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บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ือง การศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบญัชี  ของผูป้ระกอบการในเขต

เทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังาน
บญัชี ของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลในปัจจยัขนาดธุรกิจ
,ปัจจยัด้านผลตอบแทน,ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีไดม้าท าการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 125 ราย ใช้สุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งเป็น 4 
ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ปัจจยัพื้นฐานของกิจการ ปัจจยัขนาดธุรกิจ ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ส่วนท่ี 3 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังาน
บญัชี ของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี
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ประชากรในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี ท่ีไดม้าท าการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 115 ราย ส่วนใหญ่เป็นบริษทัจ ากดั และเป็น
ธุรกิจบริการ มีทุนจดทะเบียนเฉล่ีย 1,297,826.09 บาท และมีรายไดต่้อปีเฉล่ีย 3,320,434.78 บาท และใน
ส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการส านกังานบญัชี ของ
ผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จังหวดัสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่า ปัจจยัด้านบุคลากร มาเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ปัจจยัดา้นบริการบญัชี ปัจจยัดา้นสถานท่ีและช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้น
ค่าบริการจดัท าบญัชี และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั ในส่วนของปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี ของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดั
สระบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ความเช่ือถือไวว้างใจได ้มาเป็นอนัดบั
แรก รองลงมา คือ การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ การตอบสนองต่อลูกคา้ การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และความ
เป็นรูปธรรมของบริการตามล าดบั 
 ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัขนาดธุรกิจ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย 
ปัจจยัคุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้และดา้นการ
รู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี ของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาล
เมือง จงัหวดัสระบุรีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัขนาดธุรกิจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานบัญชี ยิ่งกิจการมีขนาดทุนจดทะเบียนขนาดเล็ก จะมีโอกาสเลือกใช้บริการ
ส านกังานบญัชี มากกวา่กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียนขนาดใหญ่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี เน่ืองมาจากผูใ้ห้บริการท่ีมีจ านวนนอ้ยบวก
กบัผูป้ระกอบการไม่รู้ตวัตนของผูใ้ห้บริการ อาจจะตอ้งมีการจดัท าโฆษณาเพื่อส่ือสารให้ผูป้ระกอบการรู้
ตวัตนของผูใ้ห้บริการปัจจยัคุณภาพการให้บริการดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี การเอาใจใส่กบัผูป้ระกอบการและการมีช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถติดต่อ
ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถให้ค  าปรึกษากบัผูป้ระกอบการไดจ้ะมีผลท าให้การตดัสินใจเลือกใช้
ส านกังานบญัชีมีมากข้ึน ปัจจยัคุณภาพการให้บริการดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการส านกังานบญัชี โดยสาเหตุคือกลวัเร่ืองค่าบริการท่ีสูง ยิง่มีช่ือเสียงมากการต่อรองราคาอาจเป็นไปได้
ยากต่อผูป้ระกอบการ จึงสรุปได้ว่ายิ่งระดับความเช่ือถือไวว้างใจหรือช่ือเสียงของส านักงานบัญชีสูง
ผูป้ระกอบการยิ่งจะเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีนั้นน้อยลงได ้และ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการดา้นการ
รู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการส านกังานบญัชี โดยสาเหตุท่ีท าให้การรู้จกัและ
เขา้ใจลูกคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ านกังานบญัชี เน่ืองมาจากการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตาม
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ความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน ท าให้มีการรับมือท่ีแตกต่างกนัในจุดน้ี การรู้จกัและเขา้ใจ
ลูกคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ านกังานบญัชี 
ABSTRACT 

