54

ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสำานักงานบัญชีในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
Attitude of SMEs operators toward 7P’s service marketing mix of
accounting service offices in Muang District, Narathiwat Province
วิภา วังศิริกุล บธ.บ. (Wipa Wangsirikul, B.B.A.)1
ชูลีรัตน์ คงเรือง D.Econ.(Chuleerat Chongruang, D.Econ.)2
อรจันทร์ ศิริโชติ D.B.A. (Orachan Sirichote, D.B.A.)3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชีโดยศึกษาเกี่ยวกับระดับทัศนคติการเปรียบเทียบ
ทัศนคติและศึกษาปัญหาจากการใช้บริการสำานักงานบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 191 ราย
ผลการวิจัยพบว่า ระดับทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชีโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 6 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย ด้านพนักงาน/บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ และ
มีทัศนคติระดับเห็นด้วยปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อพิจารณาระดับทัศนคติเป็นรายข้อ
แต่ละด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ให้มีบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ถูกต้อง ด้านราคาต้องกำาหนดอัตราค่า
บริการที่เหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายสถานที่ตั้งหาง่าย ด้านลักษณะทางกายภาพเป็นสำานักงานที่มีชื่อ
เสียงเชื่อถือได้ ด้านบุคลากรพนักงานมีความสุภาพและเป็นกันเอง และด้านกระบวนการให้บริการมีการเก็บ
รักษาข้อมูล และความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี ผลการเปรียบเทียบระดับทัศนคติพบว่า เพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา ประสบการณ์ของผู้ประกอบการมีทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชีแตก
ต่างกัน ปัญหาที่พบในการใช้บริการสำานักงานบัญชีคือสำานักงานบัญชีไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย สถานที่ตั้ง
สำานักงานบัญชีไกลไม่สะดวกต่อการติดต่อ การให้คำาปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีไม่มีประสิทธิภาพ ขาด
ประสบการณ์และความชำ านาญทางด้านบัญชีที่เชื่อถือได้ผลการศึกษาที่ได้สำานักงานบัญชีสามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
คำาสำาคัญ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนประสมการตลาดบริการ สำานักงานบัญชี

