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The purposes of this research are to study factor affecting the selection of
accounting services for business in Ratchathewi District of Bangkok studying the behavior in
selecting accounting services and problems in using the selection of accounting services for
business in Ratchathewi District of Bangkok. The survey method was conducted using
questioners to the sample subjects consisted 400 business operators who were registered in
Ratchathewi District of Bangkok.Questionnaires were used in to collect data for this study.
The data was analyzed by using descriptive statistics.
The samples were mostly male whose ages 36- 45 years old with bachelor
degree. Those were managing directors and administrative partners whose length of
operation 5 - 10 years with 2,000,000- 5,000,000 baht of authorized share capital and
maximum of 5 accountants. Most of these companies use the accounting offices in Bangkok.
The results indicate that the marketing mix is the main factor affecting on decision on
choosing the accounting office for entrepreneurs in Ratchathewi Bangkok. For all
combinations, the factor of procedure was significant with value of 4.15, whereas the factor of
price was the least significant with value of 3.31. The samples, moreover, tended to choose
the accounting offices on other factors such as tax services, the clients’ satisfaction is on
responsibilities, punctuality, clients’ information security, accounting advices, basic
information collecting and service advisor accessibilities, the location of the accounting office
and expenses on services were significant. On the other hand, the results found out that
satisfaction with auditing and problem solving service from the accounting office were less
significant.
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ยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด อาจารยที่ปรึกษา การศึกษาคนควาอิสระ ซึ่งกรุณาให
ความรู คําแนะนํา ตลอดจนตรวจขอบกพรอง แกไขตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งจนการศึกษา
คนควาอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ เปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุ ณ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.พิ ทั ก ษ ศิริ ว งศ และ อาจารย ดร.ธนิน ท รั ฐ
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สนับสนุนในการทําการศึกษาครั้งนี้
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อํานวยความสะดวกในการใชเครื่องมือและใหขอมูลตาง ๆ ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน
ที่ใหความรวมมือ เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและใหขอมูลที่เปนประโยชน ทําให
การศึกษาการคนควาอิสระในครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดี ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขา
การประกอบการ รุน 1 และ เพื่อนๆ ทุกทาน ที่คอยใหกําลังใจ
ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม ญาติพี่นอง ที่คอยใหกําลังใจแกผูเขียนมาโดยตลอดจนทํา
ใหการศึกษาคนควาอิสระนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
หากมีสิ่งขาดตกบกพรอง หรือมีความผิดพลาดประการใด ผูเขียนขออภัยเปนอยางสูง
ในขอบกพรอง หรือความผิดพลาดนั้น ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาคนควาอิสระนี้คงเปน
ประโยชนบางไมมากก็นอยสําหรับผูสนใจ ตลอดจนผูเกี่ยวของ
ทา ยที่สุด นี้ ผู เ ขีย นขอมอบประโยชนอัน พึงมีจ ากการศึก ษาคน ควา อิสระฉบับนี้แ ด
บุพการี คณาจารยที่ประสิทธิประสาทวิชาความรูใหแกผูเขียนทุกทาน ตลอดรวมถึงทุกทานที่
ผูเขียนกลาวมาขางตน และทานอื่น ๆ ที่ใหความชวยเหลือแตมิไดกลาวมาในที่นี้
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาวะเศรษฐกิจ ในปจ จุ บัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ต ลอดเวลา ซึ่ ง ในบางครั้ งมี ก าร
ขยายตัวหรือประสบปญหา จึงมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทยทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เกิด
ความยุงยากซับซอนในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น จึงทําใหธุรกิจตองมีการปรับโครงสรางใหมเพื่อ
ความอยูรอดและการบริหารงานภายใตการแขงขันการจัดการ การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
ของแตละองคกรเพื่อใหกอประโยชนมากที่สุด ดังนั้นการจัดเก็บขอมูลในทุก ๆ ดานเพื่อนํามาใช
ประโยชนในการตัดสินใจจึงมีความสําคัญมาก ( นภาพร ณ เชียงใหม 2542 : 1 – 2 )
การจัดเก็บขอมูลทางการบัญชีซึ่งเปนการจัดเก็บขอมูลที่เปนตัวเลขจึงมีความสําคัญคือเปนขอมูลที่มี
ประโยชนเพื่อประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ สําหรับผูบริหารเพื่อใชในการจัดการงาน
ของธุรกิจ นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหแกบุคคลอื่น ๆ ทําการประเมินผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น ตลอดจนฐานะทางการเงินของธุรกิจไดดวย ทําใหผูบริหารสามารถ นํามาใชในการ
ตัดสินใจ การใชวิธีการวิเคราะหทางการเงินโดยอาศัยขอมูลทางบัญชีเพื่อพิจารณาลงทุนซื้อหุน
ของธุรกิจ การพิจารณาการใหสินเชื่อของเจาหนี้ และการยื่นเสียภาษีตอกรมสรรพากร ( เบญจมาศ
อภิสิทธิ์ภิญโญ 2546 : 51-56 ) ขอมูลทางบัญชีที่ไดนั้นจะใหประโยชนตอผูใชอยางเต็มที่ก็ตอเมื่อ
ขอมูลที่ใชในการบันทึกบัญชีนั้นเปนขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ รัฐบาลจึงมีการกําหนดวิธี
ปฏิบัติการควบคุมการจัดทําบัญชีเพื่อใหนักบัญชีสามารถแสดงความเชื่อมั่นในขอมูลทางการเงิน
นั้นได นักบัญชีจึงจําเปนตองมีความรูเพื่อใชในการปฏิบัติงานรวบรวมขอมูลทางการเงินไดอยางมี
ประสิ ทธิภ าพความรูดังกลา วไดแ ก ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับ ประเภทธุร กิจ หลัก การดํ า เนิ น งาน
หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่กิจการดําเนินงานอยูลักษณะของรายงานเกณฑทาง
บัญชีที่ใชในการแสดงขอมูลทางการเงิน (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 2546 : 8 ) นอกจากนี้ขอมูลทางการ
บัญชีจะใชเปนหลักฐานในการชําระภาษีอากรดวย ดังนั้น สถานประกอบการตองจัดทําบัญชีของ
ตนเองโดยมีรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 ( ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 2546 : 8 )
1

2
การจัด ทําบัญชีสํา หรับการประกอบธุรกิจตามรายละเอีย ดหลัก เกณฑแ ละวิธีการที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 นั้น กําหนดใหผูประกอบการที่เปนผูมีหนาที่
จัดทําบัญชีจะตองจัดใหมีผูทําบัญชีเปนผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของกิจการ ผูทําบัญชีของ
กิจการอาจจะอยูในฐานะของลูกจางของกิจการเอง หรือสํานักงานบริการรับทําบัญชีก็ได ผูทําบัญชี
จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนด ผู มี ห น า ที่ จั ด ทํ า บั ญ ชี จ ะเลื อ กผู ทํ า บั ญ ชี ที่ มี ค วามรู
ความสามารถเปนที่ไววางใจไดและเชื่อถือไดในขอมูลทางการบัญชีที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อเสียภาษีอากร
ไดครบถวนถูกตอง เพื่อไมใหกิจการถูกสรรพากรประเมินภาษียอนหลัง (อรจิต สังดาลวณิช 2546 :
28 – 32 )
การเลือ กใชบริ ก ารของสํ านัก งานบริก ารรับทํา บัญชี จึ ง เปน อีก ทางเลื อ กหนึ่ ง ของ
หน ว ยงานธุ ร กิ จ เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า บั ญ ชี เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ติ ก ารจั ด ทํ า บั ญ ชี พ.ศ. 2543
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งขาดความพรอมของบุคคลากรในเรื่องของการ
จัดทําบัญชีและการบริหารการเงิน การจางพนักงานซึ่งเปนบุคคลภายนอกเขามาทํางานดานบัญชี
นั้นเปนเรื่องยุงยากและตองจายคาตอบแทนสูง นักบัญชีสวนใหญนิยมไปทํางานในองคการขนาด
ใหญที่มีชื่อเสียง และใหคาตอบแทนสูง ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจึงไมสามารถจาง
นักบัญชีไดตรงกับความตองการ จึงทําใหบริการรับทําบัญชีของสํานักงานบัญชีจึงไดรับความนิยม
อยางตอเนื่องและใหความสะดวกมากกวา นอกจากนี้สํานักงานบัญชียังสามารถจัดทํางบการเงินได
อยางถูกตอง ทันเวลา ประหยัดภาษีและลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรเรียกตรวจ
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปน จัง หวัด ที่มีการเจริญเติมโต นิติบุคคลที่จดทะเบีย น
พาณิชยกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งโดย
สภาพทางตน ทุ น ของธุร กิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก แลว มี ข อ จํา กั ด ในการจ า งผู ทํ า บัญ ชี ที่ มี
คุณภาพใหเขามาทํางานได เนื่องจากธุรกิจเหลานี้มีรายการบัญชีคอนขางนอย ไมคุมกับการจางนัก
บัญชีเขามาทํางาน ในขณะที่ผูประกอบการก็ไมสามารถจัดทําบัญชีไดอยางถูกตองตามหลักการ
บัญชีและขอกําหนดของกฎหมายไดเอง เพราะตองใชความชํานาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพบัญชี ทํา
ใหการจัดทําบัญชีเปนปญหายุงยากสําหรับธุรกิจ ดังนั้นสํานักงานบัญชีจึงเขามามีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งในการนําเสนอแกลูกคาในดานตาง ๆ เชนการจัดทําบัญชี การสอบทานบัญชี วางระบบ
บัญชี ใหคําปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร เปนตน เพื่อประโยชนในการจัดทําเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีไดอยางถูกตอง สมบูรณ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบัญชีและประมวล
รัษฎากร สํานักงานบริการรับทําบัญชีจึงไดรับการยอมรับในการจัดทํางบการเงินเพื่อยื่นตอกรม
ทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยตามกฎหมายและการบัญชีภาษีอากร รวมทั้งงบการเงินเพื่อยื่น
ชําระเสียภาษีตอกรมสรรพากรอยางถูกตอง ซึ่งถือวาเปนผูมีความรูความชํานาญดานบัญชีและ
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กฎหมายที่เกี่ยวของทําใหธุรกิจรับทําบัญชีไดรับความนิยมแพรหลายและมีผูประกอบธุรกิจนี้มาก
ขึ้นเรื่อย ๆ
สําหรับงานวิจัยที่เคยไดรับการศึกษาคนควานี้นงนุช สารทอง (2550) ไดศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจ ในเขตอําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชบริการจัดทําบัญชี ของผู
ประกอบธุรกิจในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ลดาวรรณ ธรรมชาติ (2549) ไดศึกษาเรื่อง
ปจจัยในการเลือกใชบริการผูสอบบัญชีรับอนุญาตของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร และปญหาใน
การใชบริการของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร (ปณัฐติยา แกวหนอง
เสม็ ด 2549) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ ก
สํานักงานใหบริการจัดทําบัญชี กรณีศึกษา จังหวัดกระบี่ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของมี
ประเด็นที่ทําใหผูศึกษาสนใจอยากจะทําการศึกษา สํานักงานบริการรับทําบัญชี ซึ่งเปนหนวยงาน
ที่สําคัญและจําเปนในการใหบริการดานจัดทําบัญชีและบริการอื่นแกหนวยธุรกิจตาง ๆ อยางไรก็
ตามการแขงขันทั้งดานการบริการและการตลาดของสํานักงานบริการรับทําบัญชีก็รุนแรงและ
ตอเนื่อง ประกอบกับผูศึกษาไดทํางานอยูในสํานักงานบัญชีแหงหนึ่ง ในเขตราชเทวี จึงทําใหผู
ศึกษาสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของ
ธุร กิ จ ในเขตราชเทวี กรุ ง เทพมหานคร จะทํ า ให ท ราบถึ ง ป จ จัย ที่ ส ง ผลตอ การเลื อกใช บ ริ ก าร
สํานักงานบัญชีของธุรกิจ รวมถึงทราบปญหาเกี่ยวกับการใชบริการจัดทําบัญชีจากสํานักงานบัญชี
เพื่อเปนประโยชนกับผูประกอบการสํานักงานบริการรับทําบัญชีที่ใชเปนขอมูลเพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาและทําการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหตรงกับความตองการของผูประกอบธุรกิจ ตลอดจน
สามารถใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูที่จะใชบริการของสํานักงานบริการรับทําบัญชี
อีกดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของ
ธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการเลื อ กใช บ ริ ก ารของสํ า นั ก งานบั ญ ชี ใ นเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับการใชบริการจากสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของ
ธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
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ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของ
ธุรกิจในเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร กําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. แหลงขอมูล
ขอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาคนควา รวบรวมจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
ขอมูลปฐมภูมิ โดยการออกแบบสอบถาม(Questionnaire) สอบถามกลุมผูประกอบ
ธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชี
2. เนื้อหาที่จะศึกษา
จะศึ ก ษาถึ ง ข อ มู ล ประชากร ทั้ ง ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ลั ก ษณะขององค ก รและป จ จั ย
สนับสนุนที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
3. ประชากรที่ใชในการศึกษา
ผูประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด และ หางหุนสวน
จํากัด ที่ตั้งอยูในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ที่จดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุกิจการคา กระทรวง
พาณิชยจํานวน 4,369 รายประกอบดวยบริษัทจํากัด จํานวน 3,690 ราย และหางหุนสวนจํากัด
จํานวน 679 รายการศึกษาวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)
จํานวน 400 ราย และออกภาคสนามในการเก็บรวบรวมขอมูลตามสถานที่ตั้งของบริษัทจํากัด และ
หางหุนสวนจํากัด
4. พื้นที่การศึกษา
บริษัทจํากัดและหางหุนสวนจํากัดที่ตั้งอยูในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
5. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษา คือ ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ตําแหนง
ปจจัยองคกร
- สถานที่ตั้ง
- ลักษณะของธุรกิจ
- ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ
- เงินทุนจดทะเบียน

ปจจัยทางการตลาดบริการ
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานชองทางการจัดจําหนาย
- ดานการสงเสริมการตลาด
- ดานบุคคล
- ดานกระบวนการ
- ดานลักษณะทางกายภาพ
แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

การเลือกใชบริการสํานักงานบัญชี
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี
ของธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใชบริการของสํานักงานบัญชีในเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
3. ทําใหทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชบริการจัดทําบัญชีในการจัดทํา
บัญชีของธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การบัญชี หมายถึง การรวบรวมขอมูลทางการคา และบันทึกในรูปของตัวเงินเพื่อทํา
การแยกประเภทขอมูลเปนหมวดหมู และสรุปขอมูลจัดทํางบการเงิน
2. บริษัทจํากัด หมายถึง หนวยธุรกิจที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่ง
ตั้งขึ้นโดยแบงทุนเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน โดยผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตน
ยังสงไมครบมูลคาที่ตนถือ
3. หางหุนสวนจํากัด หมายถึง หางหุนสวนจดทะเบียนอันมีหุนสวน 2 จําพวก คือ
หุนสวนที่จํากัดความรับผิดชอบ และหุนสวนที่ไมจํากัดความรับผิดชอบ
4. ผูทําบัญชี หมายถึง ผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 7 (6)
5. ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี หมายถึง กรรมการบริษัทและหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวน
จดทะเบียน
6. ประเภทธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจที่ดําเนินกิจการประเภทกิจการอุตสาหกรรม ธุรกิจซื้อ
ขายสินคา ธุรกิจกอสราง และธุรกิจบริการ
7. รูปแบบธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจที่ดําเนินกิจการประเภทบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด
และหางหุนสวนสามัญ
8. สํานักงานบริการรับทําบัญชี หมายถึง กิจการที่ใหบริการดานการจัดทําบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และการใหบริการดานภาษีอากร
9. พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา การแสดงออกของบุคคลในสถานการณใดสถานการ
หนึ่งที่สามารถ สังเกตได ไดยิน
10. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย
10.1 เพศ หมายถึง เพศของกลุมตัวอยาง คือ เพศชายและเพศหญิง
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10.2 อายุหมายถึง ระยะเวลานับตั้งแตเกิดจนถึงปที่ตอบแบบสอบถามโดยนับอายุ
เต็มปบริบูรณ
10.3 ระดับการศึกษาหมายถึงวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ไดรับตามระบบการศึกษาปจจุบัน
ของกลุมตัวอยาง แบงเปน 4 ชวง คือ
10.3.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา/ต่ํากวา
10.3.2 ปวส.
10.3.3 ปริญญาตรี
10.3.4 สูงกวาปริญญาตรี
10.4 ระดับตําแหนง หมายถึง ระดับตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน
3 ระดับ คือ
10.4.1 ระดับกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ
10.4.2 ผูจัดการทั่วไป
10.4.3 ผูจัดการฝายบัญชี
10.4.4 สมุหบัญชี
11. ป จ จั ย องค ก ร หมายถึ ง รู ป แบบของโครงสร า งที่ จั ด ตั้ ง ตามหลั ก และวิ ธี ก าร
ประกอบดวย บุคคลหรือกลุมบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปมารวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ตั้ง
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกันไว ประกอบดวย สถานที่ตั้งของธุรกิจคือสถานประกอบการ
ลักษณะของธุรกิจคือเปนธุรกิจบริการ พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม ระยะเวลาดําเนินธุรกิจคือ
ธุรกิจดําเนินกิจการมาเปนเวลากี่เดือนหรือกี่ป และเงินทุนจดทะเบียนคือจํานวนเงินที่นํามาลงทุน
12. ปจ จัยทางการตลาด หมายถึง สวนประสมทางการตลาดสํา หรับธุรกิจ บริการมี
องคประกอบทั้ง 7 ของสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึง
พอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวย ดานสินคาหรือผลิตภัณฑและบริการเชนการจัดทําบัญชี จัดทํา
ภาษี บริการที่ปรึกษา บริการจดทะเบียนหรือจัดตั้งบริษัท เปนตน ราคาคืออัตราคาธรรมเนียม ชอง
ทางการจัดจําหนายเชนทําเลที่ตั้งของสํานักงานบัญชีหรือความสะดวกในการติดตอสํานักงานบัญชี
การสงเสริมการขายเชนชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของสํานักงานบัญชี พนักงานหรือเจาของ
สํานักงานบัญชี กระบวนการเชนการเก็บรักษาความลับของลูกคา บริการรวดเร็ว และถูกตองและ
ลักษณะทางกายภาพ เชน การตกแตงสํานักงาน ความนาสนใจของการโฆษณาดวยปายหนาราน
เปนตน

