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บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารในการใช้ บ ริ ก าร
สานักงานบัญชี ความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานบัญชี เปรียบเทียบความพึงพอใจใน
การใช้บริการสานักงานบัญชี จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ และ
รูปแบบของธุรกิจ และศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
สานักงานบัญชี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการงานบัญชีของบริษัท เค เอส พี แอค
เคาท์ติ้ง กรุ๊ป จากัด จานวน 74 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ เก็บรวบรวมข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ได้ แ ก่ สถิ ติ เชิ งพรรณนา ค่ า ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และสถิ ติ
เชิ งอนุ มาน ได้ แก่ สถิ ติ t-test และ F-test (One-way ANOVA) การวิ เคราะห์ ถดถอยพหุ คู ณ
Multiple Regression Analysis
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการงานบัญชี ให้ความสาคัญต่อคุณภาพการให้บริการ
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ
ลู กค้า ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ และด้ านการตอบสนองต่อลู กค้า อยู่ในระดั บมาก และ
มีความพึงพอใจในการใช้บริการส านักงานบัญชี ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการ

197 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 8 No. 2 July - December 2020

ให้บริการอย่างก้าวหน้า ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และด้านการให้บริการอย่างทันเวลา
อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน ทดสอบโดยใช้สถิติ ANOVA พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล
ด้านเพศ อายุ ระดั บการศึกษา ประเภทของธุรกิจ และรูปแบบของธุรกิจแตกต่างกันมีผลต่ อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานบัญชีไม่แตกต่างกัน และปัจจัยคุณภาพการให้บริการ
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อความพึ งพอใจในการใช้ บ ริ ก ารส านั ก งานบั ญ ชี ผลการทดสอบโดยใช้ ส ถิ ติ
Regression พบว่า คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงาน
บัญชี ประกอบด้วย ด้านการเตรียมอุปกรณ์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการให้บริการมีมาตรฐาน ความพร้อมและการทุ่มเทเวลาในการให้บริการ การใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ และชื่อเสียงของสถานบริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการสานักงานบัญชี
คาสาคัญ: คุณภาพการให้บริการ, ความพึงพอใจ, สานักงานบัญชี
Abstract
The study was carried out to examine the factors included the service qualities, the
satisfaction of satisfactions, the comparison of service satisfactions of Accounting Office related
to gender, age, educational background, types of business and business characters and to
study o the effect of service qualities to service satisfaction of Accounting Office. A set of
questionnaires was applied to analyze the data of 74 of service users of K.S.P Accounting
Company Limited. The data were analyzed by applying descriptive statistics, percentage,
mean and inferential statistics applying t-test, F-test (One-way ANOVA) and Regression.
The findings showed that the influencing factors were as follows the service qualities,
customers’ recognitions and customers’ understanding, tangibles of services, trustworthy and,
reliability services and the impromptu reaction services were at high level. The high level
were also focused on the service satisfaction factors of Accounting Office were on service
fairness, Providing Advanced and sufficient services and timely services. The hypothesis
testing by ANOVA test showed that there were not any different aspects of gender, age,
education, business types and mode of business affecting the level of satisfaction of service
users of Accounting Office. In addition, the Regression statistics showed that the service
qualities affecting on service satisfaction of Accounting Office included the preparation of
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facilities for service users, the tools and equipment standard, readiness in service providing,
modern and updated technology, and being a well-known office.
