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บทคัดย่อ

  ในการศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความส�าเร็จของส�านักงานบัญชีในประเทศไทย  (2) หาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพกับความส�าเร็จของส�านักงานบัญชีในประเทศไทย และ (3) ศึกษา
ปัจจัยของมาตรฐานควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความส�าเร็จของส�านักงานบัญชีในประเทศไทย
  กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ คอื ส�านกังานบัญชใีนประเทศไทยทีผ่่านการรับรองคณุภาพจากกรมพฒันาธรุกจิ
การค้า จ�านวน 117 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.97 ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้
จัดการ/หัวหน้าส�านักงานบัญชี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
  ผลการศึกษา พบว่า (1) ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชีโดยมิติรวมและรายด้าน คือ ด้านการเงิน  ด้านลูกค้า  
ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรูแ้ละการเตบิโต อยูใ่นระดบัมาก  (2) ปัจจยัของมาตรฐานการควบคุมคณุภาพทุก
ด้านมีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จของส�านักงานบัญชีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ปัจจัยของมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ ด้านการจัดการเอกสาร และด้านการจัดการทรัพยากร มีผลต่อความส�าเร็จของส�านักงานบัญชีในมิติรวม 
ทีค่่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู เท่ากบั 0.657 และสามารถร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของความส�าเร็จของส�านักงาน
บัญชีได้ร้อยละ 42.2  

ค�ำส�ำคัญ:  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ,  ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี
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Abstract
  This research aimed to (1) study the success level of accounting firms in Thailand, (2) determine the 
relationship between the standard on quality control with the success of the accounting firms in Thailand 
and (3) examine factors of standard on quality control affecting to the success of accounting firms in 
Thailand. 
  The samples were 117 accounting firms in Thailand that certified by the Department of Business 
Development. The research tool was a questionnaire with a coefficient of reliability of 0.95. The 
participants were managers/heads of accounting firms. Data have analyzed using descriptive statistics,  
one-way analysis of variance, correlation analysis, and multiple regression analysis.
  The results showed that (1) success of accounting firms in overall and each aspects include the 
finance aspect, the customer aspect, the aspect of internal process, and the aspects of learning process 
and growth were in a high level; (2) factors of standard on quality control in every aspect correlates 
with the success of accounting firms at a statistically significant level of 0.01; (3) factors of standard 
on quality control in document management aspect, and resources management aspect affecting 
to the overall success of accounting firms at the correlation coefficient of 0.657 and can explain variances 
in success of accounting firms at 42.2% 

Keyword: Standard on Quality Control, Success of Accounting firm

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

  ส�านกังานบญัช ีเป็นส�านกังานทีม่กีารให้บริการด้าน
การท�าบัญชี โดยผู้ประกอบธุรกิจส�านักงานบัญชีต้องมีการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
มาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของ
สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือ (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า, 2557) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึง
ได้ตราพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ก�าหนดให้ห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัดที่จัด
ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง
ประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วม
ค้าตามประมวลรัษฎากร เป็นผูม้หีน้าทีจ่ดัท�าบญัช ี และต้อง
จัดให้มีการท�าบัญชีให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ส�าหรับการประกอบธุรกิจของตน รวมถึงได้
ก�าหนดคณุสมบติัและเงือ่นไขของการเป็นผูท้�าบญัช ีโดยต้อง
มีคุณวุฒิทางการบัญชีโดยตรง และต้องมีการอบรมความรู้
ต่อเนื่อง เนื่องจากหากผู้ท�าบัญชีที่ไม่มีคุณวุฒิทางการบัญชี 
อาจส่งผลกระทบถึงรายงานทางการเงินที่จัดท�าขึ้น ไม่ถูก

ต้องตามมาตรฐานการบัญชี หรืออาจท�าให้รายงานทาง 
การเงินนั้นไม่สามารถน�าไปเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นได้ 
นอกจากนีส้ภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ได้ก�าหนด
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เพื่อการควบคุม
คุณภาพส�าหรับส�านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเชื่อมั่นอื่น
ตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง โดยให้มีผลบังคับใช้ในปี 2557 
เพื่อให้ส�านักงานสอบบัญชีมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ในระดับส�านักงาน และให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว ่าส�านักงานและบุคลากรของส�านักงานปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและข้อก�าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงรายงานที่ออกโดยส�านักงานหรือผู ้สอบบัญชีที่   
รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ส่งผล
ให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้
และผู้ที่เกี่ยวข้องในรายงานทางการเงินและวิชาชีพสอบ
บัญชีเป็นที่ยอมรับ และช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อ
ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม (สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557) จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 Journal of the Association of Researchers   Vol.22 No.2 May - August 201754

