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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูป้ระกอบการในจงัหวดั
สมุทรสาครต่อการเลือกสํานกังานบญัชี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาครต่อการเลือกสํานกังานบญัชี   ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ ผูป้ระกอบการหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบญัชีของธุรกิจ เป็นนิติ
บุคคล ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีสถาน
ประกอบการในจงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมขอ้มูล  และใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการตามสะดวก (Convenience sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และ
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประเภทธุรกิจเป็นธุรกิจส่ิงพิมพ ์     
ร้อยละ 40.8  ประเภทการจดทะเบียนของสถานประกอบการคือ บริษทัจาํกดั ร้อยละ 85.2 จาํนวน
พนกังานประจาํทั้งหมดของธุรกิจ 51 – 100 คน ร้อยละ 68.2 ทุนจดทะเบียนของธุรกิจ 1 - 5 ลา้นบาท 
ร้อยละ 59.5 ระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 10 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 40.0   

 
  ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้บริการของส านักงานบัญชี 

จากการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการจากสํานักงานบญัชี ด้าน
ตรวจสอบบญัชี ร้อยละ 86.8 โดยเสียค่าธรรมเนียมแก่สํานกังานบญัชีเฉล่ียเดือนละมากกว่า 10,000 
บาท ร้อยละ 43.3 ส่วนใหญ่สํานักงานบัญชีท่ีใช้บริการตั้ งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 72.3   
แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบญัชีคือ เลือกใช้บริการสํานักงานบญัชีด้วย
ตนเอง ร้อยละ 29.3  และสาเหตุท่ีใช้บริการสํานักงานบญัชี  คือ ต้องการผูมี้ความชาํนาญมากกว่า     
ร้อยละ 62.0   
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 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาครต่อการเลอืกส านักงานบัญชี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาครต่อ
การเลือกสํานกังานบญัชี   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63)   ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
อยูใ่นระดบัมากเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีบริการตรวจสอบบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.21) มีบริการปรึกษา
ปัญหาบญัชีและภาษี (ค่าเฉล่ีย 4.07) มีบริการจดัทาํบญัชีและภาษี (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีบริการวางระบบ
บญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.90)  เป็นสํานกังานบญัชีคุณภาพ ไดรั้บการรับรองจากกรมสรรพากร (ค่าเฉล่ีย 3.80)  
มีบริการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.64) มีบริการจดัทาํและยื่นแบบนาํส่งงบการเงิน(สบช.3) 
ต่อกระทรวงพาณิชย ์และนาํส่งงบการเงินต่อกรมสรรพกร (ค่าเฉล่ีย 3.55) มีบริการเป็นตวัแทนเขา้พบ
สรรพกรเม่ือมีหมายเรียก (ค่าเฉล่ีย 3.52)  

สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลางไดแ้ก่ มีบริการจดัทาํและยื่น
แบบภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายประจาํปีภงด.1ก ( แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย สําหรับเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40(1),(2) ประเภทเงินเดือน โดยสรุปรายช่ือและจาํนวนเงินท่ีไดมี้การจ่ายไปทั้งปี 
โดยไม่สนใจวา่จะมีช่ือแสดงอยูใ่นการยื่นแบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม) (ค่าเฉล่ีย 3.41) มี
บริการจดัทาํบญัชีสําหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม BOI   ( สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนซ่ึงมีหน้าท่ีส่งเสริมผูล้งทุน) (ค่าเฉล่ีย 3.47) ได้รับการยอมรับด้านการจดัทาํบญัชีจากสถาน
ประกอบการทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.40) มีบริการจดัทาํบญัชี และ งบการเงินเป็นภาษาองักฤษ  (ค่าเฉล่ีย 
3.35)มีบริการจดัทาํและยื่นแบบประจาํปี ภงด.51  (แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี)  และ  
ภงด.50 (แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจาํปี) (ค่าเฉล่ีย 3.35)มีบริการส่งหนงัสือนดัเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อรับรองงบการเงิน และ ลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์(ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์วา่ดว้ยหุ้นส่วนบริษทั ประกาศโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ) (ค่าเฉล่ีย 3.33) มีบริการ
จดัทาํบญัชีเงินเดือน และนาํส่งประกนัสังคม (ค่าเฉล่ีย 3.28) 

ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาครต่อการ
เลือกสํานกังานบญัชี   โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62)   ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่
ในระดับมาก เรียงลําดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ค่าธรรมเนียมประเมินจากปริมาณเอกสารทางบัญชี 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) สามารถแบ่งชาํระเป็นงวด ๆ ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.69) สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายคร้ัง
ท่ีเข้ามาให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.61) ค่าธรรมเนียมประเมินจากเงินทุนจดทะเบียน  (ค่าเฉล่ีย 3.56) มี
รูปแบบการชาํระค่าธรรมเนียมใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 3.51)  
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สําหรับปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดับปานกลางได้แก่อตัราค่าธรรมเนียม
กาํหนดจากปริมาณงานท่ีลูกคา้จะใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.46) ค่าธรรมเนียมลกัษณะเหมาจ่าย (ค่าเฉล่ีย 
3.37) ค่าธรรมเนียมประเมินจากประเภทธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.27) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการในจงัหวดั 

สมุทรสาครต่อการเลือกสาํนกังานบญัชี   โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31)   ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.81)   

สําหรับปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดับปานกลาง ได้แก่ มีสถานท่ีจอดรถ
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.24)สาํนกังานบญัชีท่ีมีสถานทาํการตั้งอยูใ่กลบ้ริษทัท่าน (ค่าเฉล่ีย 3.19)สถานท่ีตั้ง
ของสาํนกังานบญัชีตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจหรือใจกลางเมือง (ค่าเฉล่ีย 3.19) 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการในจงัหวดั
สมุทรสาครต่อการเลือกสาํนกังานบญัชี   โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45)   ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่มีส่วนลดให้เม่ือใช้บริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง (ค่าเฉล่ีย 
3.80) มีส่วนลดพิเศษกรณีลูกคา้ขอใชบ้ริการหลายบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.80)  

สําหรับปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง ได้แก่  ให้บริการปรึกษา
เพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่า (ค่าเฉล่ีย 3.39) การจดัอบรมสัมมนาให้ความรู้กบัลูกคา้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.23) มีเวบ็ไซด์เป็นของสํานกับญัชี ให้ขอ้มูลความรู้และกฎหมายทางบญัชี และตอบคาํถาม
ปัญหาทางบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.10) มีการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือเพื่อให้ธุรกิจทัว่ไปรู้จกัอย่างสมํ่าเสมอ 
(ค่าเฉล่ีย 3.05) 

ปัจ จัยด้ าน คุณภาพของพ นักงานส านักงานบัญ ชี  ท่ี มี ผลต่อก ารตัดสิ น ใจของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาครต่อการเลือกสํานกังานบญัชี   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.72)   ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานสามารถอธิบายงานหรือช้ีแจง
รายละเอียดเพื่อเสนอบริการไดช้ดัเจนตรงประเด็น (ค่าเฉล่ีย 3.93) พนกังานจดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ไม่มีปัญหากับสรรพากร (ค่าเฉล่ีย 3.92) พนักงานมีความน่าเช่ือถือไวว้างใจได้ (ค่าเฉล่ีย 3.81) 
พนักงานมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 3.88) พนักงานมีคุณภาพด้านการ
บริการ ตลอดจนสามารถใหค้าํแนะนาํแก่ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.74)  

สําหรับปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง ได้แก่  มีจาํนวนพนักงาน
เพียงพอต่อการเรียกใชบ้ริการในกรณีตอ้งการความช่วยเหลือเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 3.27) 
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ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของส านักงานบัญชี  มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาครต่อการเลือกสํานกังานบญัชี   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.55)   ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ใช้อุปกรณ์สํานกังานท่ีทนัสมยั และมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีการจดัสถานท่ีสวยงาม มีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.81)  

สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่   สถานท่ีมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.36) รุปแบบอาคารมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.25) สถานท่ี
ภายในสาํนกังานบญัชีมีความโอ่โถงกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการของส านักงานบัญชี  มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาครต่อการเลือกสํานกังานบญัชี   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.81)   ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่การส่งงานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) สามารถสร้างความมัน่ใจแก่ลูกคา้ด้านการเก็บรักษาความลบัทางธุรกิจ และ รักษา
เอกสารทางบญัชีของลูกคา้เป็นอย่างดี เม่ือลูกคา้ร้องขอสามารถจดัส่งให้ลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.04) มี
ระบบงานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  (ค่าเฉล่ีย 3.99) การติดต่อส่ือสารสามารถ
ติดต่อไดส้ะดวก รวดเร็ว (ค่าเฉล่ย 3.99) เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.89) ให้คาํแนะนาํ
ระบบบญัชี ผงัทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบ้ืองตน้ท่ีจาํเป็นในการบนัทึกบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.62) มี
ความเขา้ใจระบบของธุรกิจท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.58) ส่งมอบเอกสารสําคญัทางภาษีให้ลูกคา้เก็บ
ไวท่ี้ สถานประกอบการของลูกค้า อาทิ แบบและใบเสร็จ ภงด.1,ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, ภงด.50, 
ภงด.51 เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.59)  

สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่   ให้คาํแนะนาํวิธีทาง
บญัชีเพื่อผลดา้นภาษีอากรท่ีดีและถูกตอ้ง มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาดา้นภาษีอากร (ค่าเฉล่ีย 
3.40)  ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีท่ีได้รับความนิยม Program Express ในการจัดทําบัญชี  
(ค่าเฉล่ีย 3.31) มีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก  Program  Express โดยการ Remote เขา้ไปวิเคราะห์
ปัญหา และแนะนาํวธีิการแกไ้ข (ค่าเฉล่ีย 3.31) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการใน
จงัหวดัสมุทรสาครต่อการเลือกสํานักงานบญัชีให้ระดบัท่ีมีผลมาก คือ ด้านกระบวนการให้บริการ
ของสํานกังานบญัชี   (ค่าเฉล่ีย 3.74) ดา้นคุณภาพของพนกังานสํานักงานบญัชี  (ค่าเฉล่ีย 3.72)  ดา้น
ผลิตภณัฑ์  (ค่าเฉล่ีย 3.63)   ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 3.55) ดา้นลกัษณะทางกายภาพของสํานักงานบญัชี  
(ค่าเฉล่ีย 3.51)  ส่วนปัจจยัท่ีให้ระดบัท่ีมีผลปานกลางไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.45) 
และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.31) 
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 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาครต่อการเลือกส านักงานบัญชี จ าแนกตามระยะเวลาด าเนินธุรกจิ และ จ าแนกตามส านักงาน
บัญชีทีใ่ช้บริการแบ่งเป็นนอกกรุงเทพมหานคร กบั ในกรุงเทพมหานคร  
 4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาครต่อการเลอืกส านักงานบัญชี จ าแนกตามระยะเวลาด าเนินธุรกจิ 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีระยะเวลาดาํเนิน
ธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.63) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจใน
ระดบัมากคือมีบริการตรวจสอบบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.22) มีบริการปรึกษาปัญหาบญัชีและภาษี (ค่าเฉล่ีย 
4.07) มีบริการจัดทําบัญชีและภาษี  (ค่าเฉล่ีย 3.95) มีบริการจัดทําบัญชี และ งบการเงินเป็น
ภาษาองักฤษ (ค่าเฉล่ีย 3.95) มีบริการวางระบบบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.93)  เป็นสํานักงานบญัชีคุณภาพ 
ไดรั้บการรับรองจากกรมสรรพากร (ค่าเฉล่ีย 3.79) มีบริการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.63) มี
บริการเป็นตวัแทนเขา้พบสรรพกรเม่ือมีหมายเรียก (ค่าเฉล่ีย 3.56) มีบริการจดัทาํและยืน่แบบนาํส่งงบ
การเงิน(สบช.3) ต่อกระทรวงพาณิชย ์และนาํส่งงบการเงินต่อกรมสรรพกร(ค่าเฉล่ีย 3.53) สําหรับ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัปานกลางไดแ้ก่  มีบริการจดัทาํบญัชีสําหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม BOI   
( สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงมีหน้าท่ีส่งเสริมผูล้งทุน) (ค่าเฉล่ีย 3.42)  มีบริการ
จดัทาํและยื่นแบบภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายประจาํปีภงด.1ก     ( แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 
สําหรับเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1),(2) ประเภทเงินเดือน โดยสรุปรายช่ือและจาํนวนเงินท่ีได้
มีการจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจวา่จะมีช่ือแสดงอยูใ่นการยื่นแบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม) 
(ค่าเฉล่ีย 3.41) ไดรั้บการยอมรับดา้นการจดัทาํบญัชีจากสถานประกอบการทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.40) มี
บริการจดัทาํและยื่นแบบประจาํปี ภงด.51  (แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี)  และ ภงด.
50 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจาํปี) (ค่าเฉล่ีย 3.35) มีบริการส่งหนังสือนัดเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อรับรองงบการเงิน และ ลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์(ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั ประกาศโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ) (ค่าเฉล่ีย 3.33) และมี
บริการจดัทาํบญัชีเงินเดือน และนาํส่งประกนัสังคม  (ค่าเฉล่ีย 3.27) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 5-10 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.64) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ มีบริการตรวจสอบบญัชี (ค่าเฉล่ีย 
4.20) มีบริการปรึกษาปัญหาบญัชีและภาษี (ค่าเฉล่ีย 4.07) มีบริการจดัทาํบญัชีและภาษี (ค่าเฉล่ีย 3.97) 
มีบริการวางระบบบัญชี  (ค่าเฉ ล่ีย 3.90)  เป็นสํานักงานบัญชีคุณภาพ ได้รับการรับรองจาก
กรมสรรพากร (ค่าเฉล่ีย 3.82) มีบริการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.68) มีบริการจดัทาํและยื่น
แบบนาํส่งงบการเงิน(สบช.3) ต่อกระทรวงพาณิชย ์และนาํส่งงบการเงินต่อกรมสรรพกร (ค่าเฉล่ีย 
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3.54)มีบริการจดัทาํบญัชีสําหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม BOI ( สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนซ่ึงมีหน้าท่ีส่งเสริมผูล้งทุน) (ค่าเฉล่ีย 3.52) มีบริการเป็นตวัแทนเข้าพบสรรพกรเม่ือมี
หมายเรียก (ค่าเฉล่ีย 3.51)  สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัปานกลางไดแ้ก่  ไดรั้บการยอมรับดา้น
การจดัทาํบญัชีจากสถานประกอบการทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.42)  มีบริการจดัทาํและยื่นแบบภาษีหัก ณ ท่ี
จ่ายประจาํปีภงด.1ก ( แบบยื่นรายการภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย สําหรับเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 
40(1),(2) ประเภทเงินเดือน โดยสรุปรายช่ือและจาํนวนเงินท่ีไดมี้การจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจวา่จะมี
ช่ือแสดงอยู่ในการยื่นแบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม) (ค่าเฉล่ีย 3.40) มีบริการจดัทาํบญัชี 
และ งบการเงินเป็นภาษาองักฤษ (ค่าเฉล่ีย 3.40) มีบริการจดัทาํและยื่นแบบประจาํปี ภงด.51  (แบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงปี)  และ  ภงด.50 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประจาํปี) (ค่าเฉล่ีย 3.33)มีบริการส่งหนงัสือนดัเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อรับรองงบการเงิน และ 
ลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั ประกาศ
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ) (ค่ าเฉ ล่ีย 3.32) และมีบริการจัดทําบัญชีเงินเดือน และนําส่ง
ประกนัสังคม  (ค่าเฉล่ีย 3.28) 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.63) ในปัจจยัย่อยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือมีบริการตรวจสอบบญัชี (ค่าเฉล่ีย 
4.20) มีบริการปรึกษาปัญหาบญัชีและภาษี  (ค่าเฉล่ีย  4.06) มีบริการจดัทาํบญัชีและภาษี (ค่าเฉล่ีย 
3.96) มีบริการวางระบบบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.88)  เป็นสํานักงานบัญชีคุณภาพ ได้รับการรับรองจาก
กรมสรรพากร (ค่าเฉล่ีย 3.81)  มีบริการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.63) มีบริการจดัทาํและยื่น
แบบนาํส่งงบการเงิน(สบช.3) ต่อกระทรวงพาณิชย ์และนาํส่งงบการเงินต่อกรมสรรพกร (ค่าเฉล่ีย 
3.58) สําหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดับท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดับปานกลางได้แก่ มีบริการเป็น
ตวัแทนเขา้พบสรรพกรเม่ือมีหมายเรียก (ค่าเฉล่ีย 3.48) มีบริการจดัทาํบญัชีสําหรับกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริม BOI   ( สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงมีหน้าท่ีส่งเสริมผูล้งทุน) (ค่าเฉล่ีย 
3.46) มีบริการจดัทาํและยื่นแบบภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายประจาํปีภงด.1ก ( แบบยื่นรายการภาษีเงินไดห้ัก ณ 
ท่ีจ่าย สําหรับเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1),(2) ประเภทเงินเดือน โดยสรุปรายช่ือและจาํนวนเงิน
ท่ีไดมี้การจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจวา่จะมีช่ือแสดงอยูใ่นการยื่นแบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็
ตาม) (ค่าเฉล่ีย 3.43)มีบริการจดัทาํบญัชี และ งบการเงินเป็นภาษาองักฤษ  (ค่าเฉล่ีย 3.38) ไดรั้บการ
ยอมรับด้านการจดัทาํบญัชีจากสถานประกอบการทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.38) มีบริการจดัทาํและยื่นแบบ
ประจาํปี ภงด.51  (แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี)  และ  ภงด.50 (แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจาํปี) (ค่าเฉล่ีย 3.36) มีบริการส่งหนงัสือนดัเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อ
รับรองงบการเงิน และ ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ย
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หุน้ส่วนบริษทั ประกาศโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ) (ค่าเฉล่ีย 3.34)มีบริการจดัทาํบญัชีเงินเดือน และ
นาํส่งประกนัสังคม  (ค่าเฉล่ีย 3.30)  
 ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 
ไม่เกิน 5 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.55) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั
มากคือค่าธรรมเนียมประเมินจากปริมาณเอกสารทางบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.99) สามารถแบ่งชาํระเป็น     
งวด ๆ ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.70) สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายคร้ังท่ีเขา้มาใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.61) 
ค่าธรรมเนียมประเมินจากเงินทุนจดทะเบียน (ค่าเฉล่ีย 3.57) มีรูปแบบการชาํระค่าธรรมเนียมให้เลือก 
(ค่าเฉล่ีย 3.51) สาํหรับปัจจยัยอ่ยท่ีใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลางไดแ้ก่ อตัรา
ค่าธรรมเนียมกาํหนดจากปริมาณงานท่ีลูกคา้จะใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.42) ค่าธรรมเนียมลกัษณะเหมา
จ่าย (ค่าเฉล่ีย 3.35) ค่าธรรมเนียมประเมินจากประเภทธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.27)  
 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ5-10 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.56) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ ค่าธรรมเนียมประเมินจากปริมาณ
เอกสารทางบัญชี  (ค่าเฉล่ีย 4.00)สามารถแบ่งชําระเป็นงวด ๆ ได้ (ค่าเฉล่ีย 3.70)สามารถจ่าย
ค่าธรรมเนียมเป็นรายคร้ังท่ีเขา้มาให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.64) มีรูปแบบการชาํระค่าธรรมเนียมให้เลือก 
(ค่าเฉล่ีย 3.56) สําหรับปัจจัยย่อยท่ีให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลางได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมประเมินจากเงินทุนจดทะเบียน (ค่าเฉล่ีย 3.51)อตัราค่าธรรมเนียมกาํหนดจากปริมาณ
งานท่ีลูกคา้จะใชบ้ริการ  (ค่าเฉล่ีย 3.50) สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั
ปานกลางไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมลกัษณะเหมาจ่าย (ค่าเฉล่ีย 3.30) และค่าธรรมเนียมประเมินจากประเภท
ธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.26) 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย  3.55) ในปัจจยัย่อยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ ค่าธรรมเนียมประเมินจาก
ปริมาณเอกสารทางบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.00) สามารถแบ่งชาํระเป็นงวดๆ ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.68) สามารถจ่าย
ค่าธรรมเนียมเป็นรายคร้ังท่ีเข้ามาให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.59) ค่าธรรมเนียมประเมินจากเงินทุนจด
ทะเบียน (ค่าเฉล่ีย 3.57)สาํหรับปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลางไดแ้ก่ มี
รูปแบบการชาํระค่าธรรมเนียมให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 3.46) อตัราค่าธรรมเนียมกาํหนดจากปริมาณงานท่ี
ลูกคา้จะใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.46) ค่าธรรมเนียมลกัษณะเหมาจ่าย (ค่าเฉล่ีย 3.34) และค่าธรรมเนียม
ประเมินจากประเภทธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.28) 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ี
ระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.31) ในปัจจยัยอ่ย
มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ มีการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.80)  
สาํหรับปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลางไดแ้ก่ สาํนกังานบญัชีท่ีมีสถาน
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ทาํการตั้งอยูใ่กลบ้ริษทัท่าน  (ค่าเฉล่ีย 3.24) สถานท่ีตั้งของสํานกังานบญัชีตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจหรือใจ
กลางเมือง (ค่าเฉล่ีย 3.16) มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.24)  
 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 5-10 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย  3.30) ในปัจจยัย่อยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ มีการให้บริการถึงสถานท่ี
ประกอบการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.79) สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั
ปานกลางไดแ้ก่มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.24) สถานท่ีตั้งของสํานกังานบญัชีตั้งอยูใ่นยา่น
ธุรกิจหรือใจกลางเมือง (ค่าเฉล่ีย 3.19) สํานกังานบญัชีท่ีมีสถานทาํการตั้งอยูใ่กลบ้ริษทัท่าน (ค่าเฉล่ีย 
3.18)  
 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.31) ในปัจจยัย่อยมีผลต่อการตดัสินใจในระดับมากคือ มีการให้บริการถึง