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของ
ธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอตอไปนี้
1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
2. แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
2.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
2.2 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
2.3 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค
2.4 พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ของผูบริโภค
3. แนวความคิดเกี่ยวกับการบริการ
3.1 ความหมายและลักษณะของการบริการ
3.2 ลักษณะการใหบริการของสํานักงานบัญชี
4. แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ
5. แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี
6. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 7 P’s
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการบัญชี 2543
การจัดทําบัญชีจะตองมีการจัดทําใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ซึ่งได
กําหนดรายละเอียดในการจัดทําบัญชี ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ผูทําบัญชีของธุรกิจไว ใหธุรกิจปฏิบัติ
ตามขอกําหนดโดยสรุปของพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 (พระราชกิจจานุเบกษา 2553) คือ
1.1 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ไดแก หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน
จํากัด ที่ จัด ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมาย นิติ บุค คลที่ตั้งขึ้ น ตามกฎหมายตา งประเทศที่ประกอบธุ รกิจ ใน
ประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร โดยจะตองจัดทําบัญชีนับตั้งแตวันที่ดังตอไปนี้
8
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1.1.1 หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหเริ่มทําบัญชี
นับแตวันที่หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้น ไดรับการจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
1.1.2 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศนั้นไดเริ่มตนประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย
1.1.3 กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่กิจการรวมคา
นั้นไดเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศนั้นไดเริ่มตนประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย
1.1.4 กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่กิจการรวมคา
นั้นไดเริ่มประกอบกิจการ
1.1.5 สถานที่ประกอบธุรกิจเปนประจําหลายแหงแยกจากกัน ใหเริ่มทําบัญชีนับแต
วันที่สถานที่ประกอบธุรกิจเปนประจํานั้นเริ่มตนประกอบกิจการ
ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองปดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแตวันเริ่มทําบัญชี
และปดบัญชีรอบสิบสอบเดือนนับแตวันเปดบัญชีครั้งกอน
1.2 ผูทําบัญชี หมายถึง ผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ไดแก
1.2.1 พนักงานของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
1.2.2 ผูใหบริการรับทําบัญชี ไดแก สํานักงาน และผูรับจางทําบัญชีอิสระ
โดยพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ไดกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผูทําบัญชี ดังนี้
1. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2. มีความรูภาษาไทยเพียงพอที่จะทําหนาที่เปนผูทําบัญชีได
3. ไมเคยตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เนื่องจากไดกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดว ยการบั ญชี หรือ กฎหมายวา ดว ยวิ ชาชีพ การบัญชี เวน แตพน ระยะเวลาที่ถู ก
ลงโทษมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
4. มีคุณวุฒิ ดังตอไปนี้
4.1 ผูทําบัญชีของหางหุนสวนจดทะเบียน และบริษัทจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย ซึ่ง ณ วันปดบัญชีในรอบปบัญชีที่ผานมา มี
4.1.1 ทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท
4.1.2 สินทรัพยรวมไมเกิน 30 ลานบาท
4.1.3 รายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท
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ต อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม ต่ํ า กว า อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
ทางการบั ญ ชี ห รื อ เที ย บเท า จากสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ คณะกรรมการ
ข า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) หรื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเที ย บว า ไม ต่ํ า กว า อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี
4.2 ผูทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีอื่น ยกเวนตามขอ ก. ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริ ญ ญาตรี ท างการบั ญ ชี หรื อ เที ย บเท า จากสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบวาไมต่ํากวาปริญญา
ตรีทางการบัญชี
1.3 บัญชีที่ตองจัดทําตามกฎหมาย
ชนิดของบัญชีที่นิติบุคคลและผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543
จะตองจัดทํา มีดังตอไปนี้
1.3.1 บัญชีรายวัน
1. บัญชีเงินสด
2. บัญชีธนาคาร แยกเปนแตละเลขที่บัญชีธนาคาร
3. บัญชีรายวันซื้อ
4. บัญชีรายวันขาย
5. บัญชีรายวันทั่วไป
1.3.2 บัญชีแยกประเภท
1. บัญชีแยกประเภทสินทรัพย หนี้สิน และทุน
2. บัญชีแยกประเภทรายไดและคาใชจาย
3. บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
4. บัญชีแยกประเภทเจาหนี้
1.3.3 บัญชีสินคา
1.3.4 บัญชีรายวัน และแยกประเภทอื่นตามความจําเปน
การลงรายการในบัญชีรายวัน และบัญชีสินคาผูมีหนาที่จัดทําบัญชีจะตองมีเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีทุกรายการที่สามารถแสดงความถูกตองครบถวนของรายการบัญชีตามความ
เปนจริงและเปนที่เชื่อถือได
1.4 ระยะเวลาที่ตองลงรายการในบัญชี
การลงรายการในบัญชีตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังตอไปนี้
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1.4.1 บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร และบัญชีรายวันทุกชนิด ภายใน 15 วัน นับแตวันที
รายการนั้นเกิดขึ้น
1.4.2 บัญชีแยกประเภท ตองผานรายการจากบัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร และบัญชี
รายวันทุกชนิดภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
1.4.3 บัญชีสินคา ภายใน 15 วัน นับแตวันที่สิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
1.4.4 การลงรายการยอดคงเหลือในบัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร บัญชีแยกประเภททุก
ชนิด และบัญชีสินคา ณ วันปดบัญชีแตละงวด ตองลงใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันปดบัญชี
1.5 การจัดทํางบการเงินและนําสงงบการเงินตอกรมทะเบียนการคา
ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองจัดทํางบการเงินและยื่นงบการเงินตอสํานักงานกลางบัญชี
หรือสํานักงานบัญชีประจําทองที่ภายใน 5 เดือนนับแตวันปดบัญชี ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยใหยื่นภายใน 1 เดือน นับแตวันที่งบการเงินนั้น
ได รั บ อนุ มั ติ ใ นที่ ป ระชุ ม ใหญ ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง งบการเงิ น ดั ง กล า วจะต อ งมี ร ายการย อ ตามที่ อ ธิ บ ดี
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี งบการเงินจะตองไดรับการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ไดแก
1. งบดุล
2. งบกําไรขาดทุน
3. งบกําไรสะสม
4. งบกระแสเงินสด
5. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
6. งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคําอธิบายอื่นซึ่งระบุไววาเปน
สวนหนึ่งของงบการเงิน
การนําสงงบการเงินใหกับกระทรวงพาณิชย กรมทะเบียนการคา กองบัญชีธุรกิจนั้น
จะตองประกอบไปดวยเอกสาร ดังนี้
1. แบบนําสงงบดุลและงบกําไรขาดทุน (ส.บช.3)
1 ชุด
2. รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
1 ชุด
3. งบดุลและงบกําไรขาดทุน
1 ชุด
4. สําเนารายชื่อผูถือหุน
1 ชุด
กรณีอยูนอกเขต กรุงเทพฯ ตองสงเอกสารในขอ 2-3 เพิ่มอีกอยางละ 1ชุด
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1.6 การยื่นแบบแสดงรายงานตอกรมสรรพากร
การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เสียภาษี
เงินไดจากกําไรสุทธิ จะตองยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีภายในกําหนดเวลา ดังนี้
1. การเสียภาษีเงินไดครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี กําหนดใหยื่นแบบภายใน 2 เดือนนับจาก
วันสุดทายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี โดยใชแบบ ภ.ง.ด. 51
2. การเสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กําหนดใหยื่นแบบ
ภายใน 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยใชแบบ ภ.ง.ด. 50
1.7 การเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
ผูมีห นาที่จัด ทําบัญชีมีห นาที่ตอ งเก็บรัก ษาบัญชีและเอกสารที่ตอ งใชป ระกอบการ
ลงบัญชีไว ณ สถานที่ทําการหรือสถานที่ที่ใชเปนที่ทําการผลิตหรือเก็บสินคาเปนประจํา หรือ
สถานที่ที่ใหเปนที่ทํางานเปนประจํา โดยเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยวา 5 ป หากตองเก็บบัญชี
และเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไว ณ สถานที่อื่น จะตองไดรับอนุญาตจากสารวัตรใหญ
บัญชีหรือสารวัตรบัญชี และในระหวางรอการอนุญาตใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไวสถานที่ที่ยื่นขอนั้นไปพลางกอนก็ได กรณีจัดทําบัญชีดวย
เครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องมืออื่นใดในสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรที่มิใชสถานที่ดังกลาว
ขางตน ใหถือวาไดมีการเก็บรักษาบัญชีไว ณ สถานที่ดังกลาวแลว
ข อ สั ง เกต กฎหมายได ใ ห อํ า นาจอธิ บ ดี โดยความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี มี อํ า นาจ
กําหนดใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไวเกิน 5 ป
แตตองไมเกิน 7 ป ก็ไดทั้งนี้เพื่อประโยชนในการตรวจสอบบัญชีของกิจการประเภทใดประเภท
หนึ่ง
1.8 บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย
ผูมีห นาที่จัด ทําบัญชีตองแจงตอสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชี ถาบัญชีห รือ
เอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย โดยใหแจงตอสํานักงานบัญชีที่สถานที่สํานักงาน
แหงใหญตั้งอยู หรือสํานักงานกลางบัญชีที่สํานักกํากับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคาก็ได ซึ่ง
จะตองแจงภายใน 15 วันนับแตวันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น
ขอสังเกต ในกรณีที่สารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีตรวจพบวา บัญชีและเอกสาร
ที่ตองใชประกอบการลงบัญชีที่เปนสาระสําคัญการจัดทําบัญชีสูญหายหรือถูกทําลาย หรือปรากฏ
วาบัญชีและเอกสารดังกลาวมิไดเก็บไวในที่ปลอดภัย ใหสันนิษฐานวาผูมีหนาที่จัดทําบัญชีมีเจตนา
ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชนซึ่งบัญชีหรือเอกสารนั้น
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เวนแตผูมีหนาที่จัดทําบัญชีจะพิสูจนใหเชื่อไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกกรณีแลว
เพื่อปองกันมิใหบัญชีหรือเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย
1.9 กรณีเลิกประกอบธุรกิจ
เมื่อผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเลิกประกอบธุรกิจดวยเหตุใด ๆ โดยมิไดมีการชําระบัญชี ให
สงมอบบัญชีและเอสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีแกสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชี
ภายใน 90 วันนับแตวันเลิกประกอบธุรกิจ และใหสารวัตรใหญหรือสารวัตรบัญชีเก็บรักษาบัญชี
และเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีดังกลาวไวไมนอยกวา 5 ป เมื่อผูมีหนาที่จัดทําบัญชีรอง
ขอ ใหสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอาจขยายเวลาการสงมอบบัญชีและเอกสารได แต
ระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 180 วัน นับแตวันที่เลิกประกอบธุรกิจ ในกรณีที่ผูมี
หน า ที่ จั ด ทํ า บั ญ ชี ส ง มองบั ญ ชี แ ละเอกสารที่ ต อ งใช ป ระกอบการลงบั ญ ชี ไ ม ค รบถ ว นถู ก ต อ ง
สารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอํานาจเรียกใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีสงมอบบัญชีและเอกสาร
ที่ตองใชประกอบการลงบัญชีใหครบถวนถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
1.10 บทกําหนดโทษ
1. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
1.1 ชนิดของบัญชีที่ตองจัดทํา
1.2 ขอความและรายการที่ตองมีในบัญชี
1.3 ระยะเวลาที่ตองลงรายการในบัญชี
1.4 เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี
1.5 คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชี
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาทและในกรณีที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
1.1 – 1.4 ใหปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละ 500 บาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
2. ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมจัดใหมีการทําบัญชีตองระวางโทษปรับไมเกิน
30,000 บาท และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละ 1,000 บาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
3. ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตาม
3.1 ปดบัญชีภายใน 12 เดือน
3.2 จัดทํางบการเงินและยื่นงบการเงิน
3.3 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองสงมอบเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีแก
ผูทําบัญชีใหถูกตองครบถวน
3.4 ผู มี ห น า ที่ จั ด ทํ า บั ญ ชี ต อ งจั ด ให มี ผู ทํ า บั ญ ชี ซึ่ ง เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
อธิบดีกําหนดตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท
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4. ผู มี ห น า ที่ จั ด ทํ า บั ญ ชี ไ ม ป ฏิ บั ติ ต ามในการยื่ น งบการเงิ น ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท
5. ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตาม
5.1 งบการเงินตองมีรายการยอตามที่อธิบดีกําหนด
5.2 ต อ งเก็ บ รั ก ษาบั ญ ชี แ ละเอกสารที่ ต อ งใช ป ระกอบการลงบั ญ ชี ไ ว ณ
สถานที่ทําการ
5.3 ตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ใชประกอบการลงบัญชีไมนอยกวา 5 ป
5.4 บัญชีหรือเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ตอง
แจงตอสารวัตรใหญบัญชี หรือสารวัตรบัญชีภายใน 15 วัน
5.5 เมื่อเลิกประกอบธุรกิจตองสงมอบบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการ
ลงบัญชีแกสารวัตรใหญบัญชีภายใน 90 วันนับแตวันเลิกประกอบธุรกิจ
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท
6. ผูมีห นาที่จัด ทําบัญชีไมปฏิบัติโดยงบการเงิน ตองไดรับการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท
7. ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดแจงขอความเปนเท็จวา เอกสารที่ตองประกอบการ
ลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
8. ผูทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามการจัดทําบัญชีเพอใหมีการแสดงผลการดําเนินงาน
ฐานะการเงินที่เปนอยูตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีถูกตองครบถวน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท
9. ผูทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตาม
9.1 ลงรายการบัญชีเปนภาษาไทย หากลงรายการเปนภาษาตางประเทศใหมี
ภาไทยกํากับ หรือลงเปนรหัสบัญชีโดยมีคูมือคําแปลรหัสที่เปนภาษาไทย
9.2 ลงรายการในบัญชีโดยเขียนดวยหมึก ดีดพิมพ ตีพิมพ หรือทําดวยวิธีอื่น
ใดที่ไดผลทํานองเดียวกันตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท
10. ผู มี ห น า ที่ จั ด ทํ า บั ญ ชี ผู ทํ า บั ญ ชี หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดขั ด ขวางหรื อ ไม ใ ห ค วาม
สะดวกแกสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชี ซึ่งปฏิบัติการหรือฝาฝนคําสั่งตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
11. ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน หรือทําสูญหายหรือทําใหไรประโยชนซึ่ง
บัญชีหรือเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน
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20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ในกรณีผูกระทําความผิดเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
12. ผูใดลงรายการเท็จ แกไข ละเวนการลงรายการในบัญชีหรืองบการเงิน หรือ
แกไขเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีเพื่อใหผิดความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป
หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ในกรณีผูกระทําความผิดเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 60,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
13. ในกรณีผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบคุ คลให
กรรมผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของ
นิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนัน้ ๆ ดวย เวนแตละพิสูจนได
วา ตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
ดังนั้นผูศึกษาจึงขอสรุปวา พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีความสําคัญตอ
การศึกษาในครั้งนี้คือ ในการจัดทําบัญชีมีความจําเปนอยางยิ่งที่นักบัญชีควรทราบถึงกฎหมายที่
เกี่ยวของกับงานบัญชี ขอกําหนด ระเบียบ คําสั่ง ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเพื่อผูมีหนาที่
จัดทําบัญชีและผูทําบัญชีจะไดปฎิบัติงานไดอยางถูกตองตามจรรยาบรรณและตามมาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่นที่กําหนดในกฎหมายทําใหงบการการเงินเปนที่
นาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับแกผูใชบริการ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย สํานักงานประกันสังคม และกรมสรรพากรเพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงาน
บริการรับทําบัญชีรับทําบัญชีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางที่มุงหวังไว
2. แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
2.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
ชิปแมนและคารนุก (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541 : 124 , อางจาก Schiffman and Kanuk
1994 : 5) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการ
คนหา การซื้อการใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความ
ตองการของเขา
พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคล
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่
มีผลตอการแสดงออก โดยปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค (สุวิทย เปยผอง และ
จรัสศรี นวกุลศิรินารถ 2540 : 28)
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1. ปจจัยทางวัฒนธรรม เปนปจจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการกําหนดความตองการและ
พฤติกรรมของมนุษย เชน การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมสวนใหญที่ไดรับการยอมรับ
ภายในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะชนกลุมนอย
2. ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อ ซึ่งประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซื้อ
2.1 กลุมอางอิง หมายถึงกลุมใดๆ ที่มีการเกี่ยวของกัน ระหวางคนในกลุม แบงเปน
2 ระดับ
2.1.1 กลุมปฐมภูมิ ไดแกครอบครัว เพื่อนสนิท มักมีขอจํากัดในเรื่องอาชีพ
ระดับชั้นทางสังคม และชวงอายุ
2.1.2 กลุมทุติยภูมิ เปนกลุมทางสังคมที่มีความสัมพันธแบบตัวตอตัว แตไม
บอยมีความเหนียวแนนนอยกวากลุมปฐมภูมิ
2.2 ครอบครัว เปนสถาบันที่ทําการซื้อเพื่อการบริโภคที่สําคัญที่สุด นักการตลาด
จะพิจารณาครอบครัวมากกวาพิจารณาเปนรายบุคคล
2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัว กลุม
อางอิง ทําใหบุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกตางกันในแตละกลุม
3. ปจจัยสวนบุคคล การตัดสินใจของผูซื้อมักไดรับอิทธิพลจากคุณสมบัติสวนบุคคล
ตางๆ เชน อายุ อาชีพ สภาวการณทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดําเนินชีวิต วัฏจักรชีวิต
ครอบครัว
4. ปจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งวัด
ปจจัยในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและใชสินคา ปจจัยทางจิตวิทยาประกอบดวย
การจูงใจ การรับรู ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใช
สินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปน
ตัวกําหนดปฏิกิริยาเหลานั้น คําจํากัดความเหลานี้แบงออกเปน 3 สวนสําคัญคือ (อดุลย จาตุรงคกุล
2543)
สวนที่หนึ่ง ปฏิกิริยาของบุคคลซึ่งรวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน การเดินทางไปและกลับ
จากรานคา การจายของในรานคา การซื้อ การขนสง การใชประโยชนและการประเมินคาสินคาและ
บริการที่มีจําหนายอยูในตลาด
สวนที่สอง บุคคลเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึง ผูบริโภคคนสุดทายโดยมุงตรงที่ตัวบุคคลผูซื้อสินคาและบริการเพื่อนําไปใช
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บริโภคเองและหรือเพื่อการบริโภคของหนวยบริโภคตางๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เชน ครอบครัว
นอกจากนี้ยังพิจารณาหนวยบริโภควารวมถึงแมบานในฐานะที่เปนตัวแทนซื้อของครอบครัวและ
บุคคลที่ซื้อของขวัญใหกับผูอื่นดวยทั้งนี้จะไมพิจาณาถึงการที่บุคคลซื้อใหกับองคกรทางธุรกิจหรือ
สถาบันตางๆ
สวนที่สาม เปนการรวมกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปน
ตัวกําหนดปฏิกิริยาทางการตลาด เชน การติดตอกับพนักงานขาย สื่อโฆษณา และเปดรับรับขาวสาร
โฆษณาการสอบถามอยางไมเปนทางการจากญาติมิตร การสรางความโนมเอียงหรือเกณฑในการ
ประเมินทางเลือกตางๆ และปฏิกิริยาตางๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหลังจากการระบุและพิจารณา
ทางเลือกตางๆ เปนอยางดีแลว
2.2 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing consumer behavior) เปนการคนหาหรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและ
พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ
การตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2541 : 125-126)
คําถาม 7 คําถามที่นิยมใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H เพื่อคนหา
คําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os มีดังนี้
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target Market?) คําตอบที่ตองการทราบคือ
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) เชน ลักษณะประชากรศาสตร, ภูมิศาสตร, จิตวิทยา,พฤติกรรม
ศาสตร
2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบ คือ สิ่งที่
ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) เชน ตองการคุณสมบัติหรือองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product
component) และ ความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน (Competitive differentiation)
3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบคือ
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนอบความตองการของเขาดานรางกาย
และดานจิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ ปจจัยทางจิตวิทยา
ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม และปจจัยเฉพาะบุคคล
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) คําตอบที่
ตองการทราบคือ บทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ
ประกอบดวย ผูริเริ่มผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจ ผูซื้อ ผูใช
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5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (Why does the consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบ คือ
โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน
ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบคือ ชองทาง
หรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต รายขายของชํา
7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบคือ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ ความรูสึกภายหลังการซื้อ
2.3 แบบจําลองพฤติกรรมผูบ ริโภค
แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค เปนแบบจําลองที่ศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุน
ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s response) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือ
ผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ
ซึ่งจะนําไปสูการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer’s
purchase decision) ดังนั้น แบบจําลองนี้จึงอาจเรียกวา S – R Theory ดังภาพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน
2541 : 129 )
สิ่งกระตุน
สิ่งกระตุนทางการตลาด
และสิ่งกระตุน อื่น ๆ

