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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของ

บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จ ากัด โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก ผู้ใช้บริการท่ีมาใช้บริการ บริษัท 

โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จ ากัด จ านวน 140  คน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ  

และค่าเฉลี่ย  

ผลการเปรียบเทียบระหว่างระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อต่อคุณภาพการ

ให้บริการด้วยเทคนิค IPA (Importance – Performance Analysis) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญและ

ระดับความพึงพอใจอยู่ใน Quadrant A คือ ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก แต่มีความพึงพอใจน้อย ได้แก่ ด้านความไว้ใจ

หรือความน่าเชื่อถือ Quadrant B คือ ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก และมีความพึงพอใจมากเช่นเดียวกัน ได้แก่  

ด้านความมั่นใจ  ด้านความใส่ใจ  และด้านการตอบสนองลูกค้า Quadrant C คือ ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญน้อย  

และมีความพึงพอใจน้อยเช่นเดียวกัน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และ  Quadrant D คือ ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ

นอ้ย แต่มคีวามพงึพอใจมาก ไมม่คีุณภาพการให้บริการด้านใดท่ีอยูใ่น Quadrant D 

 ผลความแตกตา่งระหวา่งระดับความส าคัญและระดับความพงึพอใจของปัจจัยยอ่ยคุณภาพการให้บริการท่ีอยูใ่น 

Quadrant A ท่ีต้องให้ความสนใจพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนอันดับแรกด้านความมั่นใจ คือ พนักงานบัญชีมี

ความรู้ความสามารถและความช านาญทัง้ภาษาไทย และภาษาที่ 2 เชน่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน บริษัทมกีารวางแผนภาษีท่ี

เหมาะสมส่งผลให้ลูกค้าเสียภาษีท่ีถูกต้อง พนักงานบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจ และอุตสาหกรรมของลูกค้า รองลงมา ด้านความใส่ใจ คือพนักงานบัญชีมกีารตดิตอ่กลับลูกค้าทันที หลังจากได้รับ

ทราบข้อความการร้องขอจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ ทางอีเมลล์ หรือทางไลน์ พนักงานบัญชีสามารถปรับ

รูปแบบรายงานท่ีน าเสนอลูกค้าตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจของลูกค้า เมื่อได้ส่งข้อมูลให้ลูกค้าตามการร้องขอ

แล้ว พนักงานบัญชีมีการติดต่อกลับเพื่อแจ้งให้ทราบ และติดตามผลว่าข้อมูลท่ีลูกค้าได้รับว่ามีความครบถ้วนหรือ

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

** รองศาสตราจารย์ ดรอาจารย์ประจ .ำภาควิชาการบัญชี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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สอบถามเพิ่มเติมในส่วนท่ีต้องแก้ไข เพื่อให้งานลูกค้าส าเร็จ ด้านการตอบสนองลูกค้า คือบริษัทมีพนักงานบัญชีอย่าง

เพียงพอในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายอย่างท่ัวถึง และถูกต้องรวดเร็ว เช่น มีความพร้อมท่ีจะรับค าปรึกษา การส่ง

ข้อมูล พนักงานบัญชีมีการติดตาม ดูแลให้ความสนใจ ด้านความไว้ใจหรือความน่าเชื่อถือ คือบริษัทมีจ านวนพนักงานท่ี

พร้อมจะให้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอ บริษัทจัดให้มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีพร้อมใช้ในการบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลให้

ลูกค้าได้อย่างเพียงพอ และด้านลักษณะทางกายภาพ คือบริษัทมีการให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับบริการของบริษัทท่ี

ทันสมัยต่อลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ  

ABSTRACT 

 This study aimed to examine customer satisfaction towards service quality of Professional Accounting 

Service Company Limited. Questionnaires were used as the tool to collect data from 140 customers of the studied 

company. Data obtained were, then, analyzed by statistics, including frequency, percentage and mean. 

 Results of the comparative study done by IPA (Importance-Performance Analysis) on levels of importance 

and satisfaction that customers rated on service quality of the studied company were shown hereafter. Component 

being listed in Quadrant A, which signified attributes that were important to customers at high level, but did not 

respond to their satisfaction adequately, was reliabilities.  Components being listed in Quadrant B, which signified 

attributes that were important to customers at high level and were able to respond to their satisfaction adequately, 

were assurance, attentiveness, and responsiveness. Component being listed in Quadrant C, which signified attributes 

that had low level of importance and low level of satisfaction was physical evidence. In this study, there was no 

component being listed in Quadrant D, which signified attributed that had low level of importance; but high level of 

satisfaction.  

