษากลุมอุตสาหกรรมละ 3 บริษัทโดย

แบงตามขนาดของบริษัท แบงเปนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ขนาดละ 1 บริษัท เพ่ือให

ไดผลการศึกษาท่ีครอบคลุมท้ังอุตสาหกรรม โดยจะสัมภาษณผูประกอบการ ผูจัดการฝายบัญชี หรือผู

มีสวนเก่ียวของในบริษัทสัญชาติจีนท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยตามประเด็นคําถามท่ีไดเตรียมไวเปน

ภาษาจีนหากผูใหสัมภาษณไมสามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางคลองแคลว และสัมภาษณเปน

ภาษาไทยหากผูใหสัมภาษณสามารถสื่อสารภาษาไทยได โดยการสัมภาษณในงานวิจัยครั้งนี้จะใชวิธี

สัมภาษณ 2 วิธีคือ วิธีการสัมภาษณจากผูใหคําตอบโดยตรง (Face to face interview) และวิธีการ

สัมภาษณ ทางโทรศัพท  (Enumeration by telephone) ผู วิจั ย ทํ าการสัมภาษณ ช วงเดื อน
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พฤศจิกายน 2559 โดยใชระยะเวลาประมาณครั้งละ 1 ชั่วโมง ใชวิธีการจดขอความเพ่ือบันทึกขอมูล

จากการสัมภาษณ 

 การสัมภาษณผูจัดการฝายบัญชีและผูมีสวนเก่ียวของนี้มีข้ันตอนการสัมภาษณแบบมีเคาโครง 

(Semi-structure Interview) โดยมีเนื้อหาในการสัมภาษณแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของกิจการ : รูปแบบของกิจการ ลักษณะการประกอบกิจการ โครงสรางองคกร

ภายในกิจการ 

2. การรับบริการการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี : บริษัทผูใหการตรวจสอบบัญชี 

ระยะเวลาท่ีไดรับการตรวจสอบ ความพึงพอใจในการรับบริการ  

3. ปจจัยท่ีบริษัทสัญชาติจีนใชในการเลือกสํานักงานสอบบัญชี 

4. ความคิดเห็นอ่ืนเพ่ิมเติม  

 

3.2 การวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 

 

 หลังจากการสัมภาษณ ผูทําวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเนื้อหา โดยใชวิธี

ของ Mile and Huberman (1994) ซ่ึงเปนกระบวนการสรุปขอมูลท่ีไดจากการสังเกตหรือขอมูลท่ี

รวบรวมไดจากสถานประกอบการ โดยระบุรายการท่ีมีความสําคัญและสรุปสาระสําคัญท่ีสะทอน

ความคิดเห็นจากผูทําวิจัยโดยใชภาษาของผูวิจัยท่ีเขาใจได และตีความโดยใชรูปแบบจากการทบทวน

วรรณกรรม ประกอบกับขอมูลท่ีไดจากผูใหสัมภาษณ จากนั้นจะทําการหาความสัมพันธและนํามา

พัฒนาเพ่ือหาคําตอบในเบื้องตนและทําการสรุปผลการศึกษา  

 

3.3 ประวัติและขอมูลท่ัวไปของบริษัทท่ีสัมภาษณ 

 

3.3.1 อุตสาหกรรมการผลิต 

 

 3.3.1.1 กิจการขนาดเล็ก – บริษัท ก 

บริษัท ก เริ่มดําเนินกิจการในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2550 มีสินทรัพย

ไมหมุนเวียนในป 2558 ประมาณ 9 หม่ืนบาท ดังนั้นจึงจัดประเภทเปนธุรกิจขนาดเล็ก มีผูถือหุน

สัญชาติไทยท่ีมีมูลคาการลงทุนคิดเปนรอยละ 51 และมีผูถือหุนสัญชาติจีนท่ีมีมูลคาการลงทุนคิดเปน

รอยละ 49   

 บริษัท ก ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนเสื้อผาเพ่ือขายสงใหกับลูกคาหลาย



21 
 

ประเภท เชนรานขายเสื้อผา หรือลูกคาท่ีสั่งตามแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีสถานท่ีทําการผลิตสินคาอยู

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร   

 

 3.3.1.2 กิจการขนาดกลาง – บริษัท ข 

บริษัท ข กอตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2547 โดยมี

สินทรัพยไมหมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 ประมาณ 57 ลานบาท ดังนั้นจึงจัดประเภทเปนธุรกิจขนาด

กลาง มีผูถือหุนสัญชาติไทยถือหุนคิดเปนรอยละ 51 และผูถือหุนสัญชาติจีนถือหุนคิดเปนรอยละ 49  

บริษัท ข ประกอบธุรกิจผลิตอุปกรณเก่ียวกับไฟฟา เชน เครื่องตัดไฟ 

มิเตอรไฟฟา และหลอดไฟ LED และขายสงสินคาใหกับรานคา อีกท้ังยังรับติดตั้งตามสถานท่ีตาง ๆ  

เชน หมูบานจัดสรร คอนโด โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เปนตน 

 

 3.3.1.3 กิจการขนาดใหญ – บริษัท ค 

บริษัท ค เริ่มดําเนินกิจการในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2554 โดยมีบริษัท

แมเปนบริษัทขนาดใหญ และอยูในตลาดหลักทรัพยในเซ่ียงไฮ ประเทศจีน มีสินทรัพยไมหมุนเวียนใน

ป 2558 ประมาณ 3 พันลานบาท ดังนั้นจึงจัดประเภทเปนธุรกิจขนาดใหญ มีผูถือหุนสัญชาติจีนท่ีมี

มู ล ค าก ารล ง ทุ น คิ ด เป น ร อ ย ล ะ  9 9  แล ะผู ถื อ หุ น สั ญ ช าติ สิ งค โป ร คิ ด เป น ร อ ย ล ะ  1  

 บริษัท ค ประกอบธุรกิจการผลิตดานการหลอทอไรตะเข็บจากเหล็กกลา

โดยใชความรอน และสงใหกับลูกคาท่ีเปนอุตสาหกรรมเก่ียวกับแกสและน้ํามันโดยเฉพาะ มีโรงงาน

ขนาดใหญตั้งอยูท่ีจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย และพนักงานสวนใหญเปนคนสัญชาติ

จีน 

 

3.3.2 อุตสาหกรรมการขายสงและการขายปลีก 

 

3.3.2.1 กิจการขนาดเล็ก – บริษัท ง 

บริษัท ง ประกอบธุรกิจนําเขาและสงออกดอกไมและเมล็ดพันธุพืช โดยมี

สินทรัพยไมหมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 จํานวนประมาณ 3 แสนบาท จึงจัดประเภทเปนธุรกิจขนาด

เล็ก โดยมีผูถือหุนสัญชาติไทยถือหุนคิดเปนรอยละ 51 และผูถือหุนสัญชาติจีนคิดเปนรอยละ 49 

ดําเนินการและบริหารงานโดยคนสัญชาติจีน 

การดําเนินงานของบริษัท ง คือการนําเขาดอกไมจากประเทศจีนเปนหลัก

และนําดอกไมมาจัดเปนชอหรือพวงหรีดขายตอใหกับลูกคาบุคคลท่ัวไป โดยมีสถานท่ีขายสินคาอยูใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
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 3.3.2.2 กิจการขนาดกลาง – บริษัท จ 