ABSTRACT
This research aimed at studying attitude of SMEs operators toward 7P’s service marketing mix of accounting service offices through studying levels of attitude, attitude
comparison, studying the problems found in receiving the service provided by Accounting
Service Offices that were operated by SMEs operators located in Muang District, Narathiwat
Province. The questionnaire was employed to collect data from 191 samples. The result of the
study revealed that attitude of SMEs operators toward 7P’s Service Marketing Mix of Accounting Service Offices in overall was at a very high level in 6 aspects. They were products, price,
place, people, physical evidence and process and one aspect was at a medium level that was
promotion.
When considering each item, it was found that in terms of product, there
should be the service for submission of tax return form accurately. The price should be determined appropriately. Regarding place, the offices should be easily accessed and for physical
evidence, the operation should be reliable. In terms of people, the staff are polite and friendly.
As for the process, the confidential data of the customers must be protected.
As for the result of the attitude comparison, it was found that the operators’
gender, age, level of education and their experience resulted in the different attitudes toward
7P’s Service Marketing Mix of Accounting Service Offices. The problems found in the service
provided by the accounting service offices are that sales promotion wasn’t undertaken, the
offices were located in remote areas, and effective consulting was not provided due to the
lack of experienced and reliable consultants. The result can be used as a guideline to develop
marketing strategies to respond to the satisfaction of the users.
Key words : SMEs Operators, 7P’s Service Marketing Mix, Accounting Service Offices
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บทนำา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) หรือ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย
ตลอดจนมีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศและช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต
ในปี 2550 มีจำานวนวิสาหกิจทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 2,375,368 ราย แบ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง 10,221
ราย และวิสาหกิจขนาดย่อม 2,356,006 ราย ก่อให้เกิด การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้ง
สิ้น 8,900,567 คน หรือร้อยละ 76 ของการจ้างงานทั้งหมด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงนับได้ว่ามี
ความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการสร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจ ด้านการสร้าง
งาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างรายได้ ทั้งยังเป็นธุรกิจที่สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นแหล่งฝึกฝนและ
พัฒนาทักษะของแรงงาน (สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2552) ดังนั้นถ้าวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีปัญหาด้านการประกอบการก็ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน
(ปราโมทย์ วิทยาสุข, 2546 )
ปัญหาประการหนึ่งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคือ ด้านการบัญชี ซึ่งอติโชติ
กังอนันต์ (2549) กล่าวว่าปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ ขาดการวางระบบบัญชีที่เหมาะสม
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เกศินี วิฑูรชาติและคณะ (2546) ที่พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่มี
ระบบบัญชีที่ไม่เหมาะสมทำาให้สถาบันการเงินไม่เชื่อถือจึงไม่สามารถกู้เงินได้ เป็นเหตุให้ประสบกับปัญหาการ
ขาดแคลนเงินทุน อีกทั้งการจัดทำาบัญชีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จหรือความล้มเหลวของ
ธุรกิจ (อำานวย ศรีสุโข, 2545) สำานักงานบัญชีจึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริการจากสำานักงานบัญชี เนื่องจากขาดความรู้ ความชำานาญทาง ด้านการบัญชีสามารถทำา
บัญชีได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และรายงานทางบัญชีที่ประกอบด้วย งบดุล งบ
กำาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินจะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชีในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งผล
การศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสำานักงานบัญชี ในการนำาไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดำาเนินงาน
หรือให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ใช้บริการของสำานักงานบัญชีได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชีจำาแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล และลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3. เพื่อศึกษาปัญหาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้บริการจากสำานักงานบัญชี
ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey research) เป็นการศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบ
การธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี มีรายละเอียดของวิธี
ดำาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาสที่จดทะเบียนกับสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนราธิวาส สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นราธิวาส และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่คงมีการประกอบการในปี พ.ศ. 2550 จำานวน 365 ราย
กลุ่มตัวอย่างในการสุ่มเลือกธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อใช้เป็นตัวแทนในการตอบ
แบบสอบถามนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) โดยแบ่งกลุ่มประชากรเป็น 3
ประเภท คือ การผลิต การบริการ และการค้า แล้วคำานวณตามสัดส่วน จากนั้นใช้วิธีจับสลากจากรายชื่อแบบ
ไม่ใส่คืน (Without Replacement) ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 191 ราย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชีในเขตอำาเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีประเด็นการสอบถามถึงทัศนคติของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี 7 ด้าน คือ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (บริการ) 2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 5. ด้านลักษณะทางกายภาพ 6. ด้านพนักงาน/
บุคลากร และ 7. ด้านกระบวนการให้บริการ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสด้วยตนเอง โดยผู้ศึกษาจะแนะนำาตัวและชี้แจงถึงวัตถุประสงค์
ในการเก็บข้อมูลแล้วจึงให้ตอบแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามคืนในวันเดียวกัน
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4. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษานำาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาวิเคราะห์
โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการใช้สถิติ ได้แก่
ค่าความถี่ ร้อยละ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้สถิติ
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี
โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของข้อมูล พร้อมทั้งทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้การทดสอบ t-test และ Oneway ANOVA
ส่วนที่ 4 ปัญหาในการใช้บริการสำานักงานบัญชี วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยการพรรณนา
ผลการวิจัย

จากการศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของสำานักงานบัญชีในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สรุปผลการวิจัยตามลำาดับดังนี้
1. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.4 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 33.0 รองลงมา อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.9 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 37.7
รองลงมาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คิดเป็น ร้อยละ 20.4 มีประสบการณ์ในการดำาเนิน
ธุรกิจ 16 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมา 6-10 ปี คิดเป็น ร้อยละ 31.4
2. ประเภทของธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจการค้า (ค้าส่ง/ค้าปลีก) คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลง
มาเป็นธุรกิจบริการคิดเป็นร้อยละ 28.8 รูปแบบของธุรกิจเป็นเจ้าของคนเดียวคิด เป็นร้อยละ 64.4 รองลงมา
เป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ คิดเป็นร้อยละ 18.8 ระยะเวลาในการดำาเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน
6-8 ปี ร้อยละ 29.3 รองลงมามากกว่า 11 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.2 จำานวนมูลค่าทรัพย์สินถาวร หนึ่งล้านถึงสิบ
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมามีมูลค่าต่ำากว่าหนึ่งล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.1
3. ผลการศึกษาวิเคราะห์ระดับทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงาน
บัญชี จำาแนกตามรายด้านและโดยรวมรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี จำาแนกตามรายด้านและ
โดยรวม
ส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี
1. ด้านผลิตภัณฑ์(บริการ)
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านลักษณะทางกายภาพ
6. ด้านพนักงาน/บุคลากร
7. ด้านกระบวนการให้บริการ
รวม

3.66
3.59
3.64
3.37
3.64
3.64
3.66
3.61

SD.
0.69
0.59
0.67
0.78
0.67
0.62
0.64
0.58

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีทัศนคติต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของสำานักงานบัญชีโดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มี
ทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก 6 ด้าน คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์(บริการ) ด้านพนักงาน/
บุคลากร ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้านราคา ตามลำาดับ และมีทัศนคติใน
ระดับเห็นด้วยปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด
4. ระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านผลิตภัณฑ์
(บริการ) จำาแนกตามรายข้อและโดยรวม รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านผลิตภัณฑ์ (บริการ)
จำาแนกตามรายข้อและโดยรวม
ด้านผลิตภัณฑ์ (บริการ)
1. มีบริการด้านบัญชีทห่ี ลากหลายและครบวงจร
2. ความถูกต้องแม่นยำาของงานบัญชีและภาษีอากร
3. มีประสบการณ์และความชำานาญด้านบัญชีทเ่ี ชือ่ ถือได้
4. มีบริการให้คาำ ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
5. ได้รบั การยอมรับและความไว้วางใจจากสรรพากรพืน้ ที่
6. ให้บริการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีทถ่ี กู ต้อง

3.65
3.70
3.67
3.53
3.73
3.83

SD.
0.89
0.88
0.81
0.88
0.69
0.92

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านผลิตภัณฑ์
(บริการ)จำาแนกตามรายข้อและโดยรวม
ด้านผลิตภัณฑ์ (บริการ)
7. งานดีมคี ณุ ภาพเชือ่ ถือได้
8. การนำาโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้ในการ
ให้บริการ
รวม

3.76
3.44

SD.
0.80
0.87

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

3.66

0.69

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีทัศนคติต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านผลิตภัณฑ์ (บริการ)โดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย 3.66
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยทัศนคติมากที่สุด คือ ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ถูกต้อง
ค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมา งานดีมีคุณภาพเชื่อถือได้ ค่าเฉลี่ย 3.76
5. ระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านราคา จำาแนกตาม
รายข้อและโดยรวม รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านราคา จำาแนกตามราย
ข้อและโดยรวม
ด้านราคา
1. อัตราค่าบริการทีเ่ หมาะสม
2. มีเงือ่ นไขการชำาระค่าบริการให้เลือกเป็นรายเดือน
รายไตรมาส รายปี
3. อัตราค่าบริการต่าำ กว่าสำานักงานอืน่
4. ต่อรองราคาได้
รวม

3.73
3.61

SD.
0.72
0.69

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

3.50
3.52
3.59

0.72
0.81
0.59

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีทัศนคติต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านราคาโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย 3.59 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยทัศนคติมากที่สุด คือ อัตราค่าบริการที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.73 รองลงมา มีเงื่อนไข
การชำาระค่าบริการให้เลือกเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี
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6. ระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านช่องทางการจัด
จำาหน่าย (สถานที่) จำาแนกตามรายข้อและโดยรวม รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย
จำาแนกตามรายข้อและโดยรวม
ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย

1. สถานทีต่ ง้ั หาง่าย
2. การเดินทางไปติดต่อสะดวก
3. มีทจ่ี อดรถสะดวกและเพียงพอ
4. อยูใ่ กล้สถานประกอบการของผูใ้ ช้บริการ
5. มีเว็บไซต์ในการติดต่อ
รวม

3.86
3.84
3.63
3.57
3.30
3.64

SD.