สถานท่ีประกอบการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.83) สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
ระดบัปานกลางไดแ้ก่ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.24) สถานท่ีตั้งของสาํนกังานบญัชีตั้งอยูใ่น
ย่านธุรกิจหรือใจกลางเมือง (ค่าเฉล่ีย 3.21) สํานักงานบญัชีท่ีมีสถานทาํการตั้งอยู่ใกล้บริษทัท่าน 
(ค่าเฉล่ีย 3.15)  
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตัดสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ี
ระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.43) ในปัจจยัยอ่ย
มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ มีส่วนลดให้เม่ือใชบ้ริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
มีส่วนลดพิเศษกรณีลูกคา้ขอใชบ้ริการหลายบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.75) สาํหรับปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลางได้แก่  ให้บริการปรึกษาเพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่า (ค่าเฉล่ีย 3.39) 
การจดัอบรมสัมมนาให้ความรู้กบัลูกคา้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ค่าเฉล่ีย 3.22) มีเวบ็ไซด์เป็นของสํานัก
บญัชี ให้ขอ้มูลความรู้และกฎหมายทางบญัชี และตอบคาํถามปัญหาทางบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.10) และมี
การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือเพื่อใหธุ้รกิจทัว่ไปรู้จกัอยา่งสมํ่าเสมอ  (ค่าเฉล่ีย 3.02) 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 5-10 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย  3.46) ในปัจจยัย่อยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ มีส่วนลดให้เม่ือใช้บริการ
ต่อเน่ืองไประยะหน่ึง (ค่าเฉล่ีย 3.82) สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปาน
กลางไดแ้ก่ ให้บริการปรึกษาเพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่า (ค่าเฉล่ีย 3.38) การจดัอบรมสัมมนาให้ความรู้
กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ค่าเฉล่ีย 3.24) มีเว็บไซด์เป็นของสํานักบัญชี ให้ข้อมูลความรู้และ
กฎหมายทางบญัชี และตอบคาํถามปัญหาทางบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.10) มีการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือเพื่อให้
ธุรกิจทัว่ไปรู้จกัอย่างสมํ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.06) มีส่วนลดพิเศษกรณีลูกคา้ขอใช้บริการหลายบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.06) 
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 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ  10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.47) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือมีส่วนลดใหเ้ม่ือใชบ้ริการ
ต่อเน่ืองไประยะหน่ึง (ค่าเฉล่ีย 3.82)  มีส่วนลดพิเศษกรณีลูกคา้ขอใช้บริการหลายบริการ (ค่าเฉล่ีย 
3.82)  สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ให้บริการปรึกษา
เพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่า (ค่าเฉล่ีย 3.39) การจดัอบรมสัมมนาให้ความรู้กบัลูกคา้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.24) มีเวบ็ไซด์เป็นของสํานกับญัชี ให้ขอ้มูลความรู้และกฎหมายทางบญัชี และตอบคาํถาม
ปัญหาทางบัญชี  (ค่าเฉล่ีย 3.11) และมีการประชาสัมพันธ์ทางส่ือเพื่อให้ธุรกิจทั่วไปรู้จักอย่าง
สมํ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.07) 
 ปัจจัยด้านคุณภาพของพนักงานส านักงานบัญชี  มีผลต่อการตัดสินใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.76) ใน
ปัจจยัย่อยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือสามารถอธิบายงานหรือช้ีแจงรายละเอียดเพื่อเสนอ
บริการได้ชัดเจนตรงประเด็น (ค่าเฉล่ีย 3.94) พนักงานจดัทาํบญัชีได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหากับ
สรรพากร (ค่าเฉล่ีย 3.92) พนักงานมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 3.87) 
พนักงานมีความน่าเช่ือถือไวว้างใจได้ (ค่าเฉล่ีย 3.82) พนักงานมีคุณภาพด้านการบริการ ตลอดจน
สามารถให้คาํแนะนาํแก่ลูกคา้  (ค่าเฉล่ีย 3.76)  สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
ระดับปานกลางได้แก่  มีจาํนวนพนักงานเพียงพอต่อการเรียกใช้บริการในกรณีต้องการความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน  (ค่าเฉล่ีย 3.25) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 5-10 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.76) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือพนกังานจดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ไม่มีปัญหากบัสรรพากร (ค่าเฉล่ีย 3.95)  สามารถอธิบายงานหรือช้ีแจงรายละเอียดเพื่อเสนอบริการได้
ชดัเจนตรงประเด็น (ค่าเฉล่ีย 3.93) พนักงานมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 
3.85)พนักงานมีความน่าเช่ือถือไวว้างใจได้ (ค่าเฉล่ีย 3.80) พนักงานมีคุณภาพด้านการบริการ 
ตลอดจนสามารถให้คาํแนะนาํแก่ลูกคา้  (ค่าเฉล่ีย 3.72) สําหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในระดบัปานกลางไดแ้ก่  มีจาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการเรียกใช้บริการในกรณีตอ้งการ
ความช่วยเหลือเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 3.28) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 5-10 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.75) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ พนกังานจดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ไม่มีปัญหากบัสรรพากร  (ค่าเฉล่ีย 3.91)  สามารถอธิบายงานหรือช้ีแจงรายละเอียดเพื่อเสนอบริการ
ไดช้ดัเจนตรงประเด็น (ค่าเฉล่ีย 3.91)พนกังานมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นเป็นอยา่งดี  (ค่าเฉล่ีย 
3.89)พนักงานมีความน่าเช่ือถือไวว้างใจได้  (ค่าเฉล่ีย 3.79) พนักงานมีคุณภาพด้านการบริการ 
ตลอดจนสามารถให้คาํแนะนาํแก่ลูกคา้  (ค่าเฉล่ีย 3.74)  สําหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัท่ีมีผลต่อการ
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ตดัสินใจในระดบัปานกลางได้แก่ มีจาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการเรียกใช้บริการในกรณีตอ้งการ
ความช่วยเหลือเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 3.27) 
 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของส านักงานบัญชี   มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.54) ใน
ปัจจยัย่อยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ ใช้อุปกรณ์สํานกังานท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 
(ค่าเฉล่ีย  3.97) มีการจดัสถานท่ีสวยงาม มีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย  3.79) สําหรับปัจจยัย่อยท่ีให้
ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลางไดแ้ก่ สถานท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย  
3.39) รูปแบบอาคารมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง (ค่าเฉล่ีย  3.22)  และสถานท่ีภายในสํานกังานบญัชีมี
ความโอ่โถงกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย  3.16)  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 5-10 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.56) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ ใชอุ้ปกรณ์สํานกังานท่ีทนัสมยั และ
มีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.97) มีการจดัสถานท่ีสวยงาม มีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.85) สําหรับ
ปัจจยัย่อยท่ีให้ระดับท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลางได้แก่ สถานท่ีมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.35) รูปแบบอาคารมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง  (ค่าเฉล่ีย 3.27) สถานท่ีภายใน
สาํนกังานบญัชีมีความโอ่โถงกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.55) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ ใชอุ้ปกรณ์สํานกังานท่ีทนัสมยั และ
มีประสิทธิภาพ  (ค่าเฉล่ีย 3.95)เป็นสํานักงานบัญชีคุณภาพ ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร  
(ค่าเฉล่ีย 3.81)มีการจดัสถานท่ีสวยงาม มีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.79) สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลางไดแ้ก่ รูปแบบอาคารมีเอกลกัษณ์ เป็นของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 
3.26)  และสถานท่ีภายในสาํนกังานบญัชีมีความโอ่โถงกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการของส านักงานบัญชี  มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.74) ใน
ปัจจยัย่อยมีผลต่อการตดัสินใจในระดับมากคือการส่งงานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด (ค่าเฉล่ีย 4.05) 
สามารถสร้างความมัน่ใจแก่ลูกคา้ดา้นการเก็บรักษาความลบัทางธุรกิจ และ รักษาเอกสารทางบญัชี
ของลูกคา้เป็นอยา่งดี เม่ือลูกคา้ร้องขอสามารถจดัส่งให้ลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.04) มีระบบงานท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.99)  การติดต่อส่ือสารสามารถติดต่อไดส้ะดวก รวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 3.99) ให้คาํแนะนาํวิธีทางบญัชีเพื่อผลดา้นภาษีอากรท่ีดีและถูกตอ้ง มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาด้านภาษีอากร (ค่าเฉล่ีย 3.98) ส่งมอบเอกสารสําคญัทางภาษีให้ลูกค้าเก็บไวท่ี้ สถาน
ประกอบการของลูกคา้ อาทิ แบบและใบเสร็จ ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภพ.30,ภงด.50,ภงด.51 เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) เข้าใจความต้องการของลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 3.88) มีความเข้าใจระบบของธุรกิจท่ี
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หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.56) สําหรับปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดับปานกลางได้แก่ ใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชีท่ีไดรั้บความนิยม Program Express ในการจดัทาํบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.30)  มี
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก  Program  Express โดยการ Remote เขา้ไปวิเคราะห์ปัญหา และแนะนาํ
วธีิการแกไ้ข (ค่าเฉล่ีย 3.30) 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 5-10 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.76) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือสามารถสร้างความมัน่ใจแก่ลูกคา้
ดา้นการเก็บรักษาความลบัทางธุรกิจ และ รักษาเอกสารทางบญัชีของลูกคา้เป็นอย่างดี เม่ือลูกคา้ร้อง
ขอสามารถจดัส่งให้ลูกคา้ได้ (ค่าเฉล่ีย 4.06) ให้คาํแนะนาํวิธีทางบญัชีเพื่อผลดา้นภาษีอากรท่ีดีและ
ถูกต้อง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านภาษีอากร (ค่าเฉล่ีย 4.02) มีระบบงานท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.99) การติดต่อส่ือสารสามารถติดต่อไดส้ะดวก รวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 3.99)  เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.90) ส่งมอบเอกสารสําคญัทางภาษีให้ลูกคา้
เก็บไวท่ี้ สถานประกอบการของลูกคา้ อาทิ แบบและใบเสร็จ ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภพ.30,ภงด.50,
ภงด.51 เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.64) มีความเขา้ใจระบบของธุรกิจท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.56)  สําหรับ
ปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลางไดแ้ก่ และการส่งงานตรงตามเวลาท่ี
กาํหนด (ค่าเฉล่ีย 3.06) ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชีท่ีไดรั้บความนิยม Program Express ในการ
จดัทาํบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.30)  มีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก  Program  Express โดยการ Remote เขา้ไป
วเิคราะห์ปัญหา และแนะนาํวธีิการแกไ้ข (ค่าเฉล่ีย 3.30) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.74) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ การส่งงานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) สามารถสร้างความมัน่ใจแก่ลูกคา้ด้านการเก็บรักษาความลบัทางธุรกิจ และ รักษา
เอกสารทางบญัชีของลูกคา้เป็นอย่างดี เม่ือลูกคา้ร้องขอสามารถจดัส่งให้ลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.03)ให้
คาํแนะนาํวิธีทางบญัชีเพื่อผลดา้นภาษีอากรท่ีดีและถูกตอ้ง มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาดา้น
ภาษีอากร (ค่าเฉล่ีย 3.99)  การติดต่อส่ือสารสามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.99) มี
ระบบงานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.98) เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.89) มีความเขา้ใจระบบของธุรกิจท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.59) ส่งมอบเอกสารสําคญัทาง
ภาษีให้ลูกคา้เก็บไวท่ี้ สถานประกอบการของลูกคา้ อาทิ แบบและใบเสร็จ ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภพ.
30,ภงด.50,ภงด.51 เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.56)  สําหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
ระดับปานกลางได้แก่ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชีท่ีได้รับความนิยม Program Express ในการ
จดัทาํบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.31)  มีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก  Program  Express โดยการ Remote เขา้ไป
วเิคราะห์ปัญหา และแนะนาํวธีิการแกไ้ข (ค่าเฉล่ีย 3.31) 
 