กลองดํา
กลองดําหรือความรูสึก
นึกคิดของผูบริโภค

แผนภูมิที่ 2 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคอยางงาย หรือ S – R Theory

การตอบสนอง
การตอบสนองของ
ผูบริโภค
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สิ่งกระตุนภายนอก
สิ่งกระตุน
สิ่งกระตุนอื่น ๆ
ทางการตลาด
- เศรษฐกิจ
- ผลิตภัณฑ
- เทคโนโลยี
- ราคา
- การเมือง
- สถานที่
- การสงเสริม - วัฒนธรรม

การตอบสนองของผูบริโภค
กลองดําหรือความรูสึก
นึกคิดของผูบริโภค

ลักษณะของผูบริโภค
ปจจัยทางวัฒนธรรม
ปจจัยทางสังคม
ปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยทางจิตวิทยา

- การเลือกผลิตภัณฑ
- การเลือกตรา
- การเลือกผูขาย
- เวลาในการซื้อ
- ปริมาณการซื้อ

ลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจของ
ผูบริโภค
การรับรูปญหา
การคนหาขอมูล
การประเมินผลพฤติกรรม
การตัดสินใจ
ความรูสึกภายหลังการซื้อ

แผนภูมิที่ 3 แสดงรายละเอียดพฤติกรรมผูบริโภค
จากแผนภูมิขางตนเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดย
มีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเทียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไม
สามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ แลวจะ
มีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s purchase
decision) จุดเริ่มตนของแบบจําลองนี้อยูที่มีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอนแลวทํา
ใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้น แบบจําลองนี้เรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของ
ทฤษฎีดังนี้
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1. สิ่งกระตุน อาจเกิดจากภายในรางกายและจากสิ่งกระตุนภายนอก สิ่งกระตุนเหลานี้
จะทําใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา สิ่ง
กระตุนจากภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาดบริการ เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทาง
การตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ซึ่งประกอบดวย
1.1.1 ผลิตภัณฑ (Product) เชน คุณภาพการบริการ รูปแบบงานบริการตาง ๆ
ความสามารถของผูใหบริการ
1.1.2 ราคา (Pricing) เชน อัตราคาธรรมเนียมของงานบริการ
1.1.3 ชองทางการจําหนาย (Distribution Place) เชน ทําเลที่ตั้ง สถานที่จอดรถ
1.1.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion – Marketing Communication) เชน
การโฆษณา การบริการ การสงเสริมการขาย
1.2 สิ่งกระตุนอื่น ๆ ที่อยูภายนอกองคกร ซึ่งผูผลิตหรือผูขายควบคุมไมได เชน
1.2.1 สิ่ ง กระตุ น ทางเศรษฐกิ จ เช น ภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศ รายได
ผูบริโภค
1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร
1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง
1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม
2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งความรูสึกนึกคิดของผูซื้อสวนใหญไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
2.1 ลักษณะของผูซื้อ เชน ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานบุคคล
เปนตน
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ ประกอบดวยขั้นตอนคือการรับรู ความ
ตองการ (ปญหา) การคาหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการ
ซื้อ
การตัดสินใจของผูบริโภคหรือผูซื้อจะพิจารณาในประเด็นตางๆ ไดแก การเลือก
ผลิตชวงเวลาในการซื้อผลิตภัณฑ (Product Choice) การเลือกตราสินคา (Brand Choice) การเลือกผู
จําหนาย (Dealer Choice) ชวงเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) และจํานวนการซื้อ(Purchase
Amount) โดยประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 5 ขั้นตอนดังนี้คือ
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การรับรูปญหา