เกี่ยวกับคุณภาพการบริการและความส�าเร็จของส�านักงาน
บัญชี อาทิเช่น เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2551) ศึกษาปัจจัยที่ส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของส�านักงานบัญชีใน
ประเทศไทย พบว่า นโยบายและกระบวนการของส�านกังาน
บัญชีในด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อนโยบายและ
กระบวนการของส�านักงานบัญชี ความสามารถด้านการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของส�านักงานบัญชี 
ความสามารถด้านกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้าของ
ส�านักงานบัญชี ความสามารถด้านการปฏิบัติงานของ
ส�านกังานบัญช ีและความสามารถด้านการตดิตาม ตรวจสอบ 
ของส�านักงานบัญชี มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการ
บรกิารของส�านกังานบญัช ี และรูปแบบส�านกังานบญัชีต่าง
กนั คุณภาพการบริการของส�านักงานบัญชีต่างกัน วีรยุทธ 
จนัทดุม (2557) ศึกษาผลกระทบของคุณภาพการปฏบิตังิาน
ที่มีต่อความส�าเร็จขององค์กรของส�านักงานบัญชีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า คุณภาพการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ด้านข้อก�าหนดทางจรรยาบรรณ ด้าน
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และด้านการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความส�าเร็จขององค์กรทั้งใน
ด้านความพึงพอใจของลูกค้า ด้านการเพิ่มของลูกค้า ด้าน 
การรักษาลูกค้า และด้านการเติบโตของรายได้ ดังนั้น ผู้
ประกอบธุรกิจส�านักงานบัญชี จึงต้องตระหนักและเห็น
ความส�าคัญของมาตรฐานการคุณภาพของส�านักงานบัญชี 
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริการและความส�าเร็จของ
องค์กร เนื่องจากในปัจจุบันยังพบว่า มีส�านักงานบัญชีใน
ประเทศไทยที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเพียง 126 แห่ง จากส�านักงานบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมด 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2557)
  จากความส�าคัญและข้อมูลเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวแปรปัจจัยของมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพของส�านักงานบัญชีว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างที่
มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความส�าเร็จของส�านักงาน
บญัช ีโดยท�าการศกึษาและเกบ็รวบรวมข้อมลูจากส�านกังาน
บัญชีในประเทศไทยท่ีผ่านการรับรองคุณภาพจากกรม
พฒันาธรุกจิการค้า ซึง่ผลทีไ่ด้จากการศกึษาจะเป็นแนวทาง
และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและความส�าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจของส�านักงานบัญชี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาระดับความส�าเร็จของส�านักงาน
บัญชีในประเทศไทย
  2. หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัของมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพกับความส�าเร็จของส�านักงานบัญชีใน
ประเทศไทย
  3. เพ่ือศกึษาปัจจยัของมาตรฐานการควบคุมคณุภาพ
ที่มีผลต่อความส�าเร็จของส�านักงานบัญชีในประเทศไทย

ขอบเขตการวิจัย
  1. ด้านเนื้อหา ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อความส�าเร็จ
ของส�านักงานบัญชี ศึกษาเฉพาะปัจจัยของมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับ       
ที่ 1 (Thai Standard on Quality Control : TSQC 1) 
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(Federation of Accounting Professions : FAP)
  2. ด้านประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ส�านักงานบัญชีในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ�านวนทั้งสิ้น 126 แห่ง ตาม
ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of 
Business Development : DBD) ในปี 2557 

ทบทวนวรรณกรรม
	 	 มำตรฐำนคุณภำพของส�ำนักงำนบัญชี
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก�าหนด
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 เพื่อการควบคุม
คุณภาพส�าหรับส�านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเชื่อมั่นอื่น
ตลอดจนบริการเกี่ยวเน่ือง เพื่อให้ส�านักงานสอบบัญชีมี
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพในระดับส�านักงาน ซึ่งมีองค์
ประกอบที่ส�าคัญ 7 ด้าน โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนดให้
เป็นตัวแปรมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 7 ตัวแปร มี 
พื้นฐานจากวรรณกรรมต่อไปนี้
	 	 1.	ควำมรบัผดิชอบของผูบ้รหิำร  ปัจจยัความส�าเรจ็
ของการท�างานภายในองค์กร ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหาร
งานของผู้น�าหรือผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
ท�าหน้าที่ถ่ายทอดกลยุทธ์และแผนงานไปทั่วทั้งองค์การไม่
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ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่เน้นย�้าถึงความส�าคัญของ
ลูกค้า (Sosik & Jung, 2010) และยังต้องให้ความส�าคัญ
ต่อการปรับกระบวนการท�างาน และการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กรด้วยภาวะผู้น�า โดยค�านึงถึงคุณภาพ
เป็นส�าคัญซึ่งหมายถึง การมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได้ ในเรื่องของการบริการและคุณภาพ (Ulrich, 1996) ใน
การวิจัยครั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส�านักงาน
บัญชี หมายถึง การจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้
ตระหนักว่าคุณภาพเป็นสิ่งจ�าเป็นในการปฏิบัติงาน 
  2.	 ข้อก�ำหนดทำงด้ำนจรรยำบรรณ  เป็นข้อยดึถือ
ปฏบิตั ิ เพือ่เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพว่าควรปฏบัิติ
หน้าที่อย่างไรจึงมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรักษาไว้ซ่ึง
เกียรติภูมิแห่งอาชีพ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) และน�ามา
ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติมีความหมายครอบคลุมกว้าง
ขวางกว่ากฎหมายและกฎระเบยีบ แต่มจีดุอ่อนคือ ขาดบท
บังคับการลงโทษเมื่อมีการละเมิด ซึ่งในบางประเทศ บาง
สังคมจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร ก�าหนดเป็นข้อบังคับให้
ประพฤตปิฏบิตัโิดยมอีงค์การควบคมุ เช่น ประมวลมาตรฐาน
พฤติกรรมของแต่ละอาชีพ (Code of Conduct) ซึ่งเป็น
พฤติกรรมตามจรรยาวิชาชีพ (ส�านักงาน ก.พ., 2553) ใน
การวิจัยครั้ ง น้ีข ้อก�าหนดทางด ้านจรรยาบรรณของ
ส�านักงานบัญชี หมายถึง การก�าหนดให้ส�านักงานและ
บุคลากรของส�านักงานปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
  3.	 กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ เป็นการให้
บริการที่ดีมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้รับบริการหรือลูกค้าเป็นส�าคัญ 
โดยผู ้ให้บริการจะต้องถือเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้อง
พยายามกระท�าอย่างใดอย่างหน่ึงให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ (ดลยา วุฒิวิวัฒนกุล, 
2544; วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2543) เป็นความสามารถ
ในการให้บริการให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู ้รับบริการ 
บริการที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้
ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม�่าเสมอนี้จะ
ท�าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการท่ีได้รับน้ันมีความน่าเช่ือถือ 
สามารถให้ความไว้วางใจได้ (Zeithaml, Parasuraman & 
Berry, 1990; Lovelock, 1996) ดังนั้น คุณภาพของการ
บริหารบริการและการให้บริการ นับเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะ
น�าไปสู่ความส�าเร็จของการบริการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส�านักงานบัญชี 

