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บทคัดยอ   
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบคุณภาพการบริการดานบัญชีที่มีตอความสําเร็จ                          

ของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล                     

จากหัวหนาสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย จํานวน 140 แหง การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คาเฉลี่ย       

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสมัพนัธพหุคณูและการวเิคราะหการถดถอยพหุคณู โดยใชวธิ ีEnter 

ผลการวิจัย พบวา คุณภาพการบริการดานบัญชีโดยรวม (TAQ) และรายดานทุกดาน ไดแก ดานการมุงเนน

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (ER) ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ME)                        

ดานความเปนมืออาชีพในการใหบริการ (PS) ดานการตรวจสอบและติดตามที่มีประสิทธิภาพ (EM) และ                 

ดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (EI) สงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จ                            

ของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย (TOS) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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คําสําคัญ 
 คุณภาพการบริการดานบัญชี   ความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ   สํานักงานบัญชีคุณภาพ

ในประเทศไทย

Abstract 
 This research aims to find out about the impact of accounting service quality on the                         

success of the Certified Accounting Firms in Thailand. The questionnaire was used as a tool to 

collect data from 140 Certified Accounting Firm managers. The statistics used to analyze data were 

means, standard deviation, multiple correlation analysis, and multiple regression analysis by                         

Enter method. The results of the research showed that the Total Accounting Service Quality (TAQ) 

and all aspects by focusing on Ethical and Responsibility (ER), Management Efficiency (ME),                  

Professionalism in Services (PS), Effective Monitoring and Tracking (EM) and the Efficiency of                 

Information Management (EI) had a positive impact on the achievement of quality in the Certified 

accounting firms in Thailand (TOS) at the significant level of 0.05 . 

 

Keywords
 Accounting Service Quality, Success of Certified Accounting Firms,  Certified Accounting 

Firms in Thailand 

บทนํา
 ภายใตสภาวการณการแขงขันทางการคาและการลงทุนที่รุนแรงมากขึ้น รวมทั้งสภาพแวดลอม                    

ทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็ว การนํากลยุทธการสรางความแตกตางของตัวผลิตภณัฑหรอืรปูแบบ

การใหบริการใหเหนือกวาคูแขงขัน รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตหรือการใหบริการเพื่อ                       

ตอบสนองตอความคาดหวังของลูกคาใหไดมากที่สุด จึงเปนสิ่งที่ผูประกอบธุรกิจควรใหความสําคัญอยางยิ่ง 

(Department of Business Development, 2017) 

 สํานักงานบัญชีมีบริการหลักที่เหมือนกัน คือ บริการจัดทําบัญชีและงบการเงิน การมุงเนนคุณภาพ

การบริการดานบัญชีจึงเปนกลยุทธหน่ึงที่จะสรางความแตกตางจากคูแขงขันอื่น โดยคุณภาพการบริการ                        

มีความสัมพันธและสงผลกระทบเชิงบวกตอศักยภาพในการแขงขัน สํานักงานบัญชีจึงตองมีการพัฒนา

กระบวนการบรหิารจัดการองคกรใหทนัสมยัและเพ่ิมประสทิธภิาพในการดําเนนิงานเพ่ือสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขัน (Kingko, 2008, 150)  หากสํานักงานบัญชีทําการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการ                       

ใหมีมาตรฐานเปนที่นาเชื่อถือของสังคม สํานักงานบัญชีอาจเปนผูกําหนดคาบริการไดอยางเหมาะสม                          

กับตนทุนการดําเนินงานได ดังเชนสํานักงานสอบบัญชีขามชาติชั้นแนวหนากลุม Big 4 Audit Firms                      
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(Boonrattabundid, 2009, 3) ดังนั้น แนวคิดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีจึงเกิดขึ้น โดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดประยุกตหลักการมาจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสากล ฉบับที่ 1 

(ISQC 1) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 กาํหนดเปนเกณฑการรับรองมาตรฐานสํานักงานบัญชี 

เพื่อรับรองระบบการทํางาน กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี (Process) เพื่อเปน                         

