
                                                                        
บทท่ี  5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ    
              

                        การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของ  สํานักงาน    เจษฎา 
ซีพีเอนี้      มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาความพงึพอใจของลูกคาท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงาน
เจษฎา  ซีพีเอ  โดยมีลูกคาท้ังหมดจํานวน  202 ราย   
 
สรุปผลการศึกษา 
                        เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 202  ชุด  แลวนําขอมูล
ท่ีไดรับมาทําการวิเคราะหหาคาเฉล่ียและการวิเคราะหเปรียบเทียบ   แลวสรุปขอมูลของลูกคา
ผูตอบแบบสอบถาม  โดยแบงการสรุปผลการศึกษาออกเปน 4 สวนไดดังนี้ 
 
                       สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
                       ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                       ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลาวคือ  เพศหญิงรอยละ 60.89  
สวนใหญมีอายุอยูในระหวาง 46-55 ป   คิดเปนรอยละ 42.57   รองลงมาอายุอยูในระหวาง 36-45 ป 
คิดเปนรอยละ 29.21  ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 49.01 
รองลงมาคือระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทาคิดเปนรอยละ 34.65   ระดับปวช. รอยละ 12.38 
 
                        ขอมูลท่ัวไปของธุรกิจ 
                        ธุรกิจมีสถานภาพเปนหางหุนสวนนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 50.99 เปนบริษัทจํากดั  
คิดเปนรอยละ 47.03   ท่ีเหลือเปนมูลนิธิ /สมาคมและองคกรไมแสวงหาผลกําไร  คิดเปนรอยละ 
1.99 ลักษณะของธุรกิจสวนใหญเปนประเภทซ้ือขายสินคาอุปโภค/บริโภค คิดเปนรอยละ 43.07   
รองลงมาเปนธุรกิจใหบริการคิดเปนรอยละ16.83  และธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 
12.87  ผูตอบสอบถามดํารงตําแหนงเปนผูจัดการฝายบัญชี/หัวหนาแผนกบัญชี  คิดเปนรอยละ 
55.94   เปนหุนสวนผูจัดการ คิดเปนรอยละ 25.25  เปนกรรมการผูจดัการ คิดเปนรอยละ 18.81  มี
ท่ีต้ังของธุรกิจสวนใหญอยูในจังหวัดพะเยา  คิดเปนรอยละ   44.55  รองลงมาอยูในจังหวดัเชียงราย 
คิดเปนรอยละ 23.27  อยูในจังหวัดเชียงใหมคิดเปนรอยละ13.86 กรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 
9.41   ท่ีเหลือเปนจังหวัดอ่ืน ๆ  คิดเปนรอยละ 8.92  ธุรกิจมีทุนจดทะเบียนของธุรกิจไมเกิน 5 ลาน
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บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 94.06   รองลงมาคือธุรกิจมีทุนจดทะเบียน เกิน 50 ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 3.96   ธุรกิจสวนใหญไดดําเนนิการมาเปนระยะเวลา 1-5 ป  คิดเปนรอยละ 28.71   
ระยะเวลา 6-10 ป คิดเปนรอยละ 25.25    ระยะเวลา 11-15 ป คิดเปนรอยละ 20.79  และมากกวา  15 
ป  คิดเปนรอยละ 25.25   ธุรกิจสวนใหญมีรายไดถัวเฉล่ีย 5 ปยอนหลัง  ไมเกิน 20 ลานบาทตอป 
คิดเปนรอยละ  80.20  มีรายไดเกนิ 20 ลานบาทไมเกนิ 100 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.35   
 
                        ขอมูลดานการใชบริการของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ 
                        ธุรกิจสวนใหญใชบริการดานตรวจสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ คิดเปน
รอยละ 100.00 ใชบริการปรึกษาบัญชีและภาษีอากร และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 7.92   โดยใชบริการ
ของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอเปนเวลา 1 - 3 ป มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 44.06  ระยะเวลา  4 - 6 ป คิด
เปนรอยละ 24.75  ระยะเวลา 7 - 9 ป คิดเปนรอยละ 19.31 และระยะเวลาเกิน 10 ป คิดเปนรอยละ
10.40  ผูตอบแบบสอบถามสามารถตัดสินใจไดเองในการเลือกสํานักงานสอบบัญชีของธุรกิจ คิด
เปนรอยละ 60.89  ไมสามารถตัดสินใจเลือกได  คิดเปนรอยละ 39.11 โดยผูมีอํานาจในการเลือก
สํานักงานสอบบัญชีจะเปน  หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ รวมกันคิดเปนรอยละ 94.93  
สําหรับความคิดท่ีจะเปล่ียนสํานักงานสอบบัญชีหรือไม  สวนใหญเหน็วาไมเปล่ียนสํานักงานสอบ
บัญชี คิดเปนรอยละ  91.58  เปล่ียนสํานกังานสอบบัญชี คิดเปนรอยละ 5.45  และยังไมแนใจ คิด
เปนรอยละ 2.97   
                        ปจจัยหลักในการเลือกใชบริการของสํานักงานสอบบัญชีของธุรกิจของ  ผูตอบแบบ 
สอบถาม ใหความสําคัญกับคุณภาพในการใหบริการสอบบัญชีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100.00  
รองลงมาคือ ความสะดวกในการติดตอสํานักงาน คิดเปนรอยละ 98.02 อัตราคาธรรมเนียมคาสอบ
บัญชีท่ีเปนธรรม คิดเปนรอยละ 97.03  ความสามารถในการใหคําปรึกษา คิดเปนรอยละ 96.04
สําหรับอัตราคาธรรมเนียมสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ เม่ือเทียบกับการใหบริการ ผูตอบ
แบบสอบถามมีความเหน็วา เหมาะสม คิดเปนรอยละ  95.05  มีความเหน็วาตํ่า คิดเปนรอยละ 2.48 
และมีความเหน็วาสุง  คิดเปนรอยละ 2.48   แหลงขอมูลในการรูจกัและเลือกใชบริการสอบบัญชี
ของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ ผูตอบแบบสอบถาม รูจักผูสอบบัญชีจึงมาติดตอท่ีสํานกังานเอง มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 92.57  รองลงมาคือรูจักจากสํานักงานรับทําบัญชี คิดเปนรอยละ 23.76    รูจัก
จากเพื่อน/ญาติพี่นอง  คิดเปนรอยละ 15.84  
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                        สวนท่ี 2  เก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ  
  
                        ดานความแตกตางจากสํานกังานสอบบัญชีอ่ืน 
                        ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอบริการสอบบัญชีท่ี
มีความแตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน ของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูท่ี
ระดับ มาก (คาเฉล่ีย 3.99 )  โดยปจจัยท่ีใหความสําคัญในระดับมากเรียงตามลําดับคือ  ผูใหบริการ
สามารถใหคําปรึกษาปญหาทางดานบัญชี   ภาษีอากร และดานอ่ืน ๆ แกธุรกิจ   (คาเฉล่ีย 4.06 )  
ผูใหบริการใหบริการอ่ืนท่ีเปนประโยชนแกธุรกิจภายหลังเสร็จส้ินงานสอบบัญชี  ( คาเฉล่ีย 4.02 ) 
ผูใหบริการมีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสะดวกตอการติดตอส่ือสาร  การตรวจสอบในการ
ใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.01)  และผูใหบริการไดศึกษาถึงระบบการควบคุมภายในของธุรกิจมากอน
การดําเนนิการสอบบัญชี ( คาเฉล่ีย 3.86 ) ตามลําดับ 
 