บริษัท จ ประกอบธุรกิจขายสงกระดาษและเสนไหม โดยมีสินทรัพยไม

หมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 ประมาณ 94 ลานบาท ดังนั้นจึงจัดประเภทเปนธุรกิจขนาดกลาง และมีผู

ถือหุนสัญชาติจีนคิดเปนรอยละ 30 

บริษัท จ ขายสงกระดาษใหกับลูกคาท้ังในและตางประเทศ เปนกระดาษท่ี

ใชในการผลิตสินคาตาง ๆ เชน แกนทิชชู ลังกระดาษ เปนตน และมีคูคาสําคัญคือบริษัทในประเทศ

จีน 

  

 3.3.2.3 กิจการขนาดใหญ – บริษัท ฉ 

บริษัท ฉ ประกอบธุรกิจขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสาร อีกท้ังยัง

รับวางระบบเครือขายโทรคมนาคม มีสินทรัพยไมหมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 ประมาณ 3 รอยลาน

บาท ดังนั้นจึงประเภทเปนธุรกิจขนาดใหญ มีผูถือหุนชาวจีนถือหุนคิดเปนรอยละ 100  

บริษัท ฉ เปนบริษัทสัญชาติจีนท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีบริษัทแม

เปนสํานักงานใหญอยูท่ีประเทศจีน นอกจากการลงทุนในประเทศไทยแลว บริษัท ฉ ยังกระจายการ

ลงทุนไปยังอีกกวา 40 ประเทศท่ัวโลก โดยสงพนักงานชาวจีนเขาไปบริหารงานและจัดการการ

ดําเนินงานในแตละบริษัทยอยในแตละประเทศ ปจจุบันบริษัท ฉ ใชบริการสํานักงานสอบบัญชีขนาด

ใหญ และใชบริษัทเดียวกันในทุก ๆ บริษัทท่ัวโลก  

 

3.3.3 อุตสาหกรรมการกอสราง 

 

3.3.3.1 กิจการขนาดเล็ก – บริษัท ช 

บริษัท ช ประกอบธุรกิจกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยเปนหลัก โดยมีสินทรัพย

ไมหมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 จํานวน 2.9 ลานบาท ดังนั้นจึงจัดประเภทเปนธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีผู

ถือหุนชาวจีนถือหุนคิดเปนรอยละ 45  

บริษัท ช รับกอสรางอาคารและท่ีพัก โดยสวนใหญจะรับงานในจังหวัด

กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง   

 

 3.3.3.2 กิจการขนาดกลาง – บริษัท ซ 

บริษัท ซ เริ่มดําเนินธุรกิจมาตั้งแตป พ.ศ. 2536 ประกอบกิจการรับเหมา

กอสรางอาคารท่ีไมใชท่ีพักอาศัย มีสินทรัพยไมหมุนเวียนในป พ.ศ. 2559 จํานวน 52 ลานบาท ดังนั้น

จึงจัดประเภทเปนธุรกิจขนาดกลาง โดยมีผูถือหุนชาวจีนถือหุนคิดเปนรอยละ 49  
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การบริหารงานสวนใหญของบริษัท ซ จะดําเนินการคนสัญชาติจีน รับงาน

กอสรางอาคาร สํานักงาน ตาง ๆ และมีสถานท่ีตั้งของสํานักงานอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 

 3.3.3.3 กิจการขนาดใหญ – บริษัท ฌ 

บริษัท ฌ ประกอบกิจการรับเหมากอสราง เริ่มจดทะเบียนและจัดตั้งบริษัท

ในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2548 มีสินทรัพยไมหมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 จํานวน 2.9พันลานบาท 

ดังนั้นจึงจัดประเภทเปนธุรกิจขนาดใหญ โดยมีผูถือหุนชาวจีนถือหุนคิดเปนรอยละ 49 

โดยสวนใหญบริษัท ฌ จะรับงานกอสรางอาคารพาณิชยและอาคารท่ีพัก

อาศัยเปนหลัก โดยมีวิศวกรและชางมืออาชีพ รวมถึงมีแรงงานท่ีมากดวยประสบการณในการทํางาน 

และมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

3.3.4 อุตสาหกรรมกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 

 

3.3.4.1 กิจการขนาดเล็ก  – บรษัิท ญ 

บริษัท ญ เปนบริษัทประกอบกิจการใหเชาพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือเปนสํานักงาน

หรือรานอาหาร  โดยมีสินทรัพยไมหมุนเวียนในป พ.ศ. 2558 จํานวน 4.6 ลานบาท ดังนั้นจึงจัด

ประเภทเปนธุรกิจขนาดเล็ก และมีผูถือหุนชาวจีนถือหุนคิดเปนรอยละ 49  

บริษัท ญ มีบริษัทในเครืออีก 3 บริษัทโดยประกอบธุรกิจในลักษณะคลายๆ 

กันและมีพนักงานบัญชีสัญชาติไทยอยูจํานวนหนึ่ง 

 

 3.3.4.2 กิจการขนาดกลาง – บรษัิท ฎ 

บริษัท ฎ ดําเนินกิจการในประเทศไทยมาตั้งแตปพ.ศ. 2532 มีสินทรัพยไม

หมุนเวียนอยูประมาณ 71 ลานในป พ.ศ. 2558 ดังนั้นจึงจัดประเภทเปนกิจการขนาดกลางและมีผูถือ

หุนสัญชาติจีนถือหุนคิดเปนรอยละ 31 

บริษัท  ฎ  ดํ า เนิน กิจการให เช าอสั งหาริมทรัพยประเภทบ านและ        

อพารทเมนตแกลูกคาชาวไทยและตางชาติ ปจจุบันดําเนินการอยูในจังหวัดสมุทรปราการ  

 

 3.3.4.3 กิจการขนาดใหญ – บรษัิท ฏ 

บริษัท ฏ ดําเนินกิจการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีสินทรัพยไม

หมุนเวียนจํานวนกวา 8 รอยลานบาท ดังนั้นจึงจัดประเภทเปนธุรกิจขนาดใหญ และมีผูถือหุนสัญชาติ

จีนคิดเปนรอยละ 49  
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บริษัท ฏ กอสรางตั้ งแต พ่ี  พ .ศ. 2530 ในประเทศจีน ดําเนินธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย เชน โรงแรม อาคารสํานักงาน บานเดี่ยว เปนตน และไดขยายการลงทุนเขามาใน

ประเทศไทยในป 2556 โดยมีโครงการคอนโดหรูยานชุมชนในประเทศจีน 6 โครงการ และปจจุบันมี

โครงการคอนโดหรูตั้งอยูในยานชุมชุนในประเทศไทยอีก 1 โครงการและในอนาคตมีแผนพัฒนา

โครงการคอนโดและท่ีอยูอาศัยตอไป   

 

3.3.5 อุตสาหกรรมท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 

 

3.3.5.1 กิจการขนาดเล็ก – บรษัิท ฐ 

บริษัท ฐ ประกอบกิจการขายอาหาร โดยในปพ.ศ. 2558 มีสินทรัพยไม

หมุนเวียนจํานวน 4 แสนบาท ดังนั้นจึงจัดประเภทเปนธุรกิจขนาดเล็กและมีผูถือหุนสัญชาติจีนถือหุน

คิดเปนรอยละ 49  

บริษัท ฐ ประกอบกิจการขายอาหารเกาหลีในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2532 