การยืนยันในเบ้ืองตนวาสาํนักงานบญัชีมมีาตรฐานการปฏิบตังิานท่ีดตีามระบบคุณภาพ สรางความนาเช่ือถอื

และสรางความเชื่อมั่นแกผูใชบริการ (Department of Business Development, 2017) 

 ความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ เป นการบรรลุเป าหมายในการดําเนินงานของ                                               

ผูประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีคุณภาพ โดยการวัดผลการดําเนินงานวิธีดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 

ทีจ่ะชวยทําใหองคกรเกิดความสอดคลองเปนอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและมุงเนนส่ิงทีม่คีวามสําคญัตอความสําเร็จ

ของสํานักงานบัญชีคุณภาพ ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรู                   

และการเจริญเติบโต (Saisut, 2011, 57)   ซึ่ง Vadhanasindhu & Decharin (1999, 96) กลาววา                                

องคกรธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จและไดเปรียบทางการแขงขัน เกิดข้ึนเม่ือมีความเหนือกวาคูแขงขัน เชน                          

การสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ การบริการลูกคาอยางดีและสม่ําเสมอ รวมถึงการสงมอบคุณคาใหแกลูกคา

ในแงของคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ และราคาที่เหมาะสม

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยในอดีต พบประเด็นที่นาสนใจคือผูบริหารสํานักงานบัญชี              

มีความคิดเห็นวาคุณภาพการบริการดานบัญชีนั้นมีความสําคัญ แตยังไมมีความประสงคที่จะยื่นขอรับรอง

คุณภาพสํานักงานบัญชี เนื่องจากเห็นวาปจจัยที่ลูกคากลุมผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม                        

สวนใหญตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีพิจารณาจากอัตราคาบริการที่ไมสูงมากนัก และการจัดทํา

ภาษีถูกตองครบถวนไมมีปญหากับกรมสรรพากร (Tawinno, 2012, 140) และจากขอมูลโครงการรับรอง

คณุภาพสํานกังานบญัชทีีก่รมพฒันาธุรกจิการคาไดดาํเนนิการมาต้ังแตป พ.ศ. 2550  และเผยแพรทางเว็บไซต                 

พบวา ประเทศไทยมีสํานักงานบัญชี 7,529 แหง แตเป นสํานักงานบัญชีคุณภาพที่ผ านเกณฑ                                              

การรับรองมาตรฐาน จํานวน 151 แหง ซึ่งมีจํานวนนอย คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 2 เทานั้น ดังนั้นจึงเปน

ประเด็นที่นาสนใจวาคุณภาพการบริการดานบัญชีสงผลกระทบกับความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ

ในประเทศไทยหรือไม อยางไร ทั้งนี้เพ่ือนําผลการวิจัยที่ไดรับเปนขอมูลใหสํานักงานบัญชีใชเปนแนวทาง                    

ในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพการบริการและเปนไปตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ                       

สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาผลกระทบคุณภาพการบริการดานบัญชีที่มีตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ                  

ในประเทศไทย
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ทบทวนวรรณกรรม
 1. คุณภาพการบริการดานบัญชี

  คณุภาพการบริการดานบญัช ีหมายถงึ การปฏบิตัติามขอกาํหนดการรับรองคณุภาพสาํนกังานบญัชี

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี                                  

จงึเปนไปตามมาตรฐาน โดยมุงใหเกดิความนาเชือ่ถอืและเชือ่มัน่ในผลงาน มดีงันี ้(Department of Business 

Development, 2017)

  1.1 การมุงเนนจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (Ethical and                      

Responsibility)  หมายถึง การมีความมุงมั่นและต้ังใจในการนําระบบคุณภาพสํานักงานบัญชีไปปฏิบัติ                  

รวมทั้งการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกําหนดวิสัยทัศน                                              

พันธกิจเพื่อเปนกรอบในการบริหารงานขององคกร การจัดทําแผนธุรกิจและแผนการเงินประจําป                                        

การจดัสรรทรพัยากร การตดิตามและตรวจสอบการปฏบิตังิาน การกาํหนดความรบัผิดชอบและอาํนาจหนาที่