 

 71 

ตารางท่ี 5.1 แสดงสรุปค่าเฉล่ียปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดลาํดบัแรก จาํแนกตามระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ  

ปัจจยัทีม่ผีล 
ระยะเวลา
ด าเนินธุรกจิ 

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ไม่เกิน 5 ปี มีบริการตรวจสอบบญัชี  4.22 มาก 
5-10 ปี มีบริการตรวจสอบบญัชี  4.20 มาก 

10 ปีข้ึนไป มีบริการตรวจสอบบญัชี  4.20 มาก 

ดา้นราคา 

ไม่เกิน 5 ปี ค่าธรรมเนียมประเมินจากปริมาณเอกสารทาง
บญัชี  

3.99 มาก 

5-10 ปี ค่าธรรมเนียมประเมินจากปริมาณเอกสารทาง
บญัชี  

4.00 มาก 

10 ปีข้ึนไป ค่าธรรมเนียมประเมินจากปริมาณเอกสารทาง
บญัชี  

4.00 มาก 

ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

ไม่เกิน 5 ปี มีการใหบ้ริการถึงสถานท่ีประกอบการของ
ลูกคา้  

3.80 มาก 

5-10 ปี มีการใหบ้ริการถึงสถานท่ีประกอบการของ
ลูกคา้  

3.79 มาก 

10 ปีข้ึนไป มีการใหบ้ริการถึงสถานท่ีประกอบการของ
ลูกคา้  

3.83 มาก 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ไม่เกิน 5 ปี มีส่วนลดใหเ้ม่ือใชบ้ริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง  3.75 มาก 
5-10 ปี มีส่วนลดใหเ้ม่ือใชบ้ริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง  3.82 มาก 

10 ปีข้ึนไป มีส่วนลดใหเ้ม่ือใชบ้ริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง  3.82 มาก 

พนกังาน
สาํนกังานบญัชี
ดา้นคุณภาพของ 

ไม่เกิน 5 ปี สามารถอธิบายงานหรือช้ีแจงรายละเอียดเพ่ือ
เสนอบริการไดช้ดัเจนตรงประเดน็  

3.94 มาก 

5-10 ปี พนกังานจดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่มีปัญหา
กบัสรรพากร    

3.95 มาก 

10 ปีข้ึนไป พนกังานจดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่มีปัญหา
กบัสรรพากร  

3.91 มาก 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงสรุปค่าเฉล่ียปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดลาํดบัแรก จาํแนกตามระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ (ต่อ) 

ปัจจยัทีม่ผีล 
ระยะเวลา
ด าเนินธุรกจิ 

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพของ

สาํนกังานบญัชี 

ไม่เกิน 5 ปี ใชอุ้ปกรณ์สาํนกังานท่ีทนัสมยั และมี
ประสิทธิภาพ  

3.97 มาก 

5-10 ปี ใชอุ้ปกรณ์สาํนกังานท่ีทนัสมยั และมี
ประสิทธิภาพ  

3.97 มาก 

10 ปีข้ึนไป ใชอุ้ปกรณ์สาํนกังานท่ีทนัสมยั และมี
ประสิทธิภาพ  

3.95 มาก 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการของ
สาํนกังานบญัชี 

ไม่เกิน 5 ปี การส่งงานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด  4.05 มาก 
5-10 ปี สามารถสร้างความมัน่ใจแก่ลูกคา้ดา้นการเก็บ

รักษาความลบัทางธุรกิจ และ รักษาเอกสารทาง
บญัชีของลูกคา้เป็นอยา่งดี เม่ือลูกคา้ร้องขอ
สามารถจดัส่งใหลู้กคา้ได ้ 

4.06 มาก 

10 ปีข้ึนไป การส่งงานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด  4.05 มาก 
 

 จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี มีดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์  ไดแ้ก่ มีบริการตรวจสอบบญัชี (ค่าเฉล่ีย 
4.22) ดา้นราคา ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมประเมินจากปริมาณเอกสารทางบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.99) ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย ได้แก่ มีการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการของลูกค้า  (ค่าเฉล่ีย 3.80) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีส่วนลดให้เม่ือใชบ้ริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง (ค่าเฉล่ีย 3.75) ดา้นคุณภาพ
ของพนักงานสํานักงานบญัชี ได้แก่ สามารถอธิบายงานหรือช้ีแจงรายละเอียดเพื่อเสนอบริการได้
ชดัเจนตรงประเด็น (ค่าเฉล่ีย 3.94) ด้านลกัษณะทางกายภาพของสํานักงานบญัชี ได้แก่ ใช้อุปกรณ์
สํานักงานท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย  3.97) ดา้นกระบวนการให้บริการของสํานกังาน
บญัชี ไดแ้ก่ การส่งงานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด (ค่าเฉล่ีย 4.05) 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 
5-10 ปี มีดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์  ได้แก่ มีบริการตรวจสอบบัญชี  (ค่าเฉล่ีย 4.20) ด้านราคา ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมประเมินจากปริมาณเอกสารทางบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.00) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ 
มีการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.79) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มี
ส่วนลดให้เม่ือใช้บริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง (ค่าเฉล่ีย 3.82) ดา้นคุณภาพของพนักงานสํานักงาน
บญัชี ไดแ้ก่ พนกังานจดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่มีปัญหากบัสรรพากร (ค่าเฉล่ีย 3.95) ดา้นลกัษณะ
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ทางกายภาพของสํานกังานบญัชี ไดแ้ก่ ใช้อุปกรณ์สํานกังานท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 
3.97) ดา้นกระบวนการให้บริการของสํานกังานบญัชี ไดแ้ก่ สามารถสร้างความมัน่ใจแก่ลูกคา้ดา้น
การเก็บรักษาความลบัทางธุรกิจ และ รักษาเอกสารทางบญัชีของลูกคา้เป็นอย่างดี เม่ือลูกคา้ร้องขอ
สามารถจดัส่งใหลู้กคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.06) 
  ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 
10 ปีข้ึนไป มีดงัน้ี ด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ มีบริการตรวจสอบบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.20) ด้านราคา ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมประเมินจากปริมาณเอกสารทางบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.00) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ 
มีการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.83) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มี
ส่วนลดให้เม่ือใช้บริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง (ค่าเฉล่ีย 3.82) ดา้นคุณภาพของพนักงานสํานักงาน
บญัชี ไดแ้ก่ พนกังานจดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่มีปัญหากบัสรรพากร (ค่าเฉล่ีย 3.91) ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพของสํานกังานบญัชี ไดแ้ก่ ใชอุ้ปกรณ์สํานกังานท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ  (ค่าเฉล่ีย 
3.95) ด้านกระบวนการให้บริการของสํานักงานบัญชี ได้แก่ การส่งงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) 
  
 4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาครต่อการเลือกส านักงานบัญชี  จ าแนกตามส านักงานบัญชีที่ใช้บริการแบ่งเป็นนอก
กรุงเทพมหานคร กบั ในกรุงเทพมหานคร  
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสํานักบญัชีท่ีใช้
บริการนอกกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.56) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการ
ตดัสินใจในระดับมากคือมีบริการจดัทําบัญชีและภาษี  (ค่าเฉล่ีย 4.05) มีบริการตรวจสอบบัญชี  
(ค่าเฉล่ีย 4.05) มีบริการปรึกษาปัญหาบญัชีและภาษี  (ค่าเฉล่ีย 3.99) มีบริการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ  
(ค่าเฉล่ีย 3.99) เป็นสํานักงานบญัชีคุณภาพ ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร  (ค่าเฉล่ีย 3.94) มี
บริการวางระบบบญัชี   (ค่าเฉล่ีย 3.85) มีบริการเป็นตวัแทนเขา้พบสรรพกรเม่ือมีหมายเรียก  (ค่าเฉล่ีย 
3.83) สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัปานกลางไดแ้ก่   เป็นสํานกังานบญัชีท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
สถานประกอบการทั่วไป  (ค่าเฉล่ีย 3.28) มีบริการจดัทาํบัญชี และ งบการเงินเป็นภาษาองักฤษ  
(ค่าเฉล่ีย 3.40) มีบริการจดัทาํและยืน่แบบนาํส่งงบการเงิน(สบช.3) ต่อกระทรวงพาณิชย ์และนาํส่งงบ
การเงินต่อกรมสรรพกร  (ค่าเฉล่ีย 3.15) และมีบริการจดัทาํบญัชีสําหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
BOI  (สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงมีหนา้ท่ีส่งเสริมผูล้งทุน) (ค่าเฉล่ีย 3.12)มีบริการ
จดัทาํและยืน่แบบประจาํปี ภงด.51  (แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี)  และภงด.50 (แบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจาํปี) (ค่าเฉล่ีย 3.10)มีบริการจดัทาํและยืน่แบบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย
ประจาํปีภงด.1ก ( แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย สําหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
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40(1),(2) ประเภทเงินเดือน โดยสรุปรายช่ือและจาํนวนเงินท่ีไดมี้การจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจวา่จะมี
ช่ือแสดงอยู่ในการยื่นแบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม) (ค่าเฉล่ีย 3.10) มีบริการจดัทาํบญัชี
เงินเดือน และนาํส่งประกนัสังคม   (ค่าเฉล่ีย 3.10) มีบริการส่งหนงัสือนดัเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เพื่อรับรองงบการเงิน และ ลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์(ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์วา่ดว้ย
หุน้ส่วนบริษทั ประกาศโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ) (ค่าเฉล่ีย 3.06) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสํานกับญัชีท่ีใช้บริการในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.66) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือมีบริการตรวจสอบบญัชี 
(ค่าเฉล่ีย 4.26)  มีบริการปรึกษาปัญหาบญัชีและภาษี (ค่าเฉล่ีย 4.09) มีบริการจดัทาํบญัชีและภาษี 
(ค่าเฉล่ีย 3.92) มีบริการวางระบบบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.91) เป็นสํานกังานบญัชีคุณภาพ ไดรั้บการรับรอง
จากกรมสรรพากร (ค่าเฉล่ีย 3.74) มีบริการจดัทาํและยื่นแบบนาํส่งงบการเงิน(สบช.3) ต่อกระทรวง
พาณิชย ์และนาํส่งงบการเงินต่อกรมสรรพกร (ค่าเฉล่ีย 3.70)  มีบริการจดัทาํบญัชีสําหรับกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริม BOI  ( สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงมีหน้าท่ีส่งเสริมผูล้งทุน)  
(ค่าเฉล่ีย 3.61) มีบริการจดัทาํและยื่นแบบภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายประจาํปีภงด.1ก ( แบบยืน่รายการภาษีเงิน
ไดห้กั ณ ท่ีจ่าย สําหรับเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1),(2) ประเภทเงินเดือน โดยสรุปรายช่ือและ
จาํนวนเงินท่ีไดมี้การจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจวา่จะมีช่ือแสดงอยูใ่นการยื่นแบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือน
หรือไม่ก็ตาม) (ค่าเฉล่ีย 3.53)  มีบริการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.50) สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
ในระดบัปานกลางไดแ้ก่   มีบริการจดัทาํและยืน่แบบประจาํปี ภงด.51  (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลคร่ึงปี)  และ  ภงด.50 (แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจาํปี) (ค่าเฉล่ีย 3.44) มี
บริการส่งหนงัสือนดัเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อรับรองงบการเงิน และ ลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ 
(ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์วา่ดว้ยหุ้นส่วนบริษทั ประกาศโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ) 
(ค่าเฉล่ีย 3.44) เป็นสํานกังานบญัชีท่ีไดรั้บการยอมรับจากสถานประกอบการทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.44) มี
บริการเป็นตวัแทนเข้าพบสรรพกรเม่ือมีหมายเรียก (ค่าเฉล่ีย 3.39) มีบริการจดัทาํบัญชี และ งบ
การเงินเป็นภาษาองักฤษ (ค่าเฉล่ีย 3.35) มีบริการจดัทําบัญชีเงินเดือน และนําส่งประกันสังคม  