และไดขยายการลงทุนเขามาเปดรานอาหารเกาหลีในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยเปดเปน

รานเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 

 3.3.5.2 กิจการขนาดกลาง – บรษัิท ฑ 

บริษัท ฑ ประกอบกิจการโรงแรม ในปพ.ศ. 2558 มีสินทรัพยไมหมุนเวียน

จํานวนกวา 100 ลานบาท ดังนั้นจึงจัดเปนธุรกิจขนาดกลาง และมีผูถือหุนสัญชาติจีนถือหุนอยูคิดเปน

รอยละ 35 

บริษัท ฑ เปนโรงแรมขนาดใหญตั้งอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานครบริหาร

จัดการงานโดยผูบริหารชาวจีนเปนสวนใหญ โดยใหบริการโรงแรมท่ีพักและการจัดงานสังสรรคตาง ๆ  

  

 3.3.5.3 กิจการขนาดใหญ – บรษัิท ฒ 

บริษัท ฒ ประกอบกิจการโรงแรม  ในปพ.ศ. 2558 มีสินทรัพยหมุนเวียน

จํานวนกวา 500 ลานบาท ดังนั้นจึงจัดเปนธุรกิจขนาดใหญ และมีผูถือหุนสัญชาติจีนถือหุนอยูคิดเปน

รอยละ 35 

บริษัท ฒ เปนโรงแรมขนาดใหญตั้ งอยู ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ยังมีหองชุดใหเชาสําหรับผูท่ีสนใจเชาในระยะยาว   
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บทที ่4 

ผลการวิจัย 

 

 งานวิจัยเรื่อง “การเลือกสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนท่ีลงทุนในประเทศไทย” 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยในการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชี

ของผูประกอบการสัญชาติจีนท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทย โดยใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) เปนภาษาจีนและภาษาไทย จากนั้นรวบรวมและสรุปสาระสําคัญของขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทย 

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางท้ัง 15 บริษัท ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมแรกท่ีมีผูประกอบการ

สัญชาติจีนเขามาลงทุนมากท่ีสุดไดแก กลุมอุตสาหกรรมการผลิต กลุมอุตสาหกรรมการขายสงและ

ขายปลีก อุตสาหกรรมการกอสราง อุตสาหกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรมท่ีพักแรม

และบริการดานอาหาร โดยแบงเปนบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ขนาดละ 1 บริษัท 

ไดผลจากการสัมภาษณดังนี้ 

 

4.1 ปจจัยดานความนาเช่ือถือและช่ือเสียงของสํานักงานสอบบัญชี 

  

 ปจจัยดานความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของสํานักงานสอบบัญชีเปนปจจัยท่ีมีบริษัทสัญชาติจีน

เลือกพิจารณามากท่ีสุด บริษัทสวนใหญเห็นวาการเขามาลงทุนในประเทศไทยนั้นตองการหา

สํานักงานท่ีไววางใจได   และสํานักงานท่ีมีชื่อเสียงสามารถสรางความนาไว เนื้อเชื่อใจใหแก

ผูประกอบการชาวจีนได ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้ 

“ตอนเริ่มเขามาลงทุนในไทยรูจักสํานักงานสอบบัญชีเพราะมีเพ่ือนแนะนํามา แตเราก็ไมไดเชื่อ

เพ่ือนเลย ก็ดูรวม ๆ หลาย ๆ อยาง เชนดูวาสํานักงานนี้นาเชื่อถือหรือไม เขาเปนใคร ทําอะไร มีลูกคา

ก่ีราย ใครบาง เพ่ือใหแนใจวาเขาเชื่อถือได ไววางใจได” (บริษัท ก, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

 “ในการเลือกผูสอบบัญชีก็ตองเลือกผูสอบบัญชีท่ีมีความนาเชื่อถือ ไววางใจได มีชื่อเสียงมาก

หรือนอยไมสําคัญ ไมวาไมใชไมมีคนรูจักเลย ก็อาศัยถามคนรูจักกับหาชื่อเขาในอินเตอรเน็ตวาเปน

ใคร พอจะมีคนรูจักไหม ทํางานมานานแลวหรือยัง เพ่ือใหแนใจวาสํานักงานนี้มีตัวตนอยูจริง” (บริษัท 

ข, ผูจัดการฝายบัญชี สัญชาติไทย) 

“เราพิจารณาจากความนาเชื่อถือกอนเปนอันดับแรก หากราคาสูงแตเชื่อถือไดก็เปนประโยชน

กับบริษัทเรา” (บริษัท จ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 
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 “ผมพิจารณาจากชื่อเสียงของเขามากกวาปจจัยอ่ืน เพราะก็อยากไดท่ีวางใจได เหมือนเรายก

หนาท่ีนี้ไปใหเขาดูแลท้ังหมดแทนท่ีจะเสียเวลาหาพนักงานเอง ซ่ึงตองเสียท้ังทุนและแรง” (บริษัท ช, 

เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

 “เราตองหาสํานักงานท่ีไวใจได มีประสบการณในการตรวจสอบหลายปและนาเชื่อถือ เพราะมัน

จะบอกไดถึงผลงานท่ีมีคุณภาพและนาจะไมมีปญหาดานอ่ืนมาก” (บริษัท ฌ, ผูจัดการฝายบัญชี 

สัญชาติจีน) 

 “ความนาเชื่อถือคือสิ่งท่ีเราพิจารณาเปนอันดับแรก ตอนเราเริ่มดําเนินธุรกิจในไทยเราไมรูจัก

ใครเลย เราตองหาคนท่ีไววางใจไดและมีคุณภาพโดยดูจากชื่อเสียงของเขาวาเขามีลูกคามากนอยแค

ไหนและเปนใครบาง” (บริษัท ฎ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

 “บริษัทเราเพ่ิงขยายการลงทุนเขามาในประเทศไทยเม่ือป 2015 แตเราดําเนินงานมายาวนานใน

ประเทศจีน บริษัทเลือกพิจารณาสํานักงานสอบบัญชีจากชื่อเสียงของเขาเปนอันดับแรก เพราะ

ชื่อเสียงของสํานักงานสอบบัญชีก็สามารถใชเปนเครื่องยืนยันใหกับธนาคาร สถาบันการเงินท่ีเราตอง

ทําธุรกิจดวย เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเราท่ีตองขายโดยใชสินเชื่อ” (บริษัท ฏ, 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน สัญชาติไทย) 

 “กอนหนานี้ดิฉันจะเขามาทําธุรกิจนี้ในประเทศไทยโดยมาลงทุนเปดบริษัททัวรกอน จากนั้นคอย

ขยับขยายมาทําท่ีพัก รีสอรท และสปาเล็ก ๆ อยางทุกวันนี้ ท่ีเลือกสํานักงานสอบบัญชีนี้เพราะวามี

คนรูจักแนะนํามา ตอนท่ีดิฉันตัดสินใจเลือกก็เพราะเห็นวาอยางนอยก็มีคนรูจักใชบริการอยู นาจะ

เชื่อถือได เพราะเราทําธุรกิจก็ไมอยากใหโดนโกง การทําธุรกิจก็ตองการมีกําไรจริงไหม ถาเจอคนไมดี

เขาหลอกเอาเงินเราไปเดือนละหลาย ๆ พันก็อยูไมไดแลว” (บริษัท ฐ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

