
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การรับรูคุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีตอความจงรักภักดีของ

ผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ระดับการรับรูคุณคา

ของสํานักงานบัญชีที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจระดับจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีตามความคิดเห็น

ของผูประกอบธุรกิจระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจ

ระดับความจงรักภักดีตอสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจ และความสัมพันธของการรับรูคุณคา          

ที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี และความพึงพอใจในการใหบริการตอ

ความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบธุรกิจที่ใชบริการ

สํานักงานบญัชีในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 120 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ในการวิจัย แลวนํามาประมวลผลดวย SPSS วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย                  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ไดแก การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 

สรุปผล 

 

ผลการวิจัยเรื่อง การรับรูคุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีตอความจงรักภักดี

ของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มีดังน้ี 

 1.  การรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจของสํานักงานบัญชี ในอําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวมพบวา ระดับการับรูคุณคาที่ผูประกอบธุรกิจไดรับอยูในระดับมาก 

หากพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑดานบุคลากร ดานบริการ ดานภาพลักษณ ตนทุนดานจิตวิทยา และตนทุนดานพลงังาน 

 2.  จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีตอผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัด        

สุราษฎรธานี ในภาพรวมพบวา ระดับจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี อยูในระดับมาก หากพิจารณา

เปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความโปรงใส ความ

เที่ยงธรรม มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความซื่อสัตยการรักษาความลับ ความรูความสามารถในงาน

และความอิสระ 

 3.  ความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักงานบญัชีตอผูประกอบธุรกิจในอาํเภอเกาะสมยุ 

จังหวัดสุราษฎรธานีในภาพรวม พบวา ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชีอยูใน

ระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมาก 5 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
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การใหบริการอยางสุภาพ การใหบริการอยางรวดเร็วการใหบริการอยางตอเน่ืองการใหบริการอยาง

เทาเทียมกัน และการใหบริการอยางเพียงพออยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก การใหบริการ          

อยางสะดวก 

 4.  ความจงรักภักดีตอสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัด      

สุราษฎรธานีในภาพรวม พบวา ระดับความจงรักภักดีตอสาํนักงานบญัชีอยูในระดับมาก หากพิจารณา

เปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ความจงรักภักดี                     

ในองคความรูของตัวสินคาความซื่อสัตยในความจงรักภักดีและความรูสึกตอความจงรักภักดี 

 5.  การรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีและ

ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอความจงรักภักดี ของผูประกอบธุรกิจ         

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยที่คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.73 กลาว

ไดวาความเปนไดของการต้ังสมมติฐานที่ระดับการรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจจรรยาบรรณ

ของสํานักงานบัญชีและความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชีมีความสัมพันธกับความ

จงรักภักดี ของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ในอัตรารอยละ 73          

จากตารางระดับการรบัรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีและความ

พึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอความจงรักภักดี ของผูประกอบธุรกิจในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีตัวแปรที่สําคัญ คือ การรับรูคุณคา 

ในสายตาผูประกอบธุรกิจ เปนอันดับหน่ึงโดยมีคา Beta เทากับ 0.81 คือ ถาการรับรูคุณคาในสายตา

ผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนไป 0.81 หนวย จะสงผลใหความจงรักภักดีเปลี่ยนไป 1 หนวย รองลงมา

จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี มีคา Beta เทากับ 0.32 คือ ถาจรรยาบรรณเปลี่ยนไป 0.32 หนวย 

จะสงผลใหความจงรักภักดีเปลี่ยนไป 1 หนวย และความพึงจอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชี 

มีคา Beta เทากับ 0.15 คือ ถาความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชี เปลี่ยนไป 0.15 หนวย 

จะสงผลใหความจงรักภักดีเปลี่ยนไป 1 หนวย แสดงวาการรับรูคุณคาในสายตาผูประกอบธุรกิจ มีผล

ตอความพึงพอใจมาก 

 

อภิปรายผล 

 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรูคุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีตอความ

จงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนํามา

อภิปราย ดังน้ี 

 1.  รับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจของสํานักงานบัญชีในอําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งสอดคลองกับ นงนุช สารทอง (2550) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ



 88

สํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา 

เหมือนกันในดานของผูประกอบธุรกิจใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑ ดานบริการบุคลากร อยูในระดับ

ตนเหมือนกันกับการรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจของสํานักงานบัญชีในอําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2.  จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีตอผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัด          

สุราษฎรธานี ซึ่งสอดคลองกับ ณัฐณิชา กาวิชัย (2556) ศึกษาความคิดเห็นของผูทําบัญชีวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดเชียงใหมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี           

ผลการศึกษาพบวา เหมือนกันในดานของผูประกอบธุรกิจใหความสําคัญในดานความโปรงใสมาเปน

อันดับแรกเหมือนกัน และยังมีความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตยอยูในระดับตน ๆ ตอความพึงพอใจ

ของผูประกอบธุรกิจเหมือนกัน แตสวนที่ตางกัน คือ ความเปนอิสระ จากการวิเคราะหพบวา          

การใหบริการของสํานักงานบัญชีที่ผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ใชบริการ

สํานักงานบัญชีมีความเปนอิสระนอยมาก แตมีความเปนอิสระอยูในอันดับตน ๆ  

 3.  ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชีที่มีตอผูประกอบธุรกิจในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งสอดคลองกับ นภาลัย บุญทิม (2554) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษา 

พบวา เหมือนกันในดานของผูประกอบธุรกิจใหความสําคัญในดานการใหบริการอยางรวดเร็วเหมือนกัน

กับผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ใชบริการสํานักงานบัญชี 

 4.  ความจงรักภักดีตอสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัด          

สุราษฎรธานี ซึ่งสอดคลองกับ ณัฐชา เลิศโกวิทย (2551) ศึกษาการบริการประสบการณผูประกอบธุรกิจ