Keywords: Service qualities, Satisfaction, Accounting office
บทนา
นักบั ญ ชี ที่ ดี ต้ องท าความเข้าใจกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกั บการจัดการทางบั ญ ชี เช่ น
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตรฐานการบัญชี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยการจัดการห้างหุ้นส่วนและบริษั ท พระราชบั ญญั ติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้ น
ส่วนจดทะเบียน บริษั ทจากัด สมาคมและมูลนิธิ ประมวลรัษฎากร กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าและ
ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ประกาศของกรมทะเบียน
การค้า และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็ นต้น (ส านั กงาน บั ญชีคุณภาพ STA Accounting and
Consulting Co.,Ltd : 2559)
การท าบั ญ ชี ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการนั้ น ถื อว่ าเป็ น เรื่ องที่ ยุ่ งยาก และมี ขั้ น ตอนใน
การจัดทาที่ซับซ้อน ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะศึกษาขั้นตอน วิธีการที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด จึงจาเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจทางด้านบัญชี ในการจัดทา
บั ญชีที่ถูกต้อง ดั งนั้นผู้ประกอบการจึงหันมาใช้บริการส านั กงานบั ญชี เพื่อจัดท าบั ญชีของ
ธุรกิจตนเอง โดยเป็นสิ่งที่ทาให้มั่นใจได้ว่าบัญชีของตนนั้นมีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้
และเป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการสานักงานบัญชีตามความพึงพอใจของตน
จากที่ได้กล่าวมานี้ทาให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริการที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานบัญชี เพื่อทาให้ทราบถึงความพึงพอใจในการใช้
บริการส านักงานบั ญ ชี และเป็ นแนวทางในการพั ฒ นา ปรับปรุ งคุ ณภาพการให้บริการของ
สานักงานบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของบริการสานักงานบัญชี
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานบัญชี
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานบัญชี จาแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ และรูปแบบของธุรกิจ
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4. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงาน
บัญชี
สมมุตฐิ านของการศึกษา
1. ข้อมูล ส่วนบุ คคลแตกต่างกันมีผลต่อ ความพึงพอใจในการใช้บริการสานั กงาน
บัญชีแตกต่างกัน
2. คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานบัญชี
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา
1.1 คุณภาพการให้บริการ
- ความเป็นรูปธรรมของบริการ
- ความเชื่อถือไว้วางใจได้
- การตอบสนองต่อลูกค้า
- การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
- การรู้จักและเข้าใจลูกค้า
1.2 ความพึงพอใจ
- การให้บริการอย่างเสมอภาค
- การให้บริการอย่างทันเวลา
- การให้บริการอย่างเพียงพอ
- การให้บริการอย่างก้าวหน้า
2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการงานบัญชีของบริษัท เค เอส
พี แอคเคาท์ติ้ง กรุ๊ป จากัด จานวน 74 ราย
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
- ข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ และ
รูปแบบของธุรกิจ
- คุณภาพการให้บริการ
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
- ความพึงพอใจ
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วิธีดาเนินการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการงานบัญชี บริษัท เค เอส พี แอคเคาท์ติง้ กรุ๊ป จากัด จานวน 90 ราย ใช้วธิ ีการ
สุ่มตั วอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยสู ตรของ ทาโร ยามาเน่ ได้ จ านวนกลุ่ ม
ตัวอย่าง 74 ราย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศกึ ษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ
2.2 ข้อมูลคุณภาพการให้บริการในการใช้บริการสานักงานบัญชี และความพึงพอใจ
ในการใช้บริการสานักงานบัญชี วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3 ข้อมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานบัญชี จาแนก
ตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้ t-test ส่วนจาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ และ
รูปแบบของธุรกิจ วิเคราะห์โดยใช้ F-test (One-way ANOVA)
2.4 คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานบัญชี
วิเคราะห์โดยใช้ Multiple Regression Analysis
ผู้ วิ จั ยได้ น าแบบสอบถามฉบั บ ร่ างที่ สร้ างขึ้ น นี้ ได้ ส่ งให้ อาจารย์ ที่ ป รึ กษาตรวจ
ข้อความเนื้อหา ภาษา ความชัดเจนและความถูกต้องครบถ้วนตามประเด็นที่ศึกษาแล้วนามา
ปรับปรุงแก้ไข ดาเนินการทดสอบกับผู้เชี่ยวชาญกับจานวน 3 ท่าน โดยหาดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.85
และน าไปทดลองใช้ (Try-out) กั บกลุ่มตั วแทน จ านวน 30 ราย แล้ วน ามาหาค่ า
ความเชื่อถือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่ น พบว่าค่าสั มประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.93 มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
ท าการประมวลผลข้ อมู ล ที่ ได้ จากแบบสอบถาม ด้ วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
โดยการหาอั ตราส่ วนร้ อยละ (Percentage) และค่ าเฉลี่ ย (Mean) โปรแกรม Microsoft Excel
ซึ่งเป็นโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับสร้างแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) และแผนภูมิแท่ง (Bar Chart)
พร้อมค าอธิ บายผลและน าผลที่ ได้ จากแผนภู มิ มาน าเสนอ เพื่ อวิเคราะห์ ตามลั กษณะของ
ตัวแปรต่าง ๆ
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3. การรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์ได้มีวิธีการคาเนินการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจาก การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งตารา
เอกสาร และผลการศึกษาวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ข้อมูลที่ได้จากการส่งแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการตรวจสอบความเรียบร้อย เพื่อให้แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
และสามารถนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้

การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย
(mean) เพื่ ออธิ บายข้ อมู ลเชิ งประชากรศาสตร์ของผู้ ต อบแบบสอบถามและตั วแปรต่ าง ๆ
คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) ใช้ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ คือ
t-test และการวิเคราะห์แบบ ANOVA ใช้ F-test (One-way ANOVA) และ การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ Multiple Regression Analysis

สรุปและอภิปรายผล
1. คุณภาพการให้บริการในการใช้บริการสานักงานบัญชี ภาพรวมความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการค่าเฉลี่ยโดยรวมระดับความสาคัญ อยู่ในระดับ
มาก และผู้ใช้บริการงานบัญชีให้ความสาคัญในระดับมาก 4 รายการ ประกอบด้วย บุคลากรมี
ความสุภาพ และพร้อมให้บริการ ความรับผิดชอบ หากเกิดความผิดพลาด การเตรียมอุปกรณ์
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และสถานที่จอดรถไว้ให้บริการ ตามลาดับ
1.2 ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ค่าเฉลี่ยโดยรวมระดับความสาคัญ อยู่ในระดับมาก
และผู้ใช้บริการงานบัญชีให้ความสาคัญในระดับมาก 4 รายการ ประกอบด้วย ความถูกต้องของ
หลั กการบั ญ ชี การให้บริการมี ความถูกต้อง แม่ นยา และสม่ าเสมอ การชี้แจงขอบเขตและ
ลักษณะงานบริการ และชื่อเสียงของสถานบริการ ตามลาดับ
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1.3 ด้านการตอบสนองต่อลูกค้าค่าเฉลี่ยโดยรวมระดับความสาคัญ อยู่ในระดับมาก
และผู้ใช้บริการงานบัญชีให้ความสาคัญในระดับมาก 4 รายการ ประกอบด้วย พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กาหนด พนักงานมีทักษะ ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ความหลากหลายของช่องทางการติดต่อ และการเข้าถึงโดยผ่านทางโซเชียลมีเดีย ตามลาดับ
1.4 ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าค่าเฉลี่ยโดยรวมระดับความสาคัญ อยู่ในระดับ