หมายถึง ส�านักงานต้องมีกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการ
ตอบรับงานสอบบัญชี รวมถึงการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ 
  4.	กำรจัดกำรทรัพยำกร เป็นการจัดการทรัพยากร
องค์การ อันได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน 
ทรัพยากรที่เป็นวัตถุส่ิงของและทรัพยากรสารสนเทศ  
DuBrin & Ireland (1993)  เพราะการบริหารจะประสบ
ผลส�าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมี
ปรมิาณเพยีงพอ ต้องได้รบังบประมาณสนบัสนนุการด�าเนิน
การเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการ
ของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบการจัดการที่ดีมี
ประสทิธภิาพเพือ่ให้ทรพัยากรทีม่อียูจ่�ากดัให้เกดิประโยชน์
สงูสดุ (ศิรวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ, 2545) ในการวจิยัคร้ังนี้ 
การจัดการทรัพยากรของส�านกังานบัญช ีหมายถึง ส�านกังาน
ต้องออกแบบวิธีปฏิบัติเพ่ือให้ส�านักงานมีบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณ รวมถึงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่พียงพอและเหมาะสม 
  5.	กำรปฏิบัติงำน การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
หมายถึง การปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นไปตามเป้า
หมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และวิธีปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้ 
การท�างานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ท�างานได้อย่างถูกต้อง  
(ปาริชาติ แสงพานิช, 2545) การให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบตังิานของบคุลากร การปฏิบตังิานได้อย่างถกูต้องรวดเรว็ 
มีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
ก็จะการน�าองค์กรไปสู ่เป้าหมายและความส�าเร็จของ
องค์กร (กีรติ ยศยิ่งยง, 2549) ในการวิจัยครั้งนี้ การปฏิบัติ
งานของส�านักงานบัญชี หมายถึง การก�าหนดวิธีปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพและข้อก�าหนดทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 
  6.	กำรติดตำม	ตรวจสอบ เป็นการศึกษาหาข้อมูล
ที่แสดงสภาพจริงเพื่อตัดสินการได้ผล หรือการไม่ได้ผลใน
สิง่ต่างๆ ทีเ่คยมีการด�าเนนิงานไว้ จะเกีย่วข้องกบัการติดตาม 
ประเมิน วิเคราะห์ และสรุป สิ่งที่ได้ผลคุณภาพ และระบุ
สิง่ทีย่งัไม่ได้ผลเพือ่ปรับปรงุแก้ไขต่อไป (Goetsch & Devis, 
1997) ซ่ึงนอกจากจะช่วยแสดงความส�าเร็จในผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนแล้ว ยังมีประโยชน์ช่วยชี้แนะการพัฒนาองค์กรใน
กรณีที่ผลความส�าเร็จในบางด้านมีลักษณะบกพร่อง  หรือ
มรีะดับต�า่กว่าความคาดหมาย ซึง่จะเป็นทีม่าของการคดิค้น
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แสวงหา แนวคิดและแนวปฏิบัติใหม่ๆ ท่ีจะปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้มากขึ้น และก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บคุลากรและองค์กร (อ�านวย  แสงสว่าง, 2544) 
ในการวิจัยครั้งนี้ การติดตาม ตรวจสอบ ของส�านักงาน
บัญชี หมายถึง การติดตามผลเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติ
ในการควบคมุคุณภาพทีส่�านกังานได้ก�าหนดไว้ เพือ่ให้ความ
เชื่ อมั่ นว ่ ามี ระบบที่ เพี ยงพอและการปฏิบั ติ ง าน มี
ประสิทธิผล 
  7.	กำรจดักำรเอกสำร เป็นกระบวนการในการจ�าแนก 
จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เพราะเอกสารเป็นเสมือน
ความจ�าของธุรกิจ และเป็นหลักฐานส�าคัญที่ต้องเก็บไว้เพื่อ
การตรวจสอบหรือค้นคว้า ธุรกิจต้องมีการเก็บเอกสารที่ดี 
เพื่อรวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เอกสาร
ไม่ช�ารุดเสียหาย สะดวกต่อการค้นหาเมื่อต้องการใช้ การ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับเอกสารมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต้อง
ด�าเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผน อันจะก่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดท้ังเวลาและแรงงาน ซ่ึงน�าไปสู่
ประสทิธภิาพและบงัเกดิประสทิธผิลในการท�างาน (วกิพิเีดยี 
สารานุกรมเสรี, 2559) ในการวิจัยครั้งนี้ การจัดการ
เอกสารของส�านักงานบัญชี  หมายถึง วิธีการในการติดตาม
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัวชิาชีพบัญชีให้เป็นปัจจบุนั  การจดั
เก็บข้อมูลของลูกค้าและของตนเองในลักษณะที่ป้องกัน
ความเสียหายสูญหายหรือเสื่อมสภาพและก�าหนดระยะ
เวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ควำมส�ำเร็จของส�ำนักงำนบัญชี
  ในการวัดความส�าเร็จของส�านักงานบัญชีในการ
วิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ 
(Balance Scorecards: BSC) โดยในการศึกษานี้ก�าหนด
ตวัแปรความส�าเรจ็ของส�านกังานบญัชี เป็นตัวแปรแฝง โดย 
มีองค์ประกอบเป็นตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ประกอบ
ด้วย ความส�าเร็จในด้าน 1) การเงิน (Financial) 2) ลูกค้า 
(Customer) 3) กระบวนการภายใน (Internal process) 
และ 4) การเรยีนรู้และการเตบิโต (Learning and Growth) 
(Kaplan & Norton, 1996) ดังนี้
  1.	ด้ำนกำรเงิน หมายถึง การเจริญเติบโตทางด้าน
การเงิน เช่น ก�าไรสุทธิ ผลตอบแทนต่อหุ้น รายได้ที่เพิ่มขึ้น 
เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
เจ้าของกิจการ เพื่อเพิ่มรายได้ และลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย 

