
 
บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงาน
เจษฎา  ซีพีเอ  ผูศึกษาไดรวบรวมและวเิคราะหขอมูลตามข้ันตอนตางๆ โดยนําเสนอผลการศึกษา
ออกเปน 4 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกบัผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงาน

เจษฎาซีพีเอ 
สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงาน

เจษฎาซีพีเอ จาํแนกตาม สถานภาพธุรกิจ และรายไดถัวเฉล่ีย 5 ป ยอนหลังของธุรกิจ  
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะของของลูกคาในการปรับปรุงเกี่ยวกับการใหบริการของ

สํานักงานเจษฎาซีพีเอ 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 79 39.11 
หญิง 123 60.89 

รวม 202 100.00 
 

จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 60.89 และเพศชาย 
รอยละ 39.11 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ
อายุ จํานวน รอยละ 

25-35 ป 25 12.38 
36-45 ป 59 29.21 
46-55 ป  86 42.57 
มากกวา 55 ป 32 15.84 

รวม 202 100.00 
 
จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีอายุระหวาง 46-55 ป มากท่ีสุด รอยละ 

42.57 รองลงมาคือ อายุระหวาง 36-45 ป รอยละ 29.21  มีอายุมากกวา 55 ป รอยละ 15.84 และมี
อายุระหวาง 20 – 30 ป  รอยละ 12.38 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ปวช. 25 12.38 
อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา 70 34.65 
ปริญญาตรี 99 49.01 
ปริญญาโท 7 3.47 
ปริญญาเอก 1 0.50 

รวม 202 100.00 

 
จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 

รอยละ 49.01 รองลงมาคือ การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา รอยละ 34.65 การศึกษา
ระดับ ปวช. รอยละ 12.38  การศึกษาระดบัปริญญาโท รอยละ 3.47  และการศึกษาระดับปริญญา
เอก รอยละ 0.05 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะองคกรธุรกิจ 
ลักษณะองคกรธุรกิจ จํานวน รอยละ 

หางหุนสวนนติิบุคคล 103 50.99 
บริษัทจํากัด 95 47.03 
มูลนิธิ / สมาคม  3 1.49 
องคกรไมแสวงหาผลกําไร 1 0.50 

รวม 202 100.00 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะองคกรธุรกิจเปน หางหุนสวน
นิติบุคคล มากท่ีสุด รอยละ 50.99 รองลงมามีลักษณะองคกรธุรกิจเปนบริษัทจํากัด รอยละ 47.03  มี
ลักษณะองคกรธุรกิจเปนมูลนิธิ / สมาคม  รอยละ 1.49  และมีลักษณะองคกรธุรกิจเปนองคกรไม
แสวงหาผลกําไร คือโรงเรียน รอยละ 0.05 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของธุรกิจ 
ประเภทของธุรกิจ จํานวน รอยละ 

ซ้ือขายสินคาอุปโภค/บริโภค 87 43.07 
รับเหมากอสราง 23 11.39 
สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง 4 1.98 
ธุรกิจนําเขาและสงออก 15 7.43 
ตัวแทนจําหนายรถยนต 4 1.98 
โรงแรมและทัวร 5 2.48 
โรงงานอุตสาหกรรม  26 12.87 
ธุรกิจใหบริการ 34 16.83 
องคกรไมแสวงหาผลกําไร (มูลนิธิ ,สมาคม) 3 1.49 
อ่ืนๆ 1 0.50 

รวม 202 100.00 
หมายเหตุ : อื่นๆ ไดแก  โรงเรียน จํานวน 1 ราย 
 

จากตารางท่ี  5 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีธุรกิจประเภทซ้ือขายสินคาอุปโภค/
บริโภค  มากท่ีสุด รอยละ 43.07 รองลงมามีธุรกิจประเภทธุรกิจใหบริการ  รอยละ 16.83 มีธุรกิจ
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 12.87 มีธุรกิจประเภทรับเหมากอสราง  รอยละ 11.39 มีธุรกิจ
ประเภทธุรกิจนําเขาและสงออก  รอยละ 7.43 มีธุรกิจประเภทโรงแรมและทัวร  รอยละ 2.48 มี
ธุรกิจประเภทสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง และประเภทตัวแทนจําหนายรถยนต มีจํานวนเทากนั  
รอยละ 1.98 มีธุรกิจประเภทองคกรไมแสวงหาผลกําไร (มูลนิธิ,สมาคม) รอยละ 1.49 และมีธุรกจิ
ประเภทอ่ืนๆ  (โรงเรียน) รอยละ 0.50  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนง 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 
หุนสวนผูจดัการ 51 25.25 
ผูจัดการฝายบัญชี/หัวหนาแผนกบัญชี 113 55.94 
กรรมการผูจัดการ 38 18.81 

รวม 202 100.00 
 

จากตารางท่ี 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงผูจัดการฝายบัญชี/หวัหนา
แผนกบัญชี มากท่ีสุด รอยละ 55.94  รองลงมามีตําแหนงหุนสวนผูจดัการ รอยละ 25.25 และมี
ตําแหนงกรรมการผูจัดการ รอยละ 18.81 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามท่ีต้ังขององคกรธุรกิจ 

ท่ีตั้งขององคกรธุรกิจ จํานวน รอยละ 
จังหวดัพะเยา    90 44.55 
จังหวดัเชียงราย 47 23.27 
จังหวดัลําปาง 3 1.49 
จังหวดัเชียงใหม 28 13.86 
จังหวดัลําพูน 2 0.99 
กรุงเทพมหานคร 19 9.41 
อ่ืนๆ 13 6.44 

รวม 202 100.00 

หมายเหตุ : อื่นๆ ไดแก  จังหวัดนนทบุรี 4 ราย,สมุทรปราการ 3 ราย , สุโขทัย 2 ราย , แพร 2 ราย , ลพบุรี 1 ราย 
และปทุมธานี 1 ราย 

 

จากตารางท่ี 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีท่ีต้ังขององคกรธุรกิจอยูในจังหวัด
พะเยา  มากท่ีสุด รอยละ 44.55  รองลงมามีท่ีต้ังขององคกรธุรกิจอยูในจังหวัดเชียงราย รอยละ 
23.27  มีท่ีต้ังขององคกรธุรกิจอยูในจังหวดัเชียงใหม รอยละ 13.86 มีท่ีต้ังขององคกรธุรกิจอยูใน
กรุงเทพมหานคร รอยละ9.41 มีท่ีต้ังขององคกรธุรกิจอยูในจังหวัดอ่ืนๆ รอยละ6.44 มีท่ีต้ังของ
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องคกรธุรกิจอยูในจังหวัดลําปาง รอยละ 1.49 และมีท่ีต้ังขององคกรธุรกิจอยูในจังหวัดลําพูน รอย
ละ 0.99 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามทุนการจดทะเบียน 

ทุนการจดทะเบียน จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 5 ลานบาท              190 94.06 
เกิน 5 ลานบาท ไมเกิน 20 ลานบาท 3 1.49 
เกิน 20 ลานบาทไมเกิน 50 ลานบาท            1 0.50 
เกิน 50 ลานบาท 8 3.96 

รวม 202 100.00 
 

จากตารางท่ี 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีทุนการจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท             
มากท่ีสุด รอยละ 94.06 รองลงมามีทุนการจดทะเบียนเกิน 50 ลานบาท รอยละ 3.96 มีทุนการจด
ทะเบียนเกนิ 5 ลานบาท ไมเกิน 20 ลานบาท รอยละ 1.49  และมีทุนการจดทะเบียนเกนิ 20 ลาน
บาทไมเกิน 50 ลานบาท รอยละ 0.50 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 

ระยะเวลาการดําเนนิธุรกิจ จํานวน รอยละ 
1 -5  ป                                       58 28.71 
6 – 10  ป 51 25.25 
11 – 15  ป                                 42 20.79 
มากกวา  15  ป 51 25.25 

รวม 202 100.00 
 

จากตารางท่ี 9 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีระยะเวลาการดําเนนิธุรกิจ 1 - 5ป                           
มากท่ีสุด รอยละ 28.71  รองลงมามีระยะเวลาการดําเนนิธุรกิจ 6 – 10  ป และมากกวา  15  ป มี
จํานวนเทากนั รอยละ 25.25  และมีระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 11 - 15 ป รอยละ 20.79  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดถัวเฉล่ีย ยอนหลัง 5 
ป ขององคกรธุรกิจ  