คนหาขอมูล

การประเมิน
พฤติกรรม

การตัดสินใจ

ความรูสึก

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อ
2.2.1 การรับรูปญหา (Problem Recognition) การที่บุคคลรับรูถึงความตองการ
ของคนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุน ความตองการภายในบุคคล เมื่อเกิดขึ้นถึงระดับ
หนึ่งจะกลายเปนสิ่งกระตุนบุคคลจะเรียนรูถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุนจากประสบการณในอดีต
ทําใหเขารูวาจะสนองสิ่งกระตุนนั้นอยางไรสวนความตองการที่เกิดจากสิ่งกระตุนภายนอกนั้น จะ
เกิดขึ้นก็ตอเมื่อไดรับการกระตุนจากสิ่งภายนอก เชน จากการดูโทรทัศน ดังนั้นนักการตลาดจึงตอง
พยายามกระตุนความตองการของผูบริโภคเพื่อใหเกิดความตองการ
2.2.2 การคนหาขอมูล (Information Search) ถาความตองการถูกกระตุนมาก
พอและสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อใหเกิด
ความพอใจทันที แตในบางครั้งความตองการที่เกิดขึ้นไมสามารถตอบสนองความตองการไดทันที
ความตองการนั้นจะถูกจดจําไวเพื่อหาการสนองความตองการภายหลัง เมื่อความตองการที่ถูก
กระตุนไดสะสมไวมากจะทําใหเกิดการปฏิบัติในภาวะอยางหนึ่งคือความตั้งใจใหไดรับการสนอง
ความตองการเขาจะพยายามคนหาขอมูลเพื่อหาการสนองความตองการที่ถูกกระตุนความตองการ
2.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบริโภคได
ขอมูลมาแลวจากขั้นที่ 2 ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆ นักการตลาด
จําเปนตองรูถึงวีการตางๆ ที่ผูบริโภคใชในการประเมินทางเลือก
2.2.4 การตัดสินใจ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่
3 จะชวยใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆที่เปนทางเลือก โดยทั่วไปผูบริโภค
จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบมากที่สุด
2.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior) หลังจากซื้อและ
ทดลองใชผลิตภัณฑไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ
ซึ่งนักการตลาดจะตองพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบริโภคภายหลังการซื้อ เพราะถาผู
ซื้อมีความพึงพอใจภายหลังการซื้อสินคาจะทําใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑอีก
3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูบริโภคหรือผู
ซื้อผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ
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3.2 การเลือกตราสินคา
3.3 การเลือกผูขาย
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ
3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ
กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (2543: 1-16) กลาววา แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคเปน
การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดความตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน
(Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s
black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนไดความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อ จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ แลวก็จะมีการตอบสนองผูซื้อ(Buyer’s
response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) คือ
1. สิ่งกระตุนประกอบดวย 2 สวนคือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ้นเปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนผสมทางการตลาด (Marketing
Mix) ไดแก สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ การสงเสริมการขาย
1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภค ที่อยู
ภายนอกองคกรที่บริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ ไดแก สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
กฎหมาย การเมือง และวัฒนธรรม
2. ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการ
ตัดสินใจของผูซื้อวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา
2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics) มีอิทธิพลจากปจจัยตางๆ คือ ปจจัย
ดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวยขั้นตอน
คือ การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ
2.4 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
การตัดสินใจคือ กระบวนการของมนุษยและสัมผัสอันเกี่ยวกับปรากฎการณทางสังคม
และสวนบุคคลที่มีคานิยมและความเชื่อแฝงอยู ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการเลือกทางเลือกของปจเจก
บุคคลเพื่อสามารถกาวไปสูสภาพการณที่พงึ ปรารถนา
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ผูบริโภคแตละคนจะไดรับบทบาทที่แตกตางกันออกไปดังนั้นเราจึงตองศึกษาบทบาท
ของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีบทบาทที่แตกตางกันดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและ
คณะ 2541 : 144)
1. ผูริเริ่ม (Initiator) เปนผูเสนอความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑเปนคนแรก
2. ผูที่มีอิทธิพล (Influencer) เปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะใหคําแนะนําวาควรซื้อหรือไม
ควรซื้อสินคา
3. ผูตัดสินใจ (Decider) เปนผูที่จะตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะซื้อหรือไมซื้อสินคา
4. ผูซื้อ (Buyer) เปนผูที่ไปซื้อสินคา
5. ผูใช (User) เปนผูบริโภคที่ใชสินคาหรือบริการนั้น
รูปแบบที่สําคัญของสถานการณการซื้อ นั้นจะแตกตางกันในดานการตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมการซื้อแตกตางกันอยางมาก โดยปกติตัดสินใจที่มีความซับซอนมากนักจะมีผูมีสวนรวม
ในการซื้อและทําดวยความรอบคอบมากขึ้น
อดุลย จารุรงคกุล (2543) ไดกลาววาการตัดสินใจของผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลและ
ปรับรูปแบบไดโดยปจจัยและตัวกําหนดหลายอยางซึ่งสามารถจัดแบงได 4 กลุม คือ
1. ตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดหรือขาวสารทางการตลาดเปนสิ่งที่นักการตลาด
สามารถควบคุมได ซึ่งไดแก 4 P’s ประกอบดวย
1.1 ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัทอาจกระทบ
ตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
1.2 ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อก็ตอเมื่อผูบริโภคทําการ
ประเมินทางเลือกและทําการตัดสินใจ
1.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Placement - Channel of Distribution) ซึ่งเปนกลยุทธ
ของนั ก การตลาดในการทํ า ให มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ไ ว จํ า หน า ย สามารถจะก อ อิ ท ธิ พ ลต อ “การพบ”
ผลิตภัณฑแนนอนวาสินคาที่มีการจําหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไป
ประเมินประเภทของชองทางที่นําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ
1.4 การสงเสริมตลาด (Promotion – Marketing Communication) สามารถกอ
อิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ เชน การโฆษณา การบริการ การ
สงเสริมการขาย
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดลอม ปกติผูบริโภคจะอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมมี่ทีความซับซอน
กระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมของเขาไดรับจากวัฒนธรรม ชั้นทางสังคม ตลอดจนอิทธิพล
จากตัวบุคคลเอง
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3. อิทธิพลและความแตกตางของตัวบุคคล เปนปจจัยภายในลักษณะหนึ่งที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมผูบริโภค มีความแตกตางกันที่ทรัพยากรมนุษยและความรูของผูบริโภค รูปแบบของ
การใชชีวิต การจูงใจ ทัศนคติและบุคลิกภาพ เปนตน
4. กระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่งเปนสิ่งที่มีอิทธิพลเปนอยางมากตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภคนักวิจัยการตลาดมีความสนใจเรื่องนี้มาก กระบวนการนี้ประกอบดวยการดําเนินกรรมวิธี
เกี่ยวกับขาวสารและการเรียนรู เปนตน
ดั ง นั้ น ผู ศึ ก ษาจึ ง ขอสรุ ป ว า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค มี ค วามสํ า คั ญ ต อ
การศึกษาในครั้งนี้คือ เพื่อเขาถึงพฤติกรรมผูบริโภความีปจจัย อะไรบางที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อ และลักษณะหรือชนิดของการซื้อ อาจเปนการซื้อซ้ําสินคาชนิดเดิม การซื้อซ้ําแบบมี
การปรับปรุง หรือการซื้อสินคาชนิดใหมผูซื้อองคกรมักไมตองใชการพิจารณามากนักในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาเดิมๆ ซึ่งผูที่เกี่ยวของในการตัดสินใจจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจแตละเรื่อง
แตกตางกัน นักการตลาดตองพยายามเขาถึงผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อแตละคนใหไดมาก
ที่สุ ด เพื่อ ทราบถึ ง ลัก ษณะความต อ งการและพฤติก รรมการซื้อ สิ น ค า และการใชบ ริก ารของ
ผูบริโภคที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
3. แนวความคิดเกี่ยวกับการบริการ
3.1 ความหมายและลักษณะของการบริการ
การบริการ (Service) หมายถึงกระบวนการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการสง
มอบบริการใหลูกคาหรือความพึงพอใจที่สนองความตองการแกลูกคา โดยมีลักษณะที่สําคัญ 4
ลักษณะ ซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ
2541 : 288- 289)
1. ไมสามารถจับตองได (Intangibility) บริการไมสามารถมองเห็น หรือเกิด
ความรูสึกไดกอนที่จะมีการซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงของผูซื้อ ผูซื้อตองพยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกับ
คุณภาพและประโยชนจากงานบริการที่จะไดรับ และผูใหบริการตองสรางความเชื่อมั่นโดยพยายาม
จัดหาสิ่งตาง ๆ เพื่อเปนหลักประกันใหผูซื้อสามารถทําการตัดสินใจไดรวดเร็วขึ้น ไดแก
1.1 สถานที่ (Place) ตองสามารถสรางความเชื่อมั่นและความสะดวกใหกับผูมา
ติดตอ
1.2 บุคคล (People) พนักงานที่ขายบริการตองมีการแตงตัวที่เหมาะสม บุคลิกดี
หนาตายิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ และเกิดความเชื่อมั่นวาบริการ
ที่ซื้อจะดีดวย
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1.3 เครื่ อ งมื อ (Equipment)
อุป กรณ ภ ายในสํา นั ก งาน จะต อ งทั น สมั ย มี
ประสิทธิภาพในการใหบริการที่รวดเร็ว และทําใหลูกคาพอใจ
1.4 วัสดุสื่อสาร (Communication Material) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณา
ตาง ๆ จะตองสอดคลองกับลักษณะของบริการที่เสนอขาย และลักษณะของลูกคา
1.5 สัญลักษณ (Symbols) คือ ตราสินคาหรือเครื่องหมายตราสินคาที่ใชในการ
ใหบริการเพื่อใหผูบริโภคเรียกชื่อไดถูก ควรมีลักษณะสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริการเสนอขาย
1.6 ราคา (Price) การกําหนดราคาการใหบริการ ควรเหมาะสมกับระดับการ
ใหบริการ ชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตางกัน
2. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการเปนการผลิต
และการบริโภคในขณะเดียวกัน กลาวคือ ผูขายรายหนึ่งสามารถใหบริการลูกคาในขณะนั้นไดหนึ่ง
ราย เนื่องจากผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัวไมสามารถใหคนอื่นใหบริการแทนได เพราะตอง
ผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ทําใหการขายงานบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา
3. ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูขาย
บริการเปนใคร จะใหบริการเมื่อไหร ที่ไหน และอยางไร สําหรับผูขายบริการตองมีการควบคุม
คุณภาพ ซึ่งสามารถทําได 3 ขั้นตอน คือ
3.1 ตรวจสอบ คั ด เลื อ ก และฝ ก อบรมพนั ก งานที่ ใ ห บ ริ ก าร รวมทั้ ง มนุ ษ ย
สัมพันธของพนักงานที่ใหบริการ
3.2 ต อ งสร า งความพอใจให ลู ก ค า โดยเน น การใช ก ารรั บ ฟ ง คํ า แนะนํ า และ
ขอเสนอแนะของลูกคา การสํารวจขอมูลลูกคา และการเปรียบเทียบ ทําใหไดรับขอมูลเพื่อการแกไข
ปรับปรุงบริการใหดีขึ้น
3.3 การมีมาตรฐานในกระบวนการการใหบริการที่มีสมรรถนะตลอดทั่วทั้ง
องคกร
4. ไมสามารถเก็บไวได (Perish ability) บริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือน
สินคาอื่น ถาความตองการมีสม่ําเสมอการใหบริการก็จะไมมีปญหา แตถาลักษณะความตองการไม
แนนอนจะทําใหเกิดปญหา คือ บริการไมทันหรือไมมีลูกคา
3.2 ลักษณะการใหบริการของสํานักงานบัญชี
สํานักงานบัญชีเปนธุรกิจที่ใหบริการดานบัญชีโดยอาจจัดตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา
คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได(ประกาศกรมพัฒนาธุกิจการคา, 2550) ปจจุบันการใหบริการของ
สํ า นั ก งานบั ญ ชี มี ห ลายรู ป แบบนอกเหนื อ จากการทํ า บั ญ ชี แ ละตรวจสอบบั ญ ชี ใ ห ลู ก ค า แล ว
สํานักงานบัญชีบางแหงยังใหบริการลูกคาเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาในดานกฎหมาย ภาษี และการ
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วางแผนธุรกิจ ซึ่งเปนการสรางทางเลือกใหกับลูกคา โดยที่สําคัญจะทําใหสํานักงานบัญชีลด
ต น ทุ น สู ญ เปล า ในบางช ว งเวลาที่ ไ ม มี ลู ก ค า มาใช บ ริ ก ารด า นการทํ า บั ญ ชี รู ป แบบของธุ ร กิ จ
สํานักงานบัญชี ไดแก
1. บริการจัดทําบัญชีและวางระบบบัญชี
ผูจัดทําบัญชีมีหนาที่ในการจัดทําบัญชีงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสมและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประกอบการยื่นแบบเสียภาษี (ภ.ง.ด.50) ประจําป โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค า กระทรวงพาณิ ช ย ไ ด กํ า หนดให บ ริ ษั ท ฯ ต อ งมี ผู ทํ า บั ญ ชี ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นผู ทํ า บั ญ ชี ต าม
พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2543 ทําใหธุรกิจตาง ๆ ตอง
พิจ ารณาวา ไดมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร รายงานที่เ กี่ยวของ และผูจัด ทําบัญชีที่มีคุณสมบัติ
สอดคลองตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับบัญชีที่บังคับใชหรือไม หากผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามจะมี
บทลงโทษคอนขางรุนแรง
1.1 วัตถุประสงคของการจัดทําบัญชี
1.1.1 เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีใหถูกตอง สมบูรณและ
สอดคลองกับ พ.ร.บ. การบัญชี และประมวลรัษฎากร
1.1.2 เพื่อนําสงภาษีใหถูกตองและทันเวลา
1.1.3 เพื่อบันทึกบัญชีใหเปนไปตาม พ.ร.บ. การบัญชีและถูกตองตามประมวล
รัษฎากร
1.2 บริการรับทําบัญชีประกอบดวย
1.2.1 ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี
1.2.2 ลงบันทึกบัญชีตามเอกสาร
1.2.3 จัดทํารายงานภาษี เชน ภ.ง.ด. 1,3,53, ภ.พ.30 พรอมนําสงตอ
กรมสรรพากร
1.2.4 ปดบัญชีประจําเดือน, ประจําป
1.2.5 จัดทําทะเบียนทรัพยสิน, แยกประเภทลูกหนี้, และแยกประเภทเจาหนี้
1.2.6 จัดทํางบการเงินกอนรับรองโดยผูสอบบัญชี
1.2.7 จัดทําและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50, 51, 52 และ 54 ตอกรมสรรพากร
1.2.8 นําสงงบการเงินประจําป ตอกระทรวงพาณิชย
1.3 ความจําเปนและประโยชนที่จะไดรับ
1.3.1 เพื่อใหไดงบการเงินที่นาเชื่อถือ
1.3.2 เพื่อประหยัดภาษีและภาระภาษีตาง ๆ
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1.3.4 เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ
1.4 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
1.4.1 งบการเงินขาดความเชื่อถือ
1.4.2 จากปญหาการนําสงภาษีที่ผิดพลาด อาจกอใหเกิดภาระแกกิจการ
นอกจากตัวภาษี เชน เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
1.4.3 จากหลักฐานเอกสารประกอบการลงบัญชีและการบัญชีที่ผิดพลาด อาจ
สงผลใหถูกกรมสรรพากรประเมินได
2. บริการภาษี มีขอบเขตของการบริการดังนี้
2.1 ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล (Corporate Income Tax)
2.2 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
2.4 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (Withholding Tax)
2.5 ภาษีมูลคาเพิ่ม (Value Add Tax)
2.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( Specific Business Tax)
2.6.1 วัตถุประสงค
สามารถวางแผนภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีประสิทธิผล
(Effectiveness) และถูกตองตามประมวลรัษฎากร โดยชําระภาษีที่เหมาะสม (Optimize tax) เพื่อ
กอใหเกิดกําไรสูงสุด (Maximize profit) และเพิ่มมูลคาแกผูถือหุน (Value Added to Shareholder)
2.6.2 ความจําเปนและประโยชนที่จะไดรับ
สามารถประหยัดภาษี ลดคาใชจาย และเพิ่มกําไรใหกับองคกร โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายภาษีไดอยางถูกตอง และสามารถทราบกฎหมายใหมไดทันที
2.6.3 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
เกิดความเขาใจและตีความขอกฎหมายผิด ทําใหเสี่ยงตอการถูกสรรพากร
ประเมิน และถูกปรับ
3. บริการที่ปรึกษา
3.1 วางแผนภาษีอากรและการลงทุน (Tax Planning , Investment)
4. บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หางหุนสวนจํากัด
4.1 ขอบเขตของการบริการ
4.1.1 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท – หางหุนสวน, แกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจ
กรรมการเพิ่ม – ลดทุน ยายที่ตั้ง เลิกและชําระบัญชี ฯลฯ
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4.1.2 จดทะเบียนเขาระบบภาษีมูลคาเพิ่ม – ภาษีธุรกิจเฉพาะ, แจงเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ขอมีเลข/บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของ
บริษัท , หางหุนสวนและคณะบุคคล
ดังนั้นผูศึกษาจึงขอสรุปวา แนวคิดเกี่ยวกับการบริการมีความสําคัญตอการศึกษาในครั้ง
นี้คือ เพื่อทราบถึงลักษณะการใหบริการของสํานักงานบัญชีเกี่ยวกับรูปแบบตาง ๆ เชนความรูเรื่อง
ภาษีที่ผูประกอบธุรกิจจําเปนตองดําเนินธุรกิจ ขอกําหนดตาง ๆ ที่ผูทําบัญชีและผูมีหนาที่จัดทํา
บัญชีจะตองทราบและปฏิบัติตามในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยผูใหบริการสราง
ความเชื่อมั่นโดยพยายามจัดหาสิ่งตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วและถูกตองใหผูรับบริการ
สามารถทําการตัดสินใจไดรวดเร็วขึ้นโดยเนนในเรื่องคุณภาพและประโยชนที่ผูรับบริการควร
ไดรับ
4. แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ
คุณภาพบริการ (Service Quality) การสงมอบบริการที่มีคุณภาพใหลูกคาเปนปจจัยที่
สําคัญในการที่จะทําใหธุรกิจใหบริการประสบความสําเร็จในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันที่เกิดการชลอ
ตัวของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบไปทั่วโลก ดังนั้นการใหบริการที่มีคุณภาพอาจ
เปนหนทางหนึ่งที่จะกระตุนใหลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อบริการ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการจางงาน และ
เกิดรายไดทุกภาคสวนไมวาจะเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดังนั้นธุรกิจการใหบริการจึงพยายามสรางผลผลิตของการบริการใหมีความแตกตางไป
จากคูแขงขัน โดยตองเสนอคุณภาพบริการตามที่ลูกคาคาดหวังไวซึ่งอาจเกิดจากประสบการณใน
อดีตที่ลูกคาเคยไดรับ จากการพูดปากตอปาก หรือการโฆษณาของธุรกิจใหบริการเอง(ศิริวรรณ
เสรีรัตนและคณะ 2541) ในการพิจารณาเลือกซื้อบริการลูกคาจะพิจารณาถึงคุณภาพบริการที่ลูกคา
ตองการโดยพิจารณาจาก 1) ความคาดหวังของลูกคา ในการไดรับบริการขั้นพื้นฐาน ไดแกความ
สะอาด ความสะดวกสบายและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และการไดรับบริการเสริม ระหวาง
การรอรับบริการ ไดแกสระวายน้ํา สวนหยอม หองดูหนังฟงเพลง เปนตน 2) การบริการสงมอบ
บริการที่มีคุณภาพเหนือวากวาคูแขงขัน 3) ภาพลักษณของธุรกิจและ 4) จากนวัตกรรมใหม ๆ ของ
การบริการที่แตกตางไปจากการบริการของคูแขงขัน
ดังนั้นเมื่อคุณภาพบริการเปนปจจัยที่สรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ
ใหบริการ ในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและนําไปสูการตัดสินใจซื้อบริการ Professor
Berry และคณะ จึงไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของงานบริการเพื่อคนควา อะไรที่จัดวาเปน
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ตัวตัดสินระดับคุณภาพของการบริการในสายตาผูใชบริการหรือลูกคา(วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน
2545) ซึ่งปจจัยดังกลาวประกอบดวย
1. การเขาถึงลูกคา (Access) บริการที่ใหกับลูกคาตองอํานวยความสะดวกในดานเวลา
สถานที่ คือ ลูกคาจะไดรับคําปรึกษาแนะนําทันทีเมื่อตองการ ในสถานที่ตั้งที่ติดตองานสะดวก
2. การติดตอสั่งการ (Communication) มีการอธิบายอยางถูกตอง โดยใชภาษาที่ลูกคา
เขาใจงาย
3. ความสามารถ (Competence) พนักงานที่ใหบริการตองมีความชํานาญ และมีความรู
ความสามารถดานบัญชีอยางดี
4. ความมีน้ําใจ (Courtesy) บุคลากรตองมีมนุษยสัมพันธเปนที่นาเชื่อถือ มีความเปน
กันเอง มีวิจารณญาณ
5. ความนาเชื่อถือ (Credibility) บริษัทและบุคลากรตองสามารถสรางความเชื่อมั่น และ
ความไววางใจในบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา
6. ความไววางใจ (Reliability) บริการที่ใหกับลูกคาตองมีความถูกตอง สม่ําเสมอ
7. การตอบสนองลูกคา (Responsiveness) พนักงานจะตองใหบริการ และแกปญหาแก
ลูกคาอยางรวดเร็วตามที่ลูกคาตองการ
8. ความปลอดภัย (Security) บริการที่ใหกับลูกคาตองปราศจากอันตราย ความเสี่ยง
และปญหาตาง ๆ โดยถือวาขอมูลตาง ๆ ของลูกคาเปนความลับ และเก็บรักษาเปนอยางดี
9. การสรางบริการใหเปนที่รูจัก (Tangible) บริการที่ลูกคาไดรับ จะทําใหเขาสามารถ
คาดคะเนถึงคุณภาพบริการดังกลาวได
10. การเขาใจและรูจักลูกคา (Understanding Knowing Customer) พนักงานตอง
พยายามเขาใจถึงความตองการของลูกคา และใหความสนใจตอบสนองความตองการดังกลาว
ดังนั้นผูศึกษาจึงขอสรุปวา แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการมีความสําคัญตอการศึกษาใน
ครั้งนี้คือ การสงมอบบริการที่มีคุณภาพใหลูกคาเปนปจจัยที่สําคัญในการที่จะทําใหธุรกิจใหบริการ
ประสบความสําเร็จ การใหบริการที่มีคุณภาพอาจเปนหนทางหนึ่งที่จะกระตุนใหลูกคาตัดสินใจ
เลื อ กซื้อ บริ ก าร ดั ง นั้ น ธุ ร กิ จ การให บ ริ ก ารจึ ง พยายามสรา งผลผลิ ต ของการบริ ก ารใหมี ค วาม
แตกตางไปจากคูแขงขัน ในการพิจารณาเลือกซื้อบริการลูกคาจะพิจารณาถึงคุณภาพบริการที่ลูกคา
ตองการโดยพิจารณาจาก ความคาดหวังในการไดรับบริการขั้นพื้นฐาน การบริการสงมอบบริการที่
มีคุณภาพเหนือวากวาคูแขงขัน ภาพลักษณของธุรกิจและนวัตกรรมใหม ๆ ของการบริการที่
แตกตางไปจากการบริการของคูแขงขัน
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5. แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี
ตามที่ ไ ด ก ล า วไปแล ว ว า สํ า นั ก งานบั ญ ชี เ ป น ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห บ ริ ก ารด า นการจั ด ทํ า บั ญ ชี
ตรวจสอบบัญชี ใหคําปรึกษาดานกฎหมายและภาษี รวมไปถึงการวางแผนธุรกิจ ซึ่งตัวชี้วัดที่สําคัญ
ของการบริการของสํานักงานบัญชีคือคุณภาพของงาน ความรับผิดชอบตอลูกคา การทํางานใหเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด การรักษาความลับ ความจริงใจและการเอาใจใสเสมือนหนึ่งเปนที่ปรึกษาคูใจ
(ศิริรัตน โชติเวชการ 2547 ) โดยเปนผลมาจากนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีที่
สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี Parasuraman et al. ประกอบดวย
1. การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) ดวยการดําเนินการตามขอตกลงในสัญญา
กํากับดูแลความคืบหนาของงาน ทบทวนผลงานและปรับปรุงแกไขงานกอนสงมอบลูกคา
2. การใหความเชื่อมั่นตอลูกคา (Assurance ) ดวยการปฎิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน
รักษาความลับของลูกคา มีวิธีปฏิบัติในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานใหลูกคาไดและแจงยกเลิกการ
ปฏิบัติงานใหลูกคาทราบลวงหนาในเวลาที่เหมาะสม
3. การดูแลเอาใจใสตอลูกคา (Empathy) ดวยการพิจารณาความรูความสามารถของผูทํา
บัญชีที่สอดคลองกับธุรกิจของลูกคาขอคําแนะนําหรือใชผลงานจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่ที่ผูทําบัญชี
ไมแนใจ และรับเรื่องรองเรียนจากลูกคา
4. ภาพลักษณของสํานักงานบัญชี (Tangibles ) ประกอบดวยเครื่องมือและอุปกรณที่
จําเปนในการจัดทําบัญชีเพียงพอ มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เปนระเบียบและมีผูทําบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
5. ความนาเชื่อถือของสํานักงานบัญชี (Reliability ) ประกอบดวยการมีระบบติดตาม
งานที่ไดรับจากลูกคา มีหลักฐานการรับเงินคาธรรมเนียมสอดคลองกับขอตกลงในสัญญาและแกไข
ปญหาอยางมีประสิทธิผลโดยไมเกิดปญหาซ้ําเดิม
ดังนั้นผูศึกษาจึงขอสรุปวา แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีมี
ความสําคัญตอการศึกษาในครั้งนี้คือทําใหทราบวาการบริการของสํานักงานบัญชีคือคุณภาพของ
งาน ความรับผิดชอบตอลูกคา การทํางานใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด การรักษาความลับ ความ
จริงใจและการเอาใจใส คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีที่สําคัญคือการตอบสนอง การให
ความมั่นใจ ดูแลเอาใจใสตอลูกคา ภาพลักษณของสํานักงานและความนาเชื่อถือของสํานักงานบัญชี
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6. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 7 P’s
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2541 : 337) ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาด
บริการ 7 P’s ไววากระบวนการกําหนดสวนประสมการตลาดบริการในธุรกิจบริการมีลักษณะที่
คลายคลึงกับธุรกิจอื่นๆ ของตลาดโดยปกติประกอบดวย
1. แยกแยะสิ่งที่นําเสนอออกเปนสวนๆ หรือสวนประสมยอย
2. ประสานรวมสวนยอยเขาไปในสวนประสมตลาด
สวนประสมการตลาดบริการที่เฉพาะเจาะจง เมื่อนําไปใชกับองคกรธุรกิจหนึ่งๆ ก็จะมี
การปรับเปลี่ยนตามสถานการณและความจําเปนของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงและเปนที่แนนอนวา
องคประกอบของสวนประสมการตลาดงานบริการแตละตัว อาจมีการซ้ําซอนกันอยูบางเราจึงไม
สามารถที่จะทําการตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยองคประกอบใดก็จะบริหารดานการตลาดใหสามารถ
กําหนดสวนประสมการตลาดบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจบริการของตนเองได
สวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 7P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย
1. ผลิตภัณฑ (Product) ประโยชนพื้นฐานสําหรับผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับจากการซื้อ
สินคา โดยยึดหลักคุณภาพดีและสรางภาพลักษณในตราสินคาตองมีการพัฒนาดานคุณภาพความ
เชื่อถือ ความประหยัด และตราสินคา เพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับของลูกคาเนื่องจากสินคามีการ
แขงขันมาก จึงตองเนนการขายความภักดี
2. ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่บุคคลจายสําหรับสิ่งที่ไดมา ซึ่งแสดงมูลคาในรูปของ
เงินตราหรืออาจจะหมายถึงจํานวนเงิน หรือสิ่งที่จําเปนตองใช เพื่อใหไดซึ่งผลิตภัณฑ และบริการ
นักการตลาดตองตัดสินใจบริการการพิจารณาดานราคาจะตองรวมถึงระดับราคา สวนลดเงิน
ชวยเหลือคานายหนา และเงื่อนไขการชําระเงิน เนื่องจากราคามีสวนในการทําใหบริการตางๆ มี
ความแตกตางกันและมีผลตอผูบริโภคในการรับรูถึงคุณคาที่ไดรับบริการ โดยเทียบระหวางราคา
และคุณภาพบริการ
3. สถานที่ ทําเล ที่ตั้ง (Place) หมายถึง การเลือกและการใชผูเชี่ยวชาญทางการตลาด
ประกอบดวย คนกลาง บริษัทขนสง และบริษัทเก็บรักษาสินคาที่เหมาะสมกับลูกคาเปาหมาย โดย
โครงสรางอรรถประโยชนดานเวลา สถานที่ความเปนเจาของ หรืออาจหมายถึงโครงการสราง
ชองทาง (สถาบันหรือกิจกรรม) ที่ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑหรือบริการจากองคการไปยังตลาด
สวนประกอบของกิจกรรม และสถาบันการตลาดที่วาผลิตภัณฑหรือบริการที่ถูกตองไปยังลูกคา
สถาบันการตลาด (Marketing institution) หมายถึง สถาบันคนกลาง และสถาบันอํานวยความ
สะดวก ซึ่งชวยขายและเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม
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รวมทั้งอํานวยความสะดวก และใหบริการทางการตลาด สถาบันการตลาดอาจเรียกวา ตัวกลางทาง
การตลาด (Marketing intermediaries) ที่ตั้งของผูใหบริการและความยากงายในการเขาถึงเปนอีก
ปจจัยที่สําคัญของการตลาดบริการ ทั้งนี้ความยากงายในการเขาถึงบริการนั้นมีใชเฉพาะการเนนทาง
กายภาพเทานั้น แตยังรวมถึงการติดตอสื่อสาร ดั้งนั้นประเภทของชองทางการจัดจําหนายและการ
ควบคุมจะเปนปจจัยสําคัญตอการเขาถึงบริการอีกดวย
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กระบวนการเคลื่อนยายขาวสารขอมูลที่
ผูสงสารตองการจะใหผูรับไดรับทราบผานสื่อในการสงสาร โดยกระบวนการในการติดตอสื่อสาร
เริ่มจากผูสงสาร (Sender) ซึ่งในที่นี้หมายถึง ผูผลิตหรือผูขายทําการใสรหัส(Encoding) คือ การใส
รายละเอียดและความคิดลงในขาวสาร (Message) สงขาวสารผานสื่อ(Media) ไปยังผูรับสาร
(Receiver) ซึ่งในที่นี้หมายถึง ผูซื้อหรือผูบริโภค โดยผูรับสารจะทําการถอดรหัส (Decoding) คือ
ตีความจากขาวสารที่ไดรับและทําการตอบสนอง (Response) คือทําการซื้อและการใช และ
ปอนกลับ (Feedback)
การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมที่ติดตอสื่อสารเพื่อแจงขาวสาร
เพื่อจูงใจ และเตือนความจํา รวมทั้งเปนกิจกรรมที่ไปกระตุนใหเกิดการตัดสินใจอยางรวดเร็ว
องคประกอบของการใชเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด อันไดแก การโฆษณา การขายโดยใช
พนักงานขาย การสงเสริมการตลาด การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง
การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบการใชจายในการใหขอมูลและเสนอขายผลิตภัณฑโดยไมใช
บุคคลซึ่งมีลักษณะของการโฆษณา ประกอบไปดวย การติดตอสื่อสารโดยใชสื่อ การเสนอขาย
ความคิดเกี่ยวกับสินคา หรือบริการ ซึ่งอาจจะอยูในการแจงขาวสาร การจูงใจใหเกิดความตองการ
เปนการเตือนความทรงจําการขายโดยใชพนักงาน (Personal selling) พนักงานทําหนาที่ในการ
แสดงหาลูกคา ติดตอ ทําการเสนอ และกระตุนใหลูกคาเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อ ตลอดจน
ใหคําแนะนํา และอธิบายทั้งกอนการขาย ขณะขาย และหลังการขาย
5. บุคคลหรือพนักงาน (People or employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือกการฝกอบรม
การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันพนักงานตองมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
แกปญหาและสามารถสรางคานิยมใหกับองคกรได
6. กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง สภาพแวดลอมของสถานประกอบการ
ไดแก อาคาร เครื่องมือ อุปกรณ ลูกคาจะอาศัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพในการตัดสินใจเขารับ
บริการ จะตองสรางความสบาย (Comfort) ในที่นี้คือความสบายตาสบายใจใหกับลูกคา เพื่อสงมอบ
คุณภาพในการใหบริการลูกคารวดเร็วและประทับใจ (Customer – satisfactions)
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7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ตองมีการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม (Total quality management : TQM) เชนตัวอยาง
สํานักงานบัญชีตองพยายามสรางความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นในการใหบริการ เพื่อสรางคุณคา
ใหกับลูกคา (Customer value proposition) ไมวาจะเปนดานความถูกตอง ความรวดเร็ว หรือ
ผลประโยชนอื่น
สวนประสมทางการตลาดบริการ(Marketing mix หรือ 7P’s) ของPhilip Kotler ได
กล า วถึ ง กลยุ ท ธ ท างการตลาดสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก ารมี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กของผู บ ริ โ ภค
ประกอบดวย 7 องคประกอบดังนี้ คือ
1.ผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นํามาเสนอแกตลาดเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาและสรางคุณคา (Value) ใหเกิดขึ้น โดยผลิตภัณฑที่เสนอขายใหกับลูกคา ตองมี
คุณประโยชนหลัก (Core Benefit) ตองเปนผลิตภัณฑที่ลูกคาคาดหวัง (Expected Product) หรือเกิน
ความคาดหวัง (Augmented Product) รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ(Potential Product)
เพื่อใหบริการที่ทรงคุณภาพ
2. ราคา (Price) คือตนทุนทั้งหมดที่ลูกคาตองจายในการแลกเปลี่ยนกับสินคา หรือ
บริการรวมถึงเวลา ความพยามในการใชความคิดและกอพฤติกรรม ซึ่งจะตองจายพรอมราคาของ
สินคาที่เปนตัวเงิน เนื่องจากการบริการที่มองไมเห็น การตั้งราคาตองใหผูใหบริการและผูซื้อบริการ
เขาใจวามีอะไรบางอยูในสิ่งที่ลูกคาไดจากการซื้อบริการ
3. การจัดจําหนาย (Place) เปนกระบวนการทํางานที่จะทําใหสินคาหรือบริการไปสู
ตลาดเพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการที่ตองการ โดยตองพิจารณาถึงองคกรตาง ๆ และ
ทําเลที่ตั้งเพื่อใหอยูในพื้นที่ที่จะเขาถึงลูกคาได เมื่อเทคโนโลยีเจริญขึ้น การสงสินคาและบริการก็
งายขึ้นสําหรับทั้งผูผลิตและลูกคา
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการสื่อสารทางการตลาดที่ตองแนใจวาตลาด
เปาหมายเขาใจและใหคุณคาแกสิ่งที่เสนอขาย ประกอบไปดวย
4.1 การโฆษณา (Advertising) ใชสรางภาพพจนระยะยาวใหกับผลิตภัณฑและ
บริการทําใหเกิดการขายอยางรวดเร็ว
4.2 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนการสรางสื่อขาวสารซึ่งอาจนําลูกคา
ไปยังผลิตภัณฑหรือเปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาตอลูกคา
4.3 การประชาสัมพันธ (Public Relations) เปนการสรางความเชื่อถือใหกับ
ผลิตภัณฑ
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4.4 การขายตรงโดยพนักงาน (Personal Selling) เปนการสรางความนิยมชมชอบ
ความเชื่อถือ การตัดสินใจเลือกและการกอปฏิกิริยาซื้อโดยอาศัยบุคคลเปนผูแจงขาวสาร
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการสงขาวสารสูบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะไดอยางรวดเร็ว
5. บุคคล (People) เปนการเลือกการฝกอบรมและการจูงใจพนักงานเพื่อใหเกิดความ
แตกตางในการทําใหลูกคาพอใจ พนักงานตองมีความสามรถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอ
ลูกคา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหาและสามารถสรางคานิยมใหกับผลิตภัณฑ
6. กระบวนการ (Process) เปนการอาศัยกระบวนการบางอยางเพื่อจัดสงบริการใหกับ
ลูกคาเพื่อใหเกิดความแตกตาง ซึ่งเกี่ยวของกับขึ้นตอน วิธีการ งานประจําและงานตาง ๆ ที่ตอง
ปฏิบัติตามกําหนดเวลา รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการใหกับลูกคา
7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนการแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของ
บริการโดยการใชหลักฐานที่มองเห็นได เพื่อใหลูกคามองเห็น คุณคาของบริการที่สงมอบ ซึ่ง
รวมถึ ง สิ่ ง แวดล อ มทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การให บ ริ ก าร สถานบริ ก ารหรื อ สถานที่ ใ ช ใ นการ
ใหบริการซึ่งกิจการและลูกคามีปฏิสัมพันธกันและสิ่งตาง ๆ ที่จับตองไดซึ่งอํานวยความสะดวก
หรือชวยสื่อสารเกี่ยวกับบริการ
ดังนั้นผูศึกษาจึงขอสรุปวา สวนประสมทางการตลาดบริการความสําคัญตอการศึกษา
ในครั้งนี้คือนักการตลาดจะตองพยายามเขาถึงผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อแตละคนใหไดมาก
ที่สุด เพื่อทําการนําเสนอขอมูลและคอยชวยเหลือ โดยพิจารณาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่ผูบริโภคองคกรตองการทางดานผลิตภัณฑหรือบริการการกําหนดราคา สถานที่หรือชอง
ทางการจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคลหรือพนักงานผูใหบริการ กระบวนการใหบริการ และ
ลักษณะทางกายภาพ โดยในสวนประสมทางการตลาดบริการจําเปนตองพิจารณาถึงความแตกตาง
ทางการแขงขันในขอเสนอ การสงมอบและภาพลักษณที่นําเสนอรวมทั้งการจัดการคุณภาพการ
บริการใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของลูกคา
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นงนุช สารทอง (2550) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชี
ของผูประกอบธุรกิจ ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาปญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงการใชบริการจัดทําบัญชี ของผูประกอบธุรกิจในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากการศึกษาพบวา ผูมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกใชบริการจากสํานักงานบัญชีของ

