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บทคัดย่อ
		 ในการศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชีในประเทศไทย (2) หาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพกับความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชีในประเทศไทย และ (3) ศึกษา
ปัจจัยของมาตรฐานควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชีในประเทศไทย
		 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ส�ำนักงานบัญชีในประเทศไทยทีผ่ า่ นการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า จ�ำนวน 117 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้
จัดการ/หัวหน้าส�ำนักงานบัญชี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
		 ผลการศึกษา พบว่า (1) ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชีโดยมิติรวมและรายด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรูแ้ ละการเติบโต อยูใ่ นระดับมาก (2) ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทุก
ด้านมีความสัมพันธ์กับความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ปัจจัยของมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ ด้านการจัดการเอกสาร และด้านการจัดการทรัพยากร มีผลต่อความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชีในมิติรวม
ทีค่ า่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคณ
ู เท่ากับ 0.657 และสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความส�ำเร็จของส�ำนักงาน
บัญชีได้ร้อยละ 42.2
ค�ำส�ำคัญ: มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ, ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี
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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�ำคัญของปัญหา
		 ส�ำนักงานบัญชี เป็นส�ำนักงานทีม่ กี ารให้บริการด้าน
การท�ำบัญชี โดยผู้ประกอบธุรกิจส�ำนักงานบัญชีต้องมีการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
มาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของ
สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือ (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า, 2557) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึง
ได้ตราพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ก�ำหนดให้ห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัดที่จัด
ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง
ประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วม
ค้าตามประมวลรัษฎากร เป็นผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชี และต้อง
จัดให้มีการท�ำบัญชีให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ส�ำหรับการประกอบธุรกิจของตน รวมถึงได้
ก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขของการเป็นผูท้ ำ� บัญชี โดยต้อง
มีคุณวุฒิทางการบัญชีโดยตรง และต้องมีการอบรมความรู้
ต่อเนื่อง เนื่องจากหากผู้ท�ำบัญชีที่ไม่มีคุณวุฒิทางการบัญชี
อาจส่งผลกระทบถึงรายงานทางการเงินที่จัดท�ำขึ้น ไม่ถูก

ต้องตามมาตรฐานการบัญชี หรืออาจท�ำให้รายงานทาง
การเงินนั้นไม่สามารถน�ำไปเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นได้
นอกจากนีส้ ภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำ� หนด
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เพื่อการควบคุม
คุณภาพส�ำหรับส�ำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเชื่อมั่นอื่น
ตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง โดยให้มีผลบังคับใช้ในปี 2557
เพื่อให้ส�ำนักงานสอบบัญชีมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ในระดับส�ำนักงาน และให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่ า ส� ำ นั ก งานและบุ ค ลากรของส� ำ นั ก งานปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานวิชาชีพและข้อก�ำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึ ง รายงานที่ อ อกโดยส� ำ นั ก งานหรื อ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่
รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ส่งผล
ให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ ท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้
และผู้ที่เกี่ยวข้องในรายงานทางการเงินและวิชาชีพสอบ
บัญชีเป็นที่ยอมรับ และช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อ
ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม (สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557) จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา
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เกี่ยวกับคุณภาพการบริการและความส�ำเร็จของส�ำนักงาน
บัญชี อาทิเช่น เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2551) ศึกษาปัจจัยที่ส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของส�ำนักงานบัญชีใน
ประเทศไทย พบว่า นโยบายและกระบวนการของส�ำนักงาน
บัญชีในด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อนโยบายและ
กระบวนการของส�ำนักงานบัญชี ความสามารถด้านการ
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดจรรยาบรรณของส� ำ นั ก งานบั ญ ชี
ความสามารถด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของ
ส� ำ นั ก งานบั ญ ชี ความสามารถด้านการปฏิบัติงานของ
ส�ำนักงานบัญชี และความสามารถด้านการติดตาม ตรวจสอบ
ของส�ำนักงานบัญชี มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการ
บริการของส�ำนักงานบัญชี และรูปแบบส�ำนักงานบัญชีตา่ ง
กัน คุณภาพการบริการของส�ำนักงานบัญชีต่างกัน วีรยุทธ
จันทุดม (2557) ศึกษาผลกระทบของคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
ที่มีต่อความส�ำเร็จขององค์กรของส�ำนักงานบัญชีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า คุณภาพการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ด้านข้อก�ำหนดทางจรรยาบรรณ ด้าน
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และด้านการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความส�ำเร็จขององค์กรทั้งใน
ด้านความพึงพอใจของลูกค้า ด้านการเพิ่มของลูกค้า ด้าน
การรักษาลูกค้า และด้านการเติบโตของรายได้ ดังนั้น ผู้
ประกอบธุรกิจส�ำนักงานบัญชี จึงต้องตระหนักและเห็น
ความส�ำคัญของมาตรฐานการคุณภาพของส�ำนักงานบัญชี
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริการและความส�ำเร็จของ
องค์กร เนื่องจากในปัจจุบันยังพบว่า มีส�ำนักงานบัญชีใน
ประเทศไทยที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเพียง 126 แห่ง จากส�ำนักงานบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมด
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2557)
		 จากความส�ำคัญและข้อมูลเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวแปรปัจจัยของมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพของส�ำนักงานบัญชีว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างที่
มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความส�ำเร็จของส�ำนักงาน
บัญชี โดยท�ำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากส�ำนักงาน
บั ญ ชี ใ นประเทศไทยที่ ผ ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาจะเป็นแนวทาง
และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและความส�ำเร็จ
ในการประกอบธุรกิจของส�ำนักงานบัญชี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของส� ำ นั ก งาน
บัญชีในประเทศไทย
		 2. หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของมาตรฐานการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพกั บ ความส� ำ เร็ จ ของส� ำ นั ก งานบั ญ ชี ใ น
ประเทศไทย
		 3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ที่มีผลต่อความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชีในประเทศไทย

ขอบเขตการวิจัย

		 1. ด้านเนื้อหา ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อความส�ำเร็จ
ของส�ำนักงานบัญชี ศึกษาเฉพาะปัจจัยของมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับ
ที่ 1 (Thai Standard on Quality Control : TSQC 1)
ที่ ก� ำ หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญชี ในพระบรมราชู ปถั มภ์
(Federation of Accounting Professions : FAP)
		 2. ด้านประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ส�ำนักงานบัญชีในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ�ำนวนทั้งสิ้น 126 แห่ง ตาม
ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of
Business Development : DBD) ในปี 2557

ทบทวนวรรณกรรม

มาตรฐานคุณภาพของส�ำนักงานบัญชี
		 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก�ำหนด
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 เพื่อการควบคุม
คุณภาพส�ำหรับส�ำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเชื่อมั่นอื่น
ตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ส�ำนักงานสอบบัญชีมี
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพในระดับส�ำนักงาน ซึ่งมีองค์
ประกอบที่ส�ำคัญ 7 ด้าน โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้ก�ำหนดให้
เป็นตัวแปรมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 7 ตัวแปร มี
พื้นฐานจากวรรณกรรมต่อไปนี้
1. ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร ปัจจัยความส�ำเร็จ
ของการท�ำงานภายในองค์กร ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหาร
งานของผู้น�ำหรือผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ท�ำหน้าที่ถ่ายทอดกลยุทธ์และแผนงานไปทั่วทั้งองค์การไม่
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ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่เน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของ
ลูกค้า (Sosik & Jung, 2010) และยังต้องให้ความส�ำคัญ
ต่อการปรับกระบวนการท�ำงาน และการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กรด้วยภาวะผู้น�ำ โดยค�ำนึงถึงคุณภาพ
เป็นส�ำคัญซึ่งหมายถึง การมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได้ ในเรื่องของการบริการและคุณภาพ (Ulrich, 1996) ใน
การวิจัยครั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส�ำนักงาน
บัญชี หมายถึง การจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้
ตระหนักว่าคุณภาพเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
		 2. ข้อก�ำหนดทางด้านจรรยาบรรณ เป็นข้อยึดถือ
ปฏิบตั ิ เพือ่ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพว่าควรปฏิบตั ิ
หน้ าที่ อ ย่ างไรจึ ง มีป ระสิทธิภ าพสูงสุด เพื่อรัก ษาไว้ ซึ่ ง
เกียรติภูมิแห่งอาชีพ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) และน�ำมา
ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติมีความหมายครอบคลุมกว้าง
ขวางกว่ากฎหมายและกฎระเบียบ แต่มจี ดุ อ่อนคือ ขาดบท
บังคับการลงโทษเมื่อมีการละเมิด ซึ่งในบางประเทศ บาง
สังคมจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร ก�ำหนดเป็นข้อบังคับให้
ประพฤติปฏิบตั โิ ดยมีองค์การควบคุม เช่น ประมวลมาตรฐาน
พฤติกรรมของแต่ละอาชีพ (Code of Conduct) ซึ่งเป็น
พฤติกรรมตามจรรยาวิชาชีพ (ส�ำนักงาน ก.พ., 2553) ใน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ข ้ อ ก� ำ หนดทางด้ า นจรรยาบรรณของ
ส�ำนักงานบัญชี หมายถึง การก�ำหนดให้ส�ำนักงานและ
บุคลากรของส�ำนักงานปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
		 3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เป็นการให้
บริการที่ดีมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้รับบริการหรือลูกค้าเป็นส�ำคัญ
โดยผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งถื อ เป็ น หน้ า ที่ โ ดยตรงที่ จ ะต้ อ ง
พยายามกระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ (ดลยา วุฒิวิวัฒนกุล,
2544; วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2543) เป็นความสามารถ
ในการให้บริการให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ
บริการที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้
ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม�่ำเสมอนี้จะ
ท�ำให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือ
สามารถให้ความไว้วางใจได้ (Zeithaml, Parasuraman &
Berry, 1990; Lovelock, 1996) ดังนั้น คุณภาพของการ
บริหารบริการและการให้บริการ นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะ
น�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการบริการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลู ก ค้ า ของส� ำ นั ก งานบั ญ ชี
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หมายถึง ส�ำนักงานต้องมีกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการ
ตอบรับงานสอบบัญชี รวมถึงการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ
		 4. การจัดการทรัพยากร เป็นการจัดการทรัพยากร