ระดับความคิดเห็น

0.81
0.79
0.76
0.93
1.02
0.67

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีทัศนคติต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย
3.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยทัศนคติมากที่สุด คือ สถานที่ตั้งหาง่าย ค่าเฉลี่ย 3.86 และรองลง
มา การเดินทางไปติดต่อสะดวก ค่าเฉลี่ย 3.84
7. ระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านการส่งเสริมการ
ตลาด จำาแนกตามรายข้อและโดยรวม รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านการส่งเสริมการตลาด
จำาแนกตามรายข้อและโดยรวม
ด้านการส่งเสริมการตลาด
1. มีบริการเสริม เช่น บริการด้านประกันสังคม
2. สอนงานหรืออบรมความรูด้ า้ นบัญชีฟรี
3. การประชาสัมพันธ์ดา้ นการให้บริการทีช่ ดั เจน
4. ส่งข้อมูลข่าวสารให้ลกู ค้าอย่างสม่าำ เสมอ
รวม

3.53
3.13
3.41
3.40
3.37

SD.
0.96
1.01
0.84
0.86
0.78

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยปานกลาง
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จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีทัศนคติต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ค่าเฉลี่ย
3.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยทัศนคติมากที่สุด คือ มีบริการเสริม เช่น บริการด้านประกันสังคม
ค่าเฉลี่ย 3.53 รองลงมา การประชาสัมพันธ์ด้านการให้บริการที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.41
8. ระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านลักษณะทาง
กายภาพ จำาแนกตามรายข้อและโดยรวม รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านลักษณะทางกายภาพ
จำาแนกตามรายข้อและโดยรวม
ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย
1. เป็นสำานักงานทีม่ ชี อ่ื เสียงเชือ่ ถือได้
2. เปิดให้บริการมานานและมีผลงานทีช่ ดั เจน
3. สำานักงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. นำาระบบคอมพิวเตอร์ทท่ี นั สมัยมาใช้
5. มีอปุ กรณ์สาำ นักงานทีท่ นั สมัย
รวม

3.71
3.65
3.65
3.58
3.60
3.64

SD.
0.79
0.76
0.77
0.84
0.80
0.67

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีทัศนคติต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย 3.64
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยทัศนคติมากที่สุด คือเป็นสำานักงานที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ ค่าเฉลี่ย 3.71
รองลงมาเปิดให้บริการมานานและมีผลงานที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.65
9. ระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านพนักงาน/บุคลากร
จำาแนกตามรายข้อและโดยรวม รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชีด้านพนักงาน/บุคลากร
จำาแนกตามรายข้อและโดยรวม
ด้านพนักงาน/บุคลากร
1. พนักงานมีความรูค้ วามสามารถในงานบัญชีและภาษี
2. พนักงานสามารถประสานงานกับหน่วยราชการที่
เกีย่ วข้องได้ดี
3. พนักงานสุภาพและเป็นกันเอง

3.58
3.52

SD.
0.73
0.74

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

3.75

0.78

เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 7 (ต่อ) แสดงระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชีด้านพนักงาน/บุคลากร
จำาแนกตามรายข้อและโดยรวม
ด้านพนักงาน/บุคลากร
4. พนักงานกระตือรือร้นในการให้บริการ
5. ให้ความสนใจต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
6. พนักงานมีความซือ่ สัตย์เชือ่ ถือได้
7. พนักงานแก้ปญั หาให้ลกู ค้าด้วยความรวดเร็ว
รวม