Service quality attributes being listed in Quadrant A, which signified those that needed to get improved 

urgently as differences on level of importance and level of satisfaction were disclosed, were respectively presented 

as follows. In assurance component, those attributes were to have accountant with language proficiency: Thai and 

the second language e.g. English or Chinese, to have suitable tax planning for customers, which should lead to their 

accurate tax payment, and to have accountant with cognitions on business law and regulatory knowledge related to 

customer’s industry.  In attentiveness component, those attributes were to have accountant who got back to the 

customers through any channel:  telephone, email, or Line application right after receiving their requests, to have 

accountant who could modify report’ s form to fit with customer’ s business and to have accountant who kept 

informing customers after sending a report to them as well as following up whether the report was completely done 

as needed or should there have further corrections on the report to ensure the accomplishment of customer’s job. In 

responsiveness component, that attribute was to have adequate number of accountants to serve all customers 

thoroughly, promptly, and accurately, especially in terms of being ready for customer consultations, handing over 
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information/report to customers, and following up and paying attention to the customers.  In reliability component, 

those attributes were to have adequate number of company employees to serve customers, to have sufficient 

functioning facilities and tools being used for recording and analyzing data to serve customers. In physical evidence 

component, that attribute was the regular updates on company’ services to customers.   

บทน า 

 จังหวัดเชยีงใหมเ่ป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีผู้ประกอบการสนใจเข้ามาลงทุนเป็นจ านวนมาก และตามพระราชบัญญัติการ

บัญชี พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดให้กิจการเหล่านี้ ต้องจัดให้มีผู้ท าบัญชี และจัดท าบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริง และถูกต้อง 

เพื่อแสดงผลการด าเนนิงานและฐานะการเงินของนติบุิคคล โดยงบการเงินจะตอ้งได้รับการตรวจสอบ แสดงความเห็นโดย

ผู้สอบบัญชี ผู้ประกอบการจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องหาผู้ท าบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2558ข: ออนไลน์)  

โดยจ้างพนักงานบัญชีประจ า หรือโดยการจ้างส านักงานบัญชี เนื่องจากผู้ประกอบการมักประสบปัญหาด้านการเข้าออก

ของพนักงานบัญชีของตนเอง ความยุ่งยากในการจัดหาพนักงานบัญชีท่ีมีความรู้ความสามารถ รวมถึงต้นทุนของการ

จัดท าบัญชีเองเมื่อเทียบกับการจ้างส านักงานบัญชีผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง จึงได้ ใช้บริการส านักงานบัญชีแทนการจ้าง

พนักงานบัญชี  

 ธุรกิจการให้บริการจัดท าบัญชีเป็นธุรกิจท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพ

บัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2556: 76) ธุรกิจการให้บริการจัดท าบัญชีจึงเน้นการแข่งขันในด้านคุณภาพ โดยผู้ท า

บัญชจีะตอ้งมีความรู้ความสามารถอยา่งเพียงพอท่ีจะให้บริการ เพื่อให้นิติบุคคลเกิดความเชื่อมั่น และไวใ้จได้ ทั้งในด้าน

ของการรักษาข้อมูลของกิจการไว้ในท่ีปลอดภัย การรักษาความลับทางการค้า และความซื่อสัตย์ ตลอดจนการให้ความ

เอาใจใส่ในการติดตามแนะน าให้ค าปรึกษาต่างๆ 

 แม้ว่าบริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จ ากัด เป็นหนึ่งในสี่ของส านักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัด

เชยีงใหม ่แตก่็ตอ้งเผชญิกับภาวะการแข่งขันการให้บริการจัดท าบัญช ีเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มผีู้ท าบัญชจี านวน 1,599 

คน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา้, 2559: ออนไลน์) จากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดคุณสมบัติ และเงื่อนไข

ของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ.2557 ก าหนดให้ผู้ท าบัญชีหนึ่งคน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัท ห้างฯ  

ได้ไม่เกิน 100 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558ค: ออนไลน์)  นั่นหมายความว่าจากจ านวนผู้ท าบัญชีท่ีมีอยู่สามารถ