องค์การ อันได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน
ทรั พ ยากรที่ เ ป็ น วั ต ถุ สิ่ ง ของและทรั พ ยากรสารสนเทศ
DuBrin & Ireland (1993) เพราะการบริหารจะประสบ
ผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมี
ปริมาณเพียงพอ ต้องได้รบั งบประมาณสนับสนุนการด�ำเนิน
การเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการ
ของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบการจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพเพือ่ ให้ทรัพยากรทีม่ อี ยูจ่ ำ� กัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และคณะ, 2545) ในการวิจยั ครัง้ นี้
การจัดการทรัพยากรของส�ำนักงานบัญชี หมายถึง ส�ำนักงาน
ต้ อ งออกแบบวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ส� ำ นั ก งานมี บุ ค ลากรที่ มี
คุณภาพ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณ รวมถึงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่พียงพอและเหมาะสม
		 5. การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
หมายถึง การปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นไปตามเป้า
หมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และวิธีปฏิบัติงานที่ก�ำหนดไว้
การท�ำงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ท�ำงานได้อย่างถูกต้อง
(ปาริชาติ แสงพานิช, 2545) การให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร การปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
มีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
ก็ จ ะการน� ำ องค์ ก รไปสู ่ เ ป้ า หมายและความส� ำ เร็ จ ของ
องค์กร (กีรติ ยศยิ่งยง, 2549) ในการวิจัยครั้งนี้ การปฏิบัติ
งานของส�ำนักงานบัญชี หมายถึง การก�ำหนดวิธีปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
		 6. การติดตาม ตรวจสอบ เป็นการศึกษาหาข้อมูล
ที่แสดงสภาพจริงเพื่อตัดสินการได้ผล หรือการไม่ได้ผลใน
สิง่ ต่างๆ ทีเ่ คยมีการด�ำเนินงานไว้ จะเกีย่ วข้องกับการติดตาม
ประเมิน วิเคราะห์ และสรุป สิ่งที่ได้ผลคุณภาพ และระบุ
สิง่ ทีย่ งั ไม่ได้ผลเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป (Goetsch & Devis,
1997) ซึ่งนอกจากจะช่วยแสดงความส�ำเร็จในผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นแล้ว ยังมีประโยชน์ช่วยชี้แนะการพัฒนาองค์กรใน
กรณีท่ีผลความส�ำเร็จในบางด้านมีลักษณะบกพร่อง หรือ
มีระดับต�ำ่ กว่าความคาดหมาย ซึง่ จะเป็นทีม่ าของการคิดค้น
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แสวงหา แนวคิดและแนวปฏิบัติใหม่ๆ ที่จะปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้มากขึ้น และก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บคุ ลากรและองค์กร (อ�ำนวย แสงสว่าง, 2544)
ในการวิจัยครั้งนี้ การติดตาม ตรวจสอบ ของส�ำนักงาน
บัญชี หมายถึง การติดตามผลเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติ
ในการควบคุมคุณภาพทีส่ ำ� นักงานได้กำ� หนดไว้ เพือ่ ให้ความ
เชื่ อ มั่ น ว่ า มี ร ะบบที่ เ พี ย งพอและการปฏิ บั ติ ง านมี
ประสิทธิผล
		 7. การจัดการเอกสาร เป็นกระบวนการในการจ�ำแนก
จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เพราะเอกสารเป็นเสมือน
ความจ�ำของธุรกิจ และเป็นหลักฐานส�ำคัญที่ต้องเก็บไว้เพื่อ
การตรวจสอบหรือค้นคว้า ธุรกิจต้องมีการเก็บเอกสารที่ดี
เพื่อรวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เอกสาร
ไม่ช�ำรุดเสียหาย สะดวกต่อการค้นหาเมื่อต้องการใช้ การ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ เอกสารมี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต้ อ ง
ด�ำเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผน อันจะก่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ซึ่งน�ำไปสู่
ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลในการท�ำงาน (วิกพิ เี ดีย
สารานุกรมเสรี, 2559) ในการวิจัยครั้งนี้ การจัดการ
เอกสารของส�ำนักงานบัญชี หมายถึง วิธีการในการติดตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพบัญชีให้เป็นปัจจุบนั การจัด
เก็บข้อมูลของลูกค้าและของตนเองในลักษณะที่ป้องกัน
ความเสียหายสูญหายหรือเสื่อมสภาพและก�ำหนดระยะ
เวลาจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี
		 ในการวัดความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชีในการ
วิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ
(Balance Scorecards: BSC) โดยในการศึกษานี้ก�ำหนด
ตัวแปรความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี เป็นตัวแปรแฝง โดย
มีองค์ประกอบเป็นตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ประกอบ
ด้วย ความส�ำเร็จในด้าน 1) การเงิน (Financial) 2) ลูกค้า
(Customer) 3) กระบวนการภายใน (Internal process)
และ 4) การเรียนรูแ้ ละการเติบโต (Learning and Growth)
(Kaplan & Norton, 1996) ดังนี้
		 1. ด้านการเงิน หมายถึง การเจริญเติบโตทางด้าน
การเงิน เช่น ก�ำไรสุทธิ ผลตอบแทนต่อหุ้น รายได้ที่เพิ่มขึ้น
เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
เจ้าของกิจการ เพื่อเพิ่มรายได้ และลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย

วัดจากผลการด�ำเนินงานทางด้านการเงิน เช่น การเพิ่มขึ้น
ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า
ลดลง ก�ำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น อัตราก�ำไรเพิ่มขึ้น เป็นต้น
		 2. ด้านลูกค้า หมายถึง ความพึงพอใจของลูกค้า
เนื่องจากปัจจัยด้านลูกค้าส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ
ส�ำเร็จหรือล้มเหลวในการด�ำเนินงานของกิจการ เพื่อรักษา
ส่วนแบ่งการตลาด สร้างอัตราการซื้อซ�้ำ มุ่งเจาะตลาดหรือ
หาลูกค้ารายใหม่ วัดจากระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดย
รวม เช่น จ�ำนวนลูกค้าที่ร้องเรียนลดลง จ�ำนวนลูกค้าราย
ใหม่เพิ่มขึ้น เป็นต้น เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้า
และบริการของกิจการ ยอดขายจะเพิม่ ขึน้ และส่งผลถึงก�ำไร
ของกิจการ
		 3. ด้านกระบวนการภายใน หมายถึง การท�ำงาน
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพของการท�ำงาน
และแนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในองค์กร
ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงกระบวนการภายใน
จะคลอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประสิทธิภาพ (Efficiency)
คุณภาพ (Quality) และนวัตกรรมใหม่ (Innovation)
(ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ, 2552)
		 4. ด้านการเรียนรู้และเติบโต หมายถึง สร้าง
วั ฒ นธรรมการเรียนรู้ให้กับองค์กรบนพื้นฐานแนวคิดว่า
การเรียนรู้ท�ำให้เกิดการพัฒนาและจูงใจบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถของ
บุคลากรให้มีความทันสมัยสามารถรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมตลอดเวลา พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ให้ความส�ำคัญกับ
การมีสว่ นร่วมของบุคลากร ส่งเสริมให้มคี วามคิดสร้างสรรค์
ในการท�ำงานให้มากขึ้น ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน ได้แก่
ชั่วโมงการฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา อัตราการรักษา
บุคลากรให้อยู่กับองค์กร จ�ำนวนงบประมาณที่สนับสนุน
ระบบสารสนเทศ อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เป็นต้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย

		 จากแนวคิดตัวแบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ส� ำ นั ก งานบั ญ ชี ต ามแบบมาตรฐานการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ฉบับที่ 1 (TSQC 1) และการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้
ก�ำหนดปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี ประกอบด้วย 7
ด้าน คือ 1) ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร 2) ด้านข้อ