วัดจากผลการด�าเนินงานทางด้านการเงิน เช่น การเพิ่มขึ้น
ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า
ลดลง ก�าไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น อัตราก�าไรเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
  2.	 ด้ำนลูกค้ำ หมายถึง ความพึงพอใจของลูกค้า 
เนื่องจากปัจจัยด้านลูกค้าส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ
ส�าเร็จหรือล้มเหลวในการด�าเนินงานของกิจการ เพื่อรักษา
ส่วนแบ่งการตลาด สร้างอัตราการซื้อซ�้า มุ่งเจาะตลาดหรือ
หาลูกค้ารายใหม่ วัดจากระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดย
รวม เช่น จ�านวนลูกค้าที่ร้องเรียนลดลง จ�านวนลูกค้าราย
ใหม่เพิ่มขึ้น เป็นต้น เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้า
และบรกิารของกิจการ ยอดขายจะเพิม่ขึน้และส่งผลถงึก�าไร
ของกิจการ 
  3.	 ด้ำนกระบวนกำรภำยใน หมายถงึ การท�างาน
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพของการท�างาน 
และแนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ที่เกิดข้ึนในองค์กร 
ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงกระบวนการภายใน 
จะคลอบคลมุ 3 ประเดน็หลกั ได้แก่ ประสทิธภิาพ (Efficiency)  
คุณภาพ (Quality) และนวัตกรรมใหม่ (Innovation)  
(ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ, 2552) 
  4.	 ด้ำนกำรเรียนรู้และเติบโต หมายถึง สร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับองค์กรบนพื้นฐานแนวคิดว่า 
การเรียนรู ้ท�าให้เกิดการพัฒนาและจูงใจบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถของ
บุคลากรให้มีความทันสมัยสามารถรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมตลอดเวลา พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ท�างานและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้ความส�าคัญกับ
การมส่ีวนร่วมของบคุลากร ส่งเสรมิให้มคีวามคดิสร้างสรรค์
ในการท�างานให้มากขึ้น ตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงาน ได้แก่ 
ช่ัวโมงการฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา อัตราการรักษา
บุคลากรให้อยู่กับองค์กร จ�านวนงบประมาณที่สนับสนุน
ระบบสารสนเทศ อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เป็นต้น  

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  จากแนวคิดตัวแบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ส�านักงานบัญชีตามแบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ฉบับที่ 1 (TSQC 1) และการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้
ก�าหนดปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี ประกอบด้วย 7 
ด้าน คือ 1) ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร 2) ด้านข้อ
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ก�าหนดทางด้านจรรยาบรรณ 3) ด้านกระบวนการทีเ่กี่ยวข้อง
กับลูกค้า 4) ด้านการจัดการทรัพยากร  5) ด้านการปฏิบัติ
งาน 6) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และ 7) ด้านการจัดการ
เอกสาร ส่วนแนวคิดท่ีใช้เป็นกรอบในการวัดความส�าเร็จ
ของส�านักงานบัญชีนั้นใช้แนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงาน
แบบดุลยภาพ (BSC) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการ
เงิน 2) ด้านลูกค้า 3) ด้านกระบวนการภายใน และ 4) ด้าน
การเรียนรู้และการเติบโต โดยกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
สามารถสรุปได้ดังภาพ 1