ที่มีผลตอความจงรักภักดีในการใชบริการธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา

เหมือนกันในดานของผูประกอบธุรกิจใหความสําคัญในดานความจงรักภักดีในองคความรูของสํานักงาน

บัญชีเหมือนกันผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ใชบริการสํานักงานบัญชี 

 5.  การรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีและ

ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจ        

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งสอดคลองกับ เกศนภา ไลซานดรา ยะเสน (2553) ศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอระดับความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจในการใชสินคาและบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา 

เหมือนกันในดานของผูประกอบธุรกิจใหความสําคัญในการรับรูคุณคาในสวยตาผูประกอบธุรกิจมา

ผูประกอบการ สวนใหญใหความสําคัญกับการรับรูคุณคาในสวยตาผูประกอบธุรกิจมาอันดับหน่ึง

รองลงมา ใหความสําคัญในเรื่องของจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี และสวนของความพึงจอใจตอ

การใหบริการของสาํนักงานบญัชี มีผลตอความจงรกัภักดีเหมือนกันผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ใชบริการสํานักงานบัญชี 
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ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัยสําหรับผูประกอบการสํานักงานบัญชี 

จากผลการวิจัยเรื่อง การรับรูคุณคาจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอความจงรักภักดี

ของผูประกอบธุรกิจในอาํเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยนํามาเปนขอเสนอแนะในแตละประเด็น

เพื่อเปนแนวทางใหกับสํานักงานบัญชีนํามาปรับปรุงคุณภาพการบริการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 1.  คุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีควรใหความสําคัญในดาน

ผลิตภัณฑ หรือในรูปของงานบญัชีเพราะผูประกอบธุรกจิใหความสําคัญเปนอันแรก แตก็ไมควรละเลย

ในดานของภาพลักษณของสํานักงานบัญชีดวยเปนองคประกอบของการรับรูคุณคาที่สงมอบให                   

ผูประกอบธุรกิจถึงจะเปนอัตราสวนที่นอยและก็ตองใหความสําคัญ 

 2.  จรรยาบรรณ ผูประกอบธุรกิจสวนใหญใหความสําคัญในดานความโปรงใส 

สํานักงานบัญชีตองรักษาระดับความโปรงใส ความเที่ยงธรรม และมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ

สํานักงานไว และควรปรับปรุงในดานความเปนอิสระดวยเพราะเปนจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี 

 3.  ความพึงพอใจตอการใหบริการ ผูประกอบธุรกิจยอมรับในการใหบริการอยางสุภาพ 

การใหบริการรวดเร็ว สํานักงานบัญชีควรรักษาระดับไว และ ควรปรับปรุงในดานของการใหบริการ

อยาเพียงพอ เพราะปจจุบันผูประกอบธุรกิจไดรับการบริการดานความเพียงพอยังไมเปนที่หนาพอใจ 

และเรื่องของความสะดวกในการใชบริการดวย 

 4.  ความจงรักภักดีตอสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจเปนความจงรักภักดี                

ในองคความรูของสํานักงานบัญชีเปนหลักดังน้ันสํานักงานบัญชีควรพัฒนาความรูอยางสม่ําเสมอ           

และควรสรางความรูสึกตอความจงรักภักดีแกผูประกอบธุรกิจดวยเพราะจํานํามาซึ่งการใชบริการ

สํานักงานบัญชีอยางย่ังยืนแนะนําตอ ๆ กันไป 

 5.  จากการวิเคราะหระดับการรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจจรรยาบรรณ        

ของสํานักงานบัญชีและความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอความจงรักภักดี 

ของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี บอกไดวาสํานักงานบัญชีควรใหความสําคัญ

ในสวนของการรับรูคุณคาในสายตาผูประกอบธุรกิจมาเปนอันดับหน่ึงเพราะการรับรูคุณคาในสายตา 

ผูประกอบธุรกิจสงผลตอความจงรักภักดีมากที่สุด มากกวาจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี และ 

ความพึงพอใจตอการใหบริการเสียอีก 

ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป 

 1.  ควรมีการศึกษา คุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีตอความจงรักภักดี

ของผูประกอบธุรกิจในอําเภออื่น ๆ ทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎรธานี เน่ืองจากบริบทแตละอําเภอมีความ

แตกตางกัน ผลที่ไดจากการวิจัย อาจเหมือนหรือมีความแตกตางกัน 
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 2.  เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ี ผูประกอบการธุรกิจ ไมไดมีการแบงแยกใหชัดเจนในการวิจัย

ครั้งตอไปควรมีการแบงผูประกอบการธุรกิจออกเปนธุรกิจการผลิต ธุรกิจการคาและบริการ รานอาหาร

ภัตตาคาร และโรงแรมที่พัก เปนตน เพื่อใหผลการวิจัยมีความชัดเจนและคลอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

 3.  ควรขยายขอบเขตเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เพื่อใหไดคําตอบที่คลอบคลุมย่ิงข้ึน เชน

การสัมภาษณเชิงลึกจากสถานประกอบการ การสนทนากลุม (Focus Group) 

 4.  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี ในการศึกษาครั้งตอไป 

ควรเพิ่มตัวแปร บุคลิกภาพของการใหบริการหรือคุณลักษณะของบุคลิกภาพของพนักงานบัญชี            

เปนตัวแปรตัวหน่ึงที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจากสํานักงานบัญชี 

 5.  ควรมีการศึกษาปจจัยที่ผลกระทบตอการใหบริการของสํานักงานบัญชี เพื่อจะได

ทราบถึงปญหาที่แทจริงในการใหบริการ นําผลที่ไดจากการวิจัยมาปรับปรุงการใหบริการ 

 

 