สารสนเทศ อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เป็นต้น
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ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
- ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร (X1)
- ด้านข้อกาหนดทางด้านจรรยาบรรณ (X2)
- ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (X3)
- ด้านการจัดการทรัพยากร (X4)
- ด้านการปฏิบัติงาน (X5)
- ด้านการติดตาม ตรวจสอบ (X6)
- ด้านการจัดการด้านเอกสาร (X7)
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความสาเร็จของสานักงานบัญชี (Y)
- ด้านการเงิน (Y1)
- ด้านลูกค้า (Y2)
- ด้านกระบวนการภายใน (Y3)
- ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Y4)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมุติฐานการวิจัย

		 สมมติฐานที่ 1 ปั จ จั ย ของมาตรฐานการควบคุ ม
คุณภาพโดยมิติรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี
		 สมมติฐานที่ 2 ปั จ จั ย ของมาตรฐานการควบคุ ม
คุณภาพ ในด้านความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร ด้านข้อก�ำหนด
ทางด้านจรรยาบรรณ ด้านกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับลูกค้า
ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการ
ติดตาม ตรวจสอบ และด้านการจัดการเอกสาร มีผลในทาง
บวกต่อความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี

วิธีด�ำเนินการวิจัย

Vol.22 No.2 May - August 2017

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีหน่วย
วิเคราะห์และประชากรเป็นส�ำนักงานบัญชีในประเทศไทย
ที่ ผ ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพจากกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า

โดยมี ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามที่ ใ ช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพและความส�ำเร็จ
ของส�ำนักงานบัญชี เท่ากับ 0.98 และ 0.94 ตามล�ำดับ
ท� ำ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยจั ด ส่ ง แบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้จัดการ/หัวหน้าส�ำนักงานบัญชี
ได้รับการตอบกลับจ�ำนวน 117 แห่ง จากประชากรทั้งสิ้น
126 แห่ง ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของส�ำนักงานบัญชี และระดับความส�ำเร็จของ
ส�ำนักงานบัญชี โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
กับความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี โดยการวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ และวิเคราะห์ปจั จัยของการควบคุม
มาตรฐานคุ ณ ภาพที่ มี ผ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ของส� ำ นั ก งาน
บัญชี โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
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ผลการวิจัย

ใหญ่เป็นกิจการที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวมมากกว่า 1 ล้านบาท
		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยใน ขึ้นไป (ร้อยละ 84.6)
		 3. ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี พบว่า
ครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
		 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชีมีค่าเฉลี่ยในมิติรวม
จัดการ/หัวหน้าส�ำนักงานบัญชี จ�ำนวน 117 คน ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก (M=4.24, SD=0.42) โดยมีด้านที่มีค่า
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68.4) มีอายุ 50 ขึ้นไป (ร้อยละ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (M =4.35,
38.5) รองลงมาอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 35.9) มี SD=0.47) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการเงิน
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 73.5) ประสบการณ์ (M=4.23, SD=0.60) อยู่ในระดับมาก ด้านลูกค้า (M=4.22,
ท�ำงานในวิชาชีพบัญชีมากกว่า 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 75.2) SD=0.51) อยู่ในระดับมาก และด้านกระบวนการภายใน
และมีใบประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ/ (M=4.18, SD=0.41) อยูใ่ นระดับมาก ตามล�ำดับ ดังตาราง 1
		 4. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ของมาตรฐาน
หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (ร้อยละ 67.5)
		 2. ข้อมูลทัว่ ไปของส�ำนักงานบัญชี พบว่า ส�ำนักงาน การควบคุ ม คุณภาพกับความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี
บัญชีส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป พบว่า ปัจจัยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทุกด้าน มีความ
(ร้อยละ 44.4) รองลงมาคือ ทุนจดทะเบียน 5 แสน – 1 สัมพันธ์ทางบวกกับความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี อย่างมี
ล้านบาท (ร้อยละ 32.5) รูปแบบธุรกิจเป็นแบบบริษทั จ�ำกัด นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สห
(ร้อยละ 67.5) มีระยะเวลาการด�ำเนินกิจการมากกว่า 15 ปี สัมพันธ์ เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ ด้านการ
ขึ้นไป (ร้อยละ 66.7) กิจการมีการให้บริการทั้งในส่วนการ จัดการเอกสาร (r = 0.634) ด้านการจัดการทรัพยากร (r =
ท�ำบัญชี (ร้อยละ 95.7) การสอบบัญชี (ร้อยละ 30.8) การ 0.520) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ (r = 0.489) ด้านความ
ให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ (ร้อยละ 76.9) และบริการอื่นๆ เช่น รับผิดชอบของผู้บริหาร (r= 0.471) ด้านกระบวนการที่
เงินสมทบประกันสังคม (ร้อยละ 79.5) โดยส่วนใหญ่มีราย เกี่ยวข้องกับลูกค้า (r =0.433) ด้านข้อก�ำหนดทางด้าน
ได้รวมต่อปีมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป (ร้อยละ 84.6) มี จรรยาบรรณ (r = 0.409) และด้านการปฏิบัติงาน (r =
จ�ำนวนพนักงานต�่ำกว่า 10 คน (ร้อยละ 33.3) และส่วน 0.386) ดังตาราง 1
ตาราง 1 ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชีและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพกับความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี
X1 : ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
X2 : ข้อก�ำหนดทางด้านจรรยาบรรณ
X3 : กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
X4 : การจัดการทรัพยากร		
X5 : การปฏิบัติงาน 		
X6 : การติดตาม ตรวจสอบ
X7 : การจัดการเอกสาร		
Y : ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