สมมุติฐานการวิจัย
  สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพโดยมิติรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี
  สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุม
คณุภาพ ในด้านความรบัผดิชอบของผู้บรหิาร ด้านข้อก�าหนด
ทางด้านจรรยาบรรณ ด้านกระบวนการท่ีเกีย่วข้องกบัลกูค้า  
ด้านการจัดการทรัพยากร  ด้านการปฏิบัติงาน  ด้านการ
ติดตาม ตรวจสอบ และด้านการจัดการเอกสาร มีผลในทาง
บวกต่อความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี 

วิธีด�าเนินการวิจัย
            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีหน่วย
วิเคราะห์และประชากรเป็นส�านักงานบัญชีในประเทศไทย
ที่ผ ่านการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูล
ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพและความส�าเร็จ
ของส�านักงานบัญชี เท่ากับ 0.98 และ 0.94 ตามล�าดับ 
ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้จัดการ/หัวหน้าส�านักงานบัญชี 
ได้รับการตอบกลับจ�านวน 117 แห่ง จากประชากรทั้งส้ิน 
126 แห่ง ท�าการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของส�านักงานบัญชี และระดับความส�าเร็จของ
ส�านักงานบัญชี โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
กับความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี โดยการวิเคราะห์หาค่า
สมัประสทิธิส์หสัมพนัธ์  และวิเคราะห์ปัจจยัของการควบคุม
มาตรฐานคุณภาพที่มีผลต่อความส�าเร็จของส�านักงาน
บัญชี โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

7 
 

3. ด้านกระบวนการภายใน  หมายถึง การท างานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพของการ
ท างาน และแนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ที่ เกิดขึ้นในองค์กร ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการปรับปรุง
กระบวนการภายใน จะคลอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  คุณภาพ (Quality)  
และนวัตกรรมใหม่ (Innovation)  (ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ, 2552)  

4. ด้านการเรียนรู้และเติบโต หมายถึง สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับองค์กรบนพื้นฐานแนวคิดว่า 
การเรียนรู้ท าให้เกิดการพัฒนาและจูงใจบุคคลกรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถ
ของบุคลากรให้มีความทันสมัยสามารถรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตลอดเวลา พัฒนาระบบ
สนับสนุนการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานให้มากขึ้น ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ได้แก่ ชั่วโมงการ
ฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา อัตราการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร จ านวนงบประมาณที่สนับสนุนระบบ
สารสนเทศ อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เป็นต้น   
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากแนวคิดตัวแบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพส านักงานบัญชีตามแบบมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC 1) และการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระที่คาดว่า
จะสัมพันธ์และส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานบัญชี  ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) ด้านความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร  2) ด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ 3) ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 4) ด้านการ
จัดการทรัพยากร  5) ด้านการปฏิบัติงาน  6) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และ 7) ด้านการจัดการเอกสาร ส่วน
แนวคิดที่ใช้เป็นกรอบในการวัดความส าเร็จของส านักงานบัญชีนั้นใช้แนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานแบบ
ดุลยภาพ (BSC) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการเงิน 2) ด้านลูกค้า 3) ด้านกระบวนการภายใน และ 4) 
ด้านการเรียนรู้และการเติบโต โดยกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยสามารถสรุปได้ดังภาพ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
- ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร (X1) 
- ด้านข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ (X2) 
- ด้านกระบวนการที่เก่ียวข้องกับลูกค้า (X3) 
- ด้านการจัดการทรัพยากร (X4) 
- ด้านการปฏิบัติงาน (X5) 
- ด้านการติดตาม ตรวจสอบ (X6) 
- ด้านการจัดการด้านเอกสาร (X7) 

ความส าเร็จของส านักงานบัญชี (Y) 
- ด้านการเงิน (Y1) 
- ด้านลูกค้า (Y2) 
- ด้านกระบวนการภายใน (Y3) 
- ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Y4) 
 

ภำพ	1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

จ�านวนทั้งสิ้น 126 แห่ง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที ่2 ข้อมลูของส�านกังานบญัชี 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ และส่วน
ที่ 4 ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี แบบสอบถามส่วนที่ 1 
และส่วนที่ 2 เป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 และ ส่วนที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
แต่ละข้อมี 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงระดับที่น้อย
ทีส่ดุ ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.97 



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 Journal of the Association of Researchers   Vol.22 No.2 May - August 201758