 “ผมเลือกสํานักงานสอบบัญชีโดยอาศัยถามคนรูจักวาเขาใชสํานักงานไหนอยูบางแลวก็เอามา

เลือก ดูท่ีประสบการณของผูสอบบัญชีวาทํามานานแลวหรือยัง เชื่อถือไดหรือไม มีทีมตรวจสอบก่ี

คน” (บริษัท ฒ, ผูบริหารระดับสูง สัญชาติจีน) 

  

4.2 ปจจัยดานความรูความสามารถของผูสอบบัญชี 

 

ความรูความสามารถของผูสอบบัญชีเปนสิ่งท่ีผูใหสัมภาษณสวนใหญเลือกพิจารณา เนื่องจาก

ผูสอบบัญชีหรือทีมงานตรวจสอบท่ีมีความรูความสามารถแลว สามารถบงบอกไดถึงคุณภาพของ

ผลงานท่ีจะตามมาก อีกท้ังผูสอบบัญชีและทีมตรวจสอบบัญชีควรหม่ันศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยู

ตลอดเนื่องจากมาตรฐานบัญชีและกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง นอกจากนี้หากผูสอบบัญชี

และทีมงานตรวจสอบมีความรูดานภาษาจีน สามารถสื่อสารเปนภาษาจีนกับผูประกอบการชาวจีนได

ก็จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้ 
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“ผูสอบบัญชีควรมีความรูความสามารถรอบดานนอกจากเรื่องบัญชี เราก็หวังอยากจะปรึกษาเขา

เรื่องภาษีดวย เพราะเราเปนตางชาติมาก็ไมคอยรูภาษีเมืองไทยเทาไหร แลวถาตองไปจางคนอ่ืนอีกก็

เสียคาใชจายอีก บัญชีกับภาษีนาจะไปดวยกันไดอยูแลว” (บริษัท ก, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

“เรามีบริษัทในเครือ 3 บริษัท เพราะฉะนั้นตองเลือกผูสอบบัญชีท่ีสามารถดูแลเราไดท้ัง 3 

บริษัทอยางมีคุณภาพ ก็ตองเลือกผูสอบบัญชีท่ีคอนขางมีประสบการณ เพราะถาเขายิ่งมีประสบการณ

ก็แปลวาเขาจะมีความรูมาก มีหลายดานเพราะก็นาจะมีลูกคาท่ีประกอบธุรกิจหลายแบบ และก็จะ

สามารถทํางานใหเราไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ” (บริษัท ข, ผูจัดการฝายบัญชี สัญชาติไทย) 

“คูคาของเราคือบริษัทในประเทศจีน เราสงของไปก็ตองมีรายการคาเปนภาษาจีนบาง ถาทีม

ตรวจสอบอานภาษาจีนไมออกก็คอนขางลําบากเพราะเขาตองมาถามเราอยูตลอด ความรูดานการ

สอบบัญชีนาจะมีกันทุกคนอยูแลวเพราะวาตองจบบัญชีมาถึงจะมาทํางานนี้ได แตจะมีมากหรือนอยก็

แลวแตประสบการณของเขา แตถาเขารูภาษาจีนก็จะทํางานกันงายข้ึน เปนประโยชนแกเขา” (บริษัท 

จ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

“เลือกผูสอบบัญชีท่ีมีประสบการณทํางานมานานพอสมควร เพราะยิ่งมีประสบการณมานานก็

จะยิ่งมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ เขาจะรูวาถาเจอปญหาเชนนี้จะตองทําอยางไร อะไรผิดอะไร

ถูกเขาจะรูดีกวาเรา ซ่ึงจะชวยลดเวลาในการทํางานไปไดดวย” (บริษัท ซ, ผูบริหารฝายบัญชีและ

การเงิน สัญชาติไทย) 

“ผูสอบบัญชีท่ีมีประสบการณความรูมากจะทําใหคุณภาพของผลงานออกมาดีตามไปดวย ยิ่ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเรานาจะมีความแตกตางจากบริษัทอ่ืน ๆ ถาเขามีความชํานาญ

เราก็จะยิ่งไดประโยชน”(บริษัท ฌ, ผูจัดการฝายบัญชี สัญชาติจีน) 

“สําหรับผมแลวผูสอบบัญชีก็ตองมีความรูเรื่องการสอบบัญชีอยูแลวถึงจะทํางานไดถูกตอง และ

หากเขาสามารถใหคําปรึกษาดานภาษีไดก็จะยิ่งดีเพราะเราไมตองไปหาขอมูลเอง เพราะเราก็ไมรูวา

มันถูกหรือไม เขาทํางานตรงนี้เขาจะเขาใจมากกวาเรา” (บริษัท ญ, เจาของบริษัท สัญชาติไทย) 

“การทํางานเปนผูสอบบัญชีตองมีความรูเฉพาะทาง และตองหม่ันคอยเพ่ิมเติมความรูอยู

ตลอดเวลาเพราะมาตรฐานและกฎหมายมันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  เพ่ือท่ีจะไดปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหผลงานออกมามีคุณภาพเชื่อถือได” (บริษัท ฒ, ผูบริหารระดับสูง 

สัญชาติจีน) 

 

4.3 ปจจัยดานคาธรรมเนียม  

 

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีผูประกอบการบริษัทสัญชาติจีนพิจารณา และ

ตางเห็นวาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีควรมีความเหมาะสมกับปริมาณของงานตรวจสอบในแตละ
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บริษัทและจะตองมีความคุมคาเนื่องจากบริษัทสวนใหญเห็นวาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีนี้ก็ถือเปน

ตนทุนของบริษัทเชนกัน ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้ 

“เรื่องคาธรรมเนียมก็ตองดูท่ีมันไมแพงมาก ใหเหมาะสมกับเอกสาร กับงานของเรา เพราะเรา

เปนบริษัทเล็ก ๆ คาสอบบัญชีก็ถือเปนคาใชจายของเรา ถาสูงเกินไปเทียบกับงานท่ีเราไดก็ไมคุมกัน” 

(บริษัท ก, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

“คาสอบบัญชีก็ตองดูท่ีไมแพงมากไมถูกมาก แพงมากก็ไมไหว ถูกมากก็ไมนาเชื่อถือแลว ตอง

เหมาะสมกับปริมาณงานและความยากงาย ใหเขาพิจารณาเอง แตกอนเลือกเราก็ไดทําการ

เปรียบเทียบเพราะตัวเลือกของเราก็คอนขางนาเชื่อถือไดทุกตัวเลือก อาจจะแตกตางกันท่ีราคา แตผม

เลือกท่ีนี่เพราะเขาคิดไมแพงจนเกินไปเราพอรับไหว” (บริษัท ข, ผูจัดการฝายบัญชี สัญชาติไทย) 

“บริษัทขนาดเล็กอยางบริษัทเราตองพิจารณาเรื่องคาธรรมเนียมเปนอันดับแรกอยูแลว เพราะถา

คาธรรมเนียมสูงมากเราก็จายไมไหว" (บริษัท ง , เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

“เราพิจารณาหลายอยางรวม ๆ กัน แตคาสอบบัญชีตองไมแพงมาก ใหเหมาะสมกับปริมาณงาน 

และไมมีคาใชจายอ่ืน ๆ จุกจิก” (บริษัท ช, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

“แมบริษัทเราจะมีขนาดใหญแตไมจําเปนตองใชบริการสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหงนั้น