M
4.64
4.69
4.69
4.66
4.70
4.61
4.49
4.24

SD
0.47
0.42
0.45
0.39
0.40
0.47
0.49
0.42

X1
X2 X3
X4
X5
X6 X7
1						
0.91*
1					
0.80* 0.86* 1				
0.67* 0.69* 0.58*
1				
0.90* 0.88* 0.69* 0.72*
1			
0.86* 0.80* 0.67* 0.82* 0.86*
1		
0.59* 0.63* 0.60* 0.60* 0.55* 0.64* 1
0.47* 0.41* 0.43* 0.52* 0.37* 0.49* 0.63*

Y

1
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		 5. ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผล
ต่อความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี พบว่า ปัจจัยของมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพ ด้านการจัดการเอกสาร (X7) (β =
0.504, α < .01) และด้านการจัดการทรัพยากร (X4) (β =
0.216, α < .05) มีผลต่อความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี
ในมิติรวม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ตามล�ำดับ สามารถ
ร่ ว มกั น อธิ บ ายความแปรปรวนของความส� ำ เร็ จ ของ
ส�ำนักงานบัญชีได้ร้อยละ 42.2 (R2 = 0.422) โดยมีสมการ
พยากรณ์ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี ในมิติรวม (Y) ใน
รูปคะแนนมาตรฐาน คือ ZY = 0.504ZX7 + 0.216ZX4
ดังตาราง 2
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		 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
		 1) ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพด้าน
การจัดการเอกสาร (X7) (β = 0.364, α < .01) และด้าน
การจัดการทรัพยากร (X4) (β = 0.221, α < .05) มีผลต่อ
ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี ด้านการเงิน อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ตามล�ำดับ สามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี ด้านการเงิน
ได้ร้อยละ 26.5 (R2 = 0.265) โดยมีสมการพยากรณ์ความ
ส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี ด้านการเงิน (Y1) ในรูปคะแนน
มาตรฐาน คือ ZY1 = 0.364ZX7 + 0.221ZX4 ดังตาราง 3

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี โดยมิติรวม
ตัวแปรปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

Model 1
B

SE B

Model 2
β

B

X7 : ด้านการจัดการเอกสาร
0.538
0.061 0.634** 0.427
0.231
X4 : ด้านการจัดการทรัพยากร 				
2
0.397			
R 		
2
R Change					
F for change in R2					
Dependent Variable : ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี (Y)
*p < .05 , **p < .01

SE B

β

0.075
0.095
0.422
0.030
5.952*

0.504**
0.216*

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชีด้านการเงิน
ตัวแปรปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

Model 1
B

SE B

Model 2
β

B

X7 : ด้านการจัดการเอกสาร
0.601
0.098 0.497** 0.440
0.337
X4 : ด้านการจัดการทรัพยากร 				
2
0.240			
R 							
2
0.031
R Change							
2
F for change in R 						
Dependent Variable : ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี ด้านการเงิน (Y1)
*p < .05 , **p < .01

SE B

β

0.121
0.152
0.265

0.364**
0.221*

4.896*
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		 2) ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพด้าน
การจัดการเอกสาร (X7) (β = 0.518, α < .01) มีผลต่อ
ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี ด้านลูกค้า อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความส�ำเร็จ
ของส�ำนักงานบัญชี ด้านลูกค้า ได้ร้อยละ 26.2 (R2=0.262)
โดยมี ส มการพยากรณ์ ค วามส� ำ เร็ จ ของส� ำ นั ก งานบั ญ ชี
ด้านลูกค้า (Y2) ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ ZY2 = 0.518ZX7
ดังตาราง 4

