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การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับการรับรูคุณคาของสํานักงานบัญชีที่สงมอบให   

ผูประกอบธุรกิจ ระดับจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีตามความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจ ระดับ

ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจ ระดับความจงรักภักดีตอ

สํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และความสัมพันธระหวาง

การรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีและความพึงพอใจในการ

ใหบริการ ตอความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เก็บขอมูล

โดยใชแบบสอบถามกับผูประกอบธุรกิจที่ใชบริการสํานักงานบัญชีในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

จํานวน 120 คน ไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.99 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ไดแก การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา ระดับการรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจของสํานักงานบัญชี  

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร ดานบริการ ดานภาพลักษณ ตนทุนดาน

จิตวิทยา และตนทุนดานพลังงาน ตามลําดับ 2) ระดับจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ในภาพรวม 

พบวา อยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ความโปรงใส 

ความเที่ยงธรรม มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความซื่อสัตย การรักษาความลับ ความรูความสามารถ 

ในงาน และความอิสระตามลําดับ 3) ระดับความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักงานบัญชีในภาพรวม 

พบวา อยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 5 ดาน ไดแก การใหบริการ

อยางสุภาพ การใหบริการอยางรวดเร็ว การใหบริการอยางตอเน่ือง การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 



และการใหบรกิารอยางเพยีงพอ ตามลําดับ อยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก การใหบริการอยางสะดวก 

4) ระดับความจงรักภักดีตอสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจ ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก 

หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ความจงรักภักดีในองคความรู           

ของตัวสินคา ความซื่อสัตยในความจงรักภักดี และความรูสึกตอความจงรักภักดีตามลําดับ 5) ความ 

สัมพันธของการรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีและความ         

พึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอความจงรักภักดี ของผูประกอบธุรกิจมีคา

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.73 โดยการรับรูคุณคาในสายตา ผูประกอบธุรกิจ มีคา 

Beta เทากับ 0.81 จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี มีคา Beta เทากับ 0.32และความพึงพอใจตอ

การใหบริการของสํานักงานบัญชี มีคา Beta เทากับ 0.15  
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The purposes of the study were to examine the recognition on value of 

accounting office which delivers to entrepreneurs, the ethics level of accounting 

office view from the entrepreneur’s comments, the satisfaction level on accounting 

office service of the entrepreneurs, loyalty level to accounting office of the 

entrepreneurs in Koh Samui district, Surat Thani province, and the relationship 

between value recognition which delivers to entrepreneurs, the ethics of accounting 

office and satisfy on services to the loyalty of the entrepreneurs in Koh Samui district, 

Surat Thani province. Data was collected by questionnaires with a reliability of 0.99 

from 120 entrepreneurs in Koh Samui district, Surat Thani province. Data was 

analyzed using average, S.D., and statistic for test was Multiple Regression Analysis. 

The results of the study were as follows; 1) the recognition level on value 

which delivers to the entrepreneurs of accounting office at Koh Samui district, Surat 

Thani province for overall was at high level, if considering in each sides found that 

there was at high level in every sides including in term of product, personal, service, 

brand image, psychological costs and energy costs. 2) the ethics level of accounting 

office for overall was at high level if considering in each sides found that there was at 

high level in every sides including in terms of transparency, equity, working standard, 

faithfulness, confidentiality, working ability and independent, 3) satisfaction level on 



service performance of accounting office for overall was at high level if considering in 

each sides found that there was at high level for all five topics including politely 

service, quickly service, continued service, equally service providing, and adequately 

service providing, only the convenient service was at a moderate level, 4) the loyalty 

level to accounting office of the entrepreneurs for overall was at high level if 

considering in each sides found that there were at high level in every sides including 

in term of the loyalty to the knowledge of the product, trusted in loyalty, and the 

feeling to the loyalty, 5) the relationship of value recognition which delivers to the 

entrepreneurs, the ethics of accounting office and the satisfaction to the service 

performance of accounting office which affected to the loyalty of the entrepreneurs 

had the effectiveness in predicting (R2) at 0.73. The value recognition of the 

entrepreneur eyes was with the Beta of 0.81. The ethics of accounting office was with 

the Beta of 0.32 and the satisfaction on service performance of accounting office was 

with Beta of 0.15.  
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