
 

บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎี 

        
แนวคิดและทฤษฎี  
            ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ นี ้
ผูศึกษาไดศึกษาทฤษฎีท่ีเกีย่วของกับการสอบบัญชี  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของ
กับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอบริการสอบบัญชี  โดยมีแนวความคิดในเร่ืองการตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ  แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ แนวความคิดเกีย่วกับการสอบบัญชี โดยมี
แนวความคิดดังตอไปนี ้
 
แนวความคดิทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ3  

บริการ ( Services)   เปนกิจกรรม     ผลประโยชนหรือความพึงพอใจท่ีสนองความตองการ 
ของลูกคา  โดยมีลักษณะท่ีสําคัญ 4 ลักษณะ  ซ่ึงมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธการตลาดดังนี ้

(1) ไมสามารถจับตองได   ( Intangibility )     บริการไมสามารถมองเห็นหรือเกิด
ความรูสึกไดกอนท่ีจะมีการซ้ือ   เพื่อลดความเส่ียงของผูซ้ือ  ผูซ้ือจะตองพยายามวางกฎเกณฑ
เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชนจากงานบริการท่ีจะไดรับ  และผูใหบริการตองสรางความเช่ือม่ัน
โดยพยายามจดัหาส่ิงตาง ๆ เพื่อเปนหลักประกนัใหผูซ้ือสามารถทําการตัดสินใจไดรวดเร็วข้ึน  
ไดแก 
                             1.1   สถานท่ี      ( Place )   ตองสามารถสรางความเช่ือม่ันและความสะดวกใหแก 
ผูมาติดตอ 
                             1.2   บุคคล  ( People )    พนักงานท่ีขายบริการตองมีการแตงตัวท่ีเหมาะสมบุคลิกดี 
หนาตายิม้แยมแจมใส พดูจาไพเราะ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและเกิดความเช่ือม่ันวาบริการท่ี
จะซ้ือจะดีดวย 
                             1.3   เคร่ืองมือ  ( Equipment )  อุปกรณภายในสํานกังานจะตองมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการท่ีรวดเร็ว  และทําใหลูกคาพอใจ 

1.4 วัสดุส่ือสาร  ( Communication  Material )  ส่ือโฆษณาและเอกสารการ
โฆษณาตาง ๆ  จะตองสอดคลองกับลักษณะของบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกคา 

                                                           
3  ศิริวรรณ  เสรีรัตน, ร.ศ., การบริหารการตลาดยุคใหม, (กรุงเทพ : 2541), หนา 337. 
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1.5  สัญลักษณ  (Symbols)  คือ  ช่ือ ตราสินคาหรือเคร่ืองหมายตราสินคาท่ีใชใน 
 การใหบริการเพื่อใหผูบริโภคเรียกช่ือไดถูก  ควรมลัีกษณะส่ือความหมายท่ีดเีกีย่วกับบริการที่
เสนอขาย 

1.6 ราคา ( Price )     การกําหนดราคาการใหบริการ  ความเหมาะสมกับระดับ 
การใหบริการ  ชัดเจน  และงายตอการจําแนกระดับบริการท่ีแตกตางกนั 

(2)  ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ   (Inseparability )    การใหบริการเปนการ 
ผลิตและการบริโภคในขณะเดียวกนั  กลาวคือผูขายรายหน่ึงสามารถใหบริการลูกคาในขณะนัน้ได
หนึ่งราย   เนื่องจากผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัว  ไมสามารถใหผูอ่ืนใหบริการแทนได  เพราะ
ตองผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน   ทําใหการขายงานบริการอยูในวงจํากดัในเร่ืองของเวลา 
                           (3)  ไมแนนอน   ( Variability )           ลักษณะของการบริการไมแนนอนข้ึนอยูกับ 
ผูขายบริการเปนใคร  จะใหบริการเม่ือไร  ท่ีไหน  และอยางไร  สําหรับผูขายบริการตองมีการ
ควบคุมคุณภาพ  ซ่ึงสามารถทําได 3  ข้ันตอน  คือ 
                             3.1   ตรวจสอบคัดเลือกและฝกอบรมพนักงานท่ีใหบริการ รวมท้ังมนุษยสัมพนัธ    
ของพนักงานท่ีใหบริการ 
                             3.2  ตองสรางความพอใจใหลูกคา โดยเนนการใชการรับฟงคําแนะนํา และขอ 
เสนอแนะของลูกคา   การสํารวจขอมูลลูกคา  และการเปรียบเทียบ  ทําใหไดรับขอมูลเพื่อการแกไข
ปรับปรุงบริการใหดีข้ึน 
                            3.3    การมีมาตรฐานในกระบวนการใหบริการที่มีสมรรถนะตลอดท่ัวท้ังองคกร 
                            (4)  ไมสามารถเก็บไวได    ( Perishability )     บริการไมสามารถผลิตเก็บไวได
เหมือนสินคาอ่ืน  ถาความตองการมีสมํ่าเสมอ  การบริการก็จะไมมีปญหา  แตถาลักษณะความ
ตองการไมแนนอนจะทําใหเกิดปญหา  คือ  บริการไมทันหรือไมมีลูกคา  
                     
 การตลาดสําหรับธุรกิจใหบริการ  
                 การตลาดสําหรับธุรกิจใหบริการ  แบงออกเปน                      
                            (1)  การตลาดภายใน   (Internal  Marketing )   หมายถึง   การตลาดภายในของ
บริษัทจะรวมไปถึงการฝกอบรม และจูงใจพนกังานบริการในการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
รวมถึงพนักงานท่ีใหการสนบัสนุนการใหบริการ  โดยใหเกิดการทํางานรวมกนัเพื่อสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคา 
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(2)   การตลาดภายนอก  (External  Marketing )    เปนการใชเคร่ืองมือทางการ 
ตลาดเพ่ือใหบริการลูกคาในการจัดเตรียมการใหบริการ  การกําหนดราคา  การจัดจําหนาย  และการ
ใหบริการลูกคา 

(3) การตลาดท่ีสัมพันธกันระหวางผูซ้ือและผูขาย    ( Interactive Marketing )  
หมายถึง  การสรางคุณภาพบริการใหเปนท่ีเช่ือถือ  เกิดข้ึนในขณะท่ีผูขายใหบริการกับลูกคา  ซ่ึง
คุณภาพจะเปนท่ียอมรับหรือไมข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคา  โดยลูกคาจะพิจารณาการใหบริการ
ดานตาง ๆ ของผูขาย  ดังนี ้

                   คุณภาพทางดานเทคนิค ( Technical  Quality ) 
                                 คุณภาพดานหนาท่ี  ( Functional  Quality ) 

                   ลักษณะบริการท่ีลูกคาสามารถประเมินไดทําการซ้ือ   
                   คุณภาพดานประสบการณ   (Experience  Qualities ) 
                   คุณภาพความเช่ือถือท่ีเกิดข้ึนจริง   ( Credence Qualities )   
 

 แนวความคดิเก่ียวกับกลยุทธท่ีสําคัญของธุรกิจใหบริการ  
                   กลยุทธท่ีสําคัญของธุรกิจใหบริการ  มี    3  ประการ คือ        ความแตกตางจากคู
แขงขัน   ( Competitive Differentiation )     คุณภาพการใหบริการ  (Service  Quality ) และ
ประสิทธิภาพในการใหบริการ (Productivity ) 

(1) ความแตกตางจากคูแขงขัน            เปนการสรางใหเห็นขอแตกตางของบริการ 
อยางเดนชัดในความรูสึกของลูกคา  โดยสามารถทําไดในลักษณะตาง ๆ  กลาวคือ 

1.1 ลักษณะดานนวัตกรรม    (Innovative  Features)      เปนการเสนอบริการใน
ลักษณะแตกตางจากคูแขงขันท่ัวไป   

1.2 การใหบริการพื้นฐานเปนชุด  (Primary  Service  Package)  เปนส่ิงท่ีลูกคา   
คาดวาจะไดรับจากกจิการ  เชน  การใหบริการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล  จนถึงการสอบบัญชี 

1.3 ลักษณะการใหบริการเสริม (Secondary  Service  Features)        เปนบริการ 
ท่ีมีเพิ่มเติมนอกเหนือจากบริการพื้นฐานท่ัวไป  เชน  การใหบริการ  ปรึกษาภาษอีากร การวาง
ระบบบัญชี 

(2) คุณภาพการใหบริการ  ( Service  Quality)   เปนการรักษาระดับการใหบริการ
ท่ีเหนือคูแขงขัน  โดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามท่ีลูกคาคาดหวังไว  โดยลูกคาจะพอใจถาเขา
ไดรับในส่ิงท่ีเขาตองการ (What)  เม่ือเขามีความตองการ (Want)  ณ สถานท่ีท่ีเขาตองการ (Where) 
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ในรูปแบบท่ีตองการ(How)   นักการตลาดตองทําการวิจัยเพื่อใหทราบถึงเกณฑการตัดสินใจซ้ือ
บริการของการใหบริการ 

2.1 การเขาถึงลูกคา ( Access)       บริการท่ีใหกับลูกคาตองอํานวยความสะดวก
ในดานเวลา สถานท่ีแกลูกคา  คือ   ไมใหลูกคาตองคอยนาน    ทําเลที่ต้ังเหมาะสมอันแสดงถึง
ความสามารถของการเขาถึงลูกคา 

2.2 การติดตอส่ือสาร (Communication) มีการอธิบายอยางถูกตองโดยใชภาษา
ท่ีลูกคาเขาใจงาย 

2.3 ความสามารถ (Competence )      บุคลากรท่ีใหบริการตองมีความชํานาญ 
และมีความรูความสามารถในงาน 

2.4 ความมีน้ําใจ (Courtesy)    บุคลากรตองมีมนุษยสัมพนัธเปนท่ีนาเช่ือถือ   มี 
ความเปนกันเอง   มีวิจารณญาณ 

2.5 ความนาเช่ือถือ (Credibility)       สํานักงานและบุคลากรตองสามารถสราง 
ความเช่ือม่ันและความไววางใจในบริการ  โดยเสนอบริการที่ดีท่ีสุดแกลูกคา 

2.6 ความไววางใจ (Reliability)  บริการที่ใหกบัลูกคาตองมีความสม่ําเสมอและ 
ถูกตอง 

2.7 การตอบสนองลูกคา (Responsiveness)    พนักงานจะตองใหบริการและแก 
ปญหาของลูกคาอยางรวดเร็ว  ตามท่ีลูกคาตองการ 

2.8 ความปลอดภยั  (Security)  บริการที่ใหตองปราศจากอันตราย     ความเส่ียง 
และปญหาตาง ๆ 

2.9 การสรางบริการใหเปนท่ีรูจกั (Tangible)  บริการที่ลูกคาไดรับจะทําใหเขา 
สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพบริการดังกลาวได 

2.10 การเขาใจและรูจักลูกคา   (Understanding/Knowing Customer)   
พนักงานตองพยายามเขาใจถึงความตองการของลูกคา  และใหความสนใจตอบสนองความตองการ
ดังกลาว 

(3) ประสิทธิภาพในการใหบริการ ( Productivities) ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ 
การใหบริการ  สามารถทําได  ดังนี ้

3.1 การใหพนักงานทํางานไดมากข้ึน     หรือมีความชํานาญสูงข้ึนโดยใชระยะ   
 เวลาในการทํางานเทาเดิม 

3.2 การพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   ในจาํนวนพนักงานคง 
เดิม   เชน จดัใหมีการฝกอบรมภายในเพ่ือเพิ่มเทคนิคในการทํางานใหใชเวลานอยลง 
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               ธุรกิจบริการที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ  ตองระมัดระวังไมใหเกิดภาพ  
พจนในแงการลดคุณภาพของการบริการ    รวมท้ังตองรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอ
การใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 
 
 แนวความคดิเก่ียวกับความคาดหวังและความพึงพอใจ4 
                 ความพอใจหลังการซ้ือของลูกคาข้ึนอยูกับการปฏิบัติท่ีเปนไปตามความคาดหวัง  โดย  
ท่ัวไปแลวความพึงพอใจ (Satisfaction ) เปนความรูสึกของบุคคลท่ีแสดงความยนิดีหรือผิดหวงั  
อันเปนผลมาจากการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีไดจากการใชสินคาหรือบริการกับความคาดหวัง 
                 ถาผลจากการใชสินคาหรือบริการต่ํากวาความคาดหวังลูกคาก็จะไมพอใจ ถาผลลัพธ
เปนไปตามความคาดหวังลูกคาก็จะพอใจ  และถาผลลัพธมีคาเกินความคาดหวังลูกคาก็ยิ่งพอใจ
มากข้ึน  การทาํใหลูกคาพึงพอใจสูงสุดทําใหลูกคากลับมาซ้ือซํ้า ( Repurchase)  
 
 แนวความคดิเก่ียวกับการสอบบัญช ี
                  การสอบบัญชีคือ  การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี และหลักฐาน
อ่ืน ๆ โดยผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี  ตามแนวทางปฏิบัติงานท่ีวิชาชีพไดกําหนดเปนมาตรฐาน
ไว  เพื่อท่ีผูสอบบัญชีจะสามารถวินิจฉัย  และแสดงความเห็นไดวางบการเงินท่ีกจิการจัดทําข้ึนมี
ความถูกตองตามหลักการบญัชีท่ีรับรองท่ัวไปเพยีงใดหรือไม   และงบการเงินดังกลาวไดแสดง
ขอมูลท่ีจําเปนเพี่อใหผูอานงบการเงินไดทราบอยางเพียงพอแลวหรือไม 
                                    
 เอกสารและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
                    นฤนาถ   มาลัยรัตนา       (2541)   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของลูกคาท่ี
เลือกใชบริการการวางระบบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จํากัด สาขาภาคเหนือ        
ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ     ของลูกคาท่ีเลือกใชบริการวางระบบบัญชีของบริษัท 
สํานักงานเอสจีวี –ณ ถลาง จํากัด สาขาภาคเหนือ โดยใชแบบสอบถามผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจเลือกใช
บริการวาง   ระบบบัญชีของบริษัท      และหางหุนสวนจํากัดท้ังหมดท่ีใชบริการวางระบบบัญชี
ของบริษัทสํานัก  งาน  เอสจีวี-ณ ถลาง จํากัด  สาขาภาคเหนือ  จํานวน 33  ราย     พบวา ปจจัย
อันดับแรก คือ  คุณภาพการใหบริการ   อันดับสองคือ   อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ  อันดับ
สามคือ   สถานท่ีต้ังของบริษัท   อันดับส่ีคือ  การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหบริการการวาง

                                                           
4
 ยงยุทธ  ฟูพงศศิริสัมพันธและคณะ, การจัดการตลาด, กรุงเทพ : (2548), หนา 82 
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ระบบบัญชี   สําหรับปญหาท่ีลูกคาพบจากการใชบริการวางระบบบัญชีเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย    ไดแก  เร่ืองคาธรรมเนียมการใหบริการที่สูงเกินไป    ผูใหบริการไมสามารถแกไขปญหา
ใหแกลูกคาไดรวดเร็วตามความตองการของลูกคา   ระบบบัญชีท่ีวางไวไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได    รูปแบบคูมือปฏิบัติงานระบบบัญชียากตอการทําความเขาใจ   ไมมีการ
ใหบริการหลังการปฏิบัติงานเสร็จส้ินตามขอตกลง  ผูใหบริการละท้ิงหนาท่ีหรือขาดความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
                    พรหมินทร   รธนิธย     (2538)      ปจจัยในการเลือกใชบริการการสอบบัญชีของ
บริษัทจํากัดในจังหวัดเชียงใหม          ไดศึกษาปจจัยในการเลือกใชบริการการสอบบัญชี  ความ
ตองการใชบริการเสริมดานอ่ืน ๆ        และปญหาที่เกิดข้ึนจากการใชบริการจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทจํากัดในจังหวัดเชียงใหม  โดยใชแบบสอบถามจากบริษัทจํากัดในจังหวัดจํานวน 105 ราย  
แบงเปน  3 กลุมและใชวิธีสุมตัวอยาง  ไดแก  กลุมอุตสาหกรรม  กลุมบริการ      และกลุมพาณิชย 
กรรม นําขอมูลท่ีได รับมาทําการวิเคราะห  โดยพบวาปจจัยในการเลือกใชบริการสอบบัญชี   เรียง
ตามลําดับความสําคัญ   คือ   คุณภาพการใหบริการ  ไดแก  การแกไขปญหาใหแกลูกคาอยาง
รวดเร็ว  ผูใหบริการสอบบัญชีมีความรูความชํานาญ      การใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การสอบบัญชี      การเก็บรักษาขอมูลของลูกคาไดเปนอยางดี  การเสนอรายงานถูกตองตรงกับ
ขอเท็จจริงและตรงตอเวลา     ตอมาคือ  ประสิทธิภาพในการใหบริการการสอบบัญชี ไดแก     การ
มีเทคนิคในการสอบบัญชีท่ีไดผลในระยะเวลาท่ีกําหนด   ลําดับสุดทายคือ    การใหบริการท่ีมี
ความแตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนเชน     การใหคําปรึกษาทางภาษี     และชวยเหลือในการ
วางระบบบัญชี   การคิดคาธรรมเนียมสอบบัญชีท่ีเหมาะสม   สําหรับปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช
บริการสอบบัญชี   ไดแก  ติดตอผูสอบบัญชีไดยาก  ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการสอบ
บัญชี   ไมสามารถใหคําปรึกษาภาษีอากร  คาสอบบัญชีสูงเกินไป  ตรวจสอบบัญชีไมเสร็จภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

      พัชรินทร   รินคํา  (2546) ความพึงพอใจของธุรกิจในจังหวัดเชียงใหมตอการสอบ
บัญชีไดศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจท่ีธุรกิจคาดหวังวาจะไดจากการสอบบัญชีและ
ระดับความพึงพอใจท่ีธุรกิจไดรับจากการสอบบัญชี  ธุรกิจท่ีศึกษาเปนนิติบุคคลขนาดกลางและ
ขนาดใหญในจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนต้ังแต 5  ลานบาทข้ึนไป  โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการใชแบบสอบถามจากธุรกิจท่ีสุมตัวอยางจํานวน 313  รายจากธุรกิจท้ังหมด 1,700 ราย  
มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  และวิเคราะหเปรียบเทียบ  พบวาธุรกิจท่ีใชบริการสอบบัญชีสวนใหญ
คาดหวังท่ีจะไดรับความพึงพอใจจากการใชบริการสอบบัญชีไวในระดับสูง  ท้ังในดานของความ
นาเช่ือถือของสํานักงานและทีมงานตรวจสอบบัญชี  การตอบสนองความตองการของธุรกิจ  ความ
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ปลอดภัยจากการใชบริการสอบบัญชี  ความเอาใจใสในการใหบริการและรูปลักษณของสํานัก
งานสอบบัญชีเม่ือไดใชบริการแลวธุรกิจสวนใหญไดรับความพึงพอใจในบริการในระดับสูง  ใน
ระดับปานกลางเพียงบางสวน   อยางไรก็ตามแมวาธุรกิจอาจจะไมไดรับความพึงพอใจตรงตามท่ี
ธุรกิจหวังไวบางแตธุรกิจสวนใหญไมมีความคิดท่ีจะเปล่ียนผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชี   
ซ่ึงอาจเนื่องจากจํานวนผูสอบบัญชียังมีจํานวนไมมากนักและธุรกิจไมตองการเพิ่มตนทุนในการใช
บริการการสอบบัญชี 
                  สุกัญญา   จันทรประภาพ (2542)  ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชสํานักงาน
บัญชีในการจัดทําบัญชี ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ไดศึกษาถึงปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การเลือกใชสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี  ในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม   โดยใช
แบบสอบถามขอมูลจากบริษัทจํากัด จํานวน 53 ราย  และหางหุนสวนจํากัด จํานวน 67 ราย  โดยใช
วิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง  พบวาปจจัยทีมีผลตอการเลือกใชบริการ มากท่ีสุดคือ  ดานการบริการ  
อันดับสองคือ การสงเสริมการตลาดโดยการใหบริการที่ครบวงจร  อันดับสามคือ  อัตรา
คาธรรมเนียมในการใหบริการ  อันดับส่ีคือ  สถานท่ีต้ังของสํานักงานบัญชี   สําหรับปญหาท่ีพบ
เรียงจากมากท่ีสุดคือ  ผูใหบริการไมสามารถอธิบายงานและจัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน
ได  คาธรรมเนียมการใหบริการสูงเกินไป  และผูใหบริการไมมีความรับผิดชอบ 
                       