เพราะมีตนทุนสูงเกินไป” (บริษัท ฏ, ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน สัญชาติไทย) 

“เรื่องคาธรรมเนียมก็ตองมีความเหมาะสม ไมถูกไมแพงจนเกินไปเพราะเราก็ทําธุรกิจ เขาก็ทํา

ธุรกิจ ตองใหไดประโยชนกันท้ังสองฝาย” (บริษัท ฐ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

“บริษัทตองพิจารณาเรื่องคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ตองไมแพงจนเกินไปและมีคุณภาพผลงาน

ท่ีดีเม่ือเทียบกับราคา” (บริษัท ฒ, ผูบริหารระดับสูง สัญชาติจีน) 

 

4.4 ปจจัยดานการใหคําปรึกษาดานอ่ืน   

 

บริษัทตรวจสอบบัญชีความมีบริการใหคําปรึกษาดานอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก

ลูกคา เชน การใหคําปรึกษาดานภาษี การทําวีซาและใบอนุญาตทํางาน เนื่องจากผูใหสัมภาษณเห็น

วาบริการเหลานี้เก่ียวกับงานตรวจสอบเชนกัน ผูสอบบัญชีนาจะพอใหความรูได และหากผูสอบบัญชี

สามารถใหคําปรึกษาไดบริษัทก็จะชวยลดตนทุนของบริษัทได ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้ 

“เราเปนบริษัทเล็ก ๆ ก็อยากไดการบริการท่ีนอกจากการตรวจสอบบัญชี คือถาเขาใหคําปรึกษา

ดานภาษีได การวางแผนภาษี ทําใหลดคาใชจายไดเราก็ยิ่งสนใจ” (บริษัท ก, เจาของบริษัท สัญชาติ

จีน) 

“บริษัทเราเปนบริษัทเล็ก ๆ เพราะฉะนั้นจึงคิดวาในการเลือกผูสอบบัญชีจะตองครบวงจร เพ่ือ

ลดตนทุนและภาระอ่ืน ๆ เชนท่ีมีบริษัทท้ังทําท้ังสอบบัญชี ปรึกษาดานภาษีได อยางเราเปนตางชาติ
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เขามาก็อยากไดคนอํานวยความสะดวกในเรื่องใบอนุญาตทํางานกับวีซาดวย” (บริษัท ง, เจาของ

บริษัท สัญชาติจีน) 

“บริการท่ีนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีถามีก็ดี อยางเชนเราอยากรูเก่ียวกับภาษี เราก็อยาก

ปรึกษาผูรู คนทําบัญชีก็นาจะคลุกคลีกับเรื่องภาษีดวย เราไมตองไปคนหาเองหรือจางคนอ่ืนมา

ปรึกษาอีก”(บริษัท จ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

“ผมก็อยากไดท่ีชวยอํานวยความสะดวกไดหลายอยาง ถาตรวจสอบไดอยางเดียวก็ไมคุม เพราะ

ตองไปหาบริการดานอ่ืนอีก เชน คนทําบัญชีหรือไมเราก็ตองหาพนักงานเอง เพราะเราบริหาร จัดการ 

คาขายเปนอยางเดียวแตเรื่องบัญชีทําไมได” (บริษัท ช, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

“ในความคิดของดิฉัน ดิฉันคิดวาสํานักงานสอบบัญชีควรจะเปนแบบ One stop Service คือรับ

ทําบัญชี ตรวจสอบบัญชี รูเรื่องภาษี คือทําใหเราเสียภาษีนอย ๆ แตก็ตองถูกตอง คือชวยวางแผนดาน

ภาษี เพราะเราทําการคาก็ตองการท่ีจะมีกําไร ไดเงินเยอะ ๆ ใชไหม แตก็ตองใหรัฐบาลดวย ชวย ๆ 

กัน แตถาเสียเยอะก็จะเปนคาใชจาย ทําใหเรากําไรนอยลง อีกอยางคือสามารถอํานวยความสะดวก

ดาน Visa กับ Work permit ได เพราะไหน ๆ เขาก็รูเรื่องเก่ียวกับบัญชีแลว เวลาเราตองไปตอ Visa 

กับ Work permit ก็ตองใชเอกสารเก่ียวกับบัญชีอยูแลว”(บริษัท ฐ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

 

4.5 ปจจัยดานความสามารถในการติดตอส่ือสาร  

 

บริษัทสัญชาติจีนสวนใหญมีมีปญหาดานภาษาท่ีใชในการสื่อสาร คือหากเปนชาวจีนท่ีเขามา

ลงทุนโดยไมไดจางพนักงานคนไทยก็จะสามารถสื่อสารเปนภาษาจีนไดภาษาเดียว ทําใหการสื่อสาร

พูดคุยกับผูสอบบัญชีหรือทีมตรวจสอบท่ีไมสามารถสื่อสารภาษาจีนไดเปนไปไดอยางยากลําบาก ดัง

คําใหสัมภาษณตอไปนี้ 

“ปญหาจริง ๆ อยูท่ีภาษาท่ีใชในการสื่อสาร ตอนเราตัดสินใจเขามาในประเทศไทยเราก็พูด

ภาษาจีนกับอังกฤษได ภาษาไทยไดบางนิดหนอย ตอนคุยกับเขา (ผูสอบบัญชี) ก็คุยภาษาอังกฤษกัน 

แตจะมีบางคําศัพทท่ีเราก็ไมรูคําเฉพาะของทางบัญชี เวลาเขาพูดมาก็ไมคอยเขาใจกัน”(บริษัท ก, 

เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

“เวลาติดตอกับผูสอบบัญชีก็ไดคุยกับผูจัดการท่ีเปนคนจีน เพราะผมพูดภาษาอังกฤษไดนอย 

ภาษาไทยไมไดเลยเพราะวาเขาสงตัวมาใหดูแลท่ีนี่ มีสํานักงานสงทีมตรวจสอบมาปละ 3-4 ครั้ง แลว

ถาคนในทีมสื่อสารภาษาจีนไมไดเลยก็ลําบาก เพราะเขาตองสงอีเมลไปหาผูจัดการคนจีนท่ีดูแลแลว

เขาแปลเปนภาษาจีนกลับมาใหผมสงตอใหลูกนองเพ่ือหาเอกสารหรือตอบคําถาม ทําใหการทํางาน

เกิดความลาชา” (บริษัท ค, ผูจัดการฝายบัญชี , สัญชาติจีน) 
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“ตองสามารถติดตอกับผูสอบบัญชีหรือทีมตรวจสอบไดเสมอ หากมีปญหาจะไดแกไขไดทัน”

(บริษัท จ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

“พิจารณาวาสามารถติดตอกันไดสะดวกหรือไม เรื่องภาษาเราไมไดมีปญหาเพราะพนักงานบัญชี

และผูจัดการฝายบัญชีเปนคนไทย แตเรื่องการเขาตรวจสอบหรือการติดตอกันเปนสิ่งท่ีสําคัญกวา 

แมวาเราจะบอกพนักงานของเราแลววาใหสนับสนุนทีมตรวจสอบ ชวยเขาหาเอกสารตาง ๆ แตมันก็

อาจทําใหรบกวนเวลาการทํางานของเราดวยสวนหนึ่ง เพราะฉะนั้นเขาควรมีการวางแผนการ

ตรวจสอบท่ีดีไมใหรบกวนงานของเราและมีประสิทธิภาพเหมาะสมแกเวลามากท่ีสุด”  (บริษัท ฏ, 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน สัญชาติไทย) 