		 3) ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ด้านการ
ติดตาม ตรวจสอบ (X6) (β = 0.370, α < .01) มีต่อความ
ส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี ด้านกระบวนการภายใน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี ด้านกระบวนการภายใน
ได้ร้อยละ 13.0 (R2 = 0.130) โดยมีสมการพยากรณ์ความ
ส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี ด้านกระบวนการภายใน (Y3)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ ZY3 = 0.370ZX6 ดังตาราง 5

ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี
			 ด้านลูกค้า
											
ตัวแปรปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
		
B
ด้านการจัดการเอกสาร (X7)		
0.535
2
		
R 							
2
R change							
F for change in R2
Dependent Variable : ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี ด้านลูกค้า (Y2)
*p < .05 , **p < .01

Model
SE B		
0.082		
0.262
0.268
42.208 **

B
0.518**

ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี
ด้านกระบวนการภายใน
												
Model
ตัวแปรปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
		
B
SE B		
ด้านการจัดการเอกสาร (X7)		
0.326
0.076		
2
0.130
R 									
2
0.137
R change							
2
18.298 **
F for change in R 					
Dependent Variable : ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี ด้านกระบวนการภายใน (Y3)
*p < .05 , **p < .01

B
0.370**
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		 4) ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพด้าน
การจัดการเอกสาร (X7) (β = 0.674, α < .01) และด้าน
การจัดการทรัพยากร (X4) (β = 0.169, α < .05) มีผลต่อ
ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี ด้านการเรียนรู้และการ
เติบโต อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ตามล�ำดับ สามารถร่วม
กันอธิบายความแปรปรวนของความส�ำเร็จของส�ำนักงาน
บัญชี ด้านการเรียนรู้และการเติบโต ได้ร้อยละ 61.4 (R2 =
0.614) โดยมีสมการพยากรณ์ความส�ำเร็จของส�ำนักงาน
บัญชี ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Y4) ในรูปคะแนน
มาตรฐาน คือ ZY4 = 0.674ZX7 + 0.169ZX4 ดังตาราง 6
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ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาภาพร เจริญสว่าง (2555) และวีรยุทธ จันทุดม (2557)
ที่พบว่าคุณภาพด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร ด้านข้อ
ก�ำหนดทางจรรยาบรรณ ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้า ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
การติดตาม ตรวจสอบ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคุณภาพ
การบริการและความส�ำเร็จขององค์กรทั้งในด้านความพึง
พอใจของลูกค้า ด้านการเพิ่มของลูกค้า ด้านการรักษา
ลูกค้า และด้านการเติบโตของรายได้ ซึ่งผลการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ยังพบว่า ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทั้ง

ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี
ด้านการเรียนรู้และการเติบโต
						
  ตัวแปรปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
							
B

Model 1
SE B

Model 2
B		

B

X7 : ด้านการจัดการเอกสาร 			
0.747 0.057
0.776**
0.649
0.205
X4 : ด้านการจัดการทรัพยากร
2
0.599
			
R 									
2
			
R Change								
2
		
F for change in R 							
Dependent Variable : ความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Y4)
*p < .05 , **p < .01