35
สถานประกอบการสวนใหญเปนกรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการโดยอาศัยแหลงขอมูลใน
การตัดสินใจเลือกใชบริการกับทางสํานักงานบัญชีจากการแนะนําโดยผูอื่นซึ่งสถานประกอบการ
ดั ง กล า วจะเลื อ กใช บ ริ ก ารสํ า นั ก งานบั ญ ชี ที่ มี ส ถานที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานบั ญ ชี อ ยู ใ นจั ง หวั ด พะเยา
นอกจากนี้ สถานประกอบการสวนใหญเคยเปลี่ยนการใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี
มากอน สาเหตุที่ผูประกอบการเปลี่ยนการใชบริการจัดทําบัญชีจากผูใหบริการเดิมเนื่องจากผู
ใหบริการขาดความรับผิดชอบและเมื่อจําแนกตามปจจัยในการพิจารณาเลือกใชบริการจัดทําบัญชี
จากสํานักงานบัญชี พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการใหผู
ใหบริการมีความรับผิดชอบ มีความสามารถจัดทําบัญชีไดอยางถูกตองไมมีปญหากับสรรพากรและ
สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังกับสรรพากรได ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญตองการใหมีการคิดคาธรรมเนียมในการใหบริการ ควรพิจารณาจากปริมาณเอกสารที่
ลงบัญชีและดูจากประเภทของกิจการ ปจจัยดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญเ ลือกใชบริการสํานักงานบัญชีที่ตั้งอยูในจังหวัดพะเยาและไดใ ห
ความสําคัญกับการติดตอสื่อสารที่สะดวกปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญไดใหความสําคัญตอการบริการที่ครบวงจรโดยมีการแจงขาวสารดานภาษีอากร มีการให
คําแนะนําดานเอกสารความตองการตามลักษณะการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามตองการใหผู
ใหบริการมีความรับผิดชอบ ผูใหบริการสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังกับสรรพากรได
ผูใหบริการมีความสามารถจัดทําบัญชีไดอยางถูกตองไมมีปญหากับสรรพากร การติดตอสื่อสาร
สามารถติดตอสื่อสารไดสะดวก มีการคิดคาบริการที่เหมาะสมและผูใหบริการสามารถเก็บความลับ
ของลูกคาได
ลดาวรรณ ธรรมชาติ (2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยในการเลือกใชบริการผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร และปญหาในการใชบริการของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ บริษัทจํากัดในจังหวัด
สมุทรสาครจํานวน 159 ราย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาผลการศึกษาพบวา ธุรกิจที่
ตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจไมเกิน 5 ป มี
ทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวนเงินไมเกิน 5 ลานบาท มีรายไดเฉลี่ยตอปไมเกิน 5 ลานบาท
และมีจํานวนพนักงานไมเกิน 50 คน จัดทําบัญชีและงบการเงินโดยมีพนักงานบัญชีของบริษัท ใช
บริการตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีในกรุงเทพมหานครและสวนใหญใหความสําคัญกับ
การตรวจสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตในระดับมาก และมีการจัดหาบริการจากสํานัก
งานสอบบัญชีโดยผูประกอบการอื่นแนะนําผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา บริษัทจํากัดที่ตอบแบบสอบถามให
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ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยดังนี้ ปจจัยดานบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานราคา และดานการจัดจําหนาย
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีความสําคัญซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด คือการ
รักษาขอมูลของลูกคาเปนความลับ
ปจจัยยอยดานราคาที่มีความสําคัญซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก คือความคุมคา
ของอัตราคาบริการ
ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีความสําคัญซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก คือ
ความสะดวกในการติดตอ
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก
คือความกระตือรือรนและยินดีในการใหความชวยเหลือ
ปจจัยยอยดานบุคคลที่มีความสําคัญซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก คือทีมงานมี
ความรูดานภาษีอากรอยางดี
ปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพที่มีความสําคัญซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก
คือคุณภาพของผลการตรวจสอบ
ปจจัยยอยดานกระบวนการที่มีความสําคัญซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก คือการ
ตรวจสอบและรายงานผลอยางสม่ําเสมอ
ปญหาในการใชบริการผูสอบบัญชีรับอนุญาตของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา
บริษัทจํากัดที่ตอบแบบสอบถามพบปญหาเรื่องการสงมอบรายงานการตรวจสอบลาชามากที่สุด
รองลงมาคือไมสามารถใหคําปรึกษาไดเมื่อตองการคําแนะนํา
จากการศึกษาพบวา บริษัทจํากัดที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุดตอการรักษา
ขอมูลลูกคาเปนความลับ
ปณัฐติยา แกวหนองเสม็ด (2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสํานักงานใหบริการจัดทําบัญชี กรณีศึกษา จังหวัดกระบี่ โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานปจจัยดานสินคาและบริการที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุด คือ การใหบริการการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ การ
เสนอราคาที่เหมาสม ปจจัยดานชองทางจัดจําหนายที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ดานทําเลที่ตั้งสะดวก
และหางายและ มีเว็บไซดในการติดตอ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ
ดานการสอนงานใหพนักงานของลูกคา ปจจัยดานพนักงานใหบริการที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ การ
ที่พนักงานตั้งใจและเต็มใจในการใหบริการ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีอิทธิพลมากที่สุด
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คือ ความถูกตองของกระบวนการใหบริการ และปจจัยดานกายภาพของสํานักงานบัญชีที่มีอิทธิพล
มากที่สุด คือ ความนาเชื่อถือของบริษัท
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสํานักงานใหบริการ
จัดทําบัญชี กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจสํานักงาน
ใหบริการสะดวกในการยื่นแบบแสดงภาษีและเนนการดูแล ใหคําแนะนําในการแกปญหา ปจจัย
ดานราคาควรมีการกําหนดระดับราคาการใหบริการในระดับมาตรฐานและสามารถผอนชําระ
คาบริการไดเปนงวด ๆ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายควรมีทําเลที่ตั้งอยูในแหลงธุรกิจและ
สะดวกในการติดตอสอบถามและเพิ่มชองทางการติดตอผานระบบอินเตอรเน็ต ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดควรจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธรายการสงเสริมตาง ๆ ปจจัย ดานพนักงาน
ใหบริการควรจัดฝกอบรมใหความรูทางดานบัญชีและกฎหมายอยางสม่ําเสมอและพนักงานมีความ
สุภาพ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการควรใหบริการมีความถูกตอง รวดเร็วและตรงตอเวลาและ
ปจจัยดาน ลักษณะทางกายภาพควรจัดตกแตงสํานักงานทั้งภายในและภายนอกใหดูนาเชื่อถือ
เรียบรอย สวยงาม มีอุปกรณที่ทันสมัยในการใหบริการและใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่
เหมาะสมกับธุรกิจของผูใชบริการ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ทําการศึกษาปจจัยที่
ส ง ผลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารสํ า นั ก งานบั ญ ชี ใ นการจั ด ทํ า บั ญ ชี ข องธุ ร กิ จ ในเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Method) ประชากรที่ใชในการศึกษาคือบริษัท
จํากัดและหางหุนสวนจํากัดในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางมีประมาณทั้งสิ้น 400 ราย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ และเพื่อใหการวิจัยครั้งนี้บรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีดําเนินการวิจัยไวดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอ มูลและสถิติที่ใช
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1.1 ประชากรที่จะศึกษาไดแกผูประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภท
บริษัทจํากัดและหางหุนสวนจํากัด ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 ธุรกิจที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ลําดับ
ประเภทการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
1 หางหุนสวนจํากัด
2 บริษัทจํากัด
รวมทั้งสิ้น
38

จํานวน(ราย)
679
3,690
4,369
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1.2 กลุมตัวอยางคือบริษัทจํากัดและหางหุนสวนจํากัด ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เนื่องจากเขตราชเทวีแบงพื้นที่ออกเปน 4 แขวงไดแก 1.แขวงทุงพญาไท 2. แขวงถนนพญาไท
3. แขวงถนนเพชรบุรี และ 4. แขวงมักกะสัน ซึ่งไมสามารถหาขอมูลไดวาในแตละแขวงมีบริษัท
จํ า กั ด และห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ จํ า นวนกี่ ร าย ดั ง นั้ น จึ ง สุ ม กลุ ม ตั ว อย า งเพื่ อ แจก
แบบสอบถามในแตละแขวงดวยจํานวนที่เทา ๆ กันทุกแขวงดังนี้
ตารางที่ 2 สัดสวนของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาในแตละแขวง ของเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
จํานวนแขวงในเขต
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
1.ทุงพญาไท
2.ถนนพญาไท
3.ถนนเพชรบุรี
4.มักกะสัน
รวมทั้งสิ้น

บริษัทจํากัด(ราย)

หางหุนสวนจํากัด(ราย) กลุมตัวอยาง (ราย)

84
84
85
85
338

15
15
16
16
62

99
99
101
101
400

สุมกลุมตัวอยางแบบความสะดวก(Convenience Sampling) ตามแนวคิดของ Yamane
(วิลัย ทองแผ 2542 : 97) ดวยการออกภาคสนามในการเก็บรวบรวมขอมูลตามสถานที่ตั้งของบริษัท
จํากัดและหางหุนสวนจํากัดใหครบตามจํานวนที่ตองการคือ 400 ราย
ตารางที่ 3 สัดสวนของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา
ประเภทการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด
รวมทั้งสิ้น