แกบคุลากร   การใหความรวมมือกบัภาครัฐ โดยอยูภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีและกฎหมายท่ีเกีย่วของ 

รวมทั้งสื่อสารนโยบายคุณภาพใหทราบทั่วทั้งองคกร

  1.2  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Management Efficiency) หมายถึง การบริหาร

จัดการทรัพยากรขององคกรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณเครื่องมือที่จําเปน                             

ในการปฏิบตังิาน จดัระเบียบสถานท่ีทาํงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพต้ังแตการสรรหา 

การมอบหมายงาน การฝกอบรมพัฒนา การกํากับดูแลและใหคําแนะนําแกไขปญหา การปฏิบัติตาม                           

คูมือปฏิบัติงานของผูทําบัญชี และการแตงต้ังผูตรวจทานผลงานกอนสงมอบใหกับลูกคา 

  1.3  ความเปนมืออาชีพในการใหบริการ (Professionalism in Service) หมายถึง 

กระบวนการท่ีเกีย่วของกบัลกูคา  มกีารปฏิบตัดิวยทกัษะและความเช่ียวชาญ การจดัทาํสญัญารบังานท่ีชดัเจน

และลกูคายอมรับ มหีลกัเกณฑในการคิดคาธรรมเนียมบริการท่ีชดัเจนและเปนธรรม การกําหนดเวลาจัดเกบ็

คาธรรมเนียมท่ีชัดเจนและออกหลักฐานการรับเงินจากลูกคา การดูแลทรัพยสินของลูกคาท่ีเปนระบบ                            

กรณีที่ลูกคามอบหมายใหกระทําการอื่นใดแทนตองกระทําอยางถูกตองและครบถวน นอกจากนี้ Saxby, 

Ehlen & Koski (2004, 1) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีกับ                              

ความพึงพอใจของลูกคาและความขัดแยงของลูกคากับสํานักงานบัญชี พบวาคุณภาพการใหบริการมี                          

ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของลูกคา

  1.4  การตรวจสอบและติดตามที่มีประสิทธิภาพ (Effective Monitoring and Tracking) 

หมายถึง การจัดใหมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบ

ถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย หากพบปญหาจากการตรวจสอบ 

สามารถวิเคราะหสาเหตุและกําหนดแนวทางแกไขปญหาเพื่อไมใหเกิดซํ้าอีก จัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียน

และแกไขปญหาของลูกคารวมถึงการบันทึกผลที่ดําเนินการทั้งหมดไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
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  1.5  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (Efficiency of Information 

Management) หมายถึง สํานักงานบัญชีมีการบริหารจัดการเอกสารของลูกคาและของตนเองอยาง                                    

มีประสิทธิภาพ มีการปองกันความเสียหาย สูญหาย เสื่อมสภาพของเอกสาร หากเปนขอมูลที่จัดเก็บใน                         

รปูสือ่อิเลก็ทรอนกิสตองมกีารสํารองขอมลูตามรอบระยะเวลาและสถานทีท่ีเ่หมาะสม รวมถงึมีวธิกีารตดิตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน 

 2. ความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ

  ความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ หมายถึง การบรรลุเปาหมายในการดําเนินกิจการ                     

ของผูประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีคุณภาพโดยการวัดผลการดําเนินงานวิธีดุลยภาพ ซึ่งเปนเครื่องมือ                          

ในการจดัการทีจ่ะชวยในการนาํกลยทุธไปสูความสาํเรจ็ โดยอาศยัการวดัหรอืการประเมนิทีจ่ะชวยทาํใหองคกร

เกิดความสอดคลองเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และมุงเนนในส่ิงท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จของ                             

สาํนกังานบญัชคีณุภาพ (Saisut, 2011, 9) ใน 4 มมุมอง ไดแก ดานการเงิน ดานลกูคา ดานกระบวนการภายใน 

ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (Decharin, 2004, 25) 

  การวิจยัครัง้นี ้คณุภาพการบริการดานบญัช ีประยุกตจากขอกาํหนดการรับรองคุณภาพสํานกังานบัญชี