รองรับสถานประกอบการได้ถึง 159,900 ราย ซึ่งผู้ประกอบการท่ีมีหน้าท่ีจัดท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่มีเพียง 17,064 

ราย เท่านัน้  

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษัท  

โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จ ากัด เพื่อน าข้อมูลไปใช้ ในการปรับปรุงพัฒนา การให้บริการ การวางแผนงาน 

ตลอดจนสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นการสร้างโอกาส สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพงาน

บริการทางด้านบัญชี เกิดความเข้าใจในระบบการบริการ ซึ่งจะสามารถสร้างคุณภาพและภาพลักษณ์ท่ีดีตอ่การประกอบ

ธุรกิจในดา้นบัญช ีและองค์กรให้ม่ันคงตอ่ไป 
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction) 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 128) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นการรับรู้ของบุคคลต่อการ

ปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของเขา หรือเป็นความรู้สึกของลูกค้าว่าพึงพอใจหรือไมพ่ึงพอใจ ซึ่งเป็นผลลัพธ์

จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในการท างานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค้า 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

 Parasuraman, Zeitham & Berry (1985) ได้ก าหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ คือ 

1) ด้านความไว้ใจหรือความน่าเชื่อถือ (Reliability) 2) ด้านความมั่นใจ (Assurance Performance) 3) ด้านลักษณะทาง

กายภาพ (Tangibility) 4) ด้านความใส่ใจ (Empathy) 5) ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)  

3. แนวคิดการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 

ม า ร์ ทิ ล ล าแล ะ เจม ส์  (Martilla & James, 1977: 77-79) ก ล่ า วว่ า  Importance-Performance Analysis:  IPA  

เป็นเทคนคิท่ีใช้วเิคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อวัดหรือประเมินผลการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์

และบริการของผู้บริโภคในโปรแกรมทางการตลาดรูปแบบตา่ง ๆ เป็นวธีิการวเิคราะห์ท่ีใชไ้ด้งา่ยส าหรับการวัดโดยเมื่อน าค่า

ระดับความส าคัญของข้อมูลและความคิดเห็นมาเปรียบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัติ ผลลัพธ์ท่ีได้ตกอยู่ท่ี Quadrants ใดๆ  

จะสามารถอธิบายความหมายได้ 4 ลักษณะ ดังตอ่ไปน้ี 

Quadrants A (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อลูกค้าและไม่ได้ รับการตอบสนองอย่าง

เพยีงพอ ต าแหนง่นี้จึงเป็นต าแหนง่ท่ีต้องให้ความส าคัญอย่างมาก 

Quadrants B (Keep Up The Good Work) คือ ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดี ในคุณลักษณะที่ลูกค้าให้

ความส าคัญมาก  

Quadrants C (Low Priority) คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีคุณภาพต่ าในคุณลักษณะท่ีไม่มีความส าคัญต่อลูกค้า  

ผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปก่อน 

Quadrants D (Possible Overkill) คือ ผู้ให้บริการให้ความส าคัญมากเกินความจ าเป็นในคุณลักษณะท่ีมีความส าคัญ

นอ้ยตอ่การตัดสินใจของลูกค้า 

วิธีการศึกษา 

               การศึกษาคร้ังนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท โพรเฟสชั่นแนล 

แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จ ากัด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบด้วยข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ใช้บริการด้านบัญชีของบริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ข้อมูลความส าคัญและความพึงพอใจของ

ผู้ใชบ้ริการ ซึ่งแบ่งระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับส าคัญมากท่ีสุด/พึงพอใจมาก

ท่ีสุด ส าคัญมาก/พึงพอใจมาก ส าคัญปานกลาง/พึงพอใจปานกลาง ส าคัญน้อย/พึงพอใจน้อย ส าคัญน้อยท่ีสุด/พึงพอใจ

น้อยท่ีสุด ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจนั้น จะใช้ค่าเฉลี่ยของค่า
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ระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจเป็นจุดตัด โดยน าค่าที่ได้มาบันทึกลงในกราฟของ Martilla, J.A. and J.C. (1977): 

Importance- Performance Analysis  เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความส าคัญและความระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใชบ้ริการ  

  ในการศึกษาคร้ังนี้ศึกษาจากประชากร คือลูกค้าท่ีมาใช้บริการด้านจัดท าบัญชี ของ บริษัท โพรเฟสชั่นแนล  