(ค่าเฉล่ีย 3.35) 
 ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีสํานกับญัชีท่ีใชบ้ริการ
นอกกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.54) ในปัจจยัย่อยมีผลต่อการ
ตดัสินใจในระดบัมากคือสามารถแบ่งชาํระเป็นงวด ๆ ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.00) ค่าธรรมเนียมประเมินจาก
ปริมาณเอกสารทางบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.99) สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายคร้ังท่ีเข้ามาให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.94)  มีรูปแบบการชาํระค่าธรรมเนียมให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 3.71)  สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลใน
ระดบัปานกลางไดแ้ก่   อตัราค่าธรรมเนียมกาํหนดจากปริมาณงานท่ีลูกคา้จะใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.31) 
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ค่าธรรมเนียมประเมินจากประเภทธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.31) ค่าธรรมเนียมประเมินจากเงินทุนจดทะเบียน 
(ค่าเฉล่ีย 3.23) และค่าธรรมเนียมลกัษณะเหมาจ่าย (ค่าเฉล่ีย 3.10) 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีสํานกับญัชีท่ีใชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.55) ในปัจจยัย่อยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือค่าธรรมเนียมประเมิน
จากปริมาณเอกสารทางบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.00) ค่าธรรมเนียมประเมินจากเงินทุนจดทะเบียน (ค่าเฉล่ีย 
3.68)สามารถแบ่งชาํระเป็นงวด ๆ ได้ (ค่าเฉล่ีย 3.57) อตัราค่าธรรมเนียมกาํหนดจากปริมาณงานท่ี
ลูกคา้จะใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.50)  สําหรับปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัปานกลางได้แก่   สามารถจ่าย
ค่าธรรมเนียมเป็นรายคร้ังท่ีเขา้มาให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.48) ค่าธรรมเนียมลกัษณะเหมาจ่าย (ค่าเฉล่ีย 
3.43) มีรูปแบบการชาํระค่าธรรมเนียมให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 3.42) และค่าธรรมเนียมประเมินจากประเภท
ธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.35) 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ี
สาํนกับญัชีท่ีใชบ้ริการนอกกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.17) ในปัจจยั
ยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือมีการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.00)  สําหรับปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัปานกลางไดแ้ก่   สํานกังานบญัชีท่ีมีสถานทาํการตั้งอยู่ใกล้
บริษัทท่าน  (ค่าเฉล่ีย 3.00) สถานท่ีตั้ งของสํานักงานบัญชีตั้ งอยู่ในย่านธุรกิจหรือใจกลางเมือง 
(ค่าเฉล่ีย 3.00) มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 2.96)  
 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีสํานกับญัชีท่ีใชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.36) ในปัจจยัย่อยมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากคือมีการให้บริการถึง
สถานท่ีประกอบการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.74) สําหรับปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัปานกลางไดแ้ก่   มี
สถานท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.35) สํานกังานบญัชีท่ีมีสถานทาํการตั้งอยูใ่กลบ้ริษทัท่าน (ค่าเฉล่ีย 
3.26) สถานท่ีตั้งของสาํนกังานบญัชีตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจหรือใจกลางเมือง (ค่าเฉล่ีย 3.26) 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีสํานกั
บญัชีท่ีใชบ้ริการนอกกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.37) ในปัจจยั
ย่อยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือมีส่วนลดให้เม่ือใช้บริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง (ค่าเฉล่ีย 
3.94) มีส่วนลดพิเศษกรณีลูกคา้ขอใชบ้ริการหลายบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.94) สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลใน
ระดับปานกลางได้แก่   มีบริการให้ค ําปรึกษาเพิ่มเติมโดยไม่ คิดมูลค่า (ค่าเฉล่ีย 3.05) มีการ
ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือเพื่อใหธุ้รกิจทัว่ไปรู้จกัอยา่งสมํ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 2.96) มีการจดัอบรมสัมมนาให้
ความรู้กบัลูกคา้โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย (ค่าเฉล่ีย 2.96) มีเวบ็ไซดเ์ป็นของสาํนกับญัชี ใหข้อ้มูลความรู้และ
กฎหมายทางบญัชี และตอบคาํถามปัญหาทางบญัชี (ค่าเฉล่ีย 2.90) 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีสํานกับญัชีท่ีใชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.49) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือมีส่วนลดใหเ้ม่ือใช้
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บริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง (ค่าเฉล่ีย 3.75) มีส่วนลดพิเศษกรณีลูกค้าขอใช้บริการหลายบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) มีบริการให้คาํปรึกษาเพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่า (ค่าเฉล่ีย 3.51) สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
ในระดบัปานกลางได้แก่   มีการจดัอบรมสัมมนาให้ความรู้กบัลูกคา้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ค่าเฉล่ีย 
3.34) มีเวบ็ไซด์เป็นของสํานักบญัชี ให้ขอ้มูลความรู้และกฎหมายทางบญัชี และตอบคาํถามปัญหา
ทางบัญชี (ค่าเฉล่ีย 3.18) และมีการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือเพื่อให้ธุรกิจทัว่ไปรู้จกัอย่างสมํ่าเสมอ 
(ค่าเฉล่ีย 3.09)  
 ปัจจัยด้านคุณภาพของพนักงานส านักงานบัญชี  มีผลต่อการตัดสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม ท่ีสํานักบญัชีท่ีใช้บริการนอกกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย  3.64) ในปัจจยัย่อยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือพนักงานมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะดา้นเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 3.94) พนักงานสามารถอธิบายงานหรือช้ีแจงรายละเอียดเพื่อเสนอ
บริการไดช้ดัเจนตรงประเด็น (ค่าเฉล่ีย 3.94) พนกังานมีคุณภาพดา้นการบริการ ตลอดจนสามารถให้
คาํแนะนําแก่ลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 3.72) พนักงานจดัทาํบัญชีได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหากับสรรพากร 
(ค่าเฉล่ีย 3.71) สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัปานกลางไดแ้ก่   พนกังานมีจาํนวนเพียงพอต่อการ
เรียกใช้บริการ ในกรณีต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 3.27)พนักงานมีความน่าเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้(ค่าเฉล่ีย 3.27) 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีสํานกับญัชีท่ีใชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.79) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ พนกังานมีความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจได้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) พนักงานจดัทาํบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไม่มีปัญหากบัสรรพากร 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) พนักงานสามารถอธิบายงานหรือช้ีแจงรายละเอียดเพื่อเสนอบริการได้ชัดเจนตรง
ประเด็น  (ค่าเฉล่ีย 3.91) พนักงานมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
พนักงานมีคุณภาพดา้นการบริการ ตลอดจนสามารถให้คาํแนะนาํแก่ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.74) สําหรับ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัปานกลางไดแ้ก่   พนกังานมีจาํนวนเพียงพอต่อการเรียกใช้บริการ ในกรณี
ตอ้งการความช่วยเหลือเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 3.26) 
 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของส านักงานบัญชี  มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม ท่ีสํานักบญัชีท่ีใช้บริการนอกกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย  3.29) ในปัจจยัยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือใชอุ้ปกรณ์สํานกังานท่ีทนัสมยั และ
มีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย  3.85) มีการจดัสถานท่ีสวยงาม มีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย  3.72) สําหรับ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัปานกลางไดแ้ก่   รูปแบบอาคารมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง  (ค่าเฉล่ีย  3.01) 
สถานท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย  2.95) สถานท่ีภายในสํานักงานบญัชีมีความโอ่โถง
กวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย  2.90) 
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 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีสํานกับญัชีท่ีใชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.59) ในปัจจยัย่อยมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากคือ ใช้อุปกรณ์
สํานกังานท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ  (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีการจดัสถานท่ีสวยงาม มีความน่าเช่ือถือ 
(ค่าเฉล่ีย 3.83) สถานท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.51) รูปแบบอาคารมีเอกลกัษณ์เป็น
ของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.35) สถานท่ีภายในสาํนกังานบญัชีมีความโอ่โถงกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) 
 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของส านักงานบัญชี มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม ท่ีสํานักบญัชีท่ีใช้บริการนอกกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย  3.29) ในปัจจยัย่อยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือมีระบบงานท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.94)มีการส่งงานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด (ค่าเฉล่ีย 3.94)มีการสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ ดา้นการเก็บรักษาความลบัทางธุรกิจ และ รักษาเอกสารทางบญัชีของลูกคา้
เป็นอยา่งดี เม่ือลูกคา้ร้องขอสามารถจดัส่งให้ลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.90)ให้คาํแนะนาํวิธีทางบญัชีเพื่อผล
ด้านภาษีอากรท่ีดีและถูกต้อง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านภาษีอากร (ค่าเฉล่ีย 3.94) 
สามารถติดต่อส่ือสารไดส้ะดวก รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.94) สําหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัปานกลาง
ได้แก่   ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีท่ีได้รับความนิยม Program Express ในการจัดทําบัญชี 
(ค่าเฉล่ีย 3.44) มีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก Program  Express โดยการ Remote เขา้ไปวิเคราะห์
ปัญหา และแนะนาํวิธีการแกไ้ข (ค่าเฉล่ีย 3.44) มีการแบ่งเก็บเอกสารสําคญัทางภาษี อาทิ แบบและ
ใบเสร็จ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย,ภพ.30,ภงด.50,ภงด.51 เป็น2ชุด (1.ฉบับจริงให้ลูกค้า 2.สําเนาเก็บไว้
สาํนกังานบญัชี) (ค่าเฉล่ีย 3.33) ให้คาํแนะนาํระบบบญัชี ผงัทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบ้ืองตน้ท่ี
จาํเป็นในการบนัทึกบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.23) มีความเขา้ใจระบบของธุรกิจท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.06) 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีสํานกับญัชีท่ีใชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.29) ในปัจจยัย่อยมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือมีการสร้างความ
มัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ ดา้นการเก็บรักษาความลบัทางธุรกิจ และ รักษาเอกสารทางบญัชีของลูกคา้เป็นอยา่ง
ดี เม่ือลูกค้าร้องขอสามารถจดัส่งให้ลูกค้าได้ (ค่าเฉล่ีย 4.09) มีการส่งงานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 
(ค่าเฉล่ีย 4.09) มีระบบงานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ให้คาํแนะนาํ
วิธีทางบญัชีเพื่อผลด้านภาษีอากรท่ีดีและถูกตอ้ง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านภาษีอากร 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) สามารถติดต่อส่ือสารไดส้ะดวก รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีความเขา้ใจระบบของธุรกิจท่ี
หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.78)ให้คาํแนะนําระบบบญัชี ผงัทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบ้ืองตน้ท่ี
จาํเป็นในการบนัทึกบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.76) มีการแบ่งเก็บเอกสารสําคญัทางภาษี อาทิ แบบและใบเสร็จ 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย,ภพ.30,ภงด.50,ภงด.51 เป็น 2 ชุด (1.ฉบบัจริงให้ลูกค้า 2.สําเนาเก็บไวส้ํานักงาน
บญัชี) (ค่าเฉล่ีย 3.68)  สําหรับปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัปานกลางไดแ้ก่   ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
บัญชีท่ีได้รับความนิยม Program Express ในการจดัทําบัญชี  (ค่าเฉล่ีย 3.26) มีการแก้ไขปัญหาท่ี
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เกิดข้ึนจาก  Program  Express โดยการ Remote เข้าไปวิเคราะห์ปัญหา และแนะนําวิธีการแก้ไข 
(ค่าเฉล่ีย 3.26) 
 
ตารางท่ี 5.2 แสดงสรุปค่าเฉล่ียปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดลําดับแรก จาํแนกตามสํานักงานบัญชีท่ีใช้บริการแบ่งเป็นนอกกรุงเทพมหานคร กับ ใน
กรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัทีม่ผีล 
ส านักงานบญัชีทีใ่ช้