ผลการวิจัย
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยใน
ครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้
จัดการ/หัวหน้าส�านักงานบัญชี จ�านวน 117 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68.4) มีอายุ 50 ขึ้นไป (ร้อยละ 
38.5) รองลงมาอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 35.9) มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 73.5) ประสบการณ์
ท�างานในวิชาชีพบัญชีมากกว่า 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 75.2) 
และมีใบประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ/
หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (ร้อยละ 67.5) 
  2.  ข้อมลูทัว่ไปของส�านกังานบญัช ีพบว่า ส�านกังาน
บัญชีส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป 
(ร้อยละ 44.4) รองลงมาคือ ทุนจดทะเบียน 5 แสน – 1 
ล้านบาท (ร้อยละ 32.5) รูปแบบธรุกิจเป็นแบบบริษทัจ�ากัด 
(ร้อยละ 67.5) มรีะยะเวลาการด�าเนนิกจิการมากกว่า 15 ปี 
ขึ้นไป (ร้อยละ 66.7) กิจการมีการให้บริการทั้งในส่วนการ
ท�าบัญชี (ร้อยละ 95.7) การสอบบัญชี (ร้อยละ 30.8) การ
ให้ค�าปรึกษาธุรกิจ (ร้อยละ 76.9) และบริการอื่นๆ เช่น 
เงินสมทบประกันสังคม (ร้อยละ 79.5)  โดยส่วนใหญ่มีราย
ได้รวมต่อปีมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป (ร้อยละ 84.6) มี
จ�านวนพนักงานต�่ากว่า 10 คน (ร้อยละ 33.3) และส่วน

ใหญ่เป็นกิจการที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวมมากกว่า 1 ล้านบาท
ขึ้นไป (ร้อยละ 84.6)
  3. ระดับความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี พบว่า 
ระดับความส�าเร็จของส�านักงานบัญชีมีค่าเฉล่ียในมิติรวม
อยู่ในระดับมาก (M=4.24, SD=0.42) โดยมีด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (M =4.35, 
SD=0.47) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการเงิน 
(M=4.23, SD=0.60) อยู่ในระดับมาก ด้านลูกค้า (M=4.22, 
SD=0.51) อยู่ในระดับมาก และด้านกระบวนการภายใน 
(M=4.18, SD=0.41) อยู่ในระดบัมาก ตามล�าดบั ดงัตาราง 1
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพกับความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี 
พบว่า ปัจจยัมาตรฐานการควบคมุคณุภาพทุกด้าน มคีวาม
สมัพนัธ์ทางบวกกบัความส�าเรจ็ของส�านกังานบญัช ี อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสห
สัมพันธ์ เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ ด้านการ
จัดการเอกสาร (r = 0.634) ด้านการจัดการทรัพยากร (r = 
0.520) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ (r = 0.489)  ด้านความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร (r= 0.471) ด้านกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้า (r =0.433) ด้านข้อก�าหนดทางด้าน
จรรยาบรรณ (r = 0.409) และด้านการปฏิบัติงาน (r = 
0.386) ดังตาราง 1

ตำรำง	1  ระดับความส�าเร็จของส�านักงานบัญชีและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของมาตรฐานการควบคุม
             คุณภาพกับความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี

M SD X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y

X1 : ความรับผิดชอบของผู้บริหาร   4.64 0.47  1      

X2 : ข้อก�าหนดทางด้านจรรยาบรรณ 4.69 0.42 0.91*  1     

X3 : กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 4.69 0.45 0.80* 0.86*  1    

X4 : การจัดการทรัพยากร  4.66 0.39 0.67* 0.69* 0.58* 1    

X5 : การปฏิบัติงาน    4.70 0.40 0.90* 0.88* 0.69* 0.72* 1   

X6 : การติดตาม ตรวจสอบ 4.61 0.47 0.86* 0.80* 0.67* 0.82* 0.86* 1  

X7 : การจัดการเอกสาร  4.49 0.49 0.59* 0.63* 0.60* 0.60* 0.55* 0.64* 1 

Y : ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี 4.24 0.42 0.47* 0.41* 0.43* 0.52* 0.37* 0.49* 0.63* 1

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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  5. ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพท่ีมีผล
ต่อความส�าเร็จของส�านกังานบญัช ี พบว่า ปัจจยัของมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพ ด้านการจัดการเอกสาร (X

7
) (β = 

0.504, α < .01) และด้านการจัดการทรัพยากร (X
4
) (β = 

0.216, α < .05) มีผลต่อความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี 
ในมิติรวม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ตามล�าดับ สามารถ
ร ่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความส�าเร็จของ
ส�านักงานบัญชีได้ร้อยละ 42.2  (R2 = 0.422) โดยมีสมการ
พยากรณ์ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี ในมิติรวม (Y) ใน
รูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z

Y
 = 0.504Z

X7
 + 0.216Z

X4    

ดังตาราง 2

ตำรำง	2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี โดยมิติรวม

 Model 1 Model 2
ตัวแปรปัจจัยของมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพ 

B SE B β B SE B β
X

7
 : ด้านการจัดการเอกสาร   0.538 0.061 0.634** 0.427 0.075 0.504**

X
4
 : ด้านการจัดการทรัพยากร      0.231 0.095 0.216*

R2  0.397   0.422

R2 Change     0.030

F for change in R2     5.952*

Dependent Variable : ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี (Y)  

*p < .05 , **p < .01

  หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  1) ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพด้าน
การจัดการเอกสาร (X

7
) (β = 0.364, α < .01) และด้าน

การจัดการทรัพยากร (X
4
) (β = 0.221, α < .05) มีผลต่อ

ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี ด้านการเงิน อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ ตามล�าดับ สามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี ด้านการเงิน 
ได้ร้อยละ 26.5 (R2 = 0.265) โดยมีสมการพยากรณ์ความ
ส�าเร็จของส�านักงานบัญชี ด้านการเงิน (Y1) ในรูปคะแนน
มาตรฐาน คือ Z