จํานวน(ราย)
679
3,690
4,369

จํานวนรอยละ
15.54
84.46
100

กลุมตัวอยาง(ราย)
62
338
400
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชคําถามปลาย
ปดและปลายเปดโดยแบงขอมูลออกเปน 4 สวนดังนี้
ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ด า นบุ ค คล ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ
การศึ ก ษา ตํ า แหน ง งาน และลั ก ษณะขององค ก รได แ ก สถานที่ ตั้ ง ของกิ จ การ ลั ก ษณะธุ ร กิ จ
ระยะเวลาดําเนินกิจการ เงินทุนจดทะเบียน จํานวนผูรับผิดชอบงานดานบัญชี
สวนที่ 2 ปจจัยในการเลือกใชสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีเพื่อคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
ปจจัยในการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีโดยใชปจจัย 7 P’s ของการบริการ โดยพิจารณาปจจัย
สว นประสมทางการตลาดบริก ารในแตล ะดา น ลั ก ษณะของแบบสอบถามเปน แบบใหผูต อบ
แบบสอบถามเลือกตอบ เปนคําถามปลายปด แบบ Numerical Rating Scale ลักษณะตัววัดแบบ
Likert Scale โดยพิจารณาแบบชวง (Interval Scale) โดยแตละขอความจะใหระดับความสําคัญ
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับความสําคัญมากที่สุด
5 คะแนน
ระดับความสําคัญมาก
4 คะแนน
ระดับความสําคัญปานกลาง
3 คะแนน
ระดับความสําคัญนอย
2 คะแนน
ระดับความสําคัญนอยที่สุด
1 คะแนน
ขอมูลขางตนนํามาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและนํามาแปลความหมายตามเกณฑ ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด 2535 : 101)
คาเฉลี่ย
อยูในระดับ
4.50 - 5.00
สําคัญมากที่สุด
3.50 - 4.49
สําคัญมาก
2.50 - 3.49
สําคัญปานกลาง
1.50 - 2.49
สําคัญนอย
1.00 - 1.49
สําคัญนอยที่สุด
สวนที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการสํานักงานบัญชี เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับบริการจาก
สํานักงานบัญชีที่กิจการไดใชอยูในปจจุบัน
สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชบริการของสํานักงานบัญชีในการ
จัดทําบัญชี
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3. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือครั้งนี้ เปนการศึกษาคนควาเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูศึกษาได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีจากเอกสาร ตําราวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามา
สรางพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับตัวแปรที่จะศึกษา
2.
สรา งแบบสอบถามใหครอบคลุ ม ตามกรอบที่ กํา หนด โดยใหค รอบคลุมถึ ง
วัตถุประสงคของการวิจัย โดยการประยุกตมาจากแบบสอบถามจากงานวิจัยของปณัฐติยา
แกวหนองเสม็ด (2549)
3. สรางแบบทดสอบและแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity ) โดยนําแบบทดสอบและ
แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น เสนออาจารย ที่ ป รึ ก ษาการศึ ก ษาการศึ ก ษาค น คว า อิ ส ระและ
ผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งสิ้น 3 ทาน เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
4. นําแบบสอบถามดังกลาวทําการทดสอบเบื้องตนกับบริษัทจํากัดและหางหุนสวน
จํากัดตามพื้นที่ที่กําหนดโดยการทดลองเก็บขอมูลจํานวน 30 ชุดกับกลุมทดลอง
5. หลังจากการทดสอบแบบสอบถามตามจํานวนที่กําหนดไว และรับแบบสอบถามคืน
แลว ไดนํามาทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ดวยการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดย
ใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา
2546:449)
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อเขาเก็บรวบรวมขอมูล
2. เก็บรวบรวมขอมูล
3. เมื่อไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลวนํามาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม
4. วิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ
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5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยกําหนดการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูล ดานบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และ
ลักษณะขององคกร ไดแก สถานที่ตั้งของกิจการ ลักษณะธุรกิจ ระยะเวลาดําเนินกิจการ เงินทุนจด
ทะเบียน จํานวนผูรับผิดชอบงานดานบัญชี โดยใชการแจกแจงความถี่และคารอยละ (%)
2. การวิเคราะหขอมูล ที่เกี่ยวของกับปจจัยทางการการตลาดบริการที่สงผลตอการ
เลือกใชสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีประกอบดวยปจจัยดาน ผลิตภัณฑ ราคาชองทางการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคลากร กระบวนการ และกายภาพ โดยใชการแจกแจงความถี่
รอยละ(%)คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิเคราะหขอมูล ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการของสํานักงานบัญชี
ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยใชการแจกแจงความถี่ และคารอยละ (%)
4. การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการใชบริการของสํานักงาน
บัญชีโดยใชการแจกแจงความถี่และรอยละ(%)คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดมีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
โดยเสนอในรูปแบบของตารางพรอมทั้งแปรผล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทํา
บัญชีของธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาด
บริการที่สงผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของธุรกิจในเขตราชเทวี
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กใช บ ริ ก ารของสํ า นั ก งานบั ญ ชี ใ นเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับการใชบริการจากสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี
ของธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในการศึกษาไดทําการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจากผูประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลประเภทบริษัทจํากัดและหางหุนสวนจํากัด ที่ตั้งอยูในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ที่จด
ทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ โดยการใช
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือ ในการเก็บขอมูลจากการสุมตัว อยางจํา นวน 400 รายแลว นํ า
แบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรเพื่อหาคาสถิติ
ตาง ๆ สําหรับตอบวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไวแสดงผลการวิจัยในรูปแบบของตาราง
และการบรรยายประกอบ โดยเรียงลําดับผลการวิจัย ดังนี้
ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ด า นบุ ค คลได แ ก เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ตําแหนงงาน และลักษณะขององคกร ไดแก สถานที่ตั้งของกิจการ ลักษณะธุรกิจ
ระยะเวลาดําเนินกิจการ เงินทุนจดทะเบียน จํานวนผูรับผิดชอบงานดานบัญชี โดยการแสดงจํานวน
รอยละ ไดดังตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 13
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยทางการการตลาดบริการที่สงผลตอการ
เลือกใชสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีประกอบดวยปจจัยดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคลากร กระบวนการ และกายภาพ โดยการแสดงจํานวน รอยละ
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดดังตารางที่ 14 ถึง 20
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการของสํานักงาน
บัญชีในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยแสดงจํานวน รอยละ ไดดังตารางที่ 21
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สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการใชบริการของ
สํานักงานบัญชีโดยการแสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดดังตาราง
ที่ 22
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ซึ่งจําแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานปจจุบัน ลักษณะของธุรกิจ ระยะเวลาดําเนินงาน เงินทุนจด
ทะเบียน ผูรับผิดชอบดานบัญชี การศึกษาจากผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน
พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศชาย เปนกลุมตัวอยางที่มีอายุ 36-45 ป เปนผู
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ ประกอบธุรกิจบริการ มี
ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 5-10 ป โดยมีทุนจดทะเบียน 2,000,001-5,000,000 บาท มี
ผูรับผิดชอบดานบัญชีต่ํากวา 5 คนสวนใหญมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดานบัญชี และใชบริการ
สํานักงานบัญชีที่อยูในเขตกรุงเทพฯ ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)
214
186
400

รอยละ
53.50
46.50
100.00

จากตารางที่ 4 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 50 เปนเพศชาย โดยมี
จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 รองลงมาเปนเพศหญิง โดยมีจํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ
46.50
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากวา 25 ป
25-35 ป
36-45 ป
46-50 ป
50 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
86
95
104
102
13
400

รอยละ
21.50
23.75
26.00
25.50
3.25
100.00

จากตารางที่ 5 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ชวงอายุที่มีจํานวนมากที่สุดคือ
36-45 ป คือมีจํานวนเทากับ 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 รองลงมาคือชวงอายุระหวาง 46-50 ป
จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50ชวงอายุระหวาง 25-35 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75
ชวงอายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.50 และชวงอายุระหวาง 50 ปขึ้นไป จํานวน
13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ม.ปลาย/เทียบเทา/ต่ํากวา
ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน (คน)
24
57
161
158
400

รอยละ
6.00
14.25
40.25
39.50
100.00

จากตารางที่ 6 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญที่ตอบ
แบบสอบถามมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 161 คนคิดเปนรอยละ 40.25
รองลงมาเปนระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 ระดับปวส. จํานวน 57
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คน คิดเปนรอยละ 14.25 และมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา/ต่ํากวา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ
6.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามตําแหนงงานในปจจุบัน
ตําแหนงงาน
กรรมการผูจัดการ/
หุนสวนผูจดั การ
ผูจัดการทั่วไป
ผูจัดการฝายบัญชี
สมุหบัญชี
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

172
155
41
32
400

43.00
38.75
10.25
8.00
100.00

จากตารางที่ 7 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญเปนกรรมการผูจัดการ/
หุนสวนผูจัดการ จํานวน 172 ราย คิดเปนรอยละ 43.00 รองลงมาเปนผูจัดการทั่วไป จํานวน 155
ราย คิดเปนรอยละ 38.75 ผูจัดการฝายบัญชี จํานวน 41 ราย คิดเปนรอยละ 10.25 และสมุหบัญชี
จํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 8.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะของธุรกิจ
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจบริการ
ธุรกิจพาณิชยกรรม
ธุรกิจอุตสาหกรรม

จํานวน (ราย)
206
182
12

รอยละ
51.50
45.50
3.00

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 8 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากกวาที่สุด ประกอบธุรกิจบริการ
โดยมีจํานวน 206 ราย คิดเปนรอยละ 51.50 รองลงมาคือ ธุรกิจพาณิชยกรรม โดยมีจํานวน 182 ราย
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คิดเปนรอยละ 45.50 และผูประกอธุรกิจอุตสาหกรรมมีจํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 3.00
ตามลําดับ
ตารางที่ 9 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาในการประกอบกิจการ
ระยะเวลา
ต่ํากวา 5 ป
5-10 ป
11-15 ป
มากกวา 15 ป
รวม

จํานวน (ราย)
95
131
69
105
400

รอยละ
23.75
32.75
17.25
26.25
100.00

จากตารางที่ 9 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญที่ตอบ
แบบสอบถามระยะเวลาในการประกอบกิจการ 5-10 ป จํานวน 131 ราย คิดเปนรอยละ 32.75
รองลงมามีระยะเวลาในการประกอบกิจการมากกวา 15 ป จํานวน 105 ราย คิดเปนรอยละ 26.25
ต่ํากวา 5 ป จํานวน 95 ราย คิดเปนรอยละ 23.75 และระยะเวลาดําเนินการ 11-15 ป จํานวน 69 ราย
คิดเปนรอยละ 17.25 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเงินทุนจดทะเบียนของกิจการ
เงินทุนจดทะเบียน
ต่ํากวา 1,000,000 บาท
1,000,001-2,000,000 บาท
2,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
มากกวา 10,000,000 บาท
รวม

จํานวน (ราย)
35
123
137
101
4
400

รอยละ
8.75
30.75
34.25
25.25
1.00
100.00
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จากตารางที่ 10 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญที่ตอบ
แบบสอบถามมีเงินทุนจดทะเบียนของกิจการ 2,000,001-5,000,000 บาท จํานวน 137 ราย คิดเปน
รอยละ 34.25 รองลงมามีมีเงินทุนจดทะเบียนของกิจการ 1,000,001-2,000,000 บาท จํานวน 123
ราย คิดเปนรอยละ 30.75 5,000,001-10,000,000 บาท จํานวน 101 ราย คิดเปนรอยละ 25.25 ต่ํากวา
1,000,000 บาทจํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 8.75 และมากกวา 10,000,000 บาท จํานวน 4 ราย คิด
เปนรอยละ1.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 11 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผูรับผิดชอบงานดานบัญชี
จํานวนผูรับผิดชอบ
ไมมี
ต่ํากวา 5 คน
5-10 คน

จํานวน (ราย)
164
234
2

รอยละ
41.00
58.50
0.50

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 11 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญที่ตอบ
แบบสอบถามมีผูรับผิดชอบงานดานบัญชีต่ํากวา 5 คน จํานวน 234 ราย คิดเปนรอยละ 58.50
รองลงมาคือไมมีผูรับผิดชอบงานดานบัญชี จํานวน 164 ราย คิดเปนรอยละ 41.00 และคานอยที่สุด
คือ5-10 คน จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.50 และผูที่ตอบแบบสอบถามไมมีผูที่รับผิดชอบดาน
บัญชีตั้งแต 10 คนขึ้นไป ตามลําดับ
ตารางที่ 12 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดของ
ผูรับผิดชอบงานดานบัญชี
การศึกษา

จํานวน (ราย)

รอยละ

ปวช. ปวส. ทางการบัญชีหรือเทียบเทา
ปริญญาตรีทางการบัญชี
สูงกวา ปริญญาตรี ทางการบัญชี
จบการศึกษาอื่น

67
161
81
91

16.75
40.25
20.25
22.75

รวม

400

100.00
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จากตารางที่ 12 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญที่ตอบ
แบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี จํานวน 161 ราย คิดเปนรอยละ 40.25
รองลงมาคือจบการศึกษาในสาขาอื่นๆ เชน บริหารธุรกิจ กฏหมาย เศรษฐศาสตร จํานวน 91 ราย
คิดเปนรอยละ 22.75 มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีทางการบัญชี จํานวน 81 ราย คิดเปนรอย
ละ 20.25 และ ปวช. ปวส. ทางการบัญชีหรือเทียบเทา จํานวน 67 ราย คิดเปนรอยละ 16.75
ตามลําดับ
ตารางที่ 13 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเลือกใชสํานักงานบัญชี
การเลือกใชสํานักงานบัญชี

จํานวน (ราย)

รอยละ

สํานักงานบัญชีในเขต กรุงเทพฯ
สํ า นั ก งานบั ญ ชี ที่ เ ป ด สาขาในเขต
กรุงเทพฯ
บุคคลธรรมดาที่รับทําบัญชี

215
74

53.75
18.50

111

27.75

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 13 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญที่ตอบ
แบบสอบถามจะเลือกใชสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพฯ จํานวน 215 ราย คิดเปนรอยละ 53.75
รองลงมาคือสํานักงานบัญชีที่เปดสาขาในเขตกรุงเทพฯ จํานวน 74 ราย คิดเปนรอยละ 18.50 และ
บุคคลธรรมดาที่รับทําบัญชี จํานวน 111 ราย คิดเปนรอยละ 27.75 ตามลําดับ ในสวนของสํานักงาน
บัญชีที่ไมไดเปดกิจการในกรุงเทพฯไมไดถูกเลือกในการทําแบบสอบถามในครั้งนี้
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยทางการตลาดบริการที่สงผลตอการ
เลือกใชสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีประกอบดวยปจจัยดาน ผลิตภัณฑ ราคาชองทางการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และกายภาพ โดยการหาจํานวน รอยละ
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เรื่องปจจัยทางการตลาดบริการที่สงผลตอการเลือกใช
สํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี ดังแสดงในตารางตอไปนี้

50
ตารางที่ 14 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง

เรื่องปจจัยทางการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงาน
บัญชีในการจัดทําบัญชีของธรุกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (n=400)
ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด

มาก
ที่สุด

ระดับปจจัยที่มีผล
มาก
ปาน
นอย
กลาง

ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ
1. บริการสอบทาน
บัญชี

96
(24.00)

2. บริการตรวจสอบ
ภายใน

100
166
90
44
(25.00) (41.50) (22.50) (11.00)

3. บริการจัดทําบัญชี

117
183
100
(29.25) (45.75) (25.00)
108
104
188
(27.00) (26.00) (47.00)

33
(8.25)

นอย
ที่สุด

59
167
45
(14.75) (41.75) (11.25)

คาเฉลี่ย
(X )

สวน
ระดับที่
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

2.92

1.38

ปาน
กลาง

-

3.81

0.94

มาก

-

4.04

0.74

มาก

3.80

0.84

มาก

5. บริการจด
212
83
68
37
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท (53.00) (20.75) (17.00) (9.25)
,หจก.
6. จัดหาผูสอบบัญชี
191
96
69
44
ให
(47.75) (24.00) (17.25) (11.00)

-

4.08

1.24

มาก

-

3.98

1.28

มาก

7. บริการวางระบบ
บัญชี

57
230
69
44
(14.25) (57.50) (17.25) (11.00)

-

3.64

1.09

มาก

8. บริการดานภาษี

19
(4.75)

-

3.64

0.66

มาก

4. บริการที่ปรึกษา

234
140
(58.50) (35.00)

-

7
(1.75)
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด

มาก
ที่สุด

ระดับปจจัยที่มีผล
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

คาเฉลี่ย
(X )

ระดับที่
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.79
มาก

9. รายงานการเงินที่
ถูกตองและรวดเร็ว

90
169
133
(22.50) (42.25) (33.25)

8
(2.00)

-

3.85

10. ใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม
นอกเหนือจากการ
จัดทําบัญชี

45
233
69
53
(11.25) (58.25) (17.25) (13.25)

-

3.67

0.84

มาก

3.74

0.98

มาก

รวม

จากตารางที่ 14 พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับสําคัญที่มากคาเฉลี่ย
เทากับ 3.74 โดยปจจัยดานผลิตภัณฑของการบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หจก. มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ 4.08 รองลงมาคือบริการจัดทําบัญชี คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 จัดหาผูตรวจสอบบัญชี คาเฉลี่ยเทากับ
3.98 รายงานการเงินที่ถูกตองและรวดเร็ว คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 บริการตรวจสอบภายใน คาเฉลี่ย
เทากับ 3.81 บริการที่ปรึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดทํา
บัญชี คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และวางระบบบัญชี บริการดานบัญชี มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.64 ตามลําดับ
สวนปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่อยูในระดับปานกลางไดแกบริการสอบทานบัญชี คาเฉลี่ยเทากับ
2.92

52
ตารางที่ 15 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
เรื่องปจจัยทางการตลาดบริการ ดานราคาที่มีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีใน
การจัดทําบัญชีของธรุกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ปจจัยทางการตลาด
บริการ

ปจจัยดานราคา
1. อัตราคาบริการ

มาก
ที่สุด

ระดับปจจัยที่มีผล
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

23
(5.75)

201
52
124
(50.25) (13.00) (31.00)

-

รวม

คาเฉลี่ย
(X )

สวน
ระดับที่
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

3.31

0.98

ปาน
กลาง

3.31

0.98

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 15 พบวาปจจัยดานราคาในสวนของอัตราคาบริการโดยรวมอยูในระดับ
ความสําคัญที่ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31
ตารางที่ 16 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
เรื่องปจ จัย ทางการตลาดบริการ ดา นชองทางการจัดจําหนาย ที่มีผลตอการเลือ กใช
บริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของธรุกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ปจจัยทางการตลาด
บริการ

ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย
1. ความสะดวกใน
การติดตอสํานัก
บัญชี

มาก
ที่สุด

ระดับปจจัยที่มีผล
มาก
ปาน
นอย
กลาง

152
125
52
71
(38.00) (31.25) (13.00) (17.75)

นอย
ที่สุด

-

คาเฉลี่ย
(X )

3.90

สวน
ระดับที่
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

1.10

มาก
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ตารางที่ 16 (ตอ)
ปจจัยทางการตลาด
บริการ

2. ทําเลที่ตั้งของ
สํานักงานบัญชีอยู
ในอําเภอและ
จังหวัดเดียวกัน

มาก
ที่สุด

ระดับปจจัยที่มีผล
มาก
ปาน
นอย
กลาง

142
206
52
(35.50) (51.50) (13.00)

-

นอย
ที่สุด
-

รวม

คาเฉลี่ย
(X )

4.23

4.07

ระดับที่
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.66
มาก

0.88

มาก

จากตารางที่ 16 พบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับความสําคัญ
ที่มากคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 โดยสวนของทําเลที่ตั้งของสํานักงานบัญชีอยูในอําเภอและจังหวัด
เดียวกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.23 และความสะดวกในการติดตอสํานักบัญชี คาเฉลี่ยเทากับ 3.90
ตามลําดับ
ตารางที่ 17 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
เรื่องปจจัยทางการตลาดบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
สํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของธรุกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ปจจัยทางการตลาด
บริการ

มาก
ที่สุด

ระดับปจจัยที่มีผล
มาก
ปาน
นอย
กลาง

ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด
161
123
1. ชื่อเสียงและความ 116
(29.00) (40.25) (30.75)
เชี่ยวชาญของ
สํานักงานบัญชี

-

นอย
ที่สุด

-

คาเฉลี่ย
(X )

3.98

สวน
ระดับที่
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

0.77

มาก
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ตารางที่ 17 (ตอ)
ปจจัยทางการตลาด
บริการ

2. ผูที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจ
เลือกใชบริการจาก
สํานักงานบัญชี
2.1 รูจักกับเจาของ/
พนักงานของ
สํานักงานบัญชี
2.2 คําแนะนําจาก
ผูประกอบการอื่น
2.3 คําแนะนําจาก
หนวยราชการอื่น
2.4 สื่อตาง ๆ เชน
หนังสือพิมพ ,วิทยุ

มาก
ที่สุด

ระดับปจจัยที่มีผล
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

คาเฉลี่ย
(X )

ระดับที่
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

72
131
197
(18.00) (32.75) (49.25)

-

-

3.69

0.76

มาก

72
186
142
(18.00) (46.50) (35.50)
72
195
133
(18.00) (48.75) (33.25)
68
244
88
(17.00) (61.00) (22.00)
รวม

-

-

3.82

0.71

มาก

3.85

0.70

มาก

3.95

0.62

มาก

3.86

0.71

มาก

จากตารางที่ 17 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับความสําคัญที่
มากคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 โดยในสวนของชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของสํานักงานบัญชี มีคาเฉลี่ย
สูงสุดเทากับ 3.98 รองลงมาคือสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ,วิทยุ คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 คําแนะนําจาก
หนวยราชการอื่น คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 คําแนะนําจากผูประกอบการอื่น คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และ
รูจักกับเจาของ/พนักงานของสํานักงานบัญชี คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ตามลําดับ
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ตารางที่ 18 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
เรื่องปจจัยทางการตลาดบริการ ดานบุคลากร ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงาน
บัญชีในการจัดทําบัญชีของธรุกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ปจจัยทางการตลาด
บริการ

ปจจัยดานบุคลากร
1. เจาของสํานักงาน
บัญชีเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต/
ผูสอบบัญชีภาษี
อากร
2. เปนบุคคล
ธรรมดารับทําบัญชี

มาก
ที่สุด

ระดับปจจัยที่มีผล
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

คาเฉลี่ย
(X )

สวน
ระดับที่
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

86
249
65
(21.50) (62.25) (16.25)

-

-

4.09

0.64

มาก

100
235
65
(25.00) (58.75) (16.25)
รวม

-

-

4.05

0.61

มาก

4.07

0.63

มาก

จากตารางที่ 18 พบวาปจจัยดานบุคลากรโดยรวมอยูในระดับความสําคัญที่มากคาเฉลี่ย
เทากับ 4.07 โดยในสวนของเจาของสํานักงานบัญชีเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต/ผูสอบบัญชีภาษี
อากร มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.09 และเปนบุคคลธรรมดารับทําบัญชีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ตามลําดับ
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ตารางที่ 19 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
เรื่องปจจัยทางการตลาดบริการ ดานกระบวนการ ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงาน
บัญชีในการจัดทําบัญชีของธรุกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ปจจัยทางการตลาด
บริการ

ปจจัยดาน
กระบวนการ
1. เก็บรักษา
ความลับของลูกคา
2. บริการรวดเร็ว,
ทันเวลาและถูกตอง

มาก
ที่สุด

ระดับปจจัยที่มีผล
มาก
ปาน
นอย
กลาง

112
223
65
(28.00) (58.75) (16.25)
104
264
32
(26.00) (66.00) (8.00)
รวม

-

นอย
ที่สุด

-

คาเฉลี่ย
(X )

สวน
ระดับที่
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

4.12

0.66

มาก

4.18

0.56

มาก

4.15

0.61

มาก

จากตารางที่ 19 พบวาปจจัยดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับความสําคัญที่มาก
คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 โดยในสวนของบริการรวดเร็ว, ทันเวลาและถูกตอง มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ
4.18 และเก็บรักษาความลับของลูกคา คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ตามลําดับ
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ตารางที่ 20 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
เรื่องปจจัยทางการตลาดบริการ ดานกายภาพ ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงาน
บัญชีในการจัดทําบัญชีของธรุกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ปจจัยทางการตลาด
บริการ

ปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพ
1. ความนาสนใจ
ของการโฆษณา
ดวยปายหนาราน
ขนาดใหญ
2. การตกแตง
สํานักงานดวย
เฟอรนิเจอรและ
อุปกรณสํานักงานที่
ทันสมัย

มาก
ที่สุด

29
(7.25)

ระดับปจจัยที่มีผล
มาก
ปาน
นอย
กลาง

338
(84.50)

นอย
ที่สุด

คาเฉลี่ย
(X )

สวน
ระดับที่
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

33
(8.25)

-

-

3.99

0.39

มาก

68
224
88
(17.00) (61.00) (22.00)

-

-

3.95

0.62

มาก

3.97

0.51

มาก

รวม

จากตารางที่ 20 พบวาปจจัยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับความสําคัญที่
มากคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 โดยในสวนของความนาสนใจของการโฆษณา ดวยปายหนารานขนาด
ใหญ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.99 และการตกแตงสํานักงานดวยเฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงานที่
ทันสมัย คาเฉลี่ยเทากับ 3.95
จากตารางที่ 14-20 แสดงใหเห็นถึงระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดบริการที่
ส ง ผลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารสํ า นั ก งานบั ญ ชี ใ นการจั ด ทํ า บั ญ ชี ข องธรุ กิ จ ในเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการวิเคราะหผลพบวาอยูในระดับความสําคัญมาก โดยมีปจจัยดาน
กระบวนการมีระดับความสําคัญสูงสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ปจจัยดานบุคคลากร คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
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คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ
3.74 ตามลําดับ สวนปจจัยดานราคามีระดับความสําคัญต่ําที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการของสํานักงาน
บัญชีในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 21 แสดงจํานวนและรอยละ พฤติกรรมการเลือกใชบริการของสํานักงานบัญชี
ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (n=400)
ประเภทบริการ

การเลือกใชบริการ
ใช

1. บริการสอบทานบัญชี
2. บริการตรวจสอบภายใน
3. บริการจัดทําบัญชี
4. บริการวางระบบบัญชี
5. บริการที่ปรึกษา
6. บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,หาง
หุนสวน
7. อื่นๆ

ไมใช

จํานวน
258
274
261
245
235
344

รอยละ
64.50
68.50
65.25
61.25
58.75
86.00

จํานวน
142
126
139
155
165
56

รอยละ
35.50
31.50
34.75
38.75
41.25
14.00

268

67.00

132

33.00

จากตารางที่ 21 แสดงใหเห็นถึงระดับพฤติกรรมการเลือกใชบริการของสํานักงานบัญชี
ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิเคราะหคือกลุมตัวอยางเลือกที่จะใชบริการของ
สํานักงานบัญชีไดแกใชบริการดานการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและหางหุนสวนจํากัด รอยละ 86.00
รองลงมาใชบริการดานตรวจสอบภายใน รอยละ 86.50 และในหัวขออื่นๆ กลุมตัวอยางเลือกที่จะ
ใชบริการดานภาษี และหาผูตรวจสอบบัญชี รอยละ 67.00 ตามลําดับ
สวนบริการที่กลุมตัวอยางไมใชบริการสํานักงานบัญชี ไดแก บริการที่ปรึกษา รอยละ
41.25 รองลงมา บริการวางระบบบัญชี รอยละ 38.75 และบริการสอบทานบัญชี รอยละ 35.50
ตามลําดับ
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สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการใชบริการของ
สํานักงานบัญชี ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับปญหาและ
ขอเสนอแนะในการใชบริการของสํานักงานบัญชี ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
(n=400)
ปญหา
มาก
ที่สุด
1. ความรับผิดชอบ
และการตรงตอเวลา
2. มนุษยสัมพันธของ
พนักงาน
3. การเก็บรักษา
ความลับของลูกคา
4. การใหคําแนะนํา
ในการจัดทําบัญชี
การรวบรวมและการ
ตรวจสอบขอมูล
ขั้นตน
5. สถานที่ตั้งของ
สํานักงานบัญชี
6. คาธรรมเนียมใน
การใหบริการสูง
เกินไป
7. การติดตอเจาหนาที่
ผูใหบริการ

82
(20.50)
56
(14.00)
123
(30.75)
74
(18.50)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง
142
(35.50)
213
(53.25)
135
(33.75)
114
(28.50)

นอย
ที่สุด

123
(30.75)
78
(19.50)
89
(22.25)
96
(24.00)

53
(13.25)
53
(13.25)
53
(13.25)
116
(29.00)

-

93
114
167
(23.25) (28.50) (41.75)
93
110
197
(23.25) (27.50) (49.25)

26
(6.50)
-

93
173
134
(23.25) (43.25) (33.50)
รวม

-

ระดับ
คาเฉลี่ย สวน
ที่
( X ) เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
3.63
0.95
มาก
3.68

0.87

มาก

3.82

1.10

มาก

3.37

1.11

ปาน
กลาง

-

3.68

0.90

มาก

3.74

0.81

มาก

-

3.90

0.75

มาก

3.69

0.93

มาก
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จากตารางที่ 22 แสดงใหเห็นถึงระดับปญหาและขอเสนอแนะในการใชบริการของ
สํานักงานบัญชี ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิเคราะหคือกลุมตัวอยางเลือกให
ความสําคัญโดยรวมอยูในระดับความสําคัญที่มากคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 โดยในเรื่องการติดตอ
เจาหนาที่ผูใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 การเก็บรักษาความลับของลูกคาคาเฉลี่ยเทากับ 3.82
คาธรรมเนียมในการใหบริการสูงเกินไปคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 มนุษยสัมพันธของพนักงานคาเฉลี่ย
เทากับ 3.68 สถานที่ตั้งของสํานักงานบัญชีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และความรับผิดชอบและการตรงตอ
เวลาคาเฉลี่ย 3.63 ตามลําดับ สวนการใหระดับความสําคัญในระดับปานกลางคือ การใหคําแนะนํา
ในการจัดทําบัญชี การรวบรวมและการตรวจสอบขอมูลขั้นตน คาเฉลี่ยเทากับ 3.37

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทํา
บัญชีของธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อวิเคราะหลําดับความสําคัญปจจัยทางการตลาด
บริการที่มีผลตอปจจัยในการเลือกใชสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี และเพื่อศึกษาปจจัยสวน
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กใช บ ริ ก ารของสํ า นั ก งานบั ญ ชี ใ นเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการ
จั ด ทํ า บั ญ ชี ข องธุ ร กิ จ ในเขตราชเทวี กรุ ง เทพมหานคร โดยเก็ บ ข อ มู ล ผ า นทางแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม วิเคราะหดวยความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการวิจยั
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของ
กลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานปจจุบัน ลักษณะของธุรกิจ
ระยะเวลาดําเนินงาน เงินทุนจดทะเบียน ผูรับผิดชอบดานบัญชี การศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้
จากผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ข องผู ต อบ
แบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 ราย พบวากลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 53.50 เปนกลุมตัวอยางที่มีอายุ 36-45 ป รอยละ 26.00
เปนผูมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 40.25 เปนกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ รอยละ
43.00 ประกอบธุรกิจบริการ รอยละ 51.50 มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 5-10 ป รอยละ 32.75
โดยมีทุนจดทะเบียน 2,000,001-5,000,000 บาท รอยละ 34.25 มีผูรับผิดชอบดานบัญชีต่ํากวา 5 คน
รอยละ 58.50 สวนใหญมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดานบัญชี รอยละ 40.25 และใชบริการ
สํานักงานบัญชีที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร รอยละ 53.75
61
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สวนที่ 2 โดยภาพรวมพบวาปจจัยทางการตลาดบริการที่สงผลตอการเลือกใชสํานักงาน
บัญชีใ นการจัด ทําบัญชี ป ระกอบดว ยป จ จัย ดา น ผลิต ภัณ ฑ ราคา ช อ งทางการจัด จํา หนา ย การ
สงเสริมการตลาด บุคคลากร กระบวนการ และกายภาพ ซึ่งจากการวิเคราะหผลพบวาอยูในระดับ
ความสําคัญมาก โดยมีปจจัยดานกระบวนการมีระดับความสําคัญสูงสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ปจจัยดานบุคคลากร คาเฉลี่ยเทากับ 4.07
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ยเทากับ
3.86 ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 3.74 ตามลําดับ สวนปจจัยดานราคามีระดับความสําคัญต่ําที่สุด โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 และสามารถสรุปปจจัยดานตางๆ ดังนี้
ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับสําคัญที่มากคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 โดยปจจัยดาน
ผลิตภัณฑของการบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัดและหางหุนสวนจํากัด มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
4.08 รองลงมาคือบริการจัดทําบัญชี คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 จัดหาผูตรวจสอบบัญชี คาเฉลี่ยเทากับ 3.98
รายงานการเงินที่ถูกตองและรวดเร็ว คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 บริการตรวจสอบภายใน คาเฉลี่ยเทากับ
3.81 บริการที่ปรึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดทําบัญชี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และวางระบบบัญชี บริการดานบัญชี มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.64 ตามลําดับ สวน
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่อยูในระดับปานกลางไดแกบริการสอบทานบัญชี คาเฉลี่ยเทากับ 2.92
ปจจัยดานราคาในสวนของอัตราคาบริการโดยรวมอยูในระดับความสําคัญที่ปานกลาง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับความสําคัญที่มากคาเฉลี่ยเทากับ
4.07 โดยสวนของทําเลที่ตั้งของสํานักงานบัญชีอยูในอําเภอและจังหวัดเดียวกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 4.23 และความสะดวกในการติดตอสํานักบัญชี คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ตามลําดับ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับความสําคัญที่มากคาเฉลี่ยเทากับ
3.86 โดยในสวนของชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของสํานักงานบัญชี มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.98
รองลงมาคือสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ,วิทยุ คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 คําแนะนําจากหนวยราชการอื่น
คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 คําแนะนําจากผูประกอบการอื่น คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และรูจักกับเจาของ/
พนักงานของสํานักงานบัญชี คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ตามลําดับ
ปจจัยดานบุคลากรโดยรวมอยูในระดับความสําคัญที่มากคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 โดยใน
สวนของเจาของสํานักงานบัญชีเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต/ผูสอบบัญชีภาษีอากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 4.09 และเปนบุคคลธรรมดารับทําบัญชีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ตามลําดับ
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ปจจัยดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับความสําคัญที่มากคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 โดย
ในสวนของบริการรวดเร็ว, ทันเวลาและถูกตอง มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.18 และเก็บรักษาความลับ
ของลูกคา คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ตามลําดับ
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับความสําคัญที่มากคาเฉลี่ยเทากับ
3.97 โดยในสวนของความนาสนใจของการโฆษณา ดวยปายหนารานขนาดใหญ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 3.99 และการตกแตงสํานักงานดวยเฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัย คาเฉลี่ย
เทากับ 3.95
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการของ
สํานักงานบัญชีในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นถึงระดับพฤติกรรม
การเลือกใชบริการของสํานักงานบัญชีในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานครโดยผลการวิเคราะหคือกลุม
ตัวอยางเลือกที่จะใชบริการของสํานักงานบัญชีไดแกใชบริการดานการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและ
หางหุนสวนจํากัด รอยละ 86.00 รองลงมาใชบริการดานตรวจสอบภายใน รอยละ 86.50 และใน
หัวขออื่นๆ กลุมตัวอยางเลือกที่จะใชบริการดานภาษี และหาผูตรวจสอบบัญชี รอยละ 67.00
ตามลําดับ
สวนบริการที่กลุมตัวอยางไมใชบริการสํานักงานบัญชี ไดแก บริการที่ปรึกษา รอยละ
41.25 รองลงมา บริการวางระบบบัญชี รอยละ 38.75 และบริการสอบทานบัญชี รอยละ 35.50
ตามลําดับ
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการใชบริการของ
สํา นั ก งานบั ญชี โ ดยผลการวิ เ คราะห คือ กลุ มตั ว อยา งเลือ กให ค วามสํา คั ญ โดยรวมอยู ใ นระดั บ
ความสําคัญที่มากคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 โดยในเรื่องการติดตอเจาหนาที่ผูใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ
3.90 การเก็บรักษาความลับของลูกคาคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 คาธรรมเนียมในการใหบริการสูงเกินไป
คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 มนุษยสัมพันธของพนักงานคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 สถานที่ตั้งของสํานักงานบัญชี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และความรับผิดชอบและการตรงตอเวลาคาเฉลี่ย 3.63 ตามลําดับ สวนการให
ระดับความสําคัญในระดับปานกลางคือ การใหคําแนะนําในการจัดทําบัญชี การรวบรวมและการ
ตรวจสอบขอมูลขั้นตน คาเฉลี่ยเทากับ 3.37
การอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทํา
บัญชีของธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และนําผลที่ไดจากการวิจัยมาพิจารณาเปรียบเทียบ
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กับแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึงความสอดคลองในแตละประเด็นซึ่ง
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการพบวาปจจัยตางๆตาม ทฤษฎีสวนประสมทาง
การตลาดบริการมีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี สามารถอภิปรายผล
ดังนี้
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
จากการศึกษาพบวา การเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจนั้นผูประกอบการ
ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับสําคัญที่มาก โดยการบริการจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัดและหางหุนสวนจํากัดเปนลําดับแรก รองลงมาเปนดานบริการจัดทําบัญชี
จัดหาผูตรวจสอบบัญชี รายงานทางการเงินที่ถูกตองและรวดเร็ว บริการตรวจสอบภายใน บริการที่
ปรึกษา ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดทําบัญชี วางระบบบัญชี บริการดานบัญชี และ
ผูประกอบการจะอาศัย ของมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อนํามาประกอบการตัด สิน ใจคัด เลือก
แหลงขอมูลที่สําคัญคือ การแนะนําจากผูใชบริการรายอื่นที่มีประสบการณในการใชบริการจัดทํา
บัญชีจากสํานักงานบัญชี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปณัฐติยา แกวหนองเสม็ด (2549) ไดศึกษา
เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสํานักงานใหบริการจัดทํา
บัญชี กรณีศึกษา จังหวัดกระบี่ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานปจจัย
ดานสินคาและบริการที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ การใหบริการการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท
2. ปจจัยดานราคา
จากการศึกษาพบวา การเลือกใชสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจนั้นผูประกอบการ
ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยดานราคาในสวนของอัตราคาบริการ ผูประกอบการสวนใหญมี
ความเห็นวาการคิดคาธรรมเนียมในการใหบริการของสํานักงานบัญชี เพื่อจัดทําบัญชีใหสถาน
ประกอบการนั้นควรพิจารณาจากปริมาณเอกสารที่ลงบัญชีซึ่งสวนใหญเห็นวามีความยุติธรรมดี ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นงนุช สารทอง (2550) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
สํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจ ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาปญหาที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชบริการจัดทําบัญชี ของผูประกอบธุรกิจในเขตอําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา สวนใหญตองการใหมีการคิดคาธรรมเนียมในการใหบริการ ควรพิจารณาจากปริมาณ
เอกสารที่ลงบัญชีและดูจากประเภทของกิจการ
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3. ปจจัยดานชองทางในการจัดจําหนาย
จากการศึ ก ษา พบว า ป จ จัย ด า นชอ งทางการจั ด จํ าหน า ย ในส ว นของทํ า เลที่ ตั้ ง ของ
สํานักงานบัญชีอยูในอําเภอและจังหวัดเดียวกันอยูในระดับมาก โดยทําเลที่ตั้งของสํานักงานบัญชี
อยูในอําเภอและจังหวัดเดียวกัน และความสะดวกในการติดตอสํานักบัญชี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั
ของ นงนุช สารทอง (2550) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของผู
ประกอบธุรกิจ ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาปญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงการใชบริการจัดทําบัญชี ของผูประกอบธุรกิจในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กลาวไววาสถานที่ตั้งหรือชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกใชสํานักงาน
บัญชีที่ตั้งอยูในจังหวัดพะเยาและไดใหความสําคัญกับการติดตอสื่อสารที่สะดวกซึ่งเปนสวนสําคัญ
ทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี และสอดคลองกับงานวิจัย
ของลดาวรรณ ธรรมชาติ ( 2549) ไดศึกษาเรื่องปจจัยในการเลือกใชบริการผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาครและปญหาในการใชบริการของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของธุรกิจใน
จังหวัดสมุทรสาคร พบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีความสําคัญซึ่งอยูในระดับมาก คือ
ความสะดวกในการติดตอ
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับความสําคัญที่
มากในสวนของชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของสํานักงานบัญชี เนื่องจากสถานประกอบการตางๆ
เห็นวาชื่อเสียงและประสบการณของสํานักงานบัญชีเปนปจจัยสวนหนึ่งในการสนับสนุนใหมีการ
เลือกใชบริการสํานักงานบัญชีดานการสงเสริมการตลาดเพื่อใหชื่อเสียงชวยสรงภาพลักษณทาง
การตลาด อยางไรก็ตาม ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดคงนําปจจัยการตลาดอื่นๆ ที่กลาวถึงมา
ชวยกระตุนโดยการกําหนดการใหบริการที่ดี การรักษาความลับของลูกคา ตอบสนองความตองการ
ดานการจัดทําบัญชี
5. ปจจัยดานบุคลากร
จากการศึกษาพบวาปจ จัย ดา นบุคลากรอยูในระดับความสําคัญที่มาก ในสวนของ
เจ า ของสํ า นั ก งานบั ญ ชี เ ป น ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต/ผู ส อบบั ญ ชี ภ าษี อ ากร เนื่ อ งจากสถาน
ประกอบการตางๆเห็นวาการวาจางสํานักงานบัญชีโดยตรงมีความนาเชื่อถือสูงกวาการวาจางบุคคล
ธรรมดา หรือใหมีพนักงานบัญชีประจําภายในบริษัท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลดาวรรณ
ธรรมชาติ (2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยในการเลือกใชบริการผูสอบบัญชีรับอนุญาตของธุรกิจใน
จังหวัดสมุทรสาคร และปญหาในการใชบริการของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของธุรกิจในจังหวัด

66
สมุทรสาคร พบวาปจจัยยอยดานบุคคลที่มีความสําคัญซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก คือ
ทีมงานมีความรูดานภาษีอากรอยางดีและในสวนของสํานักงานบัญชี
6. ปจจัยดานกระบวนการ
จากการศึกษาพบวาปจจัยดานกระบวนการอยูในระดับความสําคัญที่มาก ในสวนของ
บริการรวดเร็ว, ทันเวลาและถูกตอง เนื่องจากสถานประกอบการตางๆเห็นวา การใหบริการที่
สะดวกรวดเร็ว และมีความถูกตองโดยสามารถตรวจสอบไดเปนเหตุผลสําคัญในการเลือกใช
สํานักงานบัญชี เนื่องจากการจัดทําสรุปบัญชีสงหนวยงานราชการตองมีความตรงตอเวลา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัของ ปณัฐติยา แกวหนองเสม็ด ( 2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสํานักงานใหบริการจัดทําบัญชี กรณีศึกษา จังหวัดกระบี่
พบวา การใหบริการควรใหบริการมีความถูกตอง รวดเร็วและตรงตอเวลา
7. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
จากการศึกษาพบวาปจจัยดานกายภาพอยูในระดับความสําคัญที่มาก ในสวนของความ
นาสนใจของการโฆษณา ดวยปายหนารานขนาดใหญหรือตกแตงสํานักงานดวยอุปกรณสํานักงาน
ที่ทันสมัย เนื่องจากปจจุบันสํานักงานบัญชีมีเปนจํานวนมากทั้งรายยอยและรายใหญ ดังนั้นเพื่อเปน
การเพิ่มชองทางในการตลาดมากขึ้น จึงควรมีการจัดทําปายหนารานใหมีขนาดใหญหรือสามารถ
เห็นไดจัดเจน ซึ่งจะเพิ่มความนาสนใจของการโฆษณา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปณัฐติยา แกว
หนองเสม็ด ( 2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
สํานักงานใหบริการจัดทําบัญชี กรณีศึกษา จังหวัดกระบี่ พบวาปจจัยดานกายภาพในสวนของความ
นาสนใจของการโฆษณา ดวยปายหนารานขนาดใหญ ตกแตงสํานักงานทั้งภายในและภายนอกใหดู
นาเชื่อถือ เรียบรอยและสวยงาม มีอุปกรณที่ทันสมัยในการใหบริการ
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอ เสนอแนะทีไ่ ดจากการวิจยั โดยแบงเปน 2 ประเด็นดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับนําไปใช
1.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวามีผลตอการใหบริการสํานักงานบัญชีอยูในระดับ
ความสําคัญมากดังนั้นสํานักงานบัญชีควรสรางความมั่นใจใหแกลูกคาทั้งในเรื่อง การใหบริการ
จัดทําบัญชี ตรวจสอบภายใน บริการที่ปรึกษา ความนาเชื่อถือของสํานักงานบัญชี อยางตอเนื่อง
โปรงใส สะดวกรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได สํานักงานบัญชีควรใหความสําคัญ และกําหนด
กลยุทธเหลานี้เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูประกอบธุรกิจที่ใชบริการ ไมวาจะเปนการศึกษา
กฎหมายใหมๆ โดย การเขารับ การอบรม ศึกษา และเตรียมความพรอมไมวาจะในดาน
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ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินได นิติบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการใหบริการ และสํานักงานบัญชี
ควรมีความรูในดานกฎหมายภาษีอากร เพื่อจะไดแกไขปญหา ในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีจาก
เจาหนาที่ของกรมสรรพากรเพื่อสรางความเชื่อมั่น ใหกับผูประกอบธุรกิจหันมาใชบริการเพิ่มมาก
ขึ้น
1.2 ปจจัยดานราคา ผูประกอบธุรกิจ ไดใหความสําคัญในเรื่องของการกําหนด
คาธรรมเนียมในดาน การใหบริการ อาจเปนเพราะวาปจจุบันภาวะเศรษฐกิจคอนขางซบเซาจึงทําให
ผูประกอบธุรกิจ ตาง ๆ มีความจําเปนที่จะตองลดคาใชจายใหมากขึ้น สํานักงานบัญชีควรทําใหผู
ประกอบธุรกิจ เห็นถึงความคุมคาที่ตองจายเงิน โดยการกําหนดราคาคาธรรมเนียมในดานการ
ใหบริการตามที่ตนเองไดปฏิบัติงานตามเอกสารประกอบการลงบัญชีและเพิ่มความคุมคาในเรื่อง
ของการใหความรับผิดชอบแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น มีความสามารถจัดทําบัญชีไดอยางถูกตอง
สรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหแกผูประกอบธุรกิจ ใหมากขึ้น
1.3 ปจจัยดานสถานที่ ผูประกอบธุรกิจ ไดใหความสําคัญในเรื่องของการใชบริการ
ในการจัดทําบัญชี กับทางสํานักงานบัญชีที่มีสถานประกอบการอยูในกรุงเทพมหานครเปน
สวนมาก ดังนั้นแตละสํานักงานบัญชีตองมีการแขงขันกันเองภายในจังหวัดเดียวกันโดยการเพิ่ม
คุณคาดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการใหบริการ ดานความรับผิดชอบ สรางความเชื่อมั่น สรางความ
แตกตางโดยการนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวย ในการบันทึกบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในความ
แมนยํา ความเที่ยงตรง ความรวดเร็วทันสมัย พรอมกับการเปนผูนํา ในเรื่องของการใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพ
1.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบธุรกิจไดใหความสําคัญในเรื่องของ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เปนสวนหนึ่งที่เปนสิ่งกระตุนทําใหผูประกอบธุรกิจหันมาใหความ
สนใจในดานการใหบริการ และ ยังจะทําใหผูประกอบธุรกิจ เห็นถึงความคุมคาตอการใชบริการกับ
ทางสํานักงานบัญชี ชื่อเสียงและประสบการณของสํานักงานบัญชีเปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่งในการ
สนับสนุน ใหมีการเลือกใชบริการตอสํานักงานบัญชี มีการแนะนําทางดานเอกสาร วางระบบบัญชี
ใหกับทางผูประกอบธุรกิจ ก็จะทําใหเกิดความคุมคาและจะชวยเสริมภาพพจนที่ดีแกสํานักงาน
บัญชี
1.5 ปจจัยดานบุคคลากร ผูประกอบธุรกิจไดใหความสําคัญในเรื่องของการจาง
สํานักงานบัญชีที่เจาของเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต/ผูสอบบัญชีภาษีอากร มีความนาเชื่อถือกวาการ
วาจางบุคคลธรรมดาหรือการมีพนักงานบัญชีประจําภายในบริษัท ดังนั้นสํานักงานบัญชีจะตอง
สรางความมั่นใจใหกับผูประกอบธุรกิจ โดยจัดทําบัญชีใหถูกตองตามกฎหมายที่กําหนดไวและ
นําเสนองบการเงินเปนที่นาเชื่อถือตอผูที่นําไปใชรวมทั้งภาครัฐบาล
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1.6 ปจจัยดานกระบวนการมีระดับความสําคัญสูงสุด ซึ่งอาจทําใหเห็นไดวา ผูที่ใช
บริการของสํานักงานบัญชีใหความสําคัญในรูปแบบกระบวนการทํางานโดยเฉพาะอยางยิ่งการเก็บ
รักษาความลับของลูกคา และการดําเนินการไดอยางสะดวกรวดเร็วทันเวลาและถูกตอง มากที่สุด
ดังนั้นผูประกอบธุรกิจควรมีการจัดเตรียมเอกสาร เจาหนาที่หรือสิ่งตางๆเพื่อใหพรอมตอการมารับ
บริการและสงผลใหเวลาในการใหบริการสั้นลง
1.7 จากการศึกษาปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการใชสํานักงานบัญชีอยู
ในระดับความสําคัญมาก ดังนั้น สํานักงานบัญชีควรมีการจัดเตรียมสถานที่ใหพรอมตกแตง
สํานักงานดวยอุปกรณที่ทันสมัยในการใหบริการ ดูดีสะอาดตา เมื่อผูที่มาใชบริการเขามาแลว
สามารถเกิดความพอใจ ไวใจและเชื่อถือในองคกร โดยอาจมีทีมงานในการจัดเตรียมความพรอม
กอนเวลางานและตรวจสอบอยูเสมออยางตอเนื่องขณะปฏิบัติงาน
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้เปนบริษัทจํากัดและหางหุนสวน
จํากัดที่ตั้งขึ้นในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานครเทานั้น ขอคนพบจะมีประโยชนเฉพาะกลุม ดังนั้น
ในการศึกษาตอไป ควรเพิ่ม กลุมตัว อยา งใหครอบคลุมมากขึ้น ซึ่ง จะทําใหผลการศึก ษาที่ไ ด
สามารถนําไปใชประโยชนไดเพิ่มขึ้นตามไปดวย
2.2 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะพื้นที่เพียงเขตเดียวเทานั้น
ดังนั้นเพื่อใหเห็นถึงความแตกตางในการใหบริการในงานประเภทเดียวกัน จึงควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบระหวางองคกรที่มีกิจกรรมการดําเนินงานที่เหมือนกัน เพื่อทราบจุดออน จุดแข็งและ
ขอดีขอเสียของแตละองค เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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แบบสอบถาม
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของธุรกิจใน
เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค เพื่อประกอบการจัดทํารายงานการศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
คําชี้แจง
ทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชอง
ตามความคิดเห็นของทานหรือเติมขอความ
ในชองวางที่เวนไวให
แบบสอบถามนี้จะถูกเก็บเปนความลับการนําเสนอขอมูลจะทําในรูปบทสรุปใน
ภาพรวม โดยไมมีการแสดงขอมูลรายบุคคลแตอยางใด รวมถึงผลจากการวิจัยจะถูกนําไปใชเพื่อ
ประโยชนทางดานวิชาการเทานั้น ผูจัดทําใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม
ตรงตามความเปนจริง เพื่อประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ และผูจัดทําขอขอบพระคุณในความรวมมือ
มา ณ โอกาสนี้
เรื่อง

สวนที่ 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลพื้นฐานของธุรกิจ (เลือกขอละ 1 คําตอบ)
1. เพศ
1.ชาย
2.หญิง
2. อายุ
1. ต่ํากวา 25 ป
2. 25 – 35 ป
3. 36-45 ป
4. 46 - 50 ป
5. 50 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา/ต่ํากวา
3. ปริญาตรี
4. สูงกวาปริญาตรี

2. ปวส.

4. ตําแหนงในงานปจจุบัน
1. กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ
3. ผูจัดการฝายบัญชี
4. สมุหบัญชี

2. ผูจัดการทั่วไป
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5. ลักษณะของธุรกิจ
1. ธุรกิจบริการ
3. ธุรกิจอุตสาหกรรม
6. กิจการของทานดําเนินงานมาเปนเวลานานเทาใด
1. ต่ํากวา 5 ป
3. 11 – 15 ป

2. ธุรกิจพาณิชยกรรม

2. 5 – 10 ป
4. มากกวา 15 ป

7. เงินทุนจดทะเบียนของกิจการ
1. ต่ํากวา 1,000,000 บาท
3. 2,000,001 – 5,000,0000 บาท
5. มากกวา 10,000,000 บาท

2. 1,000,001 – 2,000,000 บาท
4. 5,000,001 – 10,000,000 บาท

8. ในกิจการของทานมีผูรับผิดชอบงานดานบัญชีกี่คน
1. ไมมี
3. 5 – 10 คน

2. ต่ํากวา 5 คน
4. 10 คน ขึ้นไป

9. ผูรับผิดชอบงานทางดานบัญชีของกิจการมีวุฒิการศึกษาสูงสุดดานบัญชีระดับใด
1. ปวช., ปวส. ทางการบัญชีหรือเทียบเทา
2. ปริญาตรีทางการบัญชี
3. สูงกวาปริญญาตรีทางการบัญชี
4. จบการศึกษาอื่น โปรดระบุ ............................
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการเลือกใชสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี
10 .ปจจุบันธุรกิจไดใชบริการจัดทําบัญชีจาก
1. สํานักงานบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. สํานักงานบัญชีที่มีสาขามาเปดบริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. สํานักงานบัญชีที่ไมไดมีสถานประกอบการอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
4. บุคคลธรรมดาที่รับทําบัญชี
11. ทานคํานึงปจจัยใดในการพิจารณาเลือกใชบริการจากสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ในชองตามระดับความสําคัญจากปจจัยแตละอยางที่สงผล
ตอการเลือกใชบริการในการจัดทําบัญชี
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ดานผลิตภัณฑ
1. บริการสอบทานบัญชี
2. บริการตรวจสอบภายใน
3. บริการจัดทําบัญชี
4. บริการที่ปรึกษา
5. บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,หจก.
6. จัดหาผูสอบบัญชีให
7. บริการวางระบบบัญชี
8. บริการดานภาษี
9. รายงานการเงินที่ถูกตองและรวดเร็ว
10. ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการจัดทําบัญชี
ดานราคา
11. อัตราคาบริการ
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ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการ
มากที่สุด
ชองทางการจัดจําหนาย
12. ความสะดวกในการติดตอสํานัก
บัญชี
13. ทําเลที่ตั้งของสํานักงานบัญชีอยูใน
อําเภอและจังหวัดเดียวกัน
ดานการสงเสริมการตลาด
14. ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของ
สํานักงานบัญชี
15. ผูที่มีอิทธิพลตอการตัด สิน ใจ
เลือกใชบริการจากสํานักงานบัญชี
15.1 รูจักกับเจาของ/พนักงานของ
สํานักงานบัญชี
15.2 คําแนะนําจากผูประกอบการอื่น
15.3 คําแนะนําจากหนวยราชการอื่น
15.4 สื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ ,วิทยุ
ดานบุคลากร
16. เจาของสํานักงานบัญชีเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต/ผูสอบบัญชีภาษีอากร
17. เปนบุคคลธรรมดารับทําบัญชี
ดานกระบวนการ
18. เก็บรักษาความลับของลูกคา
19. บริการรวดเร็ว, ทันเวลาและถูกตอง
ดานลักษณะทางกายภาพ
20. ความนาสนใจของการโฆษณา ดวย
ปายหนารานขนาดใหญ
21.การตกแตงสํานักงานดวย
เฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงานที่
ทันสมัย

มาก

ปานกลาง

นอย นอยที่สุด
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สวนที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการสํานักงานบัญชี
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ในชองตามบริการที่ทานใชจากสํานักงานบัญชีในปจจุบัน
ประเภทบริการ
1. บริการสอบทานบัญชี
2. บริการตรวจสอบภายใน
3. บริการจัดทําบัญชี
4. บริการวางระบบบัญชี
5. บริการที่ปรึกษา
6. บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,หาง
หุนสวน
7. อื่น ๆ ระบุ...................................

ใช

ไมใช

สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชบริการของสํานักงานบัญชี
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ในชองตามปญหาที่ทานพบจากการใหบริการของ
สํานักงานบัญชีในปจจุบนั
ปญหา
มากที่สุด
1. ความรับผิดชอบและการตรงตอเวลา
2. มนุษยสัมพันธของพนักงาน
3. การเก็บรักษาความลับของลูกคา
4. การใหคําแนะนําในการจัดทําบัญชี
การรวบรวมและการตรวจสอบขอมูล
ขั้นตน
5. สถานที่ตั้งของสํานักงานบัญชี
6. คาธรรมเนียมในการใหบริการสูง
เกินไป
7. การติดตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
8. อื่น ๆ ระบุ...................................

มาก

ปานกลาง

นอย นอยที่สุด
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