                         ดานคณุภาพการใหบริการ     
                      ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการสอบบัญชีของ
สํานักงานเจษฎา ซีพีเอ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูท่ีระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.00) โดยปจจัยท่ีใหความสําคัญ
ในระดับมากเรียงตามลําดับคือ ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีความเปนกันเอง มีความสุภาพ 
(คาเฉล่ีย 4.08)  ผูใหบริการไดใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจตอการบริหารธุรกิจ 
(คาเฉล่ีย 4.07)   ผูใหบริการสามารถแกไขปญหาใหแกธุรกิจไดอยางรวดเร็ว  ตรงตามความตองการ 
(คาเฉล่ีย 4.06)  ผูใหบริการมีการอธิบายและตอบปญหาอยางถูกตองงายตอการเขาใจ ผูใหบริการ
เปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจท่ีดําเนินการสอบบัญชี  มีความรูทางดานบัญชีเปนอยางดี และผูใหบริการ
เขาใจถึงความตองการของลูกคาและใหความสนใจท่ีจะสนองความตองการของลูกคา มีคาเฉล่ีย
เทากัน (คาเฉล่ีย 4.04) ผูสอบบัญชีหุนสวนสํานักงานสามารถสรางความเช่ือม่ันในการตรวจสอบ
ใหธุรกิจ และผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลท่ีเปนความลับของธุรกิจ  มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 4.02) 
ผูใหบริการเปนผูมีประสบการณในการตรวจสอบบัญชี  และผูใหบริการใชระยะเวลาในการ
ตรวจสอบตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 4.01) ความสะดวกในการติดตอ
ผูใหบริการระหวางการตรวจสอบ  และคาธรรมเนียมสอบบัญชีมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากัน 
(คาเฉล่ีย 3.99) ผูใหบริการไดปฏิบัติตามมารยาทของผูสอบบัญชี และผูใหบริการสามารถสราง
ความเช่ือม่ันและความไววางใจในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 3.98) ผูใหบริการไดแจง
ใหธุรกิจทราบถึงความคืบหนาของ กระบวนกาตรวจสอบวาอยูในข้ันตอนใด (คาเฉล่ีย 3.95) และ
สถานท่ีต้ังของผูใหบริการมีความสะดวกในการติดตอ (คาเฉล่ีย 3.83) ตามลําดับ 
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                        ดานประสิทธิภาพในการใหบริการ 
                      ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใหบริการของ
สํานักงานเจษฎา ซีพีเอ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูท่ีระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.96) ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญ
ในระดับมากเรียงตามลําดับคือผูใหบริการใชอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบ (คาเฉล่ีย 4.01)  รองลงมาคือ  ผูใหบริการใชความระมัด ระวังในการปฏิบัติงาน 
(คาเฉล่ีย 3.95) และทีมงานตรวจสอบบัญชีสามารถสรางความม่ันใจในการตรวจสอบใหธุรกิจ 
(คาเฉล่ีย 3.91) ตามลําดับ 
 
                       สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา  
ซีพีเอ จําแนกตามสถานภาพขององคกรธุรกิจ และรายไดถัวเฉล่ีย 5 ป ยอนหลังของธุรกิจ  
                       คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา 
ซีพีเอ  ดานการใหบริการทีมี่ความแตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน จําแนกตามสถานภาพของ
องคกรธุรกิจคือ เปนหางหุนสวนนิติบุคคล มีคาเฉล่ียรวม 4.00 ระดับความพึงพอใจ มาก  สําหรับ
บริษัทจํากัด/มูลนิธิ/สมาคม/องคกรไมแสวงหาผลกําไร มีคาเฉล่ียรวม 3.99 ระดับความพึงพอใจ  
มาก   
                      คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา ซีพี
เอ ดานคุณภาพการใหบริการ  จําแนกตามสถานภาพขององคกรธุรกิจ คือ เปนหางหุนสวนนิติ
บุคคล มีคาเฉล่ียรวม 4.00  ระดับความพงึพอใจ มาก  และบริษัทจํากัด/มูลนิธิ/สมาคม/องคกรไม
แสวงหาผลกําไร มีคาเฉล่ียรวม 4.01  ระดับความพึงพอใจ  มาก 
                      คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพี
เอ ดานประสิทธิภาพในการใหบริการ  จําแนกตามสถานภาพขององคกรธุรกิจ คือ เปนหางหุนสวน
นิติบุคคล มีคาเฉล่ียรวม 3.95  ระดับความพึงพอใจ มาก  และเปนบริษัทจํากัด/มูลนิธิ/สมาคม/
องคกรไมแสวงหาผลกําไร มีคาเฉล่ียรวม 3.96  ระดับความพึงพอใจ  มาก 
                       คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ
ดานการใหบริการที่มีความแตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน จําแนกตามรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 
5 ป ขององคกรธุรกิจ  พบวาองคกรธุรกิจท่ีมีรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ไมเกิน 20 ลานบาทตอป 
มีคาเฉล่ียรวม 3.99  ระดับความพึงพอใจ มาก   และองคกรธุรกิจท่ีมีรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป 
เกิน 20 ลานบาทตอป  มีคาเฉล่ียรวม 4.02  ระดับความพงึพอใจ มาก 
                       คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ
ดานคุณภาพการใหบริการ  จําแนกตามรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ขององคกรธุรกิจ  พบวา 
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องคกรธุรกิจท่ีมีรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ไมเกนิ 20 ลานบาทตอป มีคาเฉล่ียรวม 4.01  ระดบั
ความพึงพอใจ มาก  และองคกรธุรกิจท่ีมีรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป เกิน 20 ลานบาทตอป มี
คาเฉล่ียรวม 4.00  ระดับความพึงพอใจ มาก 
                       คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา   ซีพีเอ 
ดานประสิทธิภาพในการใหบริการ  จําแนกตามรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ขององคกรธุรกิจ  
พบวา  ธุรกิจท่ีมีรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป ไมเกิน 20 ลานบาทตอป มีคาเฉล่ียรวม 3.96  ระดบั
ความพึงพอใจ  มาก  และองคกรธุรกิจท่ีมีรายไดถัวเฉล่ียยอนหลัง 5 ป เกิน 20 ลานบาทตอป มี
คาเฉล่ียรวม 3.94  ระดับความพึงพอใจ  มาก 
 