“เรื่องการติดตอสื่อสารตองสามารถติดตอไดในหลายชองทาง สมมติถาผมมีปญหาตองติดตอเขา

ไดทันทีเพราะเราเปนบริษัทขนาดใหญหากมีปญหาจะมีผลกระทบมาก” (บริษัท ฒ, ผูบริหารระดับสูง 

สัญชาติจีน) 

 

4.6 ปจจัยดานการใชสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทแม  

 

บริษัทจีนท่ีขยายการลงทุนเขามาในประเทศไทยในลักษณะของบริษัทยอย หรือบริษัทในเครือจะ

เลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทท่ีประเทศจีน เพ่ือความสะดวกในการเชื่อมโยง

ขอมูลระหวางกัน ดังคําสัมภาษณดังตอไปนี้ 

“เรามีบริษัทในเครือ 3 บริษัท เพราะฉะนั้นตองเลือกผูสอบบัญชีท่ีสามารถดูแลเราไดท้ัง 3 

บริษัทอยางมีคุณภาพ” (บริษัท ข, ผูจัดการฝายบัญชี สัญชาติไทย) 

“บริษัทของเราเปนบริษัทลูกของบริษัทผลิตเหล็กและแสตนเลสท่ีใหญท่ีสุดของเซ่ียงไฮ (ประเทศ

จีน) เลือกสํานักงานสอบบัญชีนี้ (ในกลุมสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหง) เพราะบริษัทท่ีจีน

เลือกใชเนื่องจากเขาอยูในตลาดหลักทรัพยของเซ่ียงไฮ” (บริษัท ค, ผูจัดการฝายบัญชี , สัญชาติจีน) 

“บริษัทแมอยูท่ีประเทศจีน และมีบริษัทเครือขายในหลายประเทศ แลวทุกบริษัทจะใชสํานัก

งานสอบบัญชีท่ีเดียวกันเพ่ือใหสะดวกตอการตรวจสอบ” (บริษัท ฉ, ผูจัดการระดับสูงฝายบัญชี, 

สัญชาติจีน) 

“บริษัทเราเลือกใชสํานักงานสอบบัญชีท่ีเดียวกันกับบริษัทท่ีประเทศจีนเพ่ือทําใหการทํางาน

สะดวกในการเชื่อมโยงขอมูลทางการเงินระหวางบริษัท” (บริษัท ฎ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 
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4.7 ปจจัยดานขนาดของสํานักงานสอบบัญชี 

  

ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีสามารถบอกไดถึงคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงหากเปน

สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญอาจะมีพนักงานเพียงพอท่ีจะดูแลลูกคาและมีคุณภาพมากกวาขนาด 

อ่ืน ๆ ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้ 

“การใชบริการสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญก็จะชวยเสริมความเชื่อม่ันใหบริษัทได เนื่องจาก

บริษัทแมท่ีประเทศจีนอยูในตลาดหลักทรัพย เขาตองการความนาเชื่อถือพอสมควร” (บริษัท ค, 

ผูจัดการฝายบัญชี , สัญชาติจีน) 

“ขนาดสํานักงานก็มีสวนในการตัดสินใจเหมือนกันเพราะบริษัทเราคอนขางใหญ สํานักงานขนาด

ใหญก็นาจะมีคุณภาพในระดับหนึ่งจะไดดูแลไดอยางท่ัวถึง หากมีทีมงานตรวจสอบไมเพียงพออาจทํา

ใหการทํางานลาชาได” (บริษัท ฎ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

“เราพิจารณาจากขนาดของสํานักงาน เพราะคิดวาหากขนาดของสํานักงานมีขนาดเล็ก ไมทราบ

วาจะมีความเชื่อถือไดมากนอยขนาดไหน” (บริษัท ฑ, ผูจัดการฝายบัญชี , สัญชาติไทย) 

“พิจารณาขนาดของสํานักงานดวยเพราะคิดวาถาขนาดสํานักงานยิ่งใหญ จะยิ่งมีจํานวน

พนักงานมากและนาจะมีคุณภาพกวาสํานักงานเล็ก ๆ ท่ีมีพนักงานอยูเพียงไมก่ีคน” (บริษัท ฒ, 

ผูบริหารระดับสูง สัญชาติจีน) 

 

4.8 ปจจัยดานคุณภาพงานสอบบัญชี  

 

ผลงานตรวจสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพสามารถสรางความนาเชื่อถือใหท้ังบริษัทผูรับบริการและตัว

สํานักงานสอบบัญชีเอง เนื่องจากมีผูใชผลงานของผูสอบบัญชีเปนบุคคลท่ีสาม เชนสถาบันการเงิน 

และเจาหนี้ของบริษัท ดังคําใหสัมภาษณดังตอไปนี้ 

“ถาใหเทียบระหวางราคากับคุณภาพผมก็ตองเลือกคุณภาพกอน ราคาถูกแตทําแลวมีปญหาใคร

ก็ไมอยากใชบริการ เพราะฉะนั้นผูสอบบัญชีตองมีความพรอม ตองมีประสบการณในการทํางาน ผม

ดูกอนเลยวาเขาทํามานานแลวหรือยัง มีลูกคาในมือก่ีคน เชื่อใจไดมากแคไหนท่ีจะมาใหบริการเรา 

เพราะถาเขามีลูกคาหลายรายก็แปลวาเขาใหบริการไดดี” (บริษัท ซ, ผูบริหารฝายบัญชีและการเงิน 

สัญชาติไทย) 

“เราคอนขางใหความสําคัญกับเรื่องคุณภาพของการตรวจสอบบัญชีเพราะวาก็ถือวาเปนหนา

เปนตาของเราเวลาไปติดตอกับคนภายนอก เพราะเขาก็คงตองคนขอมูลของเรากอนติดตอทําการคา

กับเราเหมือนกัน” (บริษัท ฌ, ผูจัดการฝายบัญชี สัญชาติจีน) 
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“งานสอบบัญชีเปนงานท่ีอาศัยความรู เฉพาะดาน และผลงานจะสงผลตอบุคคลอ่ืน ๆ

นอกเหนือจากเจาของบริษัท เพราะฉะนั้นจึงตองมีคุณภาพและถูกตองตามท่ีมาตรฐานกําหนด” 

(บริษัท ฎ, เจาของบริษัท สัญชาติจีน) 

 

4.9 ปจจัยดานความเขาใจในธุรกิจของลูกคา 

 

ผูสอบบัญชีและทีมตรวจสอบควรทําความเขาใจของธุรกิจลูกคากอนเริ่มทําการตรวจสอบ 

เนื่องจากลูกคาแตละรายอาจมีลักษณะการประกอบธุรกิจท่ีไมเหมือนกัน หากผูสอบบัญชีหรือทีมงาน

ตรวจสอบไมเขาใจอาจะทําใหเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบและเสียเวลาในการทํางานได ดังคํา

ใหสัมภาษณดังตอไปนี้ 

“กอนจะเริ่มตรวจสอบกันเขาตองเขาใจในธุรกิจของลูกคากอน เพราะบริษัทในเครือของผมก็ทํา

ธุรกิจท่ีแตกตางกัน”(บริษัท ข, ผูจัดการฝายบัญชี สัญชาติไทย) 