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

SE B

β

0.070 0.674**
0.088 0.169*
0.614
0.018
5.472*

7 ด้าน ตามสมมติฐานข้อ 2 มี 3 ด้าน ทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จ
		 ผลการศึกษาพบว่า ส�ำนักงานบัญชีมีระดับความ ของส�ำนักงานบัญชีในมิตริ วมและ/หรือรายด้าน มีรายละเอียด
ส�ำเร็จ ทั้งในมิติรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ ดังนี้ คือ
เป็นเพราะส�ำนักงานบัญชีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ทุกแห่งมี 		 1. ด้านการจัดการเอกสาร มีผลต่อความส�ำเร็จของ
การด�ำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพจนได้รับ ส�ำนักงานบัญชีทั้งในมิติรวมและรายด้านในด้านการเงิน
การรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งการ ด้านลูกค้า และด้านการเรียนรู้และการเติบโต ทั้งนี้อาจเป็น
พัฒนาการด�ำเนินกิจการในด้านคุณภาพ จะส่งผลต่อสมรรถนะ เพราะการจัดการเอกสารของส�ำนักงานบัญชี อันได้แก่ การ
ขององค์ ก รในการสร้ า งความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี การจัดเก็บ
(กีรติ ยศยิ่งยง, 2548) เพราะคุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่ง ข้อมูลของลูกค้าและของตนเองในลักษณะที่ป้องกันความ
ส�ำคัญหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจในการรักษา เสียหายสูญหายหรือเสื่อมสภาพและก�ำหนดระยะเวลาจัด
ระดับการให้บริการทีเ่ หนือกว่าคูแ่ ข่งขัน โดยเสนอคุณภาพ เก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลใน
การให้บริการตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ (Parasuraman & รูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการส�ำรองข้อมูลตามรอบ
Zeithaml, 1991) ซึง่ แนวคิดนีส้ นับสนุนสมมติฐานข้อ 1 ใน ระยะเวลาและสถานทีท่ เี่ หมาะสม จะท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่
การศึกษาครั้งนี้ที่ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยของมาตรฐาน แก่ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ส�ำนักงานและบุคลากรของ
การควบคุมคุณภาพทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ส�ำนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อก�ำหนดทาง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานที่ออกโดยส�ำนักงาน
หรื อ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานมี ค วามเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ ทั้งนี้ส่งผลให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ ท�ำให้
เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น แก่ ผู ้ ใ ช้ แ ละผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในรายงาน
ทางการเงิน และวิชาชีพสอบบัญชีเป็นทีย่ อมรับ และช่วยลด
ความเสี่ยงในการที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2557) ดังนั้น ธุรกิจที่ประสบ
ความส�ำเร็จจึงต้องมีการจัดการเอกสารที่ดี เพื่อรวบรวม
เอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เอกสารไม่ช�ำรุดเสีย
หาย สะดวกต่อการค้นหาเมื่อต้องการใช้ และมีวิธีการเก็บ
เอกสารทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ ท�ำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ซึ่งน�ำไปสู่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท�ำงาน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559)
		 2. ด้านการจัดการทรัพยากร มีผลต่อความส�ำเร็จ
ของส�ำนักงานบัญชี โดยมิติรวมและรายด้านในด้านการเงิน
และด้านการเรียนรู้และการเติบโต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
จัดการทรัพยากรของส�ำนักงานบัญชี อันได้แก่ การจัดหา
เครือ่ งมืออุปกรณ์และทรัพยากรบุคคล การออกแบบวิธปี ฏิบตั ิ
เพือ่ ให้สำ� นักงานมีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีทกั ษะ ความรู้ ความ
สามารถ และยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณทีเ่ พียงพอ จะท�ำให้
เกิ ด การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การท� ำ งานและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน การพัฒนาระบบเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
และส่ ง ผลต่ อ กระบวนการท� ำ งานภายในองค์ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพ (Coronel & Evans, 1999) เพราะการ
บริหารจะประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รบั งบประมาณสนับสนุน
การด�ำเนินการเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับ
ความต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบ
การจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ำกัด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545)
		 3. ด้านการติดตาม ตรวจสอบ มีผลต่อความส�ำเร็จ
ของส�ำนักงานบัญชี ด้านกระบวนการภายใน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการติดตามและตรวจสอบของส�ำนักงานบัญชี อันได้แก่
กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ท�ำให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจและข้อก�ำหนดของกฎหมาย เพื่อ
ตัดสินการได้ผลหรือการไม่ได้ผลในสิ่งต่างๆ ที่ด�ำเนินงานไว้
เกีย่ วข้องกับการติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และสรุป สิง่ ทีไ่ ด้
ผลคุณภาพ และระบุสิ่งที่ยังไม่ได้ผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อ
ไป (Goetsch & Devis, 1997) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
ปรับปรุงการท�ำงานภายใน คุณภาพของการท�ำงานและ
แนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อหา
แนวทางเพิ่มคุณภาพท�ำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและสร้าง
คุณค่าให้แก่ลูกค้าขององค์การ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่บคุ ลากรและองค์กร (ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ, 2552;
อ�ำนวย แสงสว่าง, 2544)

ข้อเสนอแนะ

		 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยของมาตรฐานการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความส� ำ เร็ จ ของ
ส�ำนักงานบัญชี ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจส�ำนักงานบัญชีจึง
ต้องตระหนักและเห็นความส�ำคัญของคุณภาพการบริการ
การจัดท�ำบัญชีของส�ำนักงานบัญชี ในทุกด้าน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านที่มีผลต่อความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชี
ได้แก่ ด้านการจัดการเอกสาร ด้านการจัดการทรัพยากร
และด้านการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้ส�ำนักงานบัญชีมี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และมี ค วามส� ำ เร็ จ ในการ
ประกอบธุรกิจส�ำนักงานบัญชี
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