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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ        ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของ
สํานักงานเจษฎา ซีพีเอ 

 
ผูเขียน                                        นายเจษฎา    เล่ียมประวัติ 
 
ปริญญา                                           บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
 
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ       รองศาสตราจารยอรชร    มณีสงฆ 
                              

บทคัดยอ 
 
                    การศึกษาคร้ังนี้      มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอบริการสอบ 
บัญชีของสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ  โดยศึกษาจากลูกคานติิบุคคลท้ังหมดของสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ  
ซ่ึงเปนหางหุนสวนนิติบุคคล  บริษัทจํากัด  มูลนิธิ สมาคมและองคกรไมแสวงหาผลกําไร วิธี
การศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากลูกคาท้ังหมด  จํานวน 202 ราย  รวบรวม
ขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหหารอยละ และคาเฉล่ีย  รวมท้ังการวิเคราะหเปรียบเทียบ  นอกจากนีผู้
ศึกษายังไดรวบรวมขอมูลจากหนังสือเอกสาร และการคนควาแบบอิสระท่ีเกีย่วของสามารถ
สรุปผลการศึกษาไดดังนี ้
                    ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนธุรกิจซ้ือขายสินคาอุปโภคและบริโภค ดํารงตําแหนง
ผูจัดการฝายบัญชี และหวัหนาแผนกบัญชีของธุรกิจ  สามารถตัดสินใจไดเองในการเลือกใชสํานัก
งานสอบบัญชี  ไมคิดท่ีจะเปล่ียนสํานักงานสอบบัญชีท่ีใชอยูในปจจุบัน   เปนธุรกจิขนาดเล็กท่ีมี
ทุนจดทะเบียนไมเกนิ 5 ลานบาท    ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 1- 5 ป  โดยเปนธุรกิจท่ีต้ังอยูใน
จังหวดัพะเยามากท่ีสุด  รองลงมาคือจังหวดัเชียงราย    
                   ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของลูกคาท่ีเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชีอยูใน
ระดับมาก  ไดแก คุณภาพในการใหบริการสอบบัญชีเปนอันดับแรก  รองลงไปคือ ประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ และการใหบริการที่มีความแตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ีน 
                   เม่ือประเมินจดุแข็งของสํานักงานเจษฎา ซีพเีอ  ไดแก ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
มีความเปนกันเอง มีความสุภาพ  ไดใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจตอการบริหาร 
ธุรกิจ  สามารถใหคําปรึกษาปญหาทางดานบัญชี ภาษีอากรและดานอ่ืน ๆ แกธุรกิจ  แกไขปญหาให
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว ตรงตามความตองการ  จุดออนไดแก  สถานท่ีต้ังของสํานักงานมีความ



 จ

สะดวกในการติดตอ ผูใหบริการไดศึกษาถึงระบบการควบคุมภายในของธุรกิจมากอนการ
ดําเนินการสอบบัญชี  และทีมงานตรวจสอบบัญชีสามารถสรางความม่ันใจในการตรวจสอบให
ลูกคา 
                    ขอเสนอแนะการศึกษาคร้ังนี ้ แมลูกคาจะมีความพึงพอใจในบริการสอบบัญชีของ
สํานักงานเจษฎา ซีพีเอ ในระดับมาก  สํานักงานควรพจิารณาปรับปรุง ไดแก   ระยะเวลาในการ
ใหบริการ  ความถูกตอง รวดเร็ว และความสมํ่าเสมอในการใหบริการ และสถานท่ีต้ังของ
สํานักงาน โดยเพิ่มการศึกษาถึงระบบการควบคุมภายในของธุรกิจมากอนการดําเนนิการตรวจสอบ   
มีการอบรมทีมงานตรวจสอบใหมีความรู  ความสามารถ ความชํานาญ รวมถึงเทคนิคในการสอบ
บัญชีเพิ่มข้ึน  ควรทบทวนแผนการปฏิบัติงาน แนวทางการสอบบัญชีท่ีมีอยูวาจะสามารถปรับปรุง
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เพิ่มการใหบริการดานการปรึกษาดานบัญชี ภาษีอากรและอ่ืน ๆ ใหมี
บริการที่มีความหลากหลาย ใหสามารถสนองความตองการของลูกคาใหมากข้ึน รวมถึงอาจ
พิจารณารับบุคลากรดานสอบบัญชีเพิ่มข้ึน ถาบุคลากรท่ีมีอยูไมเพยีงพอ 
               นอกจากนี้ควรรักษาจุดแข็งของสํานักงาน เพื่อคงระดับความพึงพอใจของธุรกิจอยาง
สมํ่าเสมอตอไป   จะทําใหสํานักงานมีความยั่งยืนในอนาคต 
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ABSTRACT 
 

The  purpose  of  this  independent  study  was  to  study  customer satisfaction  
towards  audit  service of  Jesada  CPA office . The  data  was  from all  Jesada CPA’s  customers  
who  were  limited  partnerships , companies  limited , foundations  ,  associates  and  non – profit  
organizations  . The  data  was  collected  by  using  questionnaire  distributed  to 202 customers   
and   from  relevant  textbooks  and  independent  studies ,  then  was  analyzed  using percentage , 
mean  and  comparison  statistics . 

The  data  showed  that  the  most  business  were  consumer  goods  firm and  
persons  who  answered  the  questionnaire  the  most  worked  in  accounting  or  were   head    
of accounting  of  their  business .They  were  able  to make  decision  on  selecting   audit  
service  and  did not   feel  that  that  they  should  change  the  audit  agency . Their  business    
was small , which   capital  of  not  more   than  5  millions  baht  and  most  businesses  were  in  
Phayao  and  Chiang Rai ,  respectively .   

The  results  of  the  study  showed  that  the  customers  were  satisfied  with    
Jesada  CPA’s  service  at  the  high  level   in  terms  of  service  quality  , service  efficiency  
and  competitive  differentiation . 

From  this  study  it  could  be  concluded  that  the  strength   of  Jesada  CPA    
were  as  follows  : human  relationship ; courtesy ;  usefully  business  advices ; useful insights  
in  accounting , tax and  other  business  areas  ;  and  good  problem – solving  skills  .  
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Although  customer  satisfied   was  at  the  high  level , The  researcher  
recommends  the  followings  to  strengthen  Jesada  CPA’s  business : faster  service , accurary 
and  regularity  of  service ,  and  better  location . These  could  be  done  by  studying   
business’s  internal  control  before  starting  auditing  ; training  staff  to  improve  knowledge , 
ability , expertise  , and  skills ;  reviewing  current  audit  plan  for  improvement ; adding  
consulting   services  on  accounting , tax  and  other  relevant  topics ; offering  diverse services  
to  answer   customer  need ;  as  well as  considering  recruiting  new  staff  if  needed . 

Moreover, it  is  important to preserve the  strength  of  the  agency and  the  level  
of   customer  satisfaction . This  will  ensure  the  agency’s   future  stability  . 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