“ความเขาใจในธุรกิจของเราเปนสิ่งสําคัญท่ีทีมงานตรวจสอบบัญชีตองมีความเขาใจ เพราะ

บริษัทเราประกอบธุรกิจหลายประเภทและระบบภายในท่ีคอนขางมีความซับซอน หากทีมงาน

ตรวจสอบบัญชีไมเขาใจอาจทําใหเขาใจผิดในบางประเด็นและทําใหเสียเวลาได”(บริษัท ฉ, ผูจัดการ

ระดับสูงฝายบัญชี  สัญชาติจีน) 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย 

 

 งานวิจัยเรื่อง “การเลือกสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนท่ีลงทุนในประเทศไทย” มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยในการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีของผูประกอบการสัญชาติจีนท่ี

เขามาลงทุนในประเทศไทย ซ่ึงเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth 

Interview) เปนภาษาจีนและภาษาไทย จากนั้นรวบรวมและสรุปสาระสําคัญของขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทย 

  

5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาและสัมภาษณผูประกอบการและผูมีสวนเก่ียวของในการพิจารณาเลือกสํานัก

งานสอบบัญชีของบริษัทใน 5 กลุมอุตสาหกรรมแรกท่ีมีผูประกอบการสัญชาติจีนเขามาลงทุนมาก

ท่ีสุดไดแก กลุมอุตสาหกรรมการผลิต กลุมอุตสาหกรรมการขายสงและขายปลีก อุตสาหกรรมการ

กอสราง อุตสาหกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรมท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร ซ่ึง

พบวามีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนไมมีความแตกตางกัน

โดยพบท้ังหมด 9 ปจจัย แบงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลมาก 2 ปจจัย ไดแกปจจัยดานความนาเชื่อถือและ

ชื่อเสียงของสํานักงานสอบบัญชีและปจจัยดานความรูความสามารถของผูสอบบัญชี ปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ระดับปานกลาง 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานคาธรรมเนียม ปจจัยดานความสามารถในการติดตอสื่อสาร 

และปจจัยดานการใหคําปรึกษาดานอ่ืน และปจจัยท่ีมีอิทธิพลในระดับนอยมีท้ังหมด 4 ปจจัย ไดแก 

ปจจัยดานคุณภาพงานสอบบัญชี ปจจัยดานการใชสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทแม ปจจัย

ดานขนาดของสํานักงานและปจจัยดานความเขาใจในธุรกิจของลูกคา 

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบอีกวาขนาดของบริษัทสัญชาติจีนมีผลตอการเลือกสํานักงานสอบ

บัญชีโดยแบงออกเปน บริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยพบปจจัยในการเลือกสํานัก

งานสอบบัญชีดังนี้ 

 

5.1.1 บริษัทขนาดเล็ก 

 จากการสัมภาษณ บริษัทขนาดเล็กจะมีเจาของคนเดียวเปนผูประกอบการในประเทศ

ไทย เพราะฉะนั้นจึงใหความสําคัญเรื่องการใหบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบัญชีเปนลําดับแรก 

เนื่องจากบริษัทขนาดเล็กตองการใหสํานักงานสอบบัญชีมีการบริการท่ีหลากหลายเพ่ืออํานวยความ
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สะดวกใหแกบริษัทขนาดเล็กในหลาย ๆ ดาน เชน การวางแผนดานภาษี การทํา VISA และการทํา

ใบอนุญาตทํางาน  นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงคาธรรมเนียมการใหบริการ โดยจะตองไมสูงเกินไปและ

ตองคุมคากับคุณภาพของผลงานท่ีจะไดรับ เนื่องจากบริษัทขนาดเล็กสวนใหญเห็นวาคาธรรมเนียมใน

สวนนี้ก็ถือเปนตนทุนอยางหนึ่งเชนกัน ดังนั้นการมีคาธรรมเนียมท่ีสูงเกินไปอาจทําใหบริษัทมีกําไร

นอยลง และบริษัทขนาดเล็กยังใหความสําคัญในปจจัยดานความนาเชื่อถือของสํานักงานสอบบัญชี 

คือสํานักงานสอบบัญชีตองเชื่อถือได นาไวใจใหดูแลตรวจสอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากผูประกอบการ

อาจไมมีความรูในดานนี้มากเทาผูสอบบัญชี อีกท้ังยังพิจารณาปจจัยดานความรูความสามารถของ

ผูสอบบัญชี การใชสํานักงานเดียวกันกับบริษัทแม และความสามารถในการติดตอสื่อสารในลําดับ

รองลงมา   

 

5.1.2 บริษัทขนาดกลาง 

 จากการสัมภาษณ บริษัทขนาดกลางสวนใหญเปนบริษัทท่ีเปนการขยายการลงทุนมา

จากประเทศจีน ดังนั้นจึงพิจารณาในปจจัยดานความนาเชื่อถือและดานความรูความสามารถของ

ผูสอบบัญชีเปนลําดับแรก เนื่องจากผูประกอบการในบริษัทขนาดกลางสวนใหญเห็นวาผูสอบบัญชีท่ีมี

ความรูความสามารถนั้นจะสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงปจจัยดานคุณภาพเปนปจจัยท่ี

เลือกพิจารณาในลําดับถัดมา นอกจากนี้บริษัทขนาดกลางยังใหความสําคัญกับขนาดของสํานัก

งานสอบบัญชีอีกดวย เนื่องจากขนาดของสํานักงานสามารถบงบอกไดถึงคุณภาพของสํานักงานนั้น ๆ 

เพราะสํานักงานท่ีมีขนาดใหญนาจะมีความพรอมในการใหบริการลูกคาไดมากกวาสํานักงานขนาดเล็ก

ทําใหสามารถตรวจสอบไดอยางรวดเร็วและทันกําหนด บริษัทขนาดกลางท่ีมีบริษัทในเครือยังเลือกใช

บริการสํานักงานสอบบัญชีเดียวท้ังเครือ โดยผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวาเพ่ือเปนการลดภาระดาน

คาใชจายท่ีนอกเหนือจากคาธรรมเนียมอีกดวย นอกจากนี้ยังพิจารณาปจจัยดานคาธรรมเนียม ดาน

การใหคําปรึกษาดานอ่ืน ดานความสามารถในการติดตอสื่อสาร และดานความเขาใจในธุรกิจของ

ลูกคาประกอบกันดวย 

 

5.1.3 บริษัทขนาดใหญ 

 จากการสัมภาษณ บริษัทขนาดใหญสวนใหญจะเปนบริษัทลูกท่ีมีบริษัทแมเปนบริษัท

ขนาดใหญท่ีตั้งอยูในประเทศจีนและสงพนักงานสัญชาติจีนมาประกอบธุรกิจท่ีประเทศไทย ดังนั้น

พนักงานสวนใหญของบริษัทขนาดใหญจะไมสามารถสื่อสารภาษาไทยไดซ่ึงอาจเปนปญหาหนึ่งในการ

สื่อสารกับผูสอบบัญชีชาวไทย ดังนั้นผูใหสัมภาษณสวนใหญจึงจะพิจารณาสํานักงานสอบบัญชีท่ีมี

แผนกดูแลลูกคาจีนโดยตรงหรือมีพนักงานท่ีสามารถสื่อสารภาษาจีนไดเพ่ือลดภาระงานและเวลาใน