Y1
 = 0.364ZX7 + 0.221Z

X4
 ดงัตาราง 3

ตำรำง	3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความส�าเร็จของส�านักงานบัญชีด้านการเงิน

 Model 1 Model 2
ตัวแปรปัจจัยของมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพ 

B SE B β B SE B β
X

7
 : ด้านการจัดการเอกสาร   0.601 0.098 0.497** 0.440 0.121 0.364**

X
4
 : ด้านการจัดการทรัพยากร      0.337 0.152 0.221*

R2       0.240   0.265

R2 Change       0.031

F for change in R2      4.896*

Dependent Variable : ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี ด้านการเงิน (Y1)  

*p < .05 , **p < .01
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  2) ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพด้าน
การจัดการเอกสาร (X

7
) (β = 0.518, α < .01) มผีลต่อ

ความส�าเรจ็ของส�านกังานบญัชี ด้านลกูค้า อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความส�าเร็จ
ของส�านักงานบัญชี ด้านลูกค้า ได้ร้อยละ 26.2 (R2=0.262) 
โดยมีสมการพยากรณ์ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี 
ด้านลกูค้า (Y2) ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z

Y2
 = 0.518Z

X7   

ดังตาราง 4

ตำรำง	5  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี 
             ด้านกระบวนการภายใน
            Model
	 ตัวแปรปัจจัยของมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพ		 	  

  B SE B  B
ด้านการจัดการเอกสาร  (X

7
)  0.326 0.076    0.370**

R2         0.130

R2 change       0.137

F for change in R2     18.298 **

Dependent Variable : ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี ด้านกระบวนการภายใน (Y3)  

*p < .05 , **p < .01

ตำรำง	4   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี
   ด้านลูกค้า

             Model
	 ตัวแปรปัจจัยของมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพ		 	  

  B SE B  B
ด้านการจัดการเอกสาร  (X

7
)  0.535 0.082    0.518**

R2             0.262

R2 change       0.268

F for change in R2                                                                         42.208 **                                                 

Dependent Variable : ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี ด้านลูกค้า (Y2)  

*p < .05 , **p < .01

  3) ปัจจยัของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ด้านการ
ตดิตาม ตรวจสอบ (X

6
) (β = 0.370, α < .01) มีต่อความ

ส�าเร็จของส�านักงานบัญชี ด้านกระบวนการภายใน อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี ด้านกระบวนการภายใน
ได้ร้อยละ 13.0 (R2 = 0.130) โดยมีสมการพยากรณ์ความ
ส�าเร็จของส�านักงานบัญชี ด้านกระบวนการภายใน (Y3) 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ  Z

Y3
 = 0.370Z

X6
 ดังตาราง 5
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  4) ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพด้าน
การจัดการเอกสาร (X

7
) (β = 0.674, α < .01) และด้าน

การจัดการทรัพยากร (X
4
) (β = 0.169, α < .05) มีผลต่อ

ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี ด้านการเรียนรู้และการ
เติบโต อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ตามล�าดับ สามารถร่วม
กันอธิบายความแปรปรวนของความส�าเร็จของส�านักงาน
บัญชี ด้านการเรียนรู้และการเติบโต ได้ร้อยละ 61.4  (R2 = 
0.614) โดยมีสมการพยากรณ์ความส�าเร็จของส�านักงาน
บัญชี ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Y4) ในรูปคะแนน
มาตรฐาน คอื Z

Y4
 = 0.674ZX7 + 0.169Z

X4
 ดงัตาราง 6

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
  ผลการศึกษาพบว่า ส�านักงานบัญชีมีระดับความ
ส�าเร็จ ทั้งในมิติรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะส�านักงานบัญชีท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีทุกแห่งมี
การด�าเนินการตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพจนได้รับ
การรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งการ
พัฒนาการด�าเนินกจิการในด้านคณุภาพ จะส่งผลต่อสมรรถนะ
ขององค์กรในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
(กีรติ ยศยิ่งยง, 2548) เพราะคุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่ง
ส�าคัญหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจในการรกัษา
ระดบัการให้บริการทีเ่หนอืกว่าคูแ่ข่งขนั โดยเสนอคณุภาพ
การให้บริการตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ (Parasuraman & 
Zeithaml, 1991) ซ่ึงแนวคดินีส้นบัสนนุสมมตฐิานข้อ 1 ใน
การศึกษาครั้งนี้ที่ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยของมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

7 ด้าน ตามสมมติฐานข้อ 2  มี 3 ด้าน ทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็
ของส�านกังานบญัชใีนมติริวมและ/หรอืรายด้าน มรีายละเอยีด
ดังนี้ คือ 
  1. ด้านการจดัการเอกสาร มผีลต่อความส�าเร็จของ
ส�านักงานบัญชีทั้งในมิติรวมและรายด้านในด้านการเงิน 
ด้านลูกค้า และด้านการเรียนรู้และการเติบโต ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการจดัการเอกสารของส�านักงานบญัชี อันได้แก่ การ
ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี การจัดเก็บ
ข้อมูลของลูกค้าและของตนเองในลักษณะที่ป้องกันความ
เสียหายสูญหายหรือเสื่อมสภาพและก�าหนดระยะเวลาจัด
เก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีมีการเก็บข้อมูลใน
รูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการส�ารองข้อมูลตามรอบ
ระยะเวลาและสถานทีท่ีเ่หมาะสม จะท�าให้เกดิความเชือ่ม่ัน
แก่ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ส�านักงานและบุคลากรของ
ส�านักงานปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก�าหนดทาง