บริการ 
ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

นอก
กรุงเทพมหานคร 

มีบริการจดัทาํบญัชีและภาษี  
มีบริการตรวจสอบบญัชี   

4.05 มาก 

ในกรุงเทพมหานคร มีบริการตรวจสอบบญัชี  4.26 มาก 

ดา้นราคา 

นอก
กรุงเทพมหานคร 

สามารถแบ่งชาํระเป็นงวด ๆ ได ้ 4.00 มาก 

ในกรุงเทพมหานคร ค่าธรรมเนียมประเมินจากปริมาณเอกสาร
ทางบญัชี  

4.00 มาก 

ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

นอก
กรุงเทพมหานคร 

มีการใหบ้ริการถึงสถานท่ีประกอบการของ
ลูกคา้  

4.00 มาก 

ในกรุงเทพมหานคร มีการใหบ้ริการถึงสถานท่ีประกอบการของ
ลูกคา้  

3.74 มาก 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

นอก
กรุงเทพมหานคร 

มีส่วนลดใหเ้ม่ือใชบ้ริการต่อเน่ืองไประยะ
หน่ึง  

3.94 มาก 

ในกรุงเทพมหานคร ส่วนลดใหเ้ม่ือใชบ้ริการต่อเน่ืองไประยะ
หน่ึง  

3.75 มาก 

ดา้นคุณภาพของ
พนกังาน

สาํนกังานบญัชี 

นอก
กรุงเทพมหานคร 

พนกังานมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น
เป็นอยา่งดี   
พนกังานสามารถอธิบายงานหรือช้ีแจง
รายละเอียดเพื่อเสนอบริการไดช้ดัเจนตรง
ประเด็น  

3.94 มาก 

ในกรุงเทพมหานคร พนกังานมีความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ 
พนกังานจดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่มี
ปัญหากบัสรรพากร  

4.00 มาก 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงสรุปค่าเฉล่ียปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดลําดับแรก จาํแนกตามสํานักงานบัญชีท่ีใช้บริการแบ่งเป็นนอกกรุงเทพมหานคร กับ ใน
กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

ปัจจยัทีม่ผีล 
ส านักงานบญัชีทีใ่ช้

บริการ 
ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพของ

สาํนกังานบญัชี 

 

นอก
กรุงเทพมหานคร 

ใชอุ้ปกรณ์สาํนกังานท่ีทนัสมยั และมี
ประสิทธิภาพ  

3.85 มาก 

ในกรุงเทพมหานคร ใชอุ้ปกรณ์สาํนกังานท่ีทนัสมยั และมี
ประสิทธิภาพ  

4.00 มาก 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการของ
สาํนกังานบญัชี 

 

นอก
กรุงเทพมหานคร 

มีระบบงานท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้  

3.94 มาก 

ในกรุงเทพมหานคร มีการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ ดา้นการ
เก็บรักษาความลบัทางธุรกิจ และ รักษา
เอกสารทางบญัชีของลูกคา้เป็นอยา่งดี เม่ือ
ลูกคา้ร้องขอสามารถจดัส่งใหลู้กคา้ได ้ 

4.09 มาก 

 

 จากตารางท่ี 5.2 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
สํานักบญัชีท่ีใช้บริการนอกกรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์  ไดแ้ก่ มีบริการจดัทาํบญัชีและ
ภาษี และมีบริการตรวจสอบบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.05) ดา้นราคา ไดแ้ก่ สามารถแบ่งชาํระเป็นงวด ๆ ได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ มีการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการของลูกคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีส่วนลดให้เม่ือใช้บริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) ดา้นคุณภาพของพนกังานสาํนกังานบญัชี ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 3.94) ด้านลักษณะทางกายภาพของสํานักงานบัญชี ได้แก่ ใช้อุปกรณ์
สํานักงานท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย  3.85) ดา้นกระบวนการให้บริการของสํานกังาน
บญัชี ไดแ้ก่ มีระบบงานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.94) 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสาํนกับญัชีท่ีใชบ้ริการ
ในกรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ มีบริการตรวจสอบบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.26) ดา้นราคา 
ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมประเมินจากปริมาณเอกสารทางบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.00) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ได้แก่ มีการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.74) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ได้แก่ มีส่วนลดให้เม่ือใช้บริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง (ค่าเฉล่ีย 3.75) ด้านคุณภาพของพนักงาน
สาํนกังานบญัชี ไดแ้ก่ พนกังานมีความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้(ค่าเฉล่ีย 4.00) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ
ของสํานกังานบญัชี ไดแ้ก่ ใช้อุปกรณ์สํานักงานท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ  (ค่าเฉล่ีย 4.00) ดา้น
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กระบวนการให้บริการของสํานักงานบญัชี ได้แก่ มีการสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ ด้านการเก็บ
รักษาความลบัทางธุรกิจ และ รักษาเอกสารทางบญัชีของลูกคา้เป็นอยา่งดี เม่ือลูกคา้ร้องขอสามารถ
จดัส่งใหลู้กคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.09) 
 

5.2 อภิปรายผล 
การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู ้ประกอบการในจังหวัด

สมุทรสาครต่อการเลือกสาํนกังานบญัชี สามารถอภิปรายผลการศึกษาดงัน้ี 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

มาก เรียงตามลาํดบัคือ ด้านคุณภาพของพนักงานสํานักงานบญัชี ด้านกระบวนการให้บริการของ
สาํนกังานบญัชี ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพของสาํนกังานบญัชี และปัจจยัท่ีให้
ระดบัท่ีมีผลปานกลาง เรียงตามลาํดบัคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเพญ็ธิดา พงษธ์านี (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการบริการของสํานักงานบญัชีในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัมากลาํดบัแรกคือ ดา้นกระบวนการให้บริการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสามล 
เซ่ียงฉิน (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชีในการจดัทาํบญัชีของ
ธุรกิจในเขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมาก เรียง
ตามลาํดบั คือ ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัท่ีให้ระดบัท่ีมีผลปานกลาง คือ ดา้นราคา และไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจิราภรณ์ ฉํ่าช่ืน (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการเลือกสํานกังานบญัชี
ของบริษทัจาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั
มาก เรียงตามลาํดับ คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการ
ใหบ้ริการ ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  

ผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกนั เพราะเรียงลาํดับปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ
ต่างกนั แต่พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในระดบั
มาก สรุปไดว้า่ แมจ้ะเป็นธุรกิจในกรุงเทพมหานครเหมือนกนั แต่ใหค้วามสาํคญัเรียงลาํดบัต่างกนั 

 ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัมีผลต่อการตดัสินใจ
มาก คือ มีบริการตรวจสอบบญัชี มีบริการปรึกษาปัญหาบญัชีและภาษี มีบริการจดัทาํบญัชีและภาษี มี
บริการวางระบบบญัชี เป็นสํานักงานบญัชีคุณภาพ ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร มีบริการจด
ทะเบียนธุรกิจต่างๆ มีบริการจดัทาํและยื่นแบบนาํส่งงบการเงิน(สบช.3)ต่อกระทรวงพาณิชยแ์ละ
นําส่งงบการเงินต่อกรมสรรพกร และมีบริการเป็นตัวแทนเข้าพบสรรพกรเม่ือมีหมายเรียก  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสามล เซ่ียงฉิน (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
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สาํนกังานบญัชีในการจดัทาํบญัชีของธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัมาก คือ บริการจดทะเบียนตั้งบริษทั หจก. บริการจดัทาํบญัชี จดัหา
ผูต้รวจสอบบญัชี รายงานการเงินท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว บริการตรวจสอบภายใน บริการท่ีปรึกษา ให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจดัทาํบญัชี วางระบบบญัชี บริการดา้นบญัชี และสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของจิราภรณ์ ฉํ่าช่ืน (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการเลือกสํานกังานบญัชีของบริษทั
จาํกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก คือ 
รูปแบบการให้บริการทาํบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี  และการให้บริการเป็นแบบ Real Time ซ่ึง
รายงานทางบญัชีต่างๆ รวดเร็ว ถูกตอ้งครบถว้น การให้บริการยื่นภาษีและวางแผนภาษี ความมัน่คง
และความน่าเช่ือถือของสํานักงานบัญชี การให้บริการตรวจสอบบัญชี สํานักงานบัญชีต้องเป็น
สํานักงานตวัแทนของหน่วยงานสรรพากร สรุปได้ว่าธุรกิจตอ้งการบริการท่ีครบถ้วนเร่ิมตั้งแต่จด
ทะเบียนการคา้ วางระบบบญัชี ทาํบญัชี ตรวจสอบบญัชี และบริการท่ีปรึกษา จากสํานกังานบญัชี ซ่ึง
ตอ้งเป็นสาํนกังานบญัชีท่ีมีคุณภาพและไดรั้บการรับรองจากกรมสรรพากร 
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีมีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี 5-10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีใช้บริการสํานกังานบญัชีนอกกรุงเทพมหานครและในกรุงเทพมหานคร มี
ระดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองมีบริการตรวจสอบบญัชี เป็นลาํดบัแรกและอยูใ่นระดบั
มาก แสดงว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับบริการตรวจสอบบัญชีเป็นหลัก ซ่ึงเป็นบริการหลักของ
สํานักงานบญัชี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการสํานักงานบญัชีนอกกรุงเทพมหานคร มีระดบั
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองมีบริการจดัทาํบญัชีและภาษี เป็นลาํดบัแรกและอยู่ในระดบั
มาก เช่นกนั อาจเกิดจากผูป้ระกอบการไม่ได้มีเอกสารทางบญัชีจาํนวนมาก หรือไม่มีผูดู้แลด้านน้ี
โดยตรง   
 ด้านราคา  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัมีผลต่อการตดัสินใจมากคือ
ค่าธรรมเนียมประเมินจากปริมาณเอกสารทางบญัชี สามารถแบ่งชาํระเป็นงวด ๆ ได้ สามารถจ่าย
ค่าธรรมเนียมเป็นรายคร้ังท่ีเขา้มาให้บริการ ค่าธรรมเนียมประเมินจากเงินทุนจดทะเบียน  มีรูปแบบ
การชาํระค่าธรรมเนียมให้เลือก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสามล เซ่ียงฉิน (2552) ท่ีศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานบญัชีในการจดัทาํบญัชีของธุรกิจในเขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัปานกลางคือ อตัราค่าบริการ 
แต่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของจิราภรณ์ ฉํ่ าช่ืน (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการเลือกสํานักงาน
บญัชีของบริษทัจาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
มาก คือ ค่าธรรมเนียมทาํบญัชีตามเน้ืองานการให้บริการ ค่าธรรมเนียมทาํบญัชีตามราคาเหมาจ่าย 
ค่าธรรมเนียมในการจดัทาํบญัชีท่ีเหมาะสม  
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 การศึกษาคร้ังน้ีพบประเด็นท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการดา้นราคาในเร่ืองของค่าธรรมเนียม
ประเมินจากปริมาณเอกสารทางบญัชี สามารถแบ่งชาํระเป็นงวด ๆ ได ้สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมเป็น
รายคร้ังท่ี เข้ามาให้บริการ ค่าธรรมเนียมประเมินจากเงินทุนจดทะเบียน   มีรูปแบบการชําระ
ค่าธรรมเนียมให้เลือก มากกว่าอตัราค่าบริการ ดงันั้นสํานักงานบญัชีควรให้ความสําคญัในการให้
ขอ้มูลค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพอใจกบัค่าธรรมเนียมท่ี
สาํนกังานบญัชีคิดค่าบริการ 
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีมีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี 5-10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
และผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการสํานกังานบญัชีในกรุงเทพมหานคร มีระดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในเร่ืองค่าธรรมเนียมประเมินจากปริมาณเอกสารทางบญัชี เป็นลาํดับแรกและอยู่ใน
ระดบัมาก ดงันั้นสํานักงานบญัชีควรพิจารณาการตั้งราคาค่าธรรมเนียมโดยการประเมินจากปริมาณ
เอกสารทางบญัชี เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและกลบัมาใชบ้ริการอีก  
 แต่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการสํานกังานบญัชีนอกกรุงเทพมหานคร มีระดบัปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองสามารถแบ่งชาํระเป็นงวด ๆ ได ้เป็นลาํดบัแรกและอยูใ่นระดบัมาก 
ดังนั้ นสํานักงานบัญชีท่ีอยู่นอกกรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาการแบ่งชําระค่าบริการเป็นงวดๆ 
สาํหรับลูกคา้ประจาํหรือลูกคา้ท่ีใชบ้ริการหลายบริการ  
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัมีผลต่อ
การตัดสินใจมากคือ มีการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการของลูกค้า  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของสามล เซ่ียงฉิน (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสํานกังานบญัชี
ในการจดัทาํบญัชีของธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคญัมากคือ ท่ีตั้งของสํานกังานบญัชีอยูใ่นอาํเภอหรือจงัหวดัเดียวกนั และความสะดวกใน
การติดต่อสาํนกังานบญัชี แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจิราภรณ์ ฉํ่าช่ืน (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยั
ในการเลือกสํานักงานบัญชีของบริษัทจาํกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก คือการมีพนกังานมารับเอกสารถึงกิจการ สรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัหน่าย สํานักงานบัญชีควรมีบริการรับเอกสารถึงสถานท่ีประกอบการ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายใหลู้กคา้  
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีมีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี 5-10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีใช้บริการสํานกังานบญัชีนอกกรุงเทพมหานครและในกรุงเทพมหานคร มี
ระดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองมีการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการของลูกคา้ เป็น
ลาํดบัแรกและอยู่ในระดบัมาก อาจจะเกิดจากสภาพการจราจรในปัจจุบนัท่ีทาํให้ใช้เวลาเดินทางไป
สํานกังานบญัชีเป็นเวลานาน ดงันั้นสํานกังานบญัชีควรมีบริการส่งเจา้หนา้ท่ีไปให้บริการถึงสถานท่ี
ประกอบการ หรือมีบริการรับเอกสารถึงสถานท่ีประกอบการ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหลู้กคา้ 
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 ด้านการส่งเสริมการตลาด    เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวขอ้งระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อ
สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัมีผลต่อการ
ตดัสินใจมากคือ  มีส่วนลดให้เม่ือใช้บริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง มีส่วนลดพิเศษกรณีลูกคา้ขอใช้
บริการหลายบริการ เน่ืองจากปัจจยัยอ่ยของการศึกษาของสามล เซ่ียงฉิน (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
ส่ งผล ต่อก ารเลื อก ใช้บ ริก ารสํ านักงาน บัญ ชี ใน ก ารจัดทําบัญ ชี ของธุ รกิจใน เข ตราช เท ว ี
กรุงเทพมหานคร และการศึกษาของ จิราภรณ์ ฉํ่าช่ืน (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการเลือกสํานกังาน
บญัชีของบริษทัจาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกบัการศึกษาในคร้ังน้ี จึงไม่สามารถนาํมาอภิปราย
ผลในส่วนน้ีได ้สรุปไดว้า่ สาํนกังานบญัชีควรมีส่วนลดใหเ้ม่ือลูกคา้ท่ีใชบ้ริการต่อเน่ือง หรือลูกคา้ใช้
บริการหลายๆบริการ เพื่อให้ลูกคา้ใช้บริการอยา่งต่อเน่ือง ไม่เปล่ียนใจไปใช้บริการท่ีอ่ืน นอกจากน้ี
ยงัเป็นการรักษาลูกคา้เก่าดว้ย 
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีมีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี 5-10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีใช้บริการสํานกังานบญัชีนอกกรุงเทพมหานครและในกรุงเทพมหานคร มี
ระดบัปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองมีส่วนลดให้เม่ือใช้บริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง เป็น
ลาํดบัแรกและอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นสาํนกังานบญัชีควรพิจารณาการใหส่้วนลดเม่ือมีการใชง้านอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยอาจจะเป็นส่วนลดในการใชบ้ริการคร้ังต่อไปเพื่อกลบัมาใชบ้ริการอีก หรือเป็นส่วนลด
ในการใชบ้ริการอ่ืนๆ ของสาํนกังานบญัชีเพื่อนาํเสนอบริการใหม่ๆท่ีลูกคา้ยงัไม่เคยใชบ้ริการ 
 ด้านคุณภาพของพนักงานส านักงานบัญชี  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ระดบัมีผลต่อการตดัสินใจมากคือ พนกังานสามารถอธิบายงานหรือช้ีแจงรายละเอียดเพื่อเสนอบริการ
ไดช้ดัเจนตรงประเด็น พนกังานจดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่มีปัญหากบัสรรพากร พนกังานมีความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจได ้พนกังานมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นเป็นอย่างดี พนกังานมีคุณภาพดา้น
การบริการ ตลอดจนสามารถให้คาํแนะนาํแก่ลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสามล เซ่ียงฉิน 
(2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชีในการจดัทาํบญัชีของธุรกิจใน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากคือ เจา้ของ
สํานกังานบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต/ผูส้อบบญัชีภาษีอากร และเป็นบุคคลธรรมการับทาํบญัชี 
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิราภรณ์ ฉํ่าช่ืน  (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการเลือกสํานกังาน
บญัชีของบริษทัจาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
มาก คือพนกังานและทีมงานมีความรู้ความสามารถทางบญัชี  พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ และ
อธัยาศยัดี พนกังานมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ทนัเวลา สรุปไดว้า่ ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัต่อ
ปัจจยัย่อยในด้านคุณภาพของพนักงานสํานักงานบัญชีเหมือนกัน ดังนั้ นสํานักงานบัญชีควรให้
ความสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรผูใ้หบ้ริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจไม่เกิน 5 ปี มีระดบัปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในเร่ืองสามารถอธิบายงานหรือช้ีแจงรายละเอียดเพื่อเสนอบริการไดช้ดัเจนตรงประเด็น 

เป็นลาํดบัแรกและอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะมีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจมาไม่นาน ยงัมีขอ้
สงสัยหรือไม่เขา้ใจในบางประเด็น   
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีมีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 5-10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป มีระดบัปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองพนกังานจดัทาํบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไม่มีปัญหากบัสรรพากร เป็น
ลาํดบัแรกและอยูใ่นระดบัมาก 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการสํานกังานบญัชีนอกกรุงเทพมหานคร มีระดบัปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองพนักงานมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นเป็นอย่างดี และพนักงาน
สามารถอธิบายงานหรือช้ีแจงรายละเอียดเพื่อเสนอบริการไดช้ดัเจนตรงประเด็น เป็นลาํดบัแรกและอยู่
ในระดบัมาก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการสํานกังานบญัชีในกรุงเทพมหานคร มีระดบัปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองพนกังานมีความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้และพนกังานจดัทาํบญัชีได้
อย่างถูกตอ้ง ไม่มีปัญหากบัสรรพากร เป็นลาํดบัแรกและอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นสํานกังานบญัชีควร
จดัหาหรือพฒันาบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองบญัชีเป็นอย่างเพื่อท่ีจะสามารถอธิบายและ
ตอบปัญหาของลูกคา้ได้ มีความน่าเช่ือถือ และพนักงานควรจดัทาํบญัชีอย่างรอบคอบ และมีความ
ถูกตอ้ง เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหากบัสรรพากร  
 ด้านลักษณะทางกายภาพของส านักงานบัญชี  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ใหร้ะดบัมีผลต่อการตดัสินใจมากคือใชอุ้ปกรณ์สาํนกังานท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ และมีการจดั
สถานท่ีสวยงาม มีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสามล เซ่ียงฉิน (2552) ท่ีศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานบญัชีในการจดัทาํบญัชีของธุรกิจในเขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากคือ ป้ายหน้าร้านขนาด
ใหญ่  และการตกแต่งสํานกังานดว้ยเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สํานกังานท่ีทนัสมยั และสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของจิราภรณ์  ฉํ่ าช่ืน (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการเลือกสํานักงานบญัชีของบริษทั
จาํกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก คือมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใชร้วมถึงอุปกรณ์มีความทนัสมยั มีการเก็บรักษาเอกสารของลูกคา้แบ่งเป็นหมวดหมู่ 
มีบรรยากาศในสํานกังานถูกสุขลกัษณะ มีเคาเตอร์เซอร์วิสในการตอบขอ้ซักถามเบ้ืองตน้ สรุปไดว้่า 
ผูป้ระกอบการให้ความสําคญัต่อปัจจยัยอ่ยในลกัษณะทางกายภาพของสํานกังานบญัชีเหมือนกนั คือ 
การตกแต่งสาํนกังานดว้ยเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สาํนกังานท่ีทนัสมยั   
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีมีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี 5-10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีใช้บริการสํานกังานบญัชีนอกกรุงเทพมหานครและในกรุงเทพมหานคร มี
ระดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองใชอุ้ปกรณ์สาํนกังานท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ เป็น
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ลําดับแรกและอยู่ในระดับมาก ดังนั้ นสํานักงานบัญชีควรพิจารณาปรับเปล่ียนหรือใช้อุปกรณ์
สาํนกังานท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและความน่าเช่ือถือใหก้บัลูกคา้ 

ด้านกระบวนการให้บริการของส านักงานบัญชี  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ระดบัมีผลต่อการตดัสินใจมากคือ  การส่งงานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด  สามารถสร้างความมัน่ใจแก่
ลูกคา้ดา้นการเก็บรักษาความลบัทางธุรกิจ และ รักษาเอกสารทางบญัชีของลูกคา้เป็นอยา่งดี เม่ือลูกคา้
ร้องขอสามารถจดัส่งให้ลูกคา้ได ้มีระบบงานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  สามารถ
อธิบายงานหรือช้ีแจงรายละเอียดเพื่อเสนอบริการได้ชัดเจนตรงประเด็น  เขา้ใจความตอ้งการของ
ลูกคา้ ให้คาํแนะนาํระบบบญัชี ผงัทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบ้ืองตน้ท่ีจาํเป็นในการบนัทึกบญัชี 
มีความเขา้ใจระบบของธุรกิจท่ีหลากหลาย ส่งมอบเอกสารสําคญัทางภาษีให้ลูกคา้เก็บไวท่ี้ สถาน
ประกอบการของลูกคา้ อาทิ แบบและใบเสร็จ ภงด.1,ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, ภงด.50, ภงด.51 เป็นตน้
ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของสามล เซ่ียงฉิน (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการสาํนกังานบญัชีในการจดัทาํบญัชีของธุรกิจในเขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากคือบริการรวดเร็วทันเวลาและถูกต้อง และการเก็บรักษา
ความลบัของลูกคา้ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิราภรณ์  ฉํ่าช่ืน  (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยั
ในการเลือกสํานักงานบัญชีของบริษัทจาํกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก คือมีการจดัลาํดบัความสําคญัการให้บริการ มีการให้บริการลูกคา้
อย่างเสมอภาค มีการนําเสนอรายงานทางการเงินท่ีเป็นปัจจุบนั สรุปได้ว่า แมจ้ะเป็นบริการอย่าง
เดียวกนั แต่ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยในดา้นกระบวนการใหบ้ริการไม่เหมือนกนั 
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีมีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจไม่เกิน 5 ปี และ 10 ปีข้ึนไป มีระดบั
ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองการส่งงานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด เป็นลาํดบัแรกและอยู่ใน
ระดบัมาก ดงันั้นสํานกังานควรกาํหนดวนัส่งงานซ่ึงสํานกังานบญัชีสามารถส่งงานไดแ้น่นอน ถา้ส่ง
งานเร็วกว่ากําหนด ก็เกิดผลดีทําให้ลูกค้าประทับใจ แต่ก็จะเป็นความคาดหวงัในคร้ังต่อว่าไป
สํานักงานบญัชีสามารถส่งงานได้เร็วกว่ากาํหนด แต่ถา้เสร็จช้ากว่าท่ีกาํหนดอาจจะทาํให้ลูกคา้ไม่
ประทบัใจและไม่กลบัมาใชบ้ริการอีก  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 5-10 ปี และผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีใช้
บริการสํานกังานบญัชีในกรุงเทพมหานคร มีระดบัปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองสามารถ
สร้างความมัน่ใจแก่ลูกคา้ดา้นการเก็บรักษาความลบัทางธุรกิจ และรักษาเอกสารทางบญัชีของลูกคา้
เป็นอย่างดี เม่ือลูกคา้ร้องขอสามารถจดัส่งให้ลูกคา้ได้ เป็นลาํดบัแรกและอยู่ในระดับมาก ดงันั้ น
สํานกังานบญัชีควรจดัเก็บเอกสารของทางลูกคา้เป็นอยา่งดี เพื่อไม่ให้ความลบัของลูกคา้ร่ัวไหล และ
จดัเก็บอยา่งเป็นระบบระเบียบเพื่อง่ายต่อการคน้หาและจดัส่งใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือลูกคา้ร้อง
ขอ 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการสํานกังานบญัชีนอกกรุงเทพมหานคร มีระดบัปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองมีระบบงานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เป็นลาํดบัแรก
และอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นสาํนกังานบญัชีท่ีอยูน่อกกรุงเทพมหานคร ควรมีกระบวนการทาํงานท่ีเป็น
ระบบ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู ้ประกอบการในจังหวดั
สมุทรสาครต่อการเลือกสาํนกังานบญัชี มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาครส่วนใหญ่ใช้บริการสํานักงานบญัชีท่ีตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร มากกว่าใช้บริการสํานักงานบญัชีท่ีอยู่ต่างจงัหวดั โดยใช้บริการตรวจสอบบญัชี 
รองลงมาคือบริการจดัทาํบญัชีและภาษี 

2. สาเหตุท่ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ใชบ้ริการสาํนกังานบญัชี เพราะตอ้งการผูมี้ความ 

ชํานาญมากกว่า รองลงมาคือ ความเข้าใจของระเบียบกฎหมายท่ีดี  และส่วนใหญ่จะเลือกใช้
สาํนกังานบญัชีดว้ยตนเอง 
 3. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสํานักงานบญัชี คือ  
ดา้นคุณภาพของพนกังานสาํนกังานบญัชี   และ ดา้นกระบวนการให้บริการของสํานกังานบญัชี  โดย
มีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนั แตกต่างจากปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นอ่ืนๆ 
    4. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสํานกังานบญัชีน้อย
ท่ีสุดคือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด 
    5. ระยะเวลาดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกสํานักงาน
บญัชี แต่ปัจจยัท่ีใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ือง มีบริการตรวจสอบบญัชี  
 6.. ผูป้ระกอบการท่ีใชส้ํานกังานบญัชีในกรุงเทพมหานคร และนอกกรุงเทพมหานครให้
ความสําคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุดเหมือนกัน โดยให้ความสําคัญในเร่ือง มีบริการ
ตรวจสอบบญัชี    
 7. ผูป้ระกอบการท่ีใช้สํานกังานบญัชีในกรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้น
ราคา ในเร่ือง ค่าธรรมเนียมประเมินจากปริมาณเอกสารทางบญัชี แตกต่างจาก ผูป้ระกอบการท่ีใช้
สํานักงานบญัชีนอกกรุงเทพมหานครท่ีให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง สามารถแบ่งชาํระเป็น
งวดๆได ้ 
 8. ผูป้ระกอบการท่ีใช้สํานกังานบญัชีในกรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ในเร่ือง มีการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการของลูกค้า  ด้านส่งเสริม
การตลาดในเร่ือง มีส่วนลดให้เม่ือใชบ้ริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพของ
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สาํนกังานบญัชีในเร่ือง ใชอุ้ปกรณ์สาํนกังานท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการ
ท่ีใชส้าํนกังานบญัชีนอกกรุงเทพมหานคร   
 9. ผูป้ระกอบการท่ีใช้สํานกังานบญัชีในกรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้น
ดา้นคุณภาพของพนักงานสํานักงานบญัชี ในเร่ืองพนักงานมีความน่าเช่ือถือไวว้างใจได้ พนักงาน
จดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่มีปัญหากบัสรรพากร แตกต่างจาก ผูป้ระกอบการท่ีใชส้ํานกังานบญัชี
นอกกรุงเทพมหานครท่ีให้ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองพนกังานมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น
เป็นอยา่งดี พนกังานสามารถอธิบายงานหรือช้ีแจงรายละเอียดเพื่อเสนอบริการไดช้ดัเจนตรงประเด็น 
 10. ผูป้ระกอบการท่ีใชส้ํานกังานบญัชีในกรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้น
ดา้นกระบวนการให้บริการของสํานกังานบญัชี ในเร่ือง มีการสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ ดา้นการ
เก็บรักษาความลบัทางธุรกิจ และรักษาเอกสารทางบญัชีของลูกคา้เป็นอยา่งดี เม่ือลูกคา้ร้องขอสามารถ
จัดส่งให้ลูกค้าได้ แตกต่างจาก ผู ้ประกอบการท่ีใช้สํานักงานบัญชีนอกกรุงเทพมหานครท่ีให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีระบบงานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู ้ประกอบการในจังหวดั
สมุทรสาครต่อการเลือกสํานักงานบญัชี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาท่ีผูป้ระกอบการให้
ระดบัท่ีมีผลมากในแต่ละดา้นดงัน้ี 
 ด้านผลติภัณฑ์  
 สํานักงานบญัชี ควรให้ความสําคญักับบริการตรวจสอบบญัชี  บริการปรึกษาปัญหา
บญัชีและภาษี  โดยมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาทางด้านการบญัชี ภาษีกรและการวางระบบบัญชี การ
ตรวจสอบบญัชี บริการวางระบบบญัชี มีบริการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ มีบริการจดัทาํและยื่นแบบ
นาํส่งงบการเงิน(สบช.3) ต่อกระทรวงพาณิชย ์และนาํส่งงบการเงินต่อกรมสรรพกร มีบริการเป็น
ตวัแทนเขา้พบสรรพกรเม่ือมีหมายเรียก  ให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจและการดาํเนินงานหรือความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการ   
 
 ด้านราคา   
 สาํนกังานบญัชี  ควรตั้งราคาและคิดค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม โดยใชก้ารประเมินราคา
ตามระยะเวลาการทาํงานและตามประเภทของธุรกิจ  สํานักงานบญัชีไม่ควรปรับเปล่ียนราคาบ่อย 
และการตั้งราคาไม่ควรสูงเกินกวา่คู่แข่งขนั  ควรมีราคาท่ีไดม้าตรฐานและเหมาะสมกบัเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อม  โดยแยกตามประเภทกิจการท่ีมาใช้บริการ  ระยะเวลาการดาํเนินงานและเงินของ
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ธุรกิจ  ถ้าเป็นไปได้ควรให้มีการผ่อนชาํระได้   หรือคิดค่าธรรมเนียมเป็นรายคร้ังท่ีลูกคา้เขา้มาใช้
บริการ  โดยค่าธรรมเนียมประเมินจากเงินทุนจดทะเบียนเป็นตน้ 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   
 สํานักงานบัญชีควรเน้นการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการของลูกค้า  โดยเพิ่ม
พนกังานให้บริการนอกสถานท่ีออกไปพบถึงสถานท่ีตั้งของลูกคา้เพื่อให้คาํแนะนาํดา้นบริการ  หรือ
อาจเปิดสํานกังานบญัชีสาขายอ่ยให้อยูใ่นยา่นธุรกิจของลูกคา้ให้ลูกคา้สามารถเดินทางไปมาสะดวก 
ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าสํานักงานบัญชีท่ีผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้บริการมีสถานท่ีตั้ งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร  เพื่อความสะดวกในการติดต่อกบัสํานักงานบญัชี  ดงันั้นหากสํานักงานบญัชีใน
จงัหวดัสมุทรสาคร สามารถให้บริการถึงสถานประกอบการของลูกคา้ จะทาํให้ลูกคา้มีทางเลือกท่ี
ดีกว่าในเร่ืองความสะดวก ทาํให้ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร หันมาเลือกใช้สํานกังาน
บญัชีท่ีอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาครมากข้ึน 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  

 สาํนกังานบญัชี ควรมีการให้ส่วนลดเม่ือลูกคา้ใชบ้ริการต่อเน่ืองไประยะหน่ึง หรือกรณี
ท่ีลูกคา้ใชบ้ริการหลายบริการ โดยมีส่วนลดพิเศษใหแ้ก่ลูกคา้ 
 
 ด้านคุณภาพของพนักงานส านักงานบัญชี 
 จากการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากในเร่ือง
พนกังานจดัทาํบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไม่มีปัญหากบัสรรพากร พนกังานมีความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้
พนักงานมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเป็นอย่างดี พนักงานมีคุณภาพดา้นการบริการ ตลอดจน
สามารถให้คาํแนะนาํแก่ลูกคา้  ดงันั้น สํานกังานบญัชีควรมีการฝึกอบรมพนกังานอยูเ่สมอเพื่อให้เกิด
ความชํานาญในการทาํงานและทํางานให้ถูกต้องตรงต่อเวลา  แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้  เพื่อให้
พนกังานมีความน่าเช่ือถือพนกังานควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สํานกังานบญัชีควรมีการออกกฎ
ลงโทษท่ีรุนแรงในกรณีท่ีพนักงานนําข้อมูลความลับของลูกค้าไปเปิดเผย  และในการคัดเลือก
พนกังานควรรับพนกังานท่ีมีความรู้ดา้นการบญัชี  มีความรักงานดา้นการบญัชี และมีความพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ในการพฒันางาน  นอกจากนั้นสาํนกังานบญัชีควรมีการจูงใจพนกังานใหรั้กองคก์ร   
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 ด้านลกัษณะทางกายภาพของส านักงานบัญชี 
 สาํนกังานบญัชี ควรมีอุปกรณ์สําหรับการติดต่อส่ือสารสามารถติดต่อไดส้ะดวก รวดเร็ว 
ใช้อุปกรณ์สํานักงานท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ   มีการจดัสถานท่ีสวยงาม ให้มีความน่าเช่ือถือ 
เป็นสาํนกังานบญัชีคุณภาพ ไดรั้บการรับรองจากกรมสรรพากร  
  
 ด้านกระบวนการให้บริการของส านักงานบัญชี 
 สํานักงานบญัชี  ควรให้ความสําคญักบัการส่งงานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด หากเสร็จไม่
ทนัสามารถอธิบายให้ลูกคา้รู้ถึงสาเหตุของการล่าช้าได้โดยท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจ  การบริการท่ี
ให้แก่ลูกคา้ตอ้งสามารถสร้างความมัน่ใจแก่ลูกคา้วา่สํานกังานบญัชีสามารถเก็บรักษาความลบัทาง
ธุรกิจ และ รักษาเอกสารทางบญัชีของลูกคา้เป็นอย่างดี เม่ือลูกคา้ร้องขอสามารถจดัส่งให้ลูกคา้ได ้มี
ระบบงานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  และสามารถอธิบายงานหรือช้ีแจงรายละเอียด
เพื่อเสนอบริการไดช้ดัเจนตรงประเด็น  เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ พร้อมให้คาํแนะนาํระบบบญัชี 
ผงัทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบ้ืองตน้ท่ีจาํเป็นในการบนัทึกบญัชี   มีความเขา้ใจระบบของธุรกิจ
ท่ีหลากหลาย  และส่งมอบเอกสารสําคญัทางภาษีให้ลูกคา้เก็บไวท่ี้ สถานประกอบการของลูกคา้ อาทิ 
แบบและใบเสร็จ ภงด.1,ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, ภงด.50, ภงด.51 เป็นตน้ 

 
5.5 ข้อจ ากดัของการศึกษา 
 เก็บรวบรวมแบบสอบถามส่วนใหญ่ ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สิน
สาคร จ.สมุทรสาคร จึงทาํใหผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นธุรกิจส่ิงพิมพ ์
 
 
  
 