แอคเคาน์ติ้ ง เซอร์วิส จ ากัด ในปี พ.ศ.2559 มีจ านวน  140 ราย (ยัสมีตกอร์  คาร์นิยอร์ , 2559: สัมภาษณ์ )  

ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ระดับผู้บริหารของกิจการ ในจ านวนลูกค้าดังกล่าวผู้บริหารบางราย เป็นเจ้าของกิจการมากกว่า

หนึ่งกิจการ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนในข้อมูลจึงคัดรายช่ือจ านวนผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึน้ไปท่ีไม่ซ้ าซ้อนกันได้ 

จ านวน 52 ราย  โดยจะเก็บแบบสอบถามจ านวน 52 ราย จากผู้บริหาร และระดับพนักงานของกิจการท่ีท างานเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับงานด้านบัญช ีโดยจะเก็บแบบสอบถามจ านวน 88 ราย  รวมเป็น 140 ราย  

ผลการศึกษา 

 จากการศกึษา พบวา่ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 30-40 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ธุรกิจ

อยู่ในรูปแบบบริษัทจ ากัด ประกอบธุรกิจประเภทกิจการให้บริการหอ้งพัก มรีะยะเวลาในการด าเนนิงานของกจิการมาแล้ว 

5-10 ปี เข้ามาใช้บริการท าบัญชีนาน 6-10 ปี ผู้ใช้บริการเห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลในการเลือกเข้ามาใช้บริการ 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ความมีมาตรฐานในการจัดท าบัญชี พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และพนักงานพร้อมเต็มท่ี เต็มใจให้บริการ  

 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ  

คุณภาพการให้บริการของบริษัท โพรเฟสช่ันแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 

คุณภาพการให้บริการ 
ระดับ 

ความส าคัญ 

(Y) 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

(X) 

 

Quadrant 

1. ด้านความไวใ้จหรอืความน่าเช่ือถือ (Reliability) 4.14 4.14 A 

2. ด้านความม่ันใจ (Assurance) 4.23 4.23 B 

3. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Tangible) 3.67 4.12 C 

4. ด้านความใสใ่จ (Empathy) 4.28 4.19 B 

5. ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) 4.34 4.26 B 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.13 4.19 จุดตัด (X,Y) 

จากตารางท่ี 1 พบว่าคุณภาพการให้บริการท่ีอยู่ใน Quadrant A คือด้านความไว้ใจหรือความน่าเชื่อถือ Quadrant B คือ 

ด้านความมั่นใจ ด้านความใส่ใจ และด้านการตอบสนองลูกค้า และQuadrant C คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ   
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง 

เซอร์วิส จ ากัด ตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) สามารถอภิปรายผลการศึกษากับ

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2  แสดงการอภิปรายผลการศึกษากับวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

คุณภาพการให้บริการ 

การศึกษา 

ครั้งนี ้

พรรษวรรณ 

สายหร่าย 

(2559) 

เสรี   

วงศ์ทวีลาภ 

(2552) 

สุกัลยา 

ประทุมนันท ์

( 2554) 

ด้านความไวใ้จหรอืความน่าเช่ือถือ  พงึพอใจมาก พงึพอใจมาก 

(สอดคล้อง) 

พงึพอใจมาก 

(สอดคล้อง) 

พงึพอใจมาก 

(สอดคล้อง) 

ด้านความมั่นใจ  พงึพอใจมากท่ีสุด พงึพอใจมาก 

(ไมส่อดคล้อง) 

พงึพอใจมาก 

(ไมส่อดคล้อง) 

พงึพอใจมาก 

(ไมส่อดคล้อง) 

ด้านลักษณะทางกายภาพ  พงึพอใจมาก พงึพอใจมาก 

(สอดคล้อง) 

พงึพอใจมาก 

(สอดคล้อง) 

พงึพอใจมาก 

(สอดคล้อง) 

ด้านความใส่ใจ  พงึพอใจมาก พงึพอใจมาก 

(สอดคล้อง) 

พงึพอใจมาก 

(สอดคล้อง) 

พงึพอใจมาก 

(สอดคล้อง) 

ด้านการตอบสนองลูกค้า  พงึพอใจมากท่ีสุด พงึพอใจมาก 

(ไมส่อดคล้อง) 

พงึพอใจมาก 

(ไมส่อดคล้อง) 