ตำรำง	6  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี 
             ด้านการเรียนรู้และการเติบโต

      Model 1 Model 2
		ตัวแปรปัจจัยของมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพ 
           B  SE B       B  B SE B   β
X

7
 : ด้านการจัดการเอกสาร     0.747 0.057    0.776**         0.649 0.070 0.674**

X
4
 : ด้านการจัดการทรัพยากร        0.205 0.088 0.169*

R2         0.599              0.614

R2 Change                     0.018

F for change in R2                   5.472*

Dependent Variable : ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Y4)  

*p < .05 , **p < .01

ความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาภาพร เจริญสว่าง (2555) และวีรยุทธ จันทุดม (2557) 
ที่พบว่าคุณภาพด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร ด้านข้อ
ก�าหนดทางจรรยาบรรณ ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้า ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
การติดตาม ตรวจสอบ มคีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวกกบัคณุภาพ
การบริการและความส�าเร็จขององค์กรทั้งในด้านความพึง
พอใจของลูกค้า ด้านการเพิ่มของลูกค้า ด้านการรักษา
ลูกค้า และด้านการเติบโตของรายได้  ซึ่งผลการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ยังพบว่า ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทั้ง 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานท่ีออกโดยส�านักงาน
หรือผู ้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ทั้งนี้ส่งผลให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ ท�าให้
เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู ้ ใช ้และผู ้ ท่ี เ ก่ียวข้องในรายงาน
ทางการเงนิ และวชิาชีพสอบบญัชีเป็นทีย่อมรบั และช่วยลด
ความเสี่ยงในการที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2557) ดังนั้น ธุรกิจที่ประสบ
ความส�าเร็จจึงต้องมีการจัดการเอกสารที่ดี เพื่อรวบรวม
เอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เอกสารไม่ช�ารุดเสีย
หาย สะดวกต่อการค้นหาเมื่อต้องการใช้ และมีวิธีการเก็บ
เอกสารทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิ ท�าให้เกดิความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ซึ่งน�าไปสู่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท�างาน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559)  
  2. ด้านการจัดการทรัพยากร มีผลต่อความส�าเร็จ
ของส�านักงานบัญชี โดยมิติรวมและรายด้านในด้านการเงิน 
และด้านการเรียนรู้และการเติบโต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
จัดการทรัพยากรของส�านักงานบัญชี อันได้แก่ การจัดหา
เครือ่งมอือปุกรณ์และทรพัยากรบุคคล การออกแบบวธิปีฏบิติั
เพือ่ให้ส�านกังานมบีคุลากรทีม่คีณุภาพ มีทักษะ ความรู ้ความ
สามารถ และยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณทีเ่พยีงพอ จะท�าให้
เกิดการพัฒนาระบบสนับสนุนการท�างานและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน การพัฒนาระบบเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
และส ่งผลต ่อกระบวนการท�างานภายในองค ์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Coronel & Evans, 1999) เพราะการ
บรหิารจะประสบผลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบคุลากร
ท่ีมคุีณภาพมปีริมาณเพยีงพอ ต้องได้รบังบประมาณสนบัสนนุ
การด�าเนินการเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะกับ
ความต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบ
การจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ�ากัด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545)  
  3. ด้านการติดตาม ตรวจสอบ มีผลต่อความส�าเร็จ
ของส�านักงานบัญชี ด้านกระบวนการภายใน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการตดิตามและตรวจสอบของส�านกังานบัญช ี อนัได้แก่ 
กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ท�าให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจและข้อก�าหนดของกฎหมาย เพื่อ
ตัดสินการได้ผลหรือการไม่ได้ผลในสิ่งต่างๆ ที่ด�าเนินงานไว้ 
เกีย่วข้องกบัการตดิตาม ประเมนิ วิเคราะห์ และสรปุ สิง่ท่ีได้
ผลคุณภาพ และระบุสิ่งที่ยังไม่ได้ผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อ
ไป (Goetsch & Devis, 1997) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
ปรับปรุงการท�างานภายใน คุณภาพของการท�างานและ
แนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อหา
แนวทางเพิ่มคุณภาพท�าให้องค์กรมีประสิทธิภาพและสร้าง
คุณค่าให้แก่ลูกค้าขององค์การ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่บคุลากรและองค์กร (ปพฤกษ์ อตุสาหะวาณชิกจิ, 2552; 
อ�านวย แสงสว่าง, 2544) 

ข้อเสนอแนะ
  จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยของมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพมีความสัมพันธ ์ กับความส�าเ ร็จของ
ส�านักงานบัญชี ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจส�านักงานบัญชีจึง
ต้องตระหนักและเห็นความส�าคัญของคุณภาพการบริการ
การจดัท�าบญัชีของส�านกังานบญัชี ในทกุด้าน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านที่มีผลต่อความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี 
ได้แก่ ด้านการจัดการเอกสาร ด้านการจัดการทรัพยากร 
และด้านการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้ส�านักงานบัญชีมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความส�าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจส�านักงานบัญชี
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