รายไดถัวเฉล่ีย ยอนหลัง5 ป ขององคกรธุรกิจ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 20 ลานบาทตอป 162 80.20 
เกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 100  ลานบาท 31 15.35 
เกิน 100 ลานบาท ไมเกิน 500 ลานบาท       9 4.46 

รวม 202 100.00 
 

จากตารางท่ี 10 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดถัวเฉล่ีย ยอนหลัง 5 ป ของ
องคกรธุรกิจไมเกิน 20 ลานบาทตอป มากที่สุด รอยละ 80.20 รองลงมามีรายไดถัวเฉล่ีย ยอนหลัง 5 
ป ขององคกรธุรกิจเกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 100  ลานบาท รอยละ 15.35  และมีรายไดถัวเฉล่ีย 
ยอนหลัง 5 ป ขององคกรธุรกิจเกนิ 100 ลานบาท ไมเกนิ 500 ลานบาท รอยละ 4.46 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทบริการที่เลือกใช
ของสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ 

ประเภทบริการท่ีเลือกใช 
ของสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ 

จํานวน รอยละ 

ตรวจสอบบัญชี    202 100.00 
ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร และอ่ืนๆ 16 7.92 
หมายเหตุ : N = 202   และตอบไดมากกวา 1 ขอ   

 
จากตารางท่ี 11 พบวาผูตอบแบบสอบถาม   เลือกใชบริการของสํานักงานเจษฎา  

ซีพีเอ   ประเภทตรวจสอบบัญชี มากท่ีสุด รอยละ 100.00  และเลือกใชบริการของสํานักงานเจษฎา
ซีพีเอ ประเภทปรึกษาบัญชีและภาษีอากร และอ่ืนๆ รอยละ 7.92 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการใช
บริการสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ 

ระยะเวลาในใชบริการสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ จํานวน รอยละ 
นอยกวา 1 ป             3 1.49 
1 – 3 ป 89 44.06 
4 – 6 ป                             50 24.75 
7 – 9  ป 39 19.31 
10 ป ข้ึนไป 21 10.40 

รวม 202 100.00 
 

จากตารางท่ี 12 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีระยะเวลาในใชบริการสํานักงาน
เจษฎา  ซีพีเอ  1 – 3 ป มากท่ีสุด รอยละ 44.06 รองลงมามีระยะเวลาในใชบริการสํานักงานเจษฎา  
ซีพีเอ  4 – 6 ป มากท่ีสุด รอยละ 24.75 มีระยะเวลาในใชบริการสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ  7 - 9 ป 
มากท่ีสุด รอยละ 19.31  มีระยะเวลาในใชบริการสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ 10 ป ข้ึนไป รอยละ 10.40 
และ มีระยะเวลาในใชบริการสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ นอยกวา 1 ป รอยละ 1.49 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามทานคือผูสามารถ
ตัดสินใจเลือกใชสํานักงานสอบบัญชีขององคกรธุรกิจ 

ทานคือผูสามารถตัดสินใจเลือกใชสํานักงาน 
สอบบัญชีขององคกรธุรกิจ 

จํานวน รอยละ 

ใช   123 60.89 
ไมใช 79 39.11 

รวม 202 100.00 
 

จากตารางท่ี 13 พบวาผูตอบแบบสอบถาม คือผูสามารถตัดสินใจเลือกใชสํานัก
งานสอบบัญชีขององคกรธุรกิจ มากท่ีสุด รอยละ 60.89  และไมใชผูท่ีสามารถตัดสินใจเลือกใช
สํานักงานสอบบัญชีขององคกรธุรกิจ รอยละ 39.11 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูท่ีสามารถตัดสินใจ
เลือกใชสํานักงานสอบบัญชีขององคกรธุรกิจ 
ผูท่ีสามารถตดัสินใจเลือกใชสํานักงานสอบบัญชี

ขององคกรธุรกิจ 
จํานวน รอยละ 

หุนสวนผูจดัการ 35 44.30 
กรรมการบริษัท 40 50.63 
นายกสมาคม 2 2.53 
ประธานมูลนิธิ 1 1.27 
ผูรับใบอนุญาต ฯ 1 1.27 

รวม 79 100.00 
 

จากตารางท่ี 14 พบวาผูท่ีสามารถตัดสินใจเลือกใชสํานักงานสอบบัญชีขององคกร
ธุรกิจ คือกรรมการบริษัท มากท่ีสุด รอยละ 50.63 รองลงมาคือ หุนสวนผูจัดการ รอยละ 44.30  
นายกสมาคม รอยละ 2.53 ประธานมูลนิธิ และผูรับใบอนุญาต ฯ มีจํานวนเทากนั รอยละ 1.27 
ตามลําดับ 

ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดท่ีจะเปล่ียนสํานกั
งานสอบบัญชีท่ีเลือกใชในปจจุบัน             

ความคิดท่ีจะเปล่ียนสํานักงาน 
สอบบัญชีท่ีเลือกใชในปจจุบัน 

จํานวน รอยละ 

เปล่ียน   6 2.97 
ไมเปล่ียน 185 91.58 
ยังไมแนใจ 11 5.45 

รวม 202 100.00 
 

จากตารางท่ี 15 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดท่ีจะไมเปล่ียนสํานัก
งานสอบบัญชีท่ีเลือกใชในปจจุบัน มากท่ีสุด รอยละ 91.58 รองลงมา ยังไมแนใจท่ีจะเปล่ียนสํานัก
งานสอบบัญชีท่ีเลือกใชในปจจุบัน รอยละ 5.45  และมีความคิดท่ีจะเปล่ียนสํานักงานสอบบัญชีท่ี
เลือกใชในปจจุบัน รอยละ 2.97 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยหลักในการเลือกใช
บริการของสํานักงานสอบบัญชีขององคกรธุรกิจ      
ปจจัยหลักในการเลือกใชบริการของสํานักงานสอบ

บัญชีขององคกรธุรกิจ 
จํานวน รอยละ 

คุณภาพในการใหบริการการสอบบัญชี 202 100.00 
ความสะดวกในการติดตอสํานักงาน 198 98.02 
ความสามารถในการใหคําปรึกษา 194 96.04 
อัตราคาธรรมเนียมสอบบัญชีท่ีเปนธรรม 196 97.03 
อ่ืนๆ 8 3.96 
หมายเหตุ : N = 202   และตอบไดมากกวา 1 ขอ  และอื่นๆ ไดแก ความสุภาพ  2 ราย, ความมีมนุษยสัมพันธ 3ราย, 
ความเปนกันเอง  2 ราย และความไววางใจ 1 ราย 

จากตารางท่ี 16 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีปจจัยหลักในการเลือกใชบริการของ
สํานักงานสอบบัญชีขององคกรธุรกิจไดแก คุณภาพในการใหบริการการสอบบัญชี มากท่ีสุด รอย
ละ 100.00 รองลงมาไดแก ความสะดวกในการติดตอสํานักงาน รอยละ 98.02  อัตราคาธรรมเนียม
สอบบัญชีท่ีเปนธรรม รอยละ 97.03 ความสามารถในการใหคําปรึกษา รอยละ 96.04 และปจจยั
อ่ืนๆ รอยละ 3.96 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความเหมาะสมของอัตรา
คาธรรมเนียมสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ เม่ือเทียบกับการใหบริการ 
ความเหมาะสมของอัตราคาธรรมเนียมสอบบัญชี
ของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ เม่ือเทียบกับการ

ใหบริการ 
จํานวน รอยละ 

ตํ่า 5 2.48 
เหมาะสม 192 95.05 
สูง   5 2.48 

รวม 202 100.00 
 

จากตารางท่ี 17 พบวาสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ มีอัตราคาธรรมเนียมสอบบัญชี 
เหมาะสมเม่ือเทียบกับการใหบริการ มากท่ีสุด รอยละ 95.05 และมีคาธรรมเนียมสอบบัญชี  ใน
อัตราถูก และแพง จํานวนเทากัน รอยละ 2.48 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลท่ีทําใหรูจัก 
และเลือกใชบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา  ซีพเีอ  
แหลงขอมูลท่ีทําใหรูจัก และเลือกใชบริการสอบ