พงึพอใจมาก 

(ไมส่อดคล้อง) 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง 

เซอร์วิส จ ากัด โดยวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและระดับความส าคัญด้วยเทคนิค IPA (Importance-Performance 

Analysis) พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความไว้ใจหรือความน่าเชื่อถือ Quadrant A ดังนั้น บริษัท โพรเฟสชั่นแนล  

แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จ ากัด จึงควรให้ความส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ แต่เมื่อน าปัจจัยย่อยในรายละเอียดแต่ละด้านมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA ร่วมด้วยพบว่า ยังมีปัจจัยย่อยใน 

ด้านความมั่นใจ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความใส่ใจ และด้านการตอบสนองลูกค้า ท่ีอยูใ่น Quadrant A  

 

 

 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   23 

 

ตารางที่ 3  แสดงล าดับค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจของปัจจัยย่อย  

                คุณภาพการให้บริการท่ีอยูใ่น Quadrant A ของบริษัท โพรเฟสช่ันแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 

 

ล าดับ คุณภาพการให้บริการ ปัจจัยย่อย Gap 

1 ด้านความมั่นใจ พนักงานบัญชีมีความรู้ความสามารถและความช านาญทัง้

ภาษาไทย และภาษาที่ 2 เชน่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  

0.39 

2 ด้านความใส่ใจ พนักงานบัญชีมีการติดต่อกลับลูกค้าทันที หลังจากได้รับทราบ

ข้อความการร้องขอจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ ทาง

อเีมลล ์หรอืทางไลน ์

0.17 

2 ด้านความใส่ใจ พนักงานบัญชีสามารถปรับรูปแบบรายงานท่ีน าเสนอลูกค้าตาม

ความเหมาะสมของประเภทธุรกิจของลูกค้า  

0.17 

3 ด้านการตอบสนองลูกค้า บริษัทมพีนักงานบัญชีอย่างเพียงพอในการให้บริการแก่ลูกค้าทุก

รายอย่างท่ัวถึง และถูกต้องรวดเร็ว เช่น มีความพร้อมท่ีจะรับ

ค าปรึกษา การสง่ข้อมูล 

0.16 

4 ด้านความมั่นใจ บริษัทมีการวางแผนภาษีท่ีเหมาะสมส่งผลให้ลูกค้าเสียภาษีท่ี

ถูกต้อง 

0.12 

4 ด้านการตอบสนองลูกค้า พนักงานบัญชีมีการติดตาม ดูแลให้ความสนใจ  0.12 

5 ด้านความใส่ใจ เมื่อได้ส่งข้อมูลให้ลูกค้าตามการร้องขอแล้ว พนักงานบัญชมีีการ

ตดิตอ่กลับเพื่อแจ้งให้ทราบ และตดิตามผลว่าข้อมูลท่ีลูกค้าได้รับ

ว่ามีความครบถ้วนหรือสอบถามเพิ่มเติมในส่วนท่ีต้องแก้ไข 

เพื่อให้งานลูกค้าส าเร็จ 

0.11 

6 ด้านความมั่นใจ พนักงานบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมของลูกค้า  

0.10 

7 ด้านความไวใ้จหรอื 

ความนา่เช่ือถือ 

บริษัทมจี านวนพนักงานที่พร้อมจะให้บริการลูกค้าอยา่งเพียงพอ 0.07 

8 ด้านลักษณะทาง

กายภาพ 
บริษัทมีการให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับบริการของบริษัทท่ี

ทันสมัยต่อลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 

0.05 

9 ด้านความไวใ้จหรอื 

ความนา่เช่ือถือ 

บริษัทจัดให้มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีพร้อมใช้ในการบันทึก และ

วเิคราะห์ขอ้มูลให้ลูกค้าได้อยา่งเพียงพอ  

0.04 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา่ การเรียงล าดับดังกล่าว ท าให้เห็นถึงค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหวา่งระดับความส าคัญ

และระดับความพึงพอใจของปัจจัยย่อยคุณภาพการให้บริการท่ีเป็นปัจจัยส าคัญอกีประการส าหรับผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องจะได้

น าไปประกอบการพจิารณาเพ่ือเรียงล าดับความส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป 

ด้านความไว้ใจหรือความนา่เชื่อถอื ประเด็นท่ีควรพจิารณาเร่งดว่น ได้แก่ 1) บริษัทควรจัดให้มีจ านวนพนักงาน