3.71
3.69
3.68
3.59
3.64

SD.
0.81
0.74
0.75
0.69
0.62

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีทัศนคติต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านพนักงาน/บุคลากรโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย 3.64
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยทัศนคติมากที่สุด คือ พนักงานสุภาพและเป็นกันเองค่าเฉลี่ย 3.75 รอง
ลงมาคือ พนักงานกระตือรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.71
10. ระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านกระบวน การให้
บริการจำาแนกตามรายข้อและโดยรวม รายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชีด้านกระบวนการให้บริการ
จำาแนกตามรายข้อและโดยรวม
ด้านกระบวนการให้บริการ
1. กำาหนดและแบ่งแยกหน้าทีข่ องพนักงานไว้ชดั เจน
2. มีความต่อเนือ่ งในการให้บริการ
3. ให้บริการทีส่ ะดวกรวดเร็ว
4. มีขน้ั ตอนในการใช้บริการทีไ่ ม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
5. เก็บรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี
6. ให้บริการทีต่ รงต่อเวลา
รวม

3.65
3.63
3.61
3.61
3.77
3.72
3.66

SD.
0.81
0.74
0.77
0.69
0.75
0.63
0.64

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีทัศนคติต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของสำานักงานบัญชี ด้านกระบวนการให้บริการโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย
3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยทัศนคติมากที่สุด คือ เก็บรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าเป็น
อย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.77 รองลงมามีขั้นตอนในการใช้บริการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ค่าเฉลี่ย 3.61
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ปัญหาในการใช้บริการสำานักงานบัญชี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาในการใช้บริการสำานักงานบัญชี ของผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 191 ราย รายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงปัญหาในการใช้บริการสำานักงานบัญชีของกลุ่มตัวอย่าง
ปัญหาในการใช้บริการสำานักงานบัญชี
1. ไม่มกี จิ กรรมส่งเสริมการขาย เช่น การแจก การแถม
2. สถานทีต่ ง้ั สำานักงานบัญชีไกลไม่สะดวกต่อการติดต่อ
3. การให้คาำ ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีไม่มปี ระสิทธิภาพ
4. ขาดประสบการณ์และความชำานาญด้านบัญชีทเ่ี ชือ่ ถือได้
5. ปรับเปลีย่ นราคาบ่อยครัง้
6. การบริการด้านบัญชีไม่ครบวงจร เช่น รับจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
7. พนักงานมีการเข้าออกงานบ่อยทำาให้งานขาดความต่อเนือ่ ง
8. ไม่มสี ง่ิ อำานวยความสะดวกอืน่ ๆไว้บริการ เช่น เครือ่ งถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
9. ขาดความถูกต้องแม่นยำาของงานบัญชีทจ่ี ดั ทำา
10. ค่าบริการราคาสูงเกินไป
11. ไม่มกี ารติดตามงานและประเมินผลหลังการให้บริการ
12. ทีจ่ อดรถคับแคบไม่สะดวกต่อการเข้าออก
13. พนักงานไม่มคี วามรูค้ วามชำานาญและความสามารถเพียงพอ
14. การแก้ปญั หาล่าช้า
15. ไม่ได้รบั การยอมรับและไว้วางใจจากสรรพากรพืน้ ที่
16. ความปลอดภัยของการจัดเก็บเอกสารและความลับของกิจการรัว่ ไหล
17. พนักงานไม่มคี วามน่าเชือ่ ถือและความซือ่ สัตย์

* หมายเหตุ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จำานวน
71
57
51
48
47
46
46
45
44
42
42
41
39
38
25
23
20

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาในการใช้บริการสำานักงานบัญชีของผู้ประกอบ
การ พบว่า ผู้ประกอบการมีปัญหามากที่สุด เรื่อง สำานักงานบัญชีไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การแจก
การแถม รองลงมา สถานที่ตั้งสำานักงานบัญชีไกลไม่สะดวกต่อการติดต่อ และปัญหาในการใช้บริการสำานักงาน
บัญชีน้อยที่สุด คือ พนักงานไม่มีความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์