มาก และผู้ใช้บริการงานบัญชีให้ความสาคัญในระดับมาก 4 รายการ ประกอบด้วย บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถในการให้คาแนะนาทางบั ญชี การเก็บรักษาข้อมูล ความลับ เครื่องมือ
และอุ ปกรณ์ ในการให้ บริการมี มาตรฐาน และการใช้ เทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ยในการให้ บริการ
ตามลาดับ
1.5 ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าค่าเฉลี่ยโดยรวมระดับความสาคัญ อยู่ในระดับมาก
และผู้ใช้บริการงานบัญชีให้ความสาคัญในระดั บมาก 4 รายการ ประกอบด้วย ความใส่ใจใน
การให้บริการของบุคลากร ความรวดเร็วในการให้คาปรึกษาแนะนา ความพร้อมและการทุ่มเท
เวลาในการให้บริการ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานบัญชี ภาพรวมความสาคัญอยู่ในระดับมาก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การให้บริการอย่างเสมอภาค ค่าเฉลี่ยโดยรวมระดับความส าคัญ อยู่ในระดั บ
มาก และผู้ใช้บริการงานบัญชีให้ความสาคัญในระดั บมาก 2 รายการ ประกอบด้วย การให้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และยอมรับความคิดเห็น และคาติชมของผู้ใช้บริการ ตามลาดับ
2.2 การให้บริการอย่างทันเวลาค่าเฉลี่ยโดยรวมระดับความสาคัญ อยู่ในระดับมาก
และผู้ใช้บริการงานบัญชีให้ความสาคั ญในระดับมาก 1 รายการ คือ การกาหนดระยะเวลาใน
การทางาน และระดับปานกลาง 1 รายการ คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ตามลาดับ
2.3 การให้บริการอย่างเพียงพอค่าเฉลี่ยโดยรวมระดับอยู่ในระดับมาก และผู้ใช้บริการ
งานบั ญชีให้ ความส าคัญในระดั บมาก 2 รายการ ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลื อต่าง ๆ
และการให้บริการทางบัญชีมีความหลากหลาย ตามลาดับ
2.4 การให้บริการอย่างก้าวหน้าค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความส าคัญ อยู่ในระดั บ
มาก และผู้ใช้บริการงานบัญชีให้ความสาคัญในระดับมาก 2 รายการ ประกอบด้วย การปฏิบั ติ
งานภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด และมีการพัฒนาการให้บริการอย่างสม่าเสมอ ตามลาดับ
3. ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ และรูปแบบของ
ธุรกิจแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานบัญชีไม่แตกต่างกัน
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4. คุ ณภาพการให้ บริ การส่ งผลต่ อความพึ งพอใจในการใช้ บริการส านั กงานบั ญ ชี
ประกอบด้วย ชื่อเสียงของสถานบริการ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ ความพร้อม
และการทุ่มเทเวลาในการให้บริการ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการมีมาตรฐาน และการ
เตรียมอุปกรณ์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญ
อภิป รายผล
1. ข้อมู ลส่วนบุ คคล ด้านอายุ มี ผลต่อความพึ งพอใจในการใช้บริการส านั กงานบัญชี
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลั กษณ์ ประทุมมาศ (2551) ศึกษาเรื่อง ปั จจัย
ทางด้านการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า ที่มาใช้บริการสานักงาน
ภิ ญญนันท์ บริ การบั ญ ชีและภาษี อากร พบว่ า อายุ แตกต่ างกั นระดั บความคิ ดเห็ นต่ อปั จจั ย
ทางด้ านการบริ หารจั ดการของส านั กงานภิ ญ ญนั นท์ บริ การบั ญ ชี และภาษี อากร ด้ านการ
วางแผนการให้บริการ ด้านการจัดองค์การเพื่อบริการ ด้านการจูงใจมาใช้บริการและด้านการ
ควบคุมคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน
2. ข้อมู ลส่วนบุ คคล ด้านเพศ อายุ ระดั บการศึกษา มี ผลต่ อความพึ งพอใจในการใช้
บริการสานักงานบัญชีไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี ใจซื่อตรง (2551) ศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบั ญชีของข้าราชการและบุคลากรใน
หน่ วยงานสั งกั ดกรมชลประทาน พบว่ า ปั จจัยสวนบุ คคล จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึ กษา
ต าแหนง อายุ ก ารท างาน รู ป แบบการใชบริ ก าร และหน่ วยงานในสั งกั ด กรมชลประทาน
แตกตางกันอย่ างไม่ มี นั ยส าคั ญทางสถิติ ที่ 0.05 แสดงวา เพศ อายุการศึ กษา ต าแหนง อายุ
การท างาน รู ปแบบการใชบริการ และหน่ วยงานในสั งกั ดกรมชลประทาน ไม่ มี ผลต่ อความ
พึงพอใจของผูใ้ ชบริการตอการใหบริการของกองการเงินและบัญชี
3. คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ประเด็นการเตรียมอุปกรณ์