ท่ีพร้อมจะให้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอ ท่ีจะสามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใชบ้ริการได้รวดเร็วตรงตามระยะเวลาท่ีแจ้งไว ้

บริษัทอาจจะใชว้ิธีการแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่งานด้านอื่นเข้ามาช่วยเสริมในงานบริการข้อมูลลูกค้า เชน่ งานคัดส าเนาข้อมูล

งบการเงินย้อนหลัง งานจัดชุดเอกสารงบการเงิน งานส่งงบการเงินให้ส่วนราชการ และบริษัทอาจจะต้องใช้วิธีทบทวน

กระบวนการท างานเบื้องต้นกับกลุ่มลูกค้า ลดขั้นตอนการท างานด้านเอกสาร โดยสอนให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า

เอกสารบัญชีท่ีถูกต้อง หากเอกสารท่ีทางลูกค้าจัดส่งมาเรียบร้อยถูกต้องจะสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าบัญชีได้

รวดเร็วขึ้น ลดเวลาในการท างาน ขณะเดียวกันทางบริษัทจะต้องรักษาพนักงานบัญชีท่ีปฏิบัติงานอยู่ให้เกิดความรักใน

วิชาชีพบัญชี ให้เห็นความส าคัญของวิชาชีพนี้ รวมถึงการสร้างขวัญและก าลังใจ เช่น การเพิ่มผลตอบแทนตามผลงาน  

การจัดกิจกรรมสันทนาการนอกสถานท่ี  การร่วมกิจกรรมอวยพรวันครบรอบวันเกิด เป็นต้น   2) บริษัทควรจัดให้มี

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่พร้อมใช้ในการบันทึก และวเิคราะห์ข้อมูลให้ลูกค้าได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนควรมีการวางแผนและ

จัดหาทรัพยากรในส่วนของเคร่ืองมืออุปกรณ์ โดยต้องจัดหา และบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น จัดให้มีการ

ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองส ารองไฟ ระบบอินเตอร์เน็ท รวมท้ังมีอุปกรณ์เคร่ืองส ารอง เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

และเครือ่งพริน้ ตลอดจนวัสดุอุปกรณอ์ื่นๆ ควรจัดให้มีจัดเตรียมไว้อย่างเพยีงพอ 

ด้านความมั่นใจ ประเด็นท่ีควรพิจารณาเร่งด่วน ได้แก่ 1) พนักงานบัญชีควรมีความรู้ความสามารถและความ

ช านาญท้ังภาษาไทย และภาษาท่ี 2 เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางบริษัทควรรีบจัดหาผู้ท่ีมี

ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศมาชว่ยในการสื่อสารกับผู้ใชบ้ริการตา่งชาติ หรือบริษัทจะจัดให้มีการจ้าง

อาจารย์มาสอนพิเศษมาสอนภาษาต่างประเทศกับพนักงานบัญชี  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจขึ้นหากได้สื่อสารโดยตรง

กับพนักงานบัญชผีู้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง 2) พนักงานบัญชีควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง

กับธุรกิจ และอุตสาหกรรมของลูกค้า  ทางบริษัทอาจจะส่งพนักงานบัญชีเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชี กฎหมายต่างๆ ตามหลักสูตรขององค์ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ หรือท าแผนจัดอบรมให้

ความรู้กับพนักงานบัญชเีป็นการจัดท า KM (Knowledge Management) ภายในบริษัท มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้งาน เพื่อหาวิธีการป้องกันความเสี่ยง  

และหาวธีิแก้ไขปัญหาร่วมกัน  3) บริษัทควรมีการวางแผนภาษีท่ีเหมาะสมส่งผลให้ลูกค้าเสียภาษีท่ีถูกตอ้ง โดยทางบริษัท

อาจจะใช้วธีิจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับด้านภาษี เช่น เร่ืองการจัดท าบัญชีอยา่งไรให้สรรพากรยอมรับ เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารทางด้านภาษี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและลดความกังวลเกี่ยวกับ

เร่ืองภาษี 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ประเด็นท่ีควรพิจารณาเร่งด่วน ได้แก่  บริษัทควรมีการให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับ

บริการของบริษัทท่ีทันสมัยต่อลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ  ทางบริษัทควรสร้างช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า เป็นการสร้าง
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเพ่ือติดตามงานหลังจากที่มาใชบ้ริการ รวมท้ังเป็นการแจ้งข่าวสาร กฎหมายใหม ่หรือระเบียบ

วธีิปฏบัิตงิานใหม่ของหนว่ยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า ซึ่งอาจจะใชผ้่านช่องทางไลน ์เฟสบุ๊ก  

ด้านความใส่ใจ ประเด็นท่ีควรพิจารณาเร่งด่วน ได้แก่ 1) พนักงานบัญชีควรมีการติดต่อกลับลูกค้าทันที 

หลังจากได้รับทราบข้อความการร้องขอจากลูกค้า ไมว่่าจะเป็นทางโทรศัพท์ ทางอเีมลล์ หรอืทางไลน์ ทางบริษัทควรสร้าง

ความเข้าใจแก่พนักงานให้เห็นความส าคัญ เน้นย้ านโยบายคุณภาพการให้บริการท่ีดี สร้างจิตส านึกในการให้บริการ เช่น 

การจัดกิจกรรมสร้างเสริมทัศนคติ  นอกจากนี้ควรมีกระบวนการตดิตามรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อพัฒนาปรับปรุง

งานบริการควรมกีารสร้างแรงจูงใจในการให้บริการโดยการให้รางวัลแก่พนักงานดีเด่น  2) พนักงานบัญชคีวรสามารถปรับ

รูปแบบรายงานท่ีน าเสนอลูกค้าตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจของลูกค้า ทางบริษัทควรหาโอกาสเข้าพบลูกค้าเพื่อ

ท าความความเข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีท่ีลูกค้าต้องการ ท าให้ลูกค้าสามารถน าข้อมูลทางการเงินไปใช้

วิเคราะห์ธุรกิจได้ตรงตามวัตถุประสงค์  3) เมื่อได้ส่งข้อมูลให้ลูกค้าตามการร้องขอแล้ว พนักงานบัญชีมีการติดต่อกลับ

เพื่อแจ้งให้ทราบ และติดตามผลว่าข้อมูลท่ีลูกค้าได้รับว่ามีความครบถ้วนหรือสอบถามเพิ่มเติมในส่วนท่ีต้องแก้ไข  

เพื่อให้งานลูกค้าส าเร็จ  เพื่อหลกีเล่ียงหรือขจัดความเส่ียงเกี่ยวกับการส่งขอ้มูล  

ด้านการตอบสนองลูกค้า ประเด็นท่ีควรพจิารณาเร่งด่วน ได้แก่ 1) บริษัทมพีนักงานบัญชอีย่างเพียงพอในการ

ให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายอยา่งท่ัวถึง และถูกต้องรวดเร็ว เช่น มีความพร้อมท่ีจะรับค าปรึกษา บริษัทอาจจะใชว้ธีิแบ่งกลุ่ม

ลูกค้าตามประเภทธุรกิจ และนัดจัดประชุมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายใหม่ร่วมกันหลายราย 2) ขณะเดียวกันทาง

บริษัทก็ควรจะต้องเตรียมช่องทางในการให้บริการลูกค้า หากลูกค้าต้องการขอค าปรึกษา บริษัทมีควรแจ้งให้ลูกค้าเข้าใจ

เพื่อทราบถึงวิธีการขั้นตอน และระยะเวลาในการตอบกลับ เนื่องจากการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลในวิชาชีพบัญชีนั้น 

ตอ้งใช้ความระมัดระวังและบางกรณีจะต้องมขี้อตัวบทกฎหมายอา้งอิง 3) พนักงานบัญชีมกีารตดิตาม ดูแลให้ความสนใจ

ลูกค้า ทางบริษัทควรมกีระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนของลูกค้า เชน่ การเข้าพบลูกค้าเพ่ือตดิตามความพึงพอใจในบริการท่ี

ได้รับ บริษัทจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ใช้ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดซ้ า การสร้าง

ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบริษัทกับลูกค้า 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

ควรท าการศึกษาต่อโดยการท าวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ซึ่งจะสามารถ

ได้ข้อมูลท่ีตรงประเด็นกับความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการมากยิ่งขึน้ เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ  และแนวทาง

ปฏบัิตใิห้พนักงานในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอยา่งต่อเนื่อง  และน ามาซึ่งความยั่งยนืขององค์กรตอ่ไป 
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