The research on “A study of decision to select usage of the accounting firm’s services of 
entrepreneurs in Municipal Area of Saraburi Province has the following objectives (1) To study the level of 
decision-making on selection to use an accounting office’s services of entrepreneurs in the municipality of 
Saraburi Province, (2) To study the influence of business scale factor, rate of return factor, marketing mix 
factor and service quality factor which influence to the decision to choose to use accounting office’s services 
of entrepreneurs in the municipality of Saraburi Province. The sample group used in the research was 
entrepreneurs who had registered as juristic persons from 1 January 2020 to 30 November 2020 in the 
municipal area of Saraburi, total 125 entrepreneurs were collected by Purposive Sampling. The research 
instruments were questionnaires prepared by the researcher. Each questionnaire is divided into 4 parts, 
namely, Part 1: Affair’s fundamental factors, business scale factor and rate of return factor, Part 2: 
Marketing mix factor , Part 3: Service quality factor and Part 4: Decision to select usage of a specific 
accounting office’s services of entrepreneurs in the Municipal Area of Saraburi Province. 
The population in the Municipal Area of Saraburi Province, who came to be registered as juristic persons 
during 1 January 2020 to 30 November 2020, were 115 companies mostly registered as limited companies 
with service business. Their average registered capital is 1,297,826.09 Baht and earning average annual 
income of 3,320,434.78 Baht. In terms of marketing mix factor related to the selective decision to use an 
accounting firm for entrepreneurs in the municipality of Saraburi Province in overall perspective, was found 
at the highest level. When each aspect had been considered, the personnel factor was found to come first, 
followed by service process factor, physical environmental factor, accounting service factor, location and 
distribution channel factors, accounting service fees and marketing promotion factors, respectively. In view-
point of service quality factor related to their decision to use the accounting firm’s services in overall 
perspective, was found at the highest level. When each aspect had been considered, the reliability and trust 
were found to come first, followed by the customers convincement, response to customers’ requirement,  
knowing and understanding customers and concretization of services, respectively. 
  The result of the study showed that the business scale, marketing mix, sale promotion service 
quality, service concretization, reliability and trust and knowing and understanding the customers’ 
requirement could influence the selective decision to use an accounting office’s services of entrepreneurs 
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in the Municipality of Saraburi Province with statistically significant level of 0.05, whereas business scale 
factor could affect the decision to use an accounting office’s services. The smaller registered capital business 
has likely more opportunity to select  to use an accounting firm’s services than a business with larger 
registered capital. The marketing promotion mix factor can affect the decision to use an accounting firm’s 
service because there are small numbers of such service providers available. Additionally, the entrepreneurs 
do not know such service providers’ entities. There may be publicizing advertisement so that entrepreneurs 
can easily know the identities of such service providers, their service quality factors, the tangible services 
which affect to the decision to choose the accounting firm, their caring for entrepreneurs and having a good 
communication channel quickly and easily contactable and they can promptly give advices to entrepreneurs. 
These factors will have an effect on the selective decision to use an accounting firm’s services more and 
more. The quality factor of the reliable and trustful service has also an effect on the selective decision to use 
an accounting firm’s services. One affectable reason is the fear of the high service charge. The more famous 
the accounting firm is, the service charge may be difficult for entrepreneurs to bargain, it can, therefore,  be 
concluded that the higher the level of the accounting firm’s fame or reputation is, the less opportunity the 
entrepreneurs would select to use their services. The service quality factor on acquaintance and 
understanding of customers can also effect on the decision to select an accounting firm’s services. The 
reason why knowing and understanding the customers influence the decision to use a certain accounting 
firm  is due to taking care of the customers according to their various individual  needs. Each accounting 
company copes with problems at this point in different ways. This makes knowing and understanding the 
customers become an influence on the decision to use a certain accounting firm. 

บทน า 

จากนโยบายของภาครัฐและการเปล่ียนแปลงของกฎหมายทางด้านภาษีท่ีเปล่ียนแปลง  ท าให้
ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการปรับตวัให้เท่าทนัขอ้กฎหมายต่างๆท่ีมีการเปล่ียนแปลง และดว้ยขอ้กฎหมาย
ทางด้านภาษีจากกรมสรรพกร ท่ีต้องการให้บุคคลธรรมดาไปจดทะเบียนให้เป็นนิติบุคคล ได้มีการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายทางภาษีเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้กบันิติบุคคลมากข้ึน จึงท าให้ผูป้ระกอบการจ านวนมาก
หนัมาจดทะเบียนนิติบุคคลมากยิง่ข้ึน เพื่อใหต้นสามารถเสียภาษีใหน้อ้ยท่ีสุด 
 เม่ือผูป้ระกอบการเลือกท่ีจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว  ส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีผูป้ระกอบ
กิจการทุกคนตอ้งท า คือ การจดัท าบญัชี แต่ในปัจจุบนัเจา้ของธุรกิจหลายรายไม่สะดวกท่ีจะท าบญัชีด้วย
ตวัเอง หรืออาจจะมีความรู้ทางดา้นบญัชีไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุใหเ้จา้ของกิจการมีทางเลือกสองทางนั้นก็คือ 
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การจา้งพนกังานบญัชีมาจดัการท าบญัชีให้กิจการ หรือใช้บริการส านกังานบญัชีมาช่วยในการจดัท าบญัชี 
วางระบบบญัชี จดัท างบการเงิน ยืน่งบการเงิน และยืน่แบบช าระภาษีต่าง ๆ 
 จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการส านกังานบญัชี ของ
ผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี เพื่อท่ีจะน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ป มาปรับใช้ในการจดัตั้ง
ส านกังานบญัชี และผูป้ระกอบท่ีสนใจในจงัหวดัสระบุรี สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีไปปรับปรุงการ
บริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบญัชี ของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาล
เมืองจงัหวดัสระบุรี 

2.เพื่อศึกษาอิทธิพลในปัจจยัขนาดธุรกิจ, ปัจจยัดา้นผลตอบแทน, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
และปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี ของผูป้ระกอบการใน
เขตเทศบาลเมืองจงัหวดัสระบุรี 

ขอบเขตในการวจิัย 

1.ขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี ท่ีเร่ิมจดทะเบียน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 มีประชากรทั้งส้ิน 125 ราย ส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม 

2.ขอบเขตดา้นเวลา ดา้นระยะเวลาในการวิจยั เร่ิมด าเนินการวิจยัในตั้งแต่ช่วงเดือน ธนัวาคม 2563 
ถึง มกราคม 2564 

3.ขอบเขตด้านตวัแปร ตวัแปรอิสระ (independent variables) ประกอบไปด้วยปัจจยัพื้นฐานของ
กิจการ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ตวัแปรตาม (dependent variables) คือ 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี 

สมมุตฐิานการวจิัย 

1.ปัจจยัขนาดธุรกิจ, ปัจจยัดา้นผลตอบแทน, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัคุณภาพการ
ให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบญัชี ของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง 
จงัหวดัสระบุรี 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบว่าปัจจยัตวัใดบา้ง ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบญัชี ของ
ผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี 

2. ผลจากการศึกษาปัจจยัขนาดธุรกิจ, ปัจจยัดา้นผลตอบแทน เพื่อน าไปวางแผนในการประกอบการ
ด าเนินธุรกิจใหมี้ความเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
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3. ผลจากการศึกษาว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สามารถน าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

และเพื่อท่ีจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้า เกิดความต้องการท่ีจะใช้บริการของส านักงานบัญชีในเขต
เทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี 

4. ผลจากการศึกษาว่าปัจจัยคุณภาพการให้บริการสามารถน าไปปรับปรุงและพฒันาเพื่อให้เกิด
คุณภาพการให้บริการท่ีดีเป็นรูปธรรม แก่ผูท่ี้เขา้มาใช้บริการส านกังานบญัชีในเขตเทศบาลเมือง
จงัหวดัสระบุรี 

5. ผลจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าใช้บริการส านักงานบญัชี สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการก าหนดแผนกลยุทธ์ รวมถึงสามารถน าไปปรับปรุงและพฒันาแผนกลยุทธ์เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ท่ีเขา้มาใช้บริการของส านกังานบญัชีในเขต
เทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี 

การทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎท่ีีเกีย่วกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix) 

Payne (1993) กล่าวไวว้า่ ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีจะตอ้งพิจารณา
เพื่อก าหนดต าแหน่งของการบริการและก าหนดส่วนตลาดของธุรกิจบริการ ส่วนประกอบแต่ละส่วนของ
ส่วนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน และต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
การตลาดประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ นอกเหนือจากส่วนประสมการตลาดส าหรับสินคา้ทัว่ไป ท่ี
ประกอบดว้ย 4 Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์และการบริการ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีให้บริการ และช่องทาง
การจดัจ าหน่าย(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แล้ว ส่วนประสมการตลาดบริการยงัมี
ส่วนประกอบท่ีเพิ่มข้ึนมาอีก 3 ส่วน คือ บุคลากร (People) กระบวนการใหบ้ริการ (Process) และส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ (Physical Evidence) ดงันั้น ส่วนประสมการตลาดบริการ จึงมีองคป์ระกอบท่ีเพิ่มเติมจากส่วน
ประสมการตลาดของสินคา้ทัว่ไป 

ทฤษฎเีกีย่วกับการตดัสินใจ 

คอตเลอร์และ อาร์มสตรอง (Kotler; & Armstrong. 2001) กล่าวว่ากระบวนการตดัสินใจ ซ้ือของ
ผูบ้ริโภค (Consumer Buying Process) แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ล าดบัขั้น โดยเร่ิมจากเหตุการณ์ ก่อนท่ีมีการซ้ือ
สินคา้จริงๆ จนถึงเหตุการณ์ภายหลงัจากการซ้ือไดแ้ก่ 1. พฤติกรรมก่อนการซ้ือ (Prepurchase Behaviors) 2. 
แสวงหาทางเลือก (Search for Alternatives) 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 4. การ
ตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และ 5. การประเมินผลหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behaviors) ตามล าดบั 
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ทฤษฎเีกีย่วกับคุณภาพการให้บริการ 

Kotler (2006 : 383-384) กล่าววา่ ในการวดัคุณภาพของการใหบ้ริการ ลูกคา้จะวดัจากองคป์ระกอบ
ของคุณภาพในการบริการ ซ่ึงมี 5 ขอ้ ไก้แก่ 1. ส่ิงท่ีสัมผสัได้ (Tangible) 2. ความเช่ือถือและไวว้างใจได้ 
(Reliability) 3. ความรวดเร็ว (Responsiveness) 4. การรับประกนั (Assurance) และ 5. การเอาใจใส่ลูกคา้เป็น
รายบุคคล (Empathy) 

Zeithaml, Parasuramanand Berry,1990 ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ เป็นผูท่ี้สนใจศึกษา
คุณภาพและการจดัการคุณภาพบริการ ไดก้ าหนดมิติท่ีใชว้ดัคุณภาพการใหบ้ริการไว ้10 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความ
ไวว้างใจได ้(Reliability) 2. ความตอบสนอง (Responsiveness) 3. ความสามารถ (Competence) 4. การเขา้ถึง
บริการ (Access) 5. ความสุภาพ/อธัยาศยัไมตรี (Courtesy) 6. การติดต่อส่ือสาร (Communication) 7. ความ
น่าเช่ือถือ (Creditability) 8. ความปลอดภัย (Security) 9. การเข้าใจและรู้จักลูกค้าจริง (Understanding/ 
Knowing he Customer) และ 10. ส่ิงท่ีสามารถสัมผสัได/้บริการท่ีเป็นรูปธรรม (Tangibles)  

SERVQUAL ไดรั้บการน ามาทดสอบซ ้ าและท าการปรับปรุงใหม่ โดยการยบุรวมบางมิติจากเดิมให้
รวมกนัภายใตช่ื้อมิติใหม่ SERVQUAL ท่ีปรับปรุงใหม่ประกอบดว้ย 5 มิติหลกั ประกอบดว้ย 1. ความเป็น
รูปธรรมของบริการ (Tangibility) 2. ความเช่ือมั่นไวว้างใจได้ (Reliability) 3. การตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness) 4. ความน่าเช่ือถือ (Assurance) และ 5 การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

1. ตวัแปรอิสระ (independent variables) ประกอบไปดว้ย  
- ปัจจยัพื้นฐานของกิจการ ไดแ้ก่ ลกัษณะการจดทะเบียน รูปแบบของธุรกิจ 
- ปัจจยัขนาดธุรกิจ ไดแ้ก่ จ  านวนทุนจดทะเบียน  
- ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ไดแ้ก่ รายไดร้วมต่อปีของกิจการ  
- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

การส่งเสริมการขาย กระบวนการใหบ้ริการ บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ  
- ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือ 

ไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อลูกคา้ การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
2. ตวัแปรตาม (dependent variables) คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี 

วธีิด าเนินการวจิัย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง ซ่ึงมีการแสวงหาค าตอบ และเก็บขอ้มูลจากส่ิงท่ีเกิด
ข้ึนอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือสร้างข้ึนใหม่ ทั้งน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือการวิจยั เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยขอความ
อนุเคราะห์ ให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยั ประกอบดว้ย ดร. นิเวศ ธรรมะ ,ดร.วชัรพงษ ์ตนัฑ์พร
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ชยั และ ดร. พิมพร์ามิล สุพรรณพงศ์ พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและเสนอแนะ จากการ
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านพบวา่ ค่า IOC สูงสุดเท่ากบั 1 และค่า IOC ต ่า สุดเท่ากบั 0.66 ซ่ึงค่า IOC 
ของขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่ามากกวา่ 0.50 แสดงวา่ขอ้ค าถามทุกขอ้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั และ สามารถ
น าไปทดลองใช ้(try-out) กบับุคลากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของผูว้ิจยั จ  านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.996 แสดงว่า ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและ
สามารถน าไปเก็บขอ้มูลได ้

การวเิคราะห์ข้อมลู 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statisics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ใชค้่าร้อยละและค่าความถ่ีกบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัพื้นฐานของกิจการ 
ใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบายคุณลกัษณะ กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิง

ปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัขนาดธุรกิจ ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัคุณภาพการ
บริการ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี 

2. สถิติอนุมาณ (Inferential Statisics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
การวเิคราะห์ปัจจยัขนาดธุรกิจ ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัระยะเวลาในการด าเนินการ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดและปัจจยัคุณภาพการบริการ ของกิจการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการส านกังาน
บญัชีในจงัหวดัสระบุรี สถิติท่ีใชคื้อการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

สรุปผลการวจิัย 

ประชากรในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี ท่ีไดม้าท าการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 จ  านวน 115 ราย ส่วนใหญ่เป็นบริษทัจ ากดั และเป็น
ธุรกิจบริการ มีทุนจดทะเบียนเฉล่ีย 1,297,826.09 บาท และมีรายไดต่้อปีเฉล่ีย 3,320,434.78 บาท 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ส านักงานบญัชีของ
ผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่า ปัจจยัด้านบุคลากร มาเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ปัจจยัดา้นบริการบญัชี ปัจจยัดา้นสถานท่ีและช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้น
ค่าบริการจดัท าบญัชี และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั 
 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี ของ
ผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่ ความเช่ือถือไวว้างใจได ้มาเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ การตอบสนอง
ต่อลูกคา้ การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และความเป็นรูปธรรมของบริการตามล าดบั 
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 ปัจจยัขนาดธุรกิจ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริ
การดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการส านกังานบญัชี ของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจยัการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการส านกังานบญัชี  ของผูป้ระกอบการในเขต
เทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1.ผลการศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี ของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง
จงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ส่ิงท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้ส านักงานบญัชี ได้แก่ ปัจจยัขนาดธุรกิจ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการขาย ปัจจยัคุณภาพการให้บริการดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ
ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้และ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อก่ี
การตดัสินใจเลือกใชส้ านกังานบญัชี ของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี 

2.ผลการศึกษาอิทธิพลในปัจจยัขนาดธุรกิจ,ปัจจยัดา้นผลตอบแทน,ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
และ ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี ของผูป้ระกอบการใน
เขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี ในการศึกษาพบวา่ ปัจจยัขนาดธุรกิจ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
การส่งเสริมการขาย ปัจจยัคุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ปัจจยัคุณภาพการ
ให้บริการด้านความเช่ือถือไวว้างใจได้ และปัจจยัคุณภาพการให้บริการด้านการรู้จกัและเขา้ใจลูกค้า มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบญัชี ของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดั
สระบุรี โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 ผลการศึกษาอิทธิพลในปัจจยัขนาดธุรกิจ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี
ของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี ในการศึกษาพบวา่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการส านกังานบญัชี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โสรญา เพชรานนท.์ (2559) ท่ีศึกษาปัจจยัและลกัษณะ
ของกิจการท่ีมีผลต่อผูป้ระกอบการ SME ในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารการพฒันาวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาเหตุท่ีท าให้ขนาดธุรกิจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านกังานบญัชี อาจเน่ืองมาจากธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงจะมีขอ้จ ากดัในเร่ือง
ของทุนจดทะเบียน กล่าวคือ ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยเงินทุนท่ีจ ากดัน้ีอาจจึงสรุปได้ว่า ยิ่งมีขนาดทุนจด
ทะเบียนนอ้ยส่งผลต่อเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการได ้จึงสรุปไดว้า่ยิง่กิจการมีขนาดทุนจดทะเบียนขนาด
เล็ก จะมีโอกาสเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีมากกวา่กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียนขนาดใหญ่ 
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2.2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จากการศึกษาอิทธิพลใน

ปัจจยัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี ของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี
โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และในการศึกษาพบว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทิพยป์าลิดา วรัญชิตอคัริมา (2560) ท่ีไดศึ้กษา
ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลการตดัสินใจใชบ้ริการส านกังานบญัชีในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่
ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมากสาเหตุท่ีท าให้ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี อาจเน่ืองมาจากผูใ้ห้บริการท่ีมีจ านวนน้อย บวกกบัผูป้ระกอบการ
ไม่รู้ตัวตนของผูใ้ห้บริการ อาจจะต้องมีการจัดท าโฆษณาเพื่อส่ือสารให้ผูป้ระกอบการรู้ตัวตนของผู ้
ใหบ้ริการ 

2.3 ความเป็นรูปธรรมของบริการ จากการศึกษาอิทธิพลในปัจจยัต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ส านกังานบญัชี ของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุด และในการศึกษาพบว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบญัชี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยั อาทิตยา เรืองเนตร และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต ้(2562) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัด้าน
คุณภาพการใหบ้ริการ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยสาเหตุท่ีท าให้ปัจจยัคุณภาพการให้บริการของความเป็นรูปธรรม
ของบริการ มาจากการเอาใจใส่กบัผูป้ระกอบการ และการมีช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถติดต่อได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และสามารถให้ค  าปรึกษากบัผูป้ระกอบการได ้จะมีผลท าให้การตดัสินใจเลือกใชส้ านกังาน
บญัชีมีมากข้ึน 

2.4 ความเช่ือถือไวว้างใจจากการศึกษาอิทธิพล ในปัจจยัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ส านกังาน
บญัชีของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด และในการศึกษาพบวา่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั อาทิตยา เรืองเนตร และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต ้(2562) ท่ีได้ศึกษาปัจจยัด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และงานวจิยัของ ทิพยป์าลิดา วรัญชิตอคัริมา (2560) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ี
ส่งผลการตดัสินใจใชบ้ริการ ส านกังานบญัชีในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยสาเหตุท่ี
ท าใหค้วามเช่ือถือไวว้างใจอิทธิพลต่อการตดัสินใจเน่ืองจากถา้ส านกังานท่ีมีช่ือเสียงมากจะท าให้ผูป้ระกอบ
ท่ีจะเลือกใช้บริการนั้นไม่กลา้ใช้บริการโดยสาเหตุอีกหน่ึงสาเหตุคือกลวัเร่ืองค่าบริการท่ีสูง ยิ่งมีช่ือเสียง
มากการต่อรองราคาอาจเป็นไปไดย้ากต่อผูป้ระกอบการ จึงสรุปไดว้่ายิ่งระดบัความเช่ือถือไวว้างใจหรือ
ช่ือเสียงของส านกังานบญัชีสูง ผูป้ระกอบการยิง่จะเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีนั้นนอ้ยลงได ้
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2.5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า  จากการศึกษาอิทธิพลในปัจจัยต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ส านกังานบญัชี ของผูป้ระกอบการในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุด และในการศึกษาพบว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบญัชีซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยันิตยา ค าสวนจิก. (2558) ท่ีไดศึ้กษา คุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการองค์การคลงัสินคา้ งานวิจยัของ อาทิตยา เรืองเนตร และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต ้(2562) ท่ีได้
ศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และงานวิจยัของ ทิพยป์าลิดา วรัญชิตอคัริมา (2560) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัดา้น
คุณภาพการให้บริการ ท่ีส่งผลการตดัสินใจใชบ้ริการส านกังานบญัชีในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยสาเหตุท่ีท าให้การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ส านักงานบัญชี
เน่ืองมาจากการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการ ตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน ท าให้มีการ
รับมือท่ีแตกต่างกนั ในจุดน้ีท าใหก้ารรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ านกังานบญัชี 

ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวจิยัเร่ือง การศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของผูป้ระกอบการในเขต
เทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรีโดยในการด าเนินธุรกิจส านกังานบญัชีในปัจจุบนั กลยุทธ์ทางการตลาดมีส่วน
ส าคญัในการด าเนินธุรกิจให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน จึงไดเ้สนอแนะแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

 ดา้นบริการบญัชี ควรเนน้ใหมี้บริการทางดา้นภาษีอยา่งครบวงจร รวมถึงอ านวยความสะดวกในการ
ยืน่แบบแสดงภาษีใหลู้กคา้ และเนน้การดูแลใหค้  าแนะน าในการแกปั้ญหาอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน 
 ด้านราคา การตั้ งระดับราคาในการให้บริการ ควรจะตั้ งให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ไม่สูงกว่า
ส านกังานบญัชีอ่ืนๆ โดยทัว่ไป รวมถึงสามารถผอ่นช าระค่าบริการไดเ้ป็นงวดๆ เพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายของ
ลูกคา้ได ้
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์
เพื่อให้ลูกคา้สามารถติดต่อส านกังานบญัชีไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วมากข้ึนโดยไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางมา
ดว้ยตนเอง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรด าเนินการจดัท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์รายการส่งเสริมต่างๆ 
โดยจดัผา่นทางลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ โดยเป็นลกัษณะลูกคา้เก่าแนะน าลูกคา้ใหม่ (Member get member) เพื่อให้
ลูกคา้ใหม่มัน่ใจและไวใ้จในการใหบ้ริการของส านกังานบญัชีมากข้ึน 
 ด้านพนักงานให้บริการ ควรจดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านบญัชี และกฎหมายเก่ียวกบั
บญัชีให้พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ ให้พนกังานสามารถให้ค  าแนะน าและให้ขอ้มูลทางดา้นบญัชีแก่ลูกคา้ได้
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อยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว ทั้งน้ีควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการท างานของพนกังาน เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
บริการท่ีดีมีมาตรฐาน 
 ดา้นกระบวนการให้บริการ กระบวนการให้บริการควรเน้นท่ีความถูกตอ้ง และบริการท่ีรวดเร็ว 
รวมถึงการตรงต่อเวลาในการจดัท าบญัชีใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ควรใช้อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการให้บริการ และมีโปรแกรมซอฟแวร์ใน
การท าบญัชีใหเ้หมาะสมกบัแต่ละธุรกิจของผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ 

 ความเป็นรูปธรรมของบริการ ควรให้ความส าคญัแก่พนกังานของส านกังานบญัชี แต่งกายสุภาพ 
สะอาด เรียบร้อย และพนกังานของส านกังานบญัชีมีอธัยาศยัดี ความพร้อมและเต็มใจให้บริการแก่ลูกคา้ 
และพนกังานของส านกังานบญัชีใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งดีโดยสม ่าเสมอ 
 ความเช่ือถือไวว้างใจได ้ควรให้ความส าคญัแก่พนกังานของส านกังานบญัชี ให้บริการดว้ยความ 
รอบคอบและถูกตอ้ง และพนกังานของส านกังานบญัชีใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งดีโดยสม ่าเสมอ 
 การตอบสนองต่อลูกคา้ ควรให้ความส าคญัแก่พนกังานช้ีแจงเร่ืองการน าส่งภาษีไดเ้ป็นอยา่งดี และ
การไดรั้บการบริการดว้ยความรวดเร็ว เช่น การเก็บเอกสาร 
 การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ควรใหค้วามส าคญัแก่ เร่ืองความรับผิดชอบต่อความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบติังาน และพนกังานของส านกังานบญัชี เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการบญัชีทั้งส้ิน 
 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ควรให้ความส าคัญแก่พนักงานของส านักงานบัญชี สามารถจดจ า 
รายละเอียดของลูกคา้แต่ละรายได้ และส านักงานบญัชีเปิดให้บริการในเวลาท่ีสะดวก ส าหรับการมาใช้
บริการของลูกคา้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นบริษทัและห้างหุ่นส่วนจ ากดั ท่ีตั้ งข้ึนเขตเทศบาลเมือง 
จงัหวดัสระบุรี เท่านั้น ขอ้คน้หาพบว่าจะมีประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ดงันั้นในการศึกษาต่อไป ควรเพิ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้รอบคลุมมากข้ึน ซ่ึงจะท าใหผ้ลการศึกษาท่ีไดส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้พิ่มข้ึน 

การเพิ่มปริมาณของกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากข้ึน ในการศึกษาคร้ังน้ี มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้เพียง 125 ราย เท่านั้น และมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของรายช่ือนิติบุคคล ท าให้สามารถหารายช่ือได้เพียงนิติ
บุคคลท่ีจดทะเบียนใหม่ได้เท่านั้น ซ่ึงอาจท าให้การประมาณค่าทางสถิติเกิดความคลาดเคล่ือนได ้ดงันั้น
ส าหรับผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ี อาจท าการศึกษาโดยใช้จ  านวนตวัอย่างท่ีมากข้ึน เพื่อให้เกิดความคลาดเคล่ือน
นอ้ยลงและท าใหก้ารประมาณค่าแม่นย  ามากข้ึน 
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