
 

 

ซ 

                                                                       สารบาญ 
 
                                                                                                                                                  หนา 
กิตติกรรมประกาศ                                                                                                                        ค 
บทคัดยอภาษาไทย                                                                                                                        ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ                                                                                                                   ฉ 
สารบาญตาราง                                                                                                                              ซ 
บทท่ี  1   บทนํา                                                                                                                              1 
               หลักการและเหตุผล                                                                                                        1 
               วัตถุประสงคเพื่อการศึกษา                                                                                             2 
               ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ                                                                                             3 
               นิยามศัพทในการศึกษา                                                                                                   3 
บทท่ี  2   แนวคิด และทฤษฎี                                                                        4 
               เอกสารและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ                                                                    8 
บทท่ี  3  วิธีการดําเนินการศึกษา                                                                                                   11 
               ขอบเขตการศึกษา                                                                                                          11 
               วิธีการศึกษา                                                                                                                   11 
               เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา                                                                                             12 
               การวิเคราะหขอมูล                                                                                                         12 
บทท่ี  4  ผลการศึกษา                                                                                                                    14  

            สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 14 
 สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงาน 
                 เจษฎาซีพีเอ        25 

              สวนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงาน 
                     เจษฎาซีพีเอ จําแนกตาม สถานภาพธุรกิจ และรายไดถัวเฉล่ีย 5 ป  
          ยอนหลังของธุรกิจ        32 

สวนท่ี 4   ขอเสนอแนะของของลูกคาในการปรับปรุงเกี่ยวกับการใหบริการ 
                ของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ      48 
 
 



 

 

ฌ

สารบาญ  (ตอ) 
 
                                                                                                                                                 หนา 
บทท่ี  5 สรุปผลการศึกษา อภิปราย และขอเสนอแนะ                                                              52 
             สรุปผลการศึกษา                                                                                                          52 
             อภิปรายผลการศึกษา                                                                                                    56 
             ขอคนพบจากการศกึษา                                                                                                 58 
 ขอเสนอแนะ                                                                                                                   59 
บรรณานุกรม                                                                                                                              61 
ภาคผนวก                                                                                                                                   62 
   แบบสอบถาม 63 
ประวัติผูเขียน                                                                                                                             70 
      
     
 
              
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ญ

สารบาญตาราง 
 
ตาราง                                                                                                                                           หนา 
1 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ                            14 
2 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ                            15 
3 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับการศึกษา

สูงสุด      
 
15 

4 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะขององคกร
ธุรกิจ 

 
16 

5 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทของธุรกิจ     17 
6 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามตําแหนง                    18 
7 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามท่ีต้ังขององคกร

ธุรกิจ        
 
18 

8 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามทุนการจดทะเบียน    19 
9 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลา 

การดําเนนิธุรกิจ                                                                                                                    
 
19 

10 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายไดถัวเฉล่ีย  
ยอนหลัง 5 ป  ขององคกรธุรกิจ                                                                                            

 
20 

11 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทบริการท่ี
เลือกใชของสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ                                                                                     

 
20 

12 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาในการ 
ใชบริการสํานกังานเจษฎา ซีพีเอ                                                                                          

 
21 

13 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามทานคือผูสามารถ 
ตัดสินใจเลือกใชสํานักงานสอบบัญชีขององคกรธุรกิจ                                                        

 
21 

14 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามผูท่ีสามารถ
ตัดสินใจเลือกใชสํานักงานสอบบัญชีขององคกรธุรกิจ                                                        

 
22 

15 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดท่ีจะ
เปล่ียนสํานักงานสอบบัญชีท่ีเลือกใชในปจจุบัน                                                                  

 
22 

16 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยหลักในการ 
เลือกใชบริการของสํานักงานสอบบัญชีขององคกรธุรกิจ                                                     

23 



 

 

ฎ 

 สารบาญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง                                                                                                                                           หนา 
17 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความเหมาะสม 

ของอัตราคาธรรมเนียมสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ  เม่ือเทียบกับการ
ใหบริการ      

 
 
23 

18 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแหลงขอมูลท่ีทําให 
รูจักและเลือกใชบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ                                              

 
24 

19 ตารางแสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบ
บัญชีของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ  จําแนกตามการใหบริการท่ีมีความแตกตางจากสํานกั
งานสอบบัญชีอ่ืน                                                                                                                  

 
 
25 

20 ตารางแสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ ระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบ
บัญชีของสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ  จําแนกตามคุณภาพการใหบริการ                                   

 
27 

21 ตารางแสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบ
บัญชีของสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ  จําแนกตามประสิทธิภาพในการใหบริการ                     

 
30 

22 ตารางแสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงาน 
เจษฎา  ซีพีเอ                                                                                                                         

 
31 

23 ตารางแสดงคาเฉล่ีย  และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงาน 
เจษฎา  ซีพีเอ  ดานการใหบริการที่มีความแตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนจําแนก
ตามสถานภาพขององคกรธุรกิจ                                                                                     

 
 
32 

24 ตารางแสดงคาเฉล่ีย  และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงาน 
เจษฎา  ซีพีเอ  ดานคุณภาพการใหบริการ  จําแนกตามสถานภาพขององคกรธุรกิจ              

 
34 

25 ตารางแสดงคาเฉล่ีย  และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงาน 
เจษฎา  ซีพีเอ  ดานประสิทธิภาพในการใหบริการ  จําแนกตามสถานภาพขององคกร
ธุรกิจ      

 
 
38 

26 ตารางแสดงคาเฉล่ีย  และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงาน 
เจษฎา  ซีพีเอ  ดานการใหบริการที่มีความแตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน  จําแนก
ตามรายไดเฉล่ียยอนหลัง5ป ขององคกรธุรกิจ                                                                      

 
 
40 

  
  



 

 

ฏ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง                                                                                                                                           หนา 
27 ตารางแสดงคาเฉล่ีย  และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงาน 

เจษฎา  ซีพีเอ  ดานคุณภาพการใหบริการ  จําแนกตามรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ปของ 
องคกรธุรกิจ                                                                                                                          

 
 
42 

28 ตารางแสดงคาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงาน 
เจษฎา  ซีพีเอ  ดานประสิทธิภาพในการใหบริการ  จําแนกตามรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 
5 ป ขององคกรธุรกิจ                                                                                                            

 
 
46 

29 ตารางแสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และระดับความพึงพอใจตอส่ิงท่ีควรปรับปรุงของ
บริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ                                                                       

 
48 

30 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจและคาเฉล่ียแปลผลท่ีผูตอบแบบสอบถามมีตอบริการ 
สอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ เรียงลําดับจากอันดบัแรกไปถึงอันดับสุดทาย          

 
49 

 