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 7 ดาน ไดแก ความรับผิดชอบของผูบริหาร ขอกําหนด                             

ทางดานจรรยาบรรณ กระบวนการท่ีเกีย่วของกับลกูคา การจัดการทรัพยากร การปฏิบตังิานของสํานกังานบัญชี 

การติดตามและตรวจสอบ และการจัดการเอกสารของสํานกังานบัญชี แตเนือ่งจากคุณภาพการบริการดานบญัชี

ทั้ง 7 ดานที่กลาวมานั้นมีผูศึกษาวิจัยไวแลว เชน ผลกระทบของคุณภาพการปฏิบัติงานที่มีตอความสําเร็จ  

ขององคกรของสํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Jantudom, 2014, 3) ดังนั้น การวิจัยคร้ังนี้

ตองการมุงเนนศึกษาการปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีโดยตรง ผูวิจัยจึงศึกษา

คุณภาพการบริการดานบัญชีใน 5 มิติ นอกจากนั้นแลว จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา รูปแบบ                                 

ของสํานักงานบัญชีที่แตกตางกันสงผลใหคุณภาพการบริการมีความแตกตางกัน (Pongthanee, 2009, 96) 

การวิจัยคร้ังนี้จึงกําหนดใหรูปแบบของสํานักงานบัญชีคุณภาพ (Firm Type) เปนตัวแปรควบคุม                                    

โดยกําหนดใหรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล มีคาเปน 0 และรูปแบบนิติบุคคลมีคา 1 ซึ่งนํามาสรุป

เปนกรอบแนวคิดงานวิจัยได ดังนี้



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 256244

กรอบแนวคิดในการวิจัย
                           ตัวแปรอิสระ                                          ตัวแปรตาม

 

 

(Accounting Service Quality: TAQ) 

1.   

     (Ethical and Responsibility: ER) 

2.  (Management  

    Efficiency: ME) 

3.  (Professionalism  in  

    Service: PS)  

4.  (Effective  

    Monitoring and Tracking: EM) 

5.     

    (Efficiency of Information Management: EI)     

 
(Organization Success: TOS) 

 4    

 (Financial Perspective: FP)   

 (Customer Perspective: CP)  

  

  

(Learning and Growth: LG)   

 

 (Firm Type: FT) 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการวิจัย 

 1. ประชากรทีใ่ชในการวจิยั คอื หวัหนาสาํนกังานบญัชีคณุภาพในประเทศไทย จาํนวน 151 แหง  

(Department of Business Development, 2017) ทั้งนี้ จากการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม 

กลับคืนมา จํานวน  140 แหง  คิดเปนรอยละ 92.71 ของประชากรท้ังหมด

 2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

              2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแก คณุภาพการบรกิารดานบญัช ี(Accounting Service Quality: TAQ) 

ประกอบดวย ตวัแปรยอย ดงันี ้2.1.1) การมุงเนนจรรยาบรรณและความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน (Ethical 

and Responsibility: ER) 2.1.2) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Management Efficiency: ME)                           

2.1.3) ความเปนมืออาชีพในการใหบริการ (Professionalism in Service: PS) 2.1.4) การตรวจสอบ                                  

และติดตามที่มีประสิทธิภาพ (Effective Monitoring and Tracking: EM) และ 2.1.5) ประสิทธิภาพของ                  

การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (Efficiency of Information Management: EI) 

  2.2  ตวัแปรตาม ไดแก ความสาํเร็จของสํานกังานบัญชคีณุภาพในประเทศไทย (Organization 

Success: TOS) พิจารณาความสําเร็จใน 4 มุมมอง ดังนี้ ดานการเงิน (Financial Perspective: FP)                                

ดานลูกคา (Customer Perspective: CP) ดานกระบวนการภายใน (Internal Business Process: IB) และ

ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (Learning and Growth: LG) 
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 3. สมมติฐานที่ใชในการวิจัย

  สมมติฐานการวิจัยที่ 1 – สมมติฐานการวิจัยที่ 5  มีดังนี้

  H1:  การมุงเนนจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสงผลกระทบทางบวกตอ

          ความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ  

  H