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 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาครต่อการเลือกสํานกังานบญัชี   ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
ผูป้ระกอบการหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสํานกังานบญัชีของธุรกิจท่ีเป็นนิติบุคคล 
ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีสถานประกอบการใน
จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมขอ้มูล  และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
โดยวธีิการตามสะดวก  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย   

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประเภทธุรกิจเป็นธุรกิจส่ิงพิมพ ์     
ประเภทการจดทะเบียนของสถานประกอบการคือ บริษทัจาํกดั จาํนวนพนกังานประจาํทั้งหมดของ
ธุรกิจ 51 – 100 คน ทุนจดทะเบียนของธุรกิจ1 - 5 ลา้นบาท  ระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 10 ปี ข้ึนไป  
 ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการใชบ้ริการของสาํนกังานบญัชีพบวา่ส่วนใหญ่บริการท่ีใช้
จากสํานักงานบัญชี   คือ  ตรวจสอบบัญชี โดยเสียค่าธรรมเนียมแก่สํานักงานบัญชีเฉล่ียเดือนละ
มากกว่า 10,000 บาท สํานักงานบัญชีท่ีใช้บริการตั้ งอยู่ในกรุงเทพมหานคร แหล่งข้อมูลในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสํานกังานบญัชีคือ เลือกใชบ้ริการสํานกังานบญัชีดว้ยตนเอง และสาเหตุท่ีใช้
บริการสาํนกังานบญัชี คือ ตอ้งการผูมี้ความชาํนาญมากกวา่  

ผลการศึกษ าปั จจัย ส่ วน ป ระส ม การตลาดบ ริก ารท่ี มี ผลต่อการตัดสิ น ใจของ
ผูป้ระกอบการในจังหวดัสมุทรสาครต่อการเลือกสํานักงานบัญชีให้ระดับท่ีมีผลมาก คือ ด้าน
กระบวนการให้บริการของสํานักงานบัญชี     ด้านคุณภาพของพนักงานสํานักงานบัญชี   ด้าน
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ผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพของสํานกังานบญัชี ส่วนปัจจยัท่ีให้ระดบัท่ีมีผล
ปานกลางไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
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ABSTRACT 
  

The objective of this independent study was to study services marketing mix affecting 
enterprises in Samut Sakhon province towards selecting accounting service firms. Samples of this 
study were specified to 400 entrepreneurs or decision makers with the authority to select accounting 
service firms for their business, registered with the Bureau of Business Development in Samut 
Sakhon as the corporate business, located in Samut Sakhon province. Questionnaire was used to 
gather data in according to convenient sampling method and the data was then analyzed using 
descriptive statistic, including frequency, percentage and mean. 
 The results of the study showed that most respondents owned the printing business 
with company limited registration. Total number of permanent workforce working in their business 
was 51-100 persons. Amount of business registered capital was 1-5 million Bath. Length of 
business operation was 10 years or more. 
 Regarding the study on the use of services from accounting service firms, the findings 
presented that the respondents mostly took audit service. In average, they paid for the service fee to 
the accounting service firm at the amount of 10,000 Baht or more per month. The location of 
account service firms where they took services was in Bangkok.  Source of information influencing 
their decision making to select accounting service firm was self-decision. Reason of receiving 
services from accounting service firms was referred to the need of services being offered by 
professionals. 
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Services marketing mix affecting enterprises in Samut Sakhon province towards 
selecting accounting service firms at the high level were accounting service process, quality of its 
employees, product, price, and accounting service firm’s physical evidence. Factors ranked at the 
moderate level were promotion and place.  
 