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุ พัตรา เขียวสาตร์ (2559) ศึกษาเรื่อง การตั ดสินใจใช้บริการส านั กงานบัญชี
เอพี แอล แอนด์ ซั นส์ พบว่า ด้ านสิ่งที่ สามารถจับต้ องได้ ประเด็ นมี การเตรียมวั สดุ อุ ปกรณ์
พร้อมส าหรับการให้บริการ มี อิทธิพลต่อการตั ดสินใจใช้บริการ อย่างมี นั ยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
4. ด้ านความเชื่ อ ถื อไว้ วางใจได้ ป ระเด็ น ชื่ อ เสี ยงของสถานบริ ก าร มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความพึ งพอใจในการใช้ บ ริ ก าร ซึ่ งสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ยของสุ พั ต รา เขี ยวสาตร์ (2559)
ศึ กษาเรื่ อง การตั ดสิ นใจใช้ บริ การส านั กงานบั ญ ชี เอพี แอล แอนด์ ซั นส์ พบว่ า ด้ านความ
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น่ าเชื่ อถื อ ประเด็ นชื่ อเสี ยงของผู้ ประกอบการ มี อิ ทธิ พลต่ อการตั ดสิ นใจใช้ บริการ อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
5. ด้ านการรู้ จั กและเข้ าใจลู กค้ า ประเด็ นความพร้ อมและการทุ่ มเทเวลาในการให้
บริ การ มี อิ ทธิ พลต่ อความพึ งพอใจในการใช้ บริ การ ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของสุ พั ตรา
เขี ยวสาตร์ (2559) ศึ กษาเรื่อง การตั ดสิ นใจใช้บริ การส านั กงานบั ญ ชี เอพี แอล แอนด์ ซั นส์
พบว่ า ด้ านการตอบสนองลู กค้ า ประเด็ น ความพร้ อมในการให้ บริ การและการอุ ทิ ศเวลา
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวิจั ยของพั ชรินทร์ รินค า (2546) ศึ กษาเรื่อง ความพึ งพอใจของธุ รกิ จในจั งหวัดเชียงใหม่
ต่อการสอบบัญชี พบว่า ด้านการดูแลเอาใจใส่ ประเด็นความพร้อมและการเตรียมการให้บริการ
ของผู้สอบบัญชี (ที มงานตรวจสอบได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับธุ รกิ จของท่ านก่ อนด าเนินการ)
มีความพึงพอใจของธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ตอ่ การสอบบัญชี
6. ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าประเด็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ
และเครื่องมือและอุ ปกรณ์ ในการให้ บริการมี มาตรฐาน มี อิ ทธิพลต่ อความพึ งพอใจในการใช้
บริการ เป็นเพราะการนาเทคโนโลยีมาใช้ในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานทาให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความมั่นใจ

ข้อเสนอแนะ
1. ส านั ก งานบั ญ ชี ควรปรั บ ปรุ งมาตรฐานการให้ บ ริ ก าร เพื่ อให้ ได้ รั บ การรั บ รอง
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นสานักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่มีการกาหนดนโยบาย
, วัตถุประสงค์และการด าเนินการให้ บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ มี การก าหนดทิ ศทางและควบคุ ม
องค์ กรในเรื่องคุ ณภาพด้ านการจัดท าบั ญ ชีให้ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบั ญ ชี
มีการรับรองคุณภาพ เพื่อทาให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพการบริการและการทาบัญชี
2. สานักงานบัญชีควรทาการประชาสัมพันธ์ถึงการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น
ความรู้สึกของผู้ใช้บริการงานบัญชี การให้บริการบัญชีด้านต่าง ๆ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ
ไซด์ เพจทาง Facebook เพื่อเป็นช่องทางการกระจายข่าวความรู้ทางบัญชี เพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
ขึน้ ของผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ความทันสมัยของสานักงานบัญชีและเสริมสร้าง
ความน่าเชื่อถือในการใช้บริการ

205 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 8 No. 2 July - December 2020

3. สานักงานบัญชีควรส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสม
ต่อการทางาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบและมาตรฐาน
การบัญชี
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป
ควรศึกษาองค์ประกอบหรือความต้องการของผู้รับบริการในงานบัญชีต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพตามความต้องการผู้รับบริการสูงสุด
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