บัญชีของสํานกังานเจษฎา  ซีพีเอ 
จํานวน รอยละ 

จากเพื่อน /ญาติพี่นอง                       32 15.84 
ผูตอบแบบสอบถามรูจักผูสอบบัญชีหุนสวน
สํานักงานจึงมาติดตอท่ีสํานกังานโดยตรง 

 
187 92.57 

จากสํานักงานทําบัญชี     48 23.76 
จากหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ 14 6.93 
จากสมุดหนาเหลือง       8 3.96 
จากการแนะนาํของหาง/บริษัท 12 5.94 
หมายเหตุ : N = 202   และตอบไดมากกวา 1 ขอ   

จากตารางท่ี 18 พบวาผูตอบแบบสอบถาม รูจัก และเลือกใชบริการสอบบัญชีของ
สํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ โดยผูตอบแบบสอบถามรูจักผูสอบบัญชีหุนสวนสํานักงานจึงมาติดตอท่ี
สํานักงานโดยตรง มากท่ีสุด รอยละ 92.57 รองลงมารูจักจากสํานักงานทําบัญชี  รอยละ 23.76  รูจัก
จากเพื่อน /ญาติพี่นอง รอยละ 15.84 รูจักจากหนวยราชการที่เกี่ยวของรอยละ 6.93 รูจักจากการ
แนะนําของหาง/บริษัท รอยละ 5.94 และรูจกัจากสมุดหนาเหลือง รอยละ 3.96 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ 
 
ตารางท่ี 19  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของ
สํานักงานเจษฎาซีพีเอ จําแนกตามการใหบริการที่มีความแตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน 

การใหบริการที่มีความ
แตกตางจากสํานักงาน 

สอบบัญชีอื่น 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

ลําดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก เฉยๆ นอย 
นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

ผูใหบริการไดศึกษาถึง
ระบบการควบคุมภายใน
ของธุรกิจมากอนการ
ดําเนินการสอบบัญชี 

2 170 30 0 0 3.86 4 
0.99 84.16 14.85 0.00 0.00 มาก  

ผูใหบริการมีการใช 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ี
สะดวกตอการติดตอส่ือสาร  
การตรวจสอบในการ
ใหบริการ 

6 193 3 0 0 4.01 3 
2.97 95.54 1.49 0.00 0.00 มาก  

ผูใหบริการสามารถให
คําปรึกษาปญหาทางดาน
บัญชี   ภาษีอากร และดาน
อื่น ๆ แกธุรกิจ 

15 184 3 0 0 4.06 1 
7.43 91.09 1.49 0.00 0.00 มาก  

ผูใหบริการใหบริการอื่นท่ี
เปนประโยชนแกธุรกิจ
ภายหลังเสร็จสิน้งานสอบ
บัญชี 

10 187 5 0 0 4.02 2 
4.95 92.57 2.48 0.00 0.00 มาก  

คาเฉลีย่รวม 
3.99 
มาก 
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จากตารางท่ี 19 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจตอบริการสอบ
บัญชีท่ีมีความแตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน ของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยู
ท่ีระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.99) ปจจยัยอยท่ีใหความสําคัญในระดับมากเรียงตามลําดับคือ ผูใหบริการ
สามารถใหคําปรึกษาปญหาทางดานบัญชี   ภาษีอากร  และดานอ่ืน ๆ    แกธุรกิจ       (คาเฉล่ีย 4.06)  
ผูใหบริการใหบริการอ่ืนท่ีเปนประโยชนแกธุรกิจภายหลังเสร็จส้ินงานสอบบัญชี      (คาเฉล่ีย 4.02)  
ผูใหบริการมีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสะดวกตอการติดตอส่ือสาร การตรวจสอบในการให 
บริการ  (คาเฉล่ีย4.01) และผูใหบริการไดศึกษาถึงระบบการควบคุมภายในของธุรกิจมากอนการ
ดําเนินการสอบบัญชี    (คาเฉล่ีย 3.86)   ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
27

ตารางท่ี 20 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของ
สํานักงานเจษฎาซีพีเอ จําแนกตามคุณภาพการใหบริการ 

คุณภาพการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ลําดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก เฉยๆ นอย 
นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

สถานท่ีต้ังของผูใหบริการมี
ความสะดวกในการติดตอ 

15 177 10 0 0 3.83 10 
7.43 87.62 4.95 0.00 0.00 มาก  

ความสะดวกในการติดตอ
ผูใหบริการระหวางการ 
ตรวจสอบ 

1 197 4 0 0 3.99 7 
0.50 97.52 1.98 0.00 0.00 

มาก 
 

ผูใหบริการมีการอธิบาย
และตอบปญหาอยาง
ถูกตองงายตอการเขาใจ 

10 191 1 0 0 4.04 4 
4.95 94.55 0.50 0.00 0.00 มาก  

ผูใหบริการเปนผูเช่ียวชาญ
ในธุรกิจท่ีดําเนินการสอบ
บัญชี  มีความรูทางดาน
บัญชีเปนอยางดี 

10 190 2 0 0 4.04 4 
4.95 94.06 0.99 0.00 0.00 มาก  

ผูใหบริการเปนผูมีประสบ 
การณในการตรวจสอบ   
บัญชี   

5 195 2 0 0 4.01 6 
2.48 96.53 0.99 0.00 0.00 มาก  

ผูใหบริการไดใหคําแนะนํา 
ท่ีเปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจตอการบริหาร 
ธุรกิจ 

17 182 3 0 0 4.07 2 
8.42 90.10 1.49 0.00 0.00 มาก  

ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธ
ท่ีดี  มีความเปนกันเองมี
ความสุภาพ 

17 185 0 0 0 4.08 1 
8.42 91.58 0.00 0.00 0.00 มาก  

คาธรรมเนียมสอบบัญชีมี
ความเหมาะสม 

3 196 3 0 0 3.99 7 
1.49 97.03 1.49 0.00 0.00 มาก  
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คุณภาพการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ลําดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก เฉยๆ นอย 
นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

ผูสอบบัญชีหุนสวน
สํานักงานสามารถสราง
ความเช่ือมั่นในการ
ตรวจสอบใหธุรกิจ 

8 190 4 0 0 4.02 5 
3.96 94.06 1.98 0.00 0.00 มาก  

ผูใหบริการใชระยะเวลาใน
การตรวจสอบตรงตาม 
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

4 196 2 0 0 4.01 6 
1.98 97.03 0.99 0.00 0.00 มาก  

ผูใหบริการสามารถแกไข
ปญหาใหแกธุรกิจไดอยาง
รวดเร็ว  ตรงตามความ
ตองการ 

12 190 0 0 0 4.06 3 
5.94 94.06 0.00 0.00 0.00 มาก  

ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูล
ท่ีเปนความลับของธุรกิจ 

4 198 0 0 0 4.02 5 
1.98 98.02 0.00 0.00 0.00 มาก  

ผูใหบริการไดปฏิบัติตาม
มารยาทของผูสอบบัญชี 

0 198 4 0 0 3.98 8 
0.00 98.02 1.98 0.00 0.00 มาก  

ผูใหบริการไดแจงใหธุรกิจ
ทราบถึงความคืบหนาของ 
กระบวนการตรวจสอบวา
อยูในข้ันตอนใด 

2 188 12 0 0 3.95 9 
0.99 93.07 5.94 0.00 0.00 มาก  

ผูใหบริการสามารถสราง
ความเช่ือมั่นและความไว 
วางใจในการใหบริการ 

2 196 2 2 0 3.98 8 
0.99 97.03 0.99 0.99 0.00 มาก  

ผูใหบริการเขาใจถึงความ
ตองการของลูกคาและให
ความสนใจท่ีจะสนองความ
ตองการของลูกคา 

10 190 2 0 0 4.04 4 
4.95 94.06 0.99 0.00 0.00 มาก  
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คุณภาพการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ลําดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก เฉยๆ นอย 
นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

คาเฉลีย่รวม 
4.00 
มาก 

 

 
  จากตารางท่ี 20 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูท่ีระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.00) 
ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญในระดับมากเรียงตามลําดับคือ ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีความ
เปนกันเอง มีความสุภาพ (คาเฉล่ีย 4.08) รองลงมาคือ ผูใหบริการไดใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน
ตอการตัดสินใจตอการบริหารธุรกิจ (คาเฉล่ีย 4.07)   ผูใหบริการสามารถแกไขปญหาใหแกธุรกิจ
ไดอยางรวดเร็ว  ตรงตามความตองการ (คาเฉล่ีย 4.06)  ผูใหบริการมีการอธิบายและตอบปญหา
อยางถูกตองงายตอการเขาใจ ผูใหบริการเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจท่ีดําเนินการสอบบัญชี  มีความรู
ทางดานบัญชีเปนอยางดี และผูใหบริการเขาใจถึงความตองการของลูกคาและใหความสนใจท่ีจะ
สนองความตองการของลูกคา มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 4.04) ผูสอบบัญชีหุนสวนสํานักงาน
สามารถสรางความเช่ือม่ันในการตรวจสอบใหธุรกิจ และผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลท่ีเปนความลับ
ของธุรกิจ  มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 4.02) ผูใหบริการเปนผูมีประสบการณในการตรวจสอบบัญชี  
และผูใหบริการใชระยะเวลาในการตรวจสอบตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยเทากัน 
(คาเฉล่ีย 4.01) ความสะดวกในการติดตอผูใหบริการระหวางการ ตรวจสอบ  และคาธรรมเนียม
สอบบัญชีมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 3.99) ผูใหบริการไดปฏิบัติตามมารยาทของ
ผูสอบบัญชี และผูใหบริการสามารถสรางความเช่ือม่ันและความไว วางใจในการใหบริการ มี
คาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 3.98) ผูใหบริการไดแจงใหธุรกิจทราบถึงความคืบหนาของกระบวนการ
ตรวจสอบวาอยูในข้ันตอนใด (คาเฉล่ีย 3.95) และสถานท่ีต้ังของผูใหบริการมีความสะดวกในการ
ติดตอ (คาเฉล่ีย 3.83) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 21 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของ
สํานักงานเจษฎาซีพีเอ จําแนกตามประสิทธิภาพในการใหบริการ 

ประสิทธิภาพ 
ในการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ลําดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก เฉยๆ นอย 
นอย
ที่สุด 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

ผูใหบริการใชอุปกรณ
สํานักงานท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบ 

4 197 1 0 0 4.01 1 
1.98 97.52 0.50 0.00 0.00 มาก  

ทีมงานตรวจสอบบัญชี
สามารถสรางความม่ันใจใน
การตรวจสอบใหธุรกิจ 

0 183 19 0 0 3.91 3 
0.00 90.59 9.41 0.00 0.00 มาก  

ผูใหบริการใชความระมัด 
ระวังในการปฏิบัติงาน 

1 190 11 0 0 3.95 2 
0.50 94.06 5.45 0.00 0.00 มาก  

คาเฉลีย่รวม 
3.96 
มาก 

 

 
จากตารางท่ี 21 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจในประสิทธิภาพ

การใหบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูท่ีระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.96) 
ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญในระดับมากเรียงตามลําดับ  คือผูใหบริการใชอุปกรณสํานักงานท่ี
ทันสมัย   และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ (คาเฉล่ีย 4.01)  รองลงมาคือ  ผูใหบริการใชความ
ระมัด ระวังในการปฏิบัติงาน (คาเฉล่ีย 3.95) และทีมงานตรวจสอบบัญชีสามารถสรางความม่ันใจ
ในการตรวจสอบใหธุรกิจ (คาเฉล่ีย 3.91) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี   22  แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงาน
เจษฎาซีพีเอ 

ดาน 
    คาเฉล่ีย 
    แปลผล                             ลําดับ 

ความแตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน   
    3.99                                      2 
   มาก 

คุณภาพการใหบริการ 
   4.00                                      1 
   มาก 

ประสิทธิภาพในการใหบริการ 
    3.96                                     3 
   มาก 

รวม 
   3.98 

   มาก 
 

จากตารางท่ี 22 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอบริการสอบบัญชี
ของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.98)  เรียงตามลําดับ คือ ปจจัยดานคุณภาพ
การใหบริการ  ความแตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน  และประสิทธิภาพในการใหบริการ  
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สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ จําแนก
ตามสถานภาพขององคกรธุรกิจ และรายไดถัวเฉล่ีย 5 ป ยอนหลังของธุรกิจ  
 
ตารางท่ี 23 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา
ซีพีเอ ดานการใหบริการทีมี่ความแตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน จําแนกตามสถานภาพของ
องคกรธุรกิจ 

การใหบริการที่มี 
ความแตกตางจาก 

สํานักงานสอบบัญชีอื่น 

สถานภาพขององคกรธุรกิจ 

หางหุนสวนนิติบุคคล 
N = 103 

บริษัทจํากัด/มูลนิธิ / สมาคม 
/องคกรไมแสวงหาผลกําไร 

N = 99 
คาเฉลีย่ 
แปลผล 

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

ผูใหบริการไดศึกษาถึงระบบ
การควบคุมภายในของธุรกิจ 
มากอนการดําเนินการสอบ
บัญชี 

3.83 3.89 
มาก มาก 

ผูใหบริการมีการใชเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยท่ีสะดวกตอการ
ติดตอส่ือสาร  การตรวจสอบ
ในการใหบริการ 

4.02 4.01 
มาก มาก 

ผูใหบริการสามารถใหคํา 
ปรึกษาปญหาทางดานบัญชี   
ภาษีอากร และดานอื่น ๆ แก
ธุรกิจ 

4.10 4.02 
มาก มาก 

ผูใหบริการใหบริการอื่นท่ีเปน
ประโยชนแกธุรกิจภายหลัง
เสร็จส้ินงานสอบบัญชี 

4.03 4.02 
มาก มาก 

คาเฉลีย่รวม 
4.00 3.99 

มาก มาก 
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จากตารางท่ี 23 พบวาผูตอบแบบสอบถาม แตละสถานภาพขององคกรธุรกิจ มี
ความพึงพอใจตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ ในปจจยัดานการใหบริการที่มีความ
แตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน    มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก  คือ     หางหุนสวนนิติบุคคล  
(4.00 )    และบริษัทจํากัด/มูลนิธิ / สมาคม/องคกรไมแสวงหาผลกําไร  (3.99)   

โดยหางหุนสวนนิติบุคคล มีความพึงพอใจตอปจจยัยอย โดยใหความสําคัญใน
ระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ผูใหบริการสามารถใหคําปรึกษาปญหาทางดานบัญชี   ภาษีอากร และ
ดานอ่ืน ๆ แกธุรกิจ (คาเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ ผูใหบริการใหบริการอ่ืนท่ีเปนประโยชนแกธุรกจิ
ภายหลังเสร็จส้ินงานสอบบัญชี (คาเฉล่ีย 4.03)  ผูใหบริการมีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสะดวก
ตอการติดตอส่ือสาร  การตรวจสอบในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.02) และผูใหบริการไดศึกษาถึง
ระบบการควบคุมภายในของธุรกิจมากอนการดําเนินการสอบบัญชี (คาเฉล่ีย 3.83) ตามลําดับ 

และบริษัทจํากัด/มูลนิธิ / สมาคม/องคกรไมแสวงหาผลกําไร  มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยยอย โดยใหความสําคัญในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ผูใหบริการสามารถใหคําปรึกษา
ปญหาทางดานบัญชี   ภาษีอากร และดานอ่ืน ๆ แกธุรกิจ และผูใหบริการใหบริการอ่ืนท่ีเปน
ประโยชนแกธุรกิจภายหลังเสร็จส้ินงานสอบบัญชี มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 4.02) รองลงมาคือ ผู
ใหบริการมีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสะดวกตอการติดตอส่ือสาร  การตรวจสอบในการ
ใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.01) และผูใหบริการไดศึกษาถึงระบบการควบคุมภายในของธุรกิจมากอนการ
ดําเนินการสอบบัญชี (คาเฉล่ีย 3.89) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 24 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา
ซีพีเอ ดานคุณภาพการใหบริการ  จําแนกตามสถานภาพขององคกรธุรกิจ 

คุณภาพการใหบริการ 

สถานภาพขององคกรธุรกิจ 

หางหุนสวนนิติบุคคล 
N = 103 

บริษัทจํากัด/มูลนิธิ / สมาคม 
/องคกรไมแสวงหาผลกําไร 

N = 99 
คาเฉลีย่ 
แปลผล 

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

สถานท่ีต้ังของผูใหบริการมีความ
สะดวกในการติดตอ 

3.88 3.77 
มาก มาก 

ความสะดวกในการติดตอผูให
บริการระหวางการตรวจสอบ 

3.98 3.99 
มาก มาก 

ผูใหบริการมีการอธิบายและตอบ
ปญหาอยางถูกตองงายตอการเขาใจ 

4.02 4.07 
มาก มาก 

ผูใหบริการเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจ
ท่ีดําเนินการสอบบัญชี  มีความรู
ทางดานบัญชีเปนอยางดี 

3.98 4.10 
มาก มาก 

ผูใหบริการเปนผูมีประสบ การณใน
การตรวจสอบบัญชี   

3.98 4.05 
มาก มาก 

ผูใหบริการไดใหคําแนะนําท่ีเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจตอการ
บริหารธุรกิจ 

4.11 4.03 
มาก มาก 

ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มี
ความเปนกันเองมีความสุภาพ 

4.04 4.13 
มาก มาก 

คาธรรมเนียมสอบบัญชีมีความ
เหมาะสม 

3.97 4.00 
มาก มาก 

ผูสอบบัญชีหุนสวนสํานักงาน 
สามารถสรางความเช่ือมั่นในการ
ตรวจสอบใหธุรกิจ 

  
4.06 
มาก 

3.98 
มาก 
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คุณภาพการใหบริการ 

สถานภาพขององคกรธุรกิจ 

หางหุนสวนนิติบุคคล 
N = 103 

บริษัทจํากัด/มูลนิธิ / สมาคม 
/องคกรไมแสวงหาผลกําไร 

N = 99 
คาเฉลีย่ 
แปลผล 

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

ผูใหบริการใชระยะเวลาในการ
ตรวจสอบตรงตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนด 

4.04 3.98 
มาก มาก 

ผูใหบริการสามารถแกไขปญหา
ใหแกธุรกิจไดอยางรวดเรว็  ตรง
ตามความตองการ 

4.00 4.12 
มาก มาก 

ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลท่ีเปน
ความลับของธุรกิจ 

4.04 4.00 
มาก มาก 

ผูใหบริการไดปฏิบัติตามมารยาท
ของผูสอบบัญชี 

3.96 4.00 
มาก มาก 

ผูใหบริการไดแจงใหธุรกิจทราบถึง
ความคืบหนาของกระบวน การ
ตรวจสอบวาอยูในข้ันตอนใด 

3.95 3.95 
มาก มาก 

ผูใหบริการสามารถสรางความ
เช่ือมั่นและความไว วางใจในการ
ใหบริการ 

3.96 4.00 
มาก มาก 

ผูใหบริการเขาใจถึงความตองการ
ของลูกคาและใหความสนใจท่ีจะ
สนองความตองการของลูกคา 

4.05 4.03 
มาก มาก 

คาเฉลีย่รวม 
4.00 4.01 

มาก มาก 

  
จากตารางท่ี 24 พบวาผูตอบแบบสอบถาม แตละสถานภาพขององคกรธุรกิจ มี

ความพึงพอใจตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ ในปจจยัดานคุณภาพการใหบริการ มี
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คาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก คือ บริษัทจํากัด/มูลนิธิ / สมาคม/องคกรไมแสวงหาผลกําไร  (4.01)  
และ หางหุนสวนนิติบุคคล (4.00 ) 

โดยหางหุนสวนนิติบุคคล มีความพึงพอใจตอปจจัยยอย โดยใหความสําคัญใน
ระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ผูใหบริการไดใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจตอการ
บริหารธุรกิจ (คาเฉล่ีย 4.11) รองลงมาคือ ผูสอบบัญชีหุนสวนสํานักงานสามารถสรางความเช่ือม่ัน
ในการตรวจสอบใหธุรกิจ (คาเฉล่ีย 4.06)  ผูใหบริการเขาใจถึงความตองการของลูกคาและใหความ
สนใจท่ีจะสนองความตองการของลูกคา (คาเฉล่ีย 4.05) ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีความ
เปนกันเอง มีความสุภาพ  ผูใหบริการใชระยะเวลาในการตรวจสอบตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
และผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลท่ีเปนความลับของธุรกิจ  มีคาเฉล่ียเทากัน   (คาเฉล่ีย 4.04) 
ผูใหบริการมีการอธิบายและตอบปญหาอยางถูกตองงายตอการเขาใจ (คาเฉล่ีย 4.02) ผูใหบริการ
สามารถแกไขปญหาใหแกธุรกิจไดอยางรวดเร็ว  ตรงตามความตองการ (คาเฉล่ีย 4.00) ความ
สะดวกในการติดตอผูใหบริการระหวางการตรวจสอบ  ผูใหบริการเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจท่ี
ดําเนินการสอบบัญชี  มีความรูทางดานบัญชีเปนอยางดี และผูใหบริการเปนผูมีประสบการณใน
การตรวจสอบบัญชี  มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 3.98)  คาธรรมเนียมสอบบัญชีมีความเหมาะสม 
(คาเฉล่ีย 3.97) ผูใหบริการไดปฏิบัติตามมารยาทของผูสอบบัญชี  และผูใหบริการสามารถสราง
ความเชื่อม่ันและความไววางใจในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 3.96)   ผูใหบริการได
แจงใหธุรกิจทราบถึงความคืบหนาของกระบวน การตรวจสอบวาอยูในข้ันตอนใด (คาเฉล่ีย 3.95)   
และสถานท่ีต้ังของผูใหบริการมีความสะดวกในการติดตอ (คาเฉล่ีย 3.88) ตามลําดับ 

และบริษัทจํากัด/มูลนิธิ / สมาคม/องคกรไมแสวงหาผลกําไร  มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยยอย โดยใหความสําคัญในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มี
ความเปนกันเองมีความสุภาพ (คาเฉล่ีย 4.13) รองลงมาคือ ผูใหบริการสามารถแกไขปญหาใหแก
ธุรกิจไดอยางรวดเร็ว  ตรงตามความตองการ (คาเฉล่ีย 4.12)  ผูใหบริการเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจท่ี
ดําเนินการสอบบัญชี  มีความรูทางดานบัญชีเปนอยางดี (คาเฉล่ีย 4.10)  ผูใหบริการมีการอธิบาย
และตอบปญหาอยางถูกตองงายตอการเขาใจ (คาเฉล่ีย 4.07) ผูใหบริการเปนผูมีประสบการณใน
การตรวจสอบบัญชี  (คาเฉล่ีย 4.05) ผูใหบริการไดใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจตอ
การบริหารธุรกิจ และผูใหบริการเขาใจถึงความตองการของลูกคาและใหความสนใจที่จะสนอง
ความตองการของลูกคา มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 4.03) คาธรรมเนียมสอบบัญชีมีความเหมาะสม  
ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลท่ีเปนความลับของธุรกิจ  ผูใหบริการไดปฏิบัติตามมารยาทของผูสอบ
บัญชี และผูใหบริการสามารถสรางความเช่ือม่ันและความไว วางใจในการใหบริการ มีคาเฉล่ีย
เทากัน (คาเฉล่ีย 4.00) ความสะดวกในการติดตอผูใหบริการระหวางการตรวจสอบ (คาเฉลี่ย 3.99) 
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ผูสอบบัญชีหุนสวนสํานักงานสามารถสรางความเช่ือม่ันในการตรวจสอบใหธุรกิจ และผูใหบริการ
ใชระยะเวลาในการตรวจสอบตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด   มีคาเฉล่ียเทากัน    (คาเฉล่ีย 3.98)  
ผูใหบริการไดแจงใหธุรกิจทราบถึงความคืบหนาของกระบวน การตรวจสอบวาอยูในข้ันตอนใด 
(คาเฉล่ีย 3.95) และสถานท่ีต้ังของผูใหบริการมีความสะดวกในการติดตอ (คาเฉล่ีย 3.77) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 25 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา
ซีพีเอ ดานประสิทธิภาพในการใหบริการ  จําแนกตามสถานภาพขององคกรธุรกิจ 

ประสิทธิภาพในการใหบริการ 

สถานภาพขององคกรธุรกิจ 

หางหุนสวนนิติบุคคล 
N = 103 

บริษัทจํากัด/มูลนิธิ / สมาคม 
/องคกรไมแสวงหาผลกําไร 

N = 99 
คาเฉลีย่ 
แปลผล 

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

ผูใหบริการใชอุปกรณ
สํานักงานท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 

4.04 3.99 
มาก มาก 

ทีมงานตรวจสอบบัญชีสามารถ
สรางความม่ันใจในการ
ตรวจสอบใหธุรกิจ 

3.86 3.95 
มาก มาก 

ผูใหบริการใชความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงาน 

3.95 3.95 
มาก มาก 

คาเฉลีย่รวม 
3.95 3.96 

มาก มาก 

 
จากตารางท่ี 25 พบวาผูตอบแบบสอบถาม แตละสถานภาพขององคกรธุรกิจ มี

ความพึงพอใจตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ ในปจจัยดานประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก คือ บริษัทจํากัด/มูลนิธิ / สมาคม/องคกรไมแสวงหาผล
กาํไร  (3.96)  และหางหุนสวนนิติบุคคล (3.95 )  

โดยหางหุนสวนนิติบุคคล มีความพึงพอใจตอปจจัยยอย โดยใหความสําคัญใน
ระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ผูใหบริการใชอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบ (คาเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือ ผูใหบริการใชความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน (คาเฉล่ีย 
3.95) และทีมงานตรวจสอบบัญชีสามารถสรางความมั่นใจในการตรวจสอบใหธุรกิจ (คาเฉล่ีย 
3.86) ตามลําดับ 

และบริษัทจํากัด/มูลนิธิ / สมาคม/องคกรไมแสวงหาผลกําไร  มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยยอย โดยใหความสําคัญในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ผูใหบริการใชอุปกรณสํานักงานท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ (คาเฉล่ีย 3.99) รองลงมาคือ ทีมงานตรวจสอบบัญชี
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สามารถสรางความม่ันใจในการตรวจสอบใหธุรกิจ และผูใหบริการใชความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 3.95) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 26 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา
ซีพีเอ ดานการใหบริการที่มีความแตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน  จําแนกตามรายไดถัวเฉล่ีย
ยอนหลัง 5 ป ขององคกรธุรกิจ 

การใหบริการที่มี 
ความแตกตางจากสํานักงาน  

สอบบัญชีอื่น 

รายไดถัวเฉลีย่ยอนหลัง 5 ป ขององคกรธุรกิจ  
ไมเกิน 20 ลานบาทตอป 

N= 162 
เกิน 20 ลานบาทตอป 

N= 40 

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

ผูใหบริการไดศึกษาถึงระบบ
การควบคุมภายในของธุรกิจ 
มากอนการดําเนินการสอบ
บัญชี 

3.85 3.93 
มาก มาก 

ผูใหบริการมีการใชเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยท่ีสะดวกตอการ
ติดตอส่ือสาร  การตรวจสอบ
ในการใหบริการ 

4.01 4.03 
มาก มาก 

ผูใหบริการสามารถใหคํา 
ปรึกษาปญหาทางดานบัญชี   
ภาษีอากร และดานอื่น ๆ แก
ธุรกิจ 

4.06 4.08 
มาก มาก 

ผูใหบริการใหบริการอื่นท่ีเปน
ประโยชนแกธุรกิจภายหลัง
เสร็จส้ินงานสอบบัญชี 

4.02 4.05 
มาก มาก 

คาเฉลีย่รวม 
3.99 4.02 

มาก มาก 
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จากตารางท่ี 26 พบวาผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ของ
องคกรธุรกิจ มีความพึงพอใจตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ ในปจจยัดานการ
ใหบริการที่มีความแตกตางจากคูแขงขัน มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก คือ รายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 
5 ป เกิน 20 ลานบาทตอป (4.02)  และรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ไมเกนิ 20 ลานบาทตอป (3.99 ) 

โดยรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ไมเกิน 20 ลานบาทตอป มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยยอย โดยใหความสําคัญในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ผูใหบริการสามารถใหคําปรึกษา
ปญหาทางดานบัญชี   ภาษีอากร และดานอ่ืน ๆ แกธุรกิจ (คาเฉล่ีย 4.06) รองลงมาคือ ผูใหบริการ
ใหบริการอ่ืนท่ีเปนประโยชนแกธุรกิจภายหลังเสร็จส้ินงานสอบบัญชี (คาเฉล่ีย 4.02)  ผูใหบริการมี
การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสะดวกตอการติดตอส่ือสาร  การตรวจสอบในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 
4.01) และผูใหบริการไดศึกษาถึงระบบการควบคุมภายในของธุรกิจมากอนการดําเนินการสอบ
บัญชี (คาเฉล่ีย 3.85) ตามลําดับ 

และรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป เกิน 20 ลานบาทตอป มีความพึงพอใจตอปจจัย
ยอย โดยใหความสําคัญในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ผูใหบริการสามารถใหคําปรึกษาปญหา
ทางดานบัญชี   ภาษีอากร และดานอ่ืน ๆ แกธุรกิจ (คาเฉล่ีย 4.08) รองลงมาคือ ผูใหบริการ
ใหบริการอ่ืนท่ีเปนประโยชนแกธุรกิจภายหลังเสร็จส้ินงานสอบบัญชี (คาเฉล่ีย 4.05)  ผูใหบริการมี
การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสะดวกตอการติดตอส่ือสาร  การตรวจสอบในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 
4.03) และผูใหบริการไดศึกษาถึงระบบการควบคุมภายในของธุรกิจมากอนการดําเนินการสอบ
บัญชี (คาเฉล่ีย 3.93) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 27 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา
ซีพีเอ ดานคุณภาพการใหบริการ  จําแนกตามรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ขององคกรธุรกิจ  

คุณภาพการใหบริการ 

รายไดถัวเฉลีย่ยอนหลัง 5 ป ขององคกรธุรกิจ  
ไมเกิน 20 ลานบาทตอป 

N= 162 
เกิน 20 ลานบาทตอป 

N= 40 

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

สถานท่ีต้ังของผูใหบริการมีความ
สะดวกในการติดตอ 

3.85 3.75 
มาก มาก 

ความสะดวกในการติดตอผูให
บริการระหวางการ ตรวจสอบ 

3.99 3.95 
มาก มาก 

ผูใหบริการมีการอธิบายและตอบ
ปญหาอยางถูกตองงายตอการ
เขาใจ 

4.02 4.13 
มาก มาก 

ผูใหบริการเปนผูเช่ียวชาญใน
ธุรกิจท่ีดําเนินการสอบบัญชี  มี
ความรูทางดานบัญชีเปนอยางดี 

4.02 4.10 

มาก มาก 
ผูใหบริการเปนผูมีประสบการณ
ในการตรวจสอบบัญชี   

4.01 4.03 
มาก มาก 

ผูใหบริการไดใหคําแนะนําท่ีเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจตอการ
บริหารธุรกิจ 

4.10 3.93 
มาก มาก 

ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มี
ความเปนกันเอง มีความสุภาพ 

4.08 4.10 
มาก มาก 

คาธรรมเนียมสอบบัญชีมีความ
เหมาะสม 

4.01 3.90 
มาก มาก 

ผูสอบบัญชีหุนสวนสํานักงาน
สามารถสรางความเช่ือมั่นในการ
ตรวจสอบใหธุรกิจ 
 
 

4.01 4.05 
มาก มาก 
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คุณภาพการใหบริการ 

รายไดถัวเฉลีย่ยอนหลัง 5 ป ขององคกรธุรกิจ  
ไมเกิน 20 ลานบาทตอป 

N= 162 
เกิน 20 ลานบาทตอป 

N= 40 

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

ผูใหบริการใชระยะเวลาในการ
ตรวจสอบตรงตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

4.02 3.98 
มาก มาก 

ผูใหบริการสามารถแกไขปญหา
ใหแกธุรกิจไดอยางรวดเรว็  ตรง
ตามความตองการ 

4.05 4.10 
มาก มาก 

ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลท่ีเปน
ความลับของธุรกิจ 

4.02 4.00 
มาก มาก 

ผูใหบริการไดปฏิบัติตามมารยาท
ของผูสอบบัญชี 

3.98 4.00 
มาก มาก 

ผูใหบริการไดแจงใหธุรกิจทราบ
ถึงความคืบหนาของกระบวน 
การตรวจสอบวาอยูในข้ันตอนใด 

3.94 4.00 
มาก มาก 

ผูใหบริการสามารถสรางความ
เช่ือมั่นและความไว วางใจในการ
ใหบริการ 

4.01 3.88 
มาก มาก 

ผูใหบริการเขาใจถึงความตองการ
ของลูกคาและใหความสนใจท่ีจะ
สนองความตองการของลูกคา 

4.04 4.03 
มาก มาก 

คาเฉลีย่รวม 
4.01 4.00 

มาก มาก 
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จากตารางท่ี 27 พบวาผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ของ
องคกรธุรกิจ มีความพึงพอใจตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ ในปจจัยดานคุณภาพ
การใหบริการ มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก คือ รายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ไมเกิน 20 ลานบาท
ตอป (4.01 ) และรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป เกิน 20 ลานบาทตอป (4.00)   

โดยรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ไมเกิน 20 ลานบาทตอป มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยยอย โดยใหความสําคัญในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ผูใหบริการไดใหคําแนะนําท่ีเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจตอการบริหารธุรกิจ (คาเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ ผูใหบริการมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี  มีความเปนกันเอง มีความสุภาพ (คาเฉล่ีย 4.08ผูใหบริการสามารถแกไขปญหาใหแก
ธุรกิจไดอยางรวดเร็ว  ตรงตามความตองการ (คาเฉล่ีย 4.05)  ผูใหบริการเขาใจถึงความตองการของ
ลูกคาและใหความสนใจที่จะสนองความตองการของลูกคา (คาเฉล่ีย 4.04)  ผูใหบริการมีการ
อธิบายและตอบปญหาอยางถูกตองงายตอการเขาใจ ผูใหบริการเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจท่ี
ดําเนินการสอบบัญชี  มีความรูทางดานบัญชีเปนอยางดี ผูใหบริการใชระยะเวลาในการตรวจสอบ
ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด และผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลท่ีเปนความลับของธุรกิจ มีคาเฉล่ีย
เทากัน (คาเฉล่ีย 4.02)  ผูใหบริการเปนผูมีประสบ การณในการตรวจสอบบัญชี  คาธรรมเนียมสอบ
บัญชีมีความเหมาะสม ผูสอบบัญชีหุนสวนสํานักงานสามารถสรางความเช่ือม่ันในการตรวจสอบ
ใหธุรกิจ และผูใหบริการสามารถสรางความเช่ือม่ันและความไว วางใจในการใหบริการ (มีคาเฉล่ีย
เทากัน (คาเฉล่ีย 4.01)  ความสะดวกในการติดตอผูใหบริการระหวางการ ตรวจสอบ (คาเฉล่ีย 3.99) 
ผูใหบริการไดปฏิบัติตามมารยาทของผูสอบบัญชี (คาเฉล่ีย 3.98) ผูใหบริการไดแจงใหธุรกิจทราบ
ถึงความคืบหนาของกระบวน การตรวจสอบวาอยูในข้ันตอนใด (คาเฉล่ีย 3.94) และสถานท่ีต้ังของ
ผูใหบริการมีความสะดวกในการติดตอ (คาเฉล่ีย 3.85) ตามลําดับ 

และรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป เกิน 20 ลานบาทตอป มีความพึงพอใจตอปจจัย
ยอย โดยใหความสําคัญในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ผูใหบริการมีการอธิบายและตอบปญหา
อยางถูกตองงายตอการเขาใจ (คาเฉล่ีย 4.13) รองลงมาคือ ผูใหบริการเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจท่ี
ดําเนินการสอบบัญชี  มีความรูทางดานบัญชีเปนอยางดี ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีความ
เปนกันเอง มีความสุภาพ และผูใหบริการสามารถแกไขปญหาใหแกธุรกิจไดอยางรวดเร็ว  ตรงตาม
ความตองการ มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 4.10)  ผูสอบบัญชีหุนสวนสํานักงานสามารถสรางความ
เช่ือม่ันในการตรวจสอบใหธุรกิจ (คาเฉล่ีย 4.05) ผูใหบริการเปนผูมีประสบการณในการตรวจสอบ
บัญชี   และผูใหบริการเขาใจถึงความตองการของลูกคาและใหความสนใจท่ีจะสนองความตองการ
ของลูกคา มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 4.03)         ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลท่ีเปนความลับของธุรกิจ 
ผูใหบริการไดปฏิบัติตามมารยาทของผูสอบบัญชี และผูใหบริการไดแจงใหธุรกิจทราบถึงความ
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คืบหนาของกระบวนการตรวจสอบวาอยูในข้ันตอนใด   มีคาเฉล่ียเทากัน    (คาเฉล่ีย 4.00) ผู
ใหบริการใชระยะเวลาในการตรวจสอบตรงตามระยะเวลาที่กําหนด (คาเฉลี่ย 3.98) ความสะดวก
ในการติดตอผูใหบริการระหวางการตรวจสอบ (คาเฉล่ีย 3.95) ผูใหบริการไดใหคําแนะนําท่ีเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจตอการบริหารธุรกิจ (คาเฉล่ีย 3.93) คาธรรมเนียมสอบบัญชีมีความ
เหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.90) ผูใหบริการสามารถสรางความเช่ือม่ันและความไว วางใจในการ
ใหบริการ (คาเฉล่ีย 3.88) และสถานท่ีต้ังของผูใหบริการมีความสะดวกในการติดตอ (คาเฉล่ีย 3.75) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 28 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา
ซีพีเอ ดานประสิทธิภาพในการใหบริการ  จําแนกตามรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ขององคกร
ธุรกิจ 

ประสิทธิภาพในการใหบริการ 

รายไดถัวเฉลีย่ยอนหลัง 5 ป ขององคกรธุรกิจ  
ไมเกิน 20 ลานบาทตอป 

N= 162 
เกิน 20 ลานบาทตอป 

N= 40 

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

คาเฉลีย่ 
แปลผล 

ผูใหบริการใชอุปกรณ
สํานักงานท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 

4.02 4.00 
มาก มาก 

ทีมงานตรวจสอบบัญชีสามารถ
สรางความม่ันใจในการ
ตรวจสอบใหธุรกิจ 

3.91 3.88 
มาก มาก 

ผูใหบริการใชความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงาน 

3.96 3.93 
มาก มาก 

คาเฉลีย่รวม 
3.96 3.94 

มาก มาก 

  
จากตารางท่ี 28 พบวาผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ของ

องคกรธุรกิจ มีความพึงพอใจตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ ในปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการใหบริการ มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก คือ รายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ไม
เกิน 20 ลานบาทตอป (3.96)  และรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป เกิน 20 ลานบาทตอป (3.94 ) 

โดยรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ไมเกิน 20 ลานบาทตอป มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยยอย โดยใหความสําคัญในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ผูใหบริการใชอุปกรณสํานักงานท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ (คาเฉล่ีย 4.02)  รองลงมาคือ ผูใหบริการใชความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน (คาเฉล่ีย 3.96) และทีมงานตรวจสอบบัญชีสามารถสรางความม่ันใจ
ในการตรวจสอบใหธุรกิจ (คาเฉล่ีย 3.91) ตามลําดับ 

และรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป เกิน 20 ลานบาทตอป มีความพึงพอใจตอปจจัย
ยอย โดยใหความสําคัญในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ผูใหบริการใชอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย
และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ (คาเฉล่ีย 4.00) รองลงมาคือ ผูใหบริการใชความระมัดระวัง
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ในการปฏิบัติงาน (คาเฉล่ีย 3.93) และทีมงานตรวจสอบบัญชีสามารถสรางความม่ันใจในการ
ตรวจสอบใหธุรกิจ (คาเฉล่ีย 3.88)  ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะของของลูกคาในการปรับปรุงเก่ียวกับการใหบริการของสํานักงานเจษฎา 
ซีพีเอ 
 
ตารางท่ี 29 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอส่ิงท่ีควรปรับปรุงของบริการ
สอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ  

สิ่งที่ควรปรับปรุง 
ควร

ปรับปรุง 
ดีอยูแลว 

ความรู  ความสามารถ ความนาเช่ือถือในการใหบริการ 30 172 
14.85 85.15 

ความมีมนุษยสัมพันธและความเปนกันเองของผูใหบริการ 21 181 
10.40 89.60 

ความถูกตอง รวดเรว็และความสมํ่าเสมอในการใหบริการ        45 157 
22.28 77.72 

อุปกรณสํานักงาน 19 183 
9.41 90.59 

สถานท่ีต้ังของสํานักงาน 45 157 
22.28 77.72 

ระยะเวลาในการใหบริการ 48 154 
23.76 76.24 

การใหบริการหลังจากเสร็จการตรวจสอบ 39 163 
19.31 80.69 

n=202 
                       จากตารางท่ี 29 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอส่ิงท่ีควรปรับปรุงของ
บริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ  เรียงตามลําดับไดแก ระยะเวลาในการใหบริการ รอย
ละ 23.76 รองลงมาไดแก ความถูกตอง รวดเร็วและความสม่ําเสมอในการใหบริการ และสถานท่ีต้ัง
ของสํานักงาน เทากัน รอยละ 22.28  การใหบริการหลังจากเสร็จการตรวจสอบ รอยละ 19.31
ความรู  ความสามารถ  ความนาเช่ือถือในการใหบริการ รอยละ 14.85  ความมีมนุษยสัมพันธ และ
ความเปนกันเองของผูใหบริการ รอยละ 10.40  และอุปกรณสํานักงาน รอยละ 9.41 ตามลําดับ 

          
   



 
49

ตารางท่ี 30  แสดงสรุประดับความพึงพอใจและคาเฉล่ียแปลผลท่ีผูตอบแบบสอบถามมีตอบริการ
สอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพีเอ เรียงลําดับจากอันดบัแรกไปถึงอันดับสุดทาย 

ระดับความพงึพอใจ 
คาเฉล่ีย 
แปลผล 

ลําดับ 

ผูใหบริการมีมนุษยสัมพนัธท่ีดี  มีความเปนกันเอง มีความสุภาพ 4.08 1 
ผูใหบริการไดใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจตอการ
บริหารธุรกิจ 

4.07 2 

ผูใหบริการสามารถใหคําปรึกษาปญหาทางดานบัญชี   ภาษีอากร และ 
ดานอ่ืน ๆ แกธุรกิจ 

4.06 3 

ผูใหบริการสามารถแกไขปญหาใหธุรกิจไดอยางรวดเร็ว  ตรงตามความ
ตองการ 

4.06 3 

ผูใหบริการมีการอธิบายและตอบปญหาอยางถูกตอง งายตอการเขาใจ 4.04 4 
ผูใหบริการเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจท่ีดําเนนิการสอบบัญชี มีความรู
ทางดานบัญชีเปนอยางด ี

4.04 4 

ผูใหบริการเขาใจถึงความตองการของลูกคาและใหความสนใจท่ีจะ
สนองความตองการของลูกคา 

4.04 4 

ผูใหบริการใหบริการอ่ืนท่ีเปนประโยชนแกธุรกิจภายหลังเสร็จส้ิน
งานสอบบัญชี 

4.02 5 

ผูสอบบัญชีหุนสวนสํานักงานสามารถสรางความเช่ือม่ันในการ
ตรวจสอบใหธุรกิจ 

4.02 5 

ผูใหบริการเกบ็รักษาขอมูลท่ีเปนความลับของธุรกิจ 4.02 5 
ผูใหบริการมีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสะดวกตอการติดตอส่ือสาร 
การตรวจสอบในการใหบริการ 

4.01 6 

ผูใหบริการเปนผูมีประสบการณในการตรวจสอบบัญชี 4.01 6 
ผูใหบริการใชระยะเวลาในการตรวจสอบตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.01 6 
ผูใหบริการใชอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบ 

4.01 6 

คาธรรมเนียมสอบบัญชีมีความเหมาะสม 3.99 7 
ความสะดวกในการติดตอผูใหบริการระหวางการตรวจสอบ 3.99 7 
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ระดับความพงึพอใจ 
คาเฉล่ีย 
แปลผล 

ลําดับ 

ผูใหบริการไดปฏิบัติตามมารยาทของผูสอบบัญชี 3.98 8 
ผูใหบริการสามารถสรางความเช่ือม่ันและความไววางใจในการ
ใหบริการ 

3.98 8 

ผูใหบริการไดแจงใหธุรกิจทราบถึงความคืบหนาของกระบวนการ
ตรวจสอบวาอยูในข้ันตอนใด 

3.95 9 

ผูใหบริการใชความระมัด ระวังในการปฏิบัติงาน 3.95 9 
ทีมงานตรวจสอบบัญชีสามารถสรางความม่ันใจในการตรวจสอบให
ธุรกิจ 

3.91 10 

ผูใหบริการไดศึกษาถึงระบบการควบคุมภายในของธุรกิจมากอนการ
ดําเนินการสอบบัญชี 

3.86 11 

สถานท่ีต้ังของผูใหบริการมคีวามสะดวกในการติดตอ 3.83 12 
 

  จากตารางท่ี 30  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานผู
ใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีความเปนกันเอง  มีความสุภาพ  มากที่สุด  คาเฉล่ียแปลผล 4.08 
อันดับสอง  ไดแก  ผูใหบริการไดใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจตอการบริหารธุรกิจ 
คาเฉล่ียแปลผล 4.07  อันดับสาม  ไดแก  ผูใหบริการสามารถใหคําปรึกษาปญหาทางดานบัญชีและ 
ดานอ่ืน ๆ แกธุรกิจ  และผูใหบริการสามารถแกไขปญหาใหธุรกิจไดอยางรวดเร็ว  ตรงตามความ
ตองการ มีคาเฉลี่ยแปลผลเทากัน  4.06  อันดับส่ี ไดแก  ผูใหบริการมีการอธิบายและตอบปญหา
อยางถูกตอง งายตอการเขาใจ , ผูใหบริการเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจท่ีดําเนินการสอบบัญชี  มีความรู
ทางดานบัญชีเปนอยางดี และผูใหบริการเขาใจถึงความตองการของลูกคาและใหความสนใจท่ีจะ
สนองความตองการของลูกคา  มีคาเฉล่ียแปลผลเทากัน  4.06   อันดับหา  ไดแก  ผูใหบริการ
ใหบริการอื่นท่ีเปนประโยชนแกธุรกิจภายหลังเสร็จส้ินงานสอบบัญชี  ผูสอบบัญชีหุนสวน
สํานักงานสามารถสรางความเช่ือม่ันในการตรวจสอบใหธุรกิจ และผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลท่ี
เปนความลับของธุรกิจ  มีคาเฉล่ียแปลผลเทากัน 4.02  อันดับหก  ไดแก  ผูใหบริการมีการใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท่ีสะดวกตอการติดตอส่ือสาร  การตรวจสอบ ในการใหบริการ   ผูใหบริการมี
ประสบการณในการตรวจสอบบัญชี  ผูใหบริการใชระยะเวลาในการตรวจสอบตรงตามระยะเวลาท่ี
กําหนด  และผูใหบริการใชอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ  มี
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คาเฉล่ียแปลผลเทากัน 4.01  อันดับเจ็ด ไดแก คาธรรมเนียมสอบบัญชีมีความเหมาะสม  ความ
สะดวกในการติดตอผูใหบริการระหวางการตรวจสอบ มีคาเฉล่ียแปลผลเทากัน 3.99   อันดับแปด  
ไดแก  ผูใหบริการไดปฏิบัติตามมารยาทของผูสอบบัญชี และผูใหบริการสามารถสรางความเช่ือม่ัน
และความไววางใจในการใหบริการ มีคาเฉล่ียแปลผลเทากัน 3.98 อันดับเกา ไดแก ผูใหบริการได
แจงใหธุรกิจทราบถึงความคืบหนาของกระบวนการตรวจสอบวาอยูในข้ันตอนใด และผูใหบริการ
ใชความระมัด  ระวังในการปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียแปลผลเทากัน  3.95  อันดับสิบ  ไดแก  ทีมงาน
ตรวจสอบบัญชีสามารถสรางความม่ันใจในการตรวจสอบใหธุรกิจ มีคาเฉล่ียแปลผล 3.91  อันดับ
สิบเอ็ด  ไดแก ผูใหบริการไดศึกษาถึงระบบการควบคุมภายในของธุรกิจมากอนดําเนินการสอบ
บัญชี คาเฉล่ียแปลผล 3.86   และอันดับสุดทาย  ไดแก  สถานท่ีต้ังของผูใหบริการมีความสะดวกใน
การติดตอ  มีคาเฉล่ียแปลผล  3.83        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