65

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชีทำาให้
ทราบว่าทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก( = 3.61,
SD. = .58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสถานประกอบการมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 6 ด้าน
คือ ด้านกระบวนการ ( = 3.66, SD. =.64) ด้านผลิตภัณฑ์(บริการ) ( = 3.66, SD. = .69) ด้านพนักงาน/
บุคลากร ( = 3.64 SD. = .62) ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย ( = 3.64, SD. = .67) ด้านลักษณะทางกายภาพ
( = 3.64, SD. = .67) และ ด้านราคา ( = 3.59, SD. = .59) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือด้าน
การส่งเสริมการตลาด ( = 3.37, SD. = .78) ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของชมนาด ไชยประสิทธิ์และนาถฤดี
มณีเนตร (2548) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำานักงานบริการรับทำาบัญชีของบริษัทจำากัด
และห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในระดับเห็นด้วยมากได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของไพสิฐ นิกาญจน์กุล (2544) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ใช้บริการสำานักงานรับทำาบัญชีของบริษัทจำากัดและห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสำานักงานบริการรับทำาบัญชีในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและปัจจัยด้านกระบวนการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ประกอบ
การไปรับบริการที่สำานักงานบัญชีเป็นส่วนใหญ่ ทำาให้มีการแข่งขันเพื่อรองรับลูกค้าจึงส่งผลให้ผู้ประกอบการได้
รับประโยชน์และมีทัศนคติที่ดีต่อสำานักงานบัญชี ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์
(บริการ) ผู้ประกอบการให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดกับการให้บริการ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ถูกต้อง ด้านราคาอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสมเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือสถานที่ตั้ง
หาง่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเป็นสำานักงานที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ ด้านพนักงานหรือ
บุคลากรข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือพนักงานมีความสุภาพและเป็นกันเองและด้านกระบวนการผู้ประกอบการให้
ค่าเฉลี่ยสูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี
ผลการเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจกับทัศนคติต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชีพบว่า อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ
รูปแบบของธุรกิจ ระยะเวลาในการดำาเนินธุรกิจ และจำานวนมูลค่าทรัพย์สินถาวรที่ต่างกัน มีทัศนคติต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของสำานักงานบัญชีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้ประกอบการที่มีอายุมาก มีระดับการศึกษาสูง ประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจสูงกว่าจะมีประสบการณ์ในการใช้บริการของสำานักงานบัญชีมากกว่าและยาวนานกว่าจึงส่งผลให้มีทัศนคติที่ไว้วางใจและมีความ
เชื่อมั่นต่อการให้บริการของสำานักงานบัญชีมากกว่า
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การวิเคราะห์ปัญหาในการใช้บริการสำานักงานบัญชีที่ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี
ปัญหามากเรียงตามลำาดับคือ สำานักงานบัญชีไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย สถานที่ตั้งสำานักงานบัญชีไกลไม่
สะดวกต่อการติดต่อ การให้คำาปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีไม่มีประสิทธิภาพขาดประสบการณ์ และความ
ชำานาญทางด้านบัญชีที่เชื่อถือได้ สำาหรับปัญหาที่พบน้อยที่สุดในการใช้บริการสำานักงานบัญชีคือพนักงานไม่มี
ความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างต้องการให้สำานักงานบัญชีให้บริการหลังการปฏิบัติงานเสร็จ
สิ้นลงให้รวดเร็ว ค่าบริการไม่ควรเปลี่ยนบ่อย ควรมีการบริการที่ครบวงจรครอบคลุมทุกกิจกรรม และการ
ตรวจสอบบัญชีต้องมีความแม่นยำาและถูกต้องที่จะไม่ต้องแก้ไขหรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในภายหลัง
สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของสำานักงานบัญชีในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสเท่านั้น จึงควรขยายขอบเขตการศึกษา
ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เพื่อจะได้ทราบผลการศึกษาของทัศนคติที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
สำานักงานบัญชีอย่างแท้จริง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้
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