                       สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะของลูกคาในการปรับปรุงเก่ียวกับการใหบริการของสํานักงาน
เจษฎา ซีพีเอ 
                       ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการใหบริการของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ  ควรปรับปรุง 
ในเร่ือง  ระยะเวลาในการใหบริการ รอยละ 23.76 ความถูกตอง รวดเร็วและความสม่ําเสมอในการ
ใหบริการ และสถานที่ต้ังของสํานักงานเทากัน รอยละ 22.28  การใหบริการหลังจากเสร็จการ
ตรวจสอบ รอยละ 19.31 ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

           การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎาซีพเีอ 
ในคร้ังนี้ผูศึกษาไดใชแนวความคิดเกี่ยวกบักลยุทธท่ีสําคัญของธุรกิจบริการ  ไดแก ความแตกตาง
จากคูแขงขัน คุณภาพการใหบริการและประสิทธิภาพในการใหบริการ เปนหลักในการศึกษา 
ทางดานสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ ก็ไดใชแนวความคิดดังกลาวมาใชในการบริการลูกคาเชนกัน  ซ่ึง
การศึกษาคร้ังนี้พบวาลูกคามีความพึงพอใจดานการใหบริการที่มีความแตกตางจากสํานักงานสอบ
บัญชีอ่ืน  ไดแก มีความพึงพอใจดาน คุณภาพการใหบริการ และประสิทธิภาพในการใหบริการ  อยู
ในระดบั มาก                      