การตรวจสอบ  นอกจากนี้บริษัทขนาดใหญสวนใหญยังเลือกพิจารณาถึงความมีชื่อเสียงและความ
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นาเชื่อถือของสํานักงานสอบบัญชีเนื่องจากความมีชื่อเสียงและความนาเชื่อถือนี้จะสงผลตอชื่อเสียง

และความนาเชื่อถือของบริษัทตอบุคคลภายนอก เชน ลูกคา เจาหนี้ และธนาคารอีกดวย สวนปจจัย

ดานคาธรรมเนียมเปนปจจัยท่ีเลือกพิจารณาเปนลําดับสุดทายเนื่องจากผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา

หากสํานักงานสอบบัญชีมีผลงานท่ีมีคุณภาพปจจัยดานคาธรรมเนียมไมใชสาระสําคัญ  

 

ตารางท่ี 5.1  

 

สรุปปจจัยในการเลือกสํานักงานสอบบัญชีของผูประกอบการสัญชาติจีนในประเทศไทย 

จําแนกตามขนาดของบริษัทสัญชาติจีน 

 

 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะพบวาคอนขางไมแตกตางกับวรรณกรรมในอดีตท่ีทําการศึกษาใน

บริษัทท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ โดยพบวาบริษัทขนาดเล็กจะใหความสําคัญกับปจจัยดาน

อันดับที่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ

-ดานคาธรรมเนียม -ดานความนาเชื่อถือและชื่อเสียง

ของสํานักงานสอบบัญชี

-ดานความสามารถในการ

ติดตอสื่อสาร

-ดานการใหคําปรึกษาดานอื่น -ดานความรู ความสามารถของ

ผูสอบบัญชี

-ดานความนาเชื่อถือและชื่อเสียง

ของสํานักงานสอบบัญชี

-ดานขนาดของสํานักงาน -ดานความรู ความสามารถของ

ผูสอบบัญชี

-ดานคุณภาพงานสอบบัญชี -ดานขนาดของสํานักงาน

-ดานคาธรรมเนียม -ดานคาธรรมเนียม

-ดานความสามารถในการ

ติดตอสื่อสาร

-ดานการใชสํานักงานสอบบัญชี

เดียวกันกับบริษัทแม

-ดานการใหคําปรึกษาดานอื่น -ดานคุณภาพงานสอบบัญชี

-ดานการใชสํานักงานสอบบัญชี

เดียวกันกับบริษัทแม

-ดานความเขาใจในธุรกิจของลูกคา

-ดานความเขาใจในธุรกิจของลูกคา

-ดานความสามารถในการ

ติดตอสื่อสาร

-ดานการใชสํานักงานสอบบัญชี

เดียวกันกับบริษัทแม

-ดานความนาเชื่อถือและชื่อเสียง

ของสํานักงานสอบบัญชี

-ดานความรู ความสามารถของ

ผูสอบบัญชี

4

3

1

2
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คาธรรมเนียมเปนลําดับแรกเชนเดียวกับ ระวีวรรณ พรหมเกิด (2550) และ Barkley (2014) ท่ีพบวา

คาธรรมเนียมจะตองมีความเหมาะสมและคุมคากับผลงานของผูสอบบัญชี นอกจากนี้การให

ความสําคัญกับการใหคําปรึกษาอ่ืนเปนลําดับแรกก็ตรงกับผลการวิจัยของ นิตยา แซเฮง (2550) ท่ี

เห็นวาบริษัทขนาดเล็กจะใหความสําคัญกับปจจัยดานการใหคําปรึกษาดาน โดยเฉพาะดานการให

คําปรึกษาดานภาษีอากร  นอกจากนี้บริษัทขนาดกลางท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานความนาเชื่อถือ

และชื่อเสียงของสํานักงานสอบบัญชีสอดคลองกับผลการวิจัยของ เบญจมาศ สันติวัฒนาพร (2555) ท่ี

พบวาการเปนท่ียอมรับจากบุคคลภายนอก เชน เจาหนี้ ธนาคาร มีผลตอการเลือกสํานักงานสอบ

บัญชีเชนกัน ในบริษัทขนาดใหญท่ีไมไดใหความสําคัญกับปจจัยดานคาธรรมเนียมมากนักสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล และ มนวิกา ผดุงสิทธิ์ ท่ีทําการศึกษาบริษัทท่ีอยูในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีเห็นวาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีไมใชปญหาท่ีเปนสาระสําคัญสําหรับ

บริษัทขนาดใหญ 

 

5.2 ขอจํากัดงานวิจัย 

 

 ในการคนควาอิสระครั้งนี้มีขอจํากัดในเรื่องกลุมตัวอยางคือเลือกศึกษาบริษัทสัญชาติจีนในขนาด

เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ซ่ึงนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหรวมกันทําใหผลของ

งานวิจัยอาจจะไมไดชัดเจนในแตละขนาดของบริษัท  

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

 สําหรับผูท่ีสนใจศึกษาเรื่องดังกลาวในอนาคต อาจทําการศึกษาโดย 

1. ทําการศึกษาบริษัทสัญชาติจีนท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยโดยจําแนกเปนแตละขนาดของ

บริษัทเพ่ือใหไดการศึกษาท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 

2. จากการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากมีการเขามาลงทุนจากผูประกอบการสัญชาติจีนในประเทศ

ไทยจํานวนคอนขางมาก และมีแนวโนมวาจะมากข้ึนเรื่อย ๆ จึงอาจทําการศึกษาในเชิงปริมาณ 

เพ่ือใหไดผลการศึกษาในมุมมองท่ีกวางข้ึน 

3. ทําการศึกษาการในบริษัทสัญชาติอ่ืน ๆ ท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ือใหสํานักงานสอบ

บัญชีทราบถึงความตองการของผูประกอบการแตละประเทศท่ีเฉพาะเจาะจงข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

คําถามที่ใชในการสัมภาษณผูประกอบการบริษัทสัญชาติจีนในประเทศไทย 

 

1. ภาพรวมของบริษัท 

 ลักษณะของการประกอบธุรกิจ 

 ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 สํานักงานสอบบัญชี/ผูสอบบัญชีท่ีบริษัทเลือกใช  

 ผูมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกสํานักงานสอบบัญชี 

 

2. ปจจัยในการเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชี 

 2.1 ปจจัยดานดานความรู ความสามารถ ของผูสอบบัญชี 

 2.2 ปจจัยดานคาธรรมเนียม 

 2.3 ปจจัยดานการใหคําปรึกษาดานอ่ืน 

 2.4 ปจจัยดานความสามารถในการติดตอสื่อสาร 

 2.5 ปจจัยดานท่ีตั้งของสํานักงานสอบบัญชี 

 2.6 ปจจัยดานความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของสํานักงานสอบบัญชี  

 2.7 ปจจัยดานคุณภาพงานสอบบัญชี 

 2.8 ปจจัยดานการรักษาความลับของลูกคา 

 2.9 ปจจัยดานความเปนอิสระของผูสอบบัญชี 

 2.10 ปจจัยดานความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

 2.11 ปจจัยดานการใชสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทแม 

 2.12 ปจจัยดานความเขาใจในธุรกิจของลูกคา 

 2.13 ปจจัยดานขนาดของสํานักงาน 
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ตําแหนง      ผูชวยผูสอบบัญช ี
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