 ผลการศึกษาคร้ังนี้       พบวาไมสอดคลองกับผลการศึกษาของนฤนาถ  มาลัยรัตนา 
เร่ืองปจจัยท่ีมีท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของลูกคาท่ีเลือกใชบริการการวางระบบบัญชีของ บริษัท 
สํานักงาน เอสจีวี –ณ ถลาง  จํากัด  สาขาภาคเหนือ  ท่ีพบวาระดับความสําคัญของปจจัยในการ
เลือกใชบริการสอบบัญชีท่ีผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด เปนอันดับหนึ่ง  ไดแก  คุณภาพในการ
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ใหบริการ อันดับสอง ไดแก ประสิทธิภาพในการใหบริการ และการใหบริการที่แตกตางจากสํานัก
งานสอบบัญชีอ่ืน  เปนลําดับสุดทาย 
            แตอยางไรก็ตามพบวา ส่ิงท่ีสอดคลองกับผลการศึกษาของนฤนาถ  มาลัยรัตนา 
ไดแก คุณภาพในการใหบริการ ยังเปนอันดับหนึ่งเหมือนกัน สวนอันดับสอง ไดแก อัตรา
คาธรรมเนียมในการใหบริการ  อันดับสาม ไดแก  สถานท่ีต้ังของบริษัท อันดับส่ี  ไดแก การ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหบริการและช่ือของบริษัท  ไมสอดคลองกัน  
  ผลการศึกษาคร้ังนี้  พบวาสอดคลองกับผลการศึกษาของพรหมินทร  รธนิธย  เร่ือง 
ปจจัยในการเลือกใชบริการสอบบัญชีของบริษัทจํากัดในจังหวัดเชียงใหม  ท่ีพบวาระดับ
ความสําคัญของปจจัยในการเลือกใชบริการสอบบัญชีท่ีผูตอบแบบสอบ ถามมากท่ีสุด เปนอันดบั
แรกไดแก  คุณภาพในการใหบริการ อันดับสองไดแก  ประสิทธิภาพในการใหบริการ  และการ
บริการที่แตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน  เปนอันดบัสุดทาย          
  ผลการศึกษาคร้ังนี้      พบวาไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ      สุกัญญา  จันทร
ประภาพ  เร่ือง  ปจจยัทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของ
ธุรกิจในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม  ท่ีพบวาระดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกใชบริการ
สอบบัญชีท่ีผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด  เปนอันดับแรกไดแก  คุณภาพในการใหบริการ อันดับ
สองไดแก  ประสิทธิภาพในการใหบริการ  และการบริการที่แตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน  
เปนอันดับสุดทาย 
            แตอยางไรก็ตาม พบวาส่ิงท่ีสอดคลองกับผลการศึกษาของสุกัญญา  จันทรประภาพ
ไดแกคุณภาพในการใหบริการ  ยังเปนอันดับแรกเหมือนกัน  สวนอันดับสองไดแก  การใหบริการ
ท่ีครบวงจร  และอันดับสุดทายไดแก  อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ  ไมสอดคลองกัน   
            ผลการศึกษาคร้ังนี้     พบวาไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ     พัชรินทร รินคํา  
เร่ืองความพึงพอใจของธุรกิจในจังหวัดเชียงใหมตอการสอบบัญชี  เนื่องจากเปนการศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่ธุรกิจไดคาดหวังวาจะไดรับจากการสอบบัญชีและระดับความ
พึงพอใจท่ีธุรกิจไดรับจากการสอบบัญชี   สรุปวาธุรกิจคาดหวังจะไดรับความพึงพอใจในระดับสูง
มากโดยเฉพาะอยางยิ่งตองการใหทีมงานตรวจสอบมีความรูดานบัญชี  และการสอบบัญชี  เปน
อยางดีและมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตรวมอยูในทีมงานตรวจสอบ  ในขณะท่ีความพึงพอใจท่ีไดรับ
จากการสอบบัญชีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ   แตธุรกิจสวนใหญไมตองการที่จะเปล่ียนผูสอบ
บัญชีท่ีใชอยูในปจจุบันเปนผูสอบบัญชีรายใหม  เนื่องจากการเปล่ียนผูสอบบัญชีเปนเร่ืองท่ีตอง
พิจารณาอยางมากและเปนเร่ืองสําคัญ  อีกท้ังจํานวนผูสอบบัญชีมีจํานวนไมเพียงพอตอจํานวน
ธุรกิจ   
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ขอคนพบจากการศึกษา 
1. ลูกคาท่ีใชบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ   ไดรับความพีงพอใจ  

จําแนก ตามการใหบริการท่ีมีความแตกตางจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน  คุณภาพในการใหบริการ
และประสิทธิภาพในการใหบริการ  อยูในระดับพอใจ มาก  

2.  ระดับความพงึพอใจและคาเฉล่ียแปลผลท่ีผูตอบแบบสอบถามมีตอการใชบริการ
สอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา ซีพีเอ เรียงลําดับจากอันดบัแรกไปจนถึงอันดับสุดทาย เพื่อประเมิน 
จุดแข็งและจดุออนของกิจการ      โดยกําหนดสามอันดับแรกเปนจุดแข็งและสามอันดับสุดทายเปน
จุดออน  สามารถประเมินไดดังนี ้
                                                              จุดแข็ง                                                                   ลําดับท่ี   

1. ผูใหบริการมีมนุษยสัมพนัธท่ีดี  มีความเปนกันเอง มีความสุภาพ                              1 
2. ผูใหบริการไดใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจตอการ 
บริหารธุรกิจ                                                                                                               2 

3. ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําปรึกษาปญหาทางดานบัญชี ภาษ ี
             อากร และดานอ่ืน ๆ แกธุรกิจ  และผูใหบริการสามารถแกไขปญหาให 
             ธุรกิจไดอยางรวดเร็ว  ตรงตามความตองการ                                                              3                                     

 
                                               จุดออน                                                                ลําดับท่ี 

1. สถานท่ีต้ังของผูใหบริการมคีวามสะดวกในการติดตอ                                              1 
2. ผูใหบริการไดศึกษาถึงระบบการควบคุมภายในของธุรกิจมากอน 
การดําเนนิการสอบบัญชี                                                                                            2 

3. ทีมงานตรวจสอบบัญชีสามารถสรางความม่ันใจในการตรวจสอบใหธุรกิจ              3 
                                                                                   

3.   พบวามีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 6  ราย    มีความคิดท่ีจะเปล่ียนสํานัก
งานสอบบัญชีท่ีใชในปจจุบัน       และผูตอบแบบสอบถามอีกจํานวน  11 ราย   ยังไมแนใจวาจะ
เปล่ียนสํานักงานสอบบัญชีท่ีใชในปจจุบัน       ผูศึกษาไดสอบถามผูบริหารสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ
ถึงสาเหตุดังกลาว  พบวา  ลูกคาจํานวน 6 รายท่ีตองการเปล่ียน  สํานักงานสอบบัญชีท่ีใชอยูใน
ปจจุบัน  เปนลูกคาซ่ึงอยูในตางจังหวัดท่ีอยูไกลและไมมีผูสอบบัญชีมากอนในจังหวัดนั้น ๆ     จึง
มาใชบริการสอบบัญชีของสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ     ตอมาในจังหวัดดังกลาวมีผูสอบบัญชีท่ี
สามารถใหบริการไดสะดวกกวาการใหบริการของสํานักงานเจษฎา    ซีพีเอ        จึงแจงสํานักงาน
เพื่อขอเปล่ียนการใชบริการในปตอไป 
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              สําหรับผูตอบแบบสอบถามจํานวน 11  ราย   ท่ียังไมแนใจวาจะเปล่ียนผูสอบบัญชีหรือไม
นั้น  พบวาลูกคาจํานวน 5 ราย มีสาเหตุจากตองการใหสํานักงานสอบบัญชีไดศึกษาระบบการควบ 
คุมภายในของธุรกิจมากอนท่ีจะดําเนินการสอบบัญชีใหมากข้ึน      และลูกคาท่ีเหลือจํานวน 6 ราย         
ตองการใหทีมงานตรวจสอบสามารถสรางความม่ันใจในการตรวจสอบใหธุรกิจมากยิง่ข้ึน       และ
เนื่องจากเปนกิจการขนาดเล็ก   มีการเสนอใหบริการสอบบัญชีแกธุรกจิ   ทําใหธุรกิจไมแนใจวาจะ
เปล่ียนไปใชบริการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรนี้หรือไม  
 
ขอเสนอแนะ 

เพื่อเปนการปรับปรุง การใหบริการของสํานักงานเจษฎา  ซีพีเอใหเปนท่ีพึงพอใจ
ของลูกคาท่ีใชบริการสอบบัญชีของสํานักงานใหมากย่ิงข้ึน  ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้

1. ส่ิงท่ีควรปรับปรุงเกี่ยวกับการใหบริการเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย  อันดับ
แรกไดแก  ระยะเวลาในการใหบริการ อันดับสองไดแก  ความถูกตอง รวดเร็ว และความสมํ่าเสมอ
ในการใหบริการ  และสถานท่ีต้ังของสํานักงาน  อันดับสุดทายไดแก  การใหบริการหลังจากเสร็จ
การตรวจสอบ         ผู ศึกษามีขอเสนอแนะใหสํานักงานประสานงานไปยังลูกคาท่ีตอบ
แบบสอบถาม  ในรายท่ีเห็นวาควรปรับปรุงเร่ืองดังกลาววามีรายละเอียดใดบางท่ีลูกคาตองการให
ปรับปรุง  เพื่อจะไดนําไปปรับปรุง  แกไขการใหบริการใหดีข้ึนตอไป 

2.   ควรเพิ่มการศึกษาถึงระบบการควบคุมภายในของธุรกิจมากอนการดําเนินการ
สอบบัญชีใหมากข้ึน           เพื่อจะไดทราบถึงประเด็นท่ีควรใหความสนใจตรวจสอบ   การปองกนั     
ตลอดจนการแกไข     จะไดเพิ่มคุณภาพในการบริการ    ความถูกตองในการบริการ    และลดระยะ 
เวลาในการตรวจสอบใหนอยลง 
  3.   ควรมีการอบรมทีมงานตรวจสอบใหมีความรู    ความสามารถ      ความชํานาญ
รวมถึงเทคนิคในการตรวจสอบเพิ่มมากข้ึน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบใหมากข้ึน 

   4.   อาจพิจารณารับสมัครบุคลากรดานตรวจสอบบัญชีเพิ่มข้ึน         หากเห็นวา
บุคลากรมีไมเพียงพอ  เพื่อชวยใหการใหบริการดีข้ึน 

5.    ควรมีการทบทวนแผนการปฏิบัติงาน    แนวทางการสอบบัญชีท่ีมีอยูวาจะ
สามารถปรับปรุง  แกไขในจุดใดไดบาง  เพื่อเปนการเพิม่ประสิทธิภาพในการใหบริการใหดีข้ึน 

6.  เพิ่มระยะเวลาในการตรวจสอบระหวางปใหมากข้ึน เพื่อใหเหลืองานตรวจสอบ
และระยะเวลาท่ีตองตรวจสอบในตอนส้ินปใหนอยลง  จะชวยใหงานตรวจสอบมีความถูกตองมาก
ยิ่งข้ึน  เนื่องจากในชวงตรวจสอบหลังวันส้ินปเปนชวงเวลาที่ส้ัน   เปนการลดความเส่ียงท่ีจะ
ผิดพลาดใหนอยลง 
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7. สํานักงานเจษฎา  ซีพีเอ  ควรพิจารณาเพิ่มดานบริการปรึกษาบัญชี  ภาษีอากร และ
อ่ืน ๆใหมากย่ิงข้ึน  ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากข้ึน เพื่อลูกคาซ่ึงเปนหาง
หุนสวนนิติบุคคลขนาดเล็ก จะไดสามารถเปรียบเทียบบริการของสํานักงานและบริการของผูสอบ
บัญชีภาษีอากรท่ีอาจจะเปนคูแขงขันของสํานักงานได 

8.  ควรมีการหาลูกคาท่ีอยูในจังหวัดเชียงใหมมากข้ึน  เพื่อทดแทนลูกคาตางจังหวดั
ท่ีอาจมีแนวโนมเปล่ียนไปใชบริการของสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนในจังหวัด   และควรหาวิธี
ประชาสัมพันธสํานักงาน โดยไมผิดมารยาทวิชาชีพใหลูกคารูจักสํานักงานเพ่ิมข้ึน 
               นอกจากนี้   ผูศึกษาเหน็วาควรรักษาจดุแข็งของสํานักงานเจษฎา     ซีพีเอในเร่ือง
ของความมีมนุษยสัมพนัธท่ีดี  มีความเปนกันเอง  มีความสุภาพ   การใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน
ตอการตัดสินใจตอการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการใหคําปรึกษาปญหาทางดานบัญชี ภาษี
อากรและอ่ืน ๆ  ความสามารถในการแกไขปญหาใหแกธุรกิจไดอยางรวดเร็ว  ตรงตามความ
ตองการ  รวมไปถึงความเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจท่ีดําเนนิการสอบบัญชี มีความรูทางดานบัญชีเปน
อยางดี  และมีการอธิบายและตอบปญหาอยางถูกตอง  งายตอการเขาใจ และเขาใจถึงความตองการ
ของลูกคาและใหความสนใจท่ีจะสนองความตองการของลูกคาไวดวย   จึงจะทําใหลูกคามีความพึง
พอใจในบริการของสํานักงานเจษฎา ซีพเีอ มากยิ่งข้ึน เปนการรักษาลูกคาใหยั่งยืนในอนาคต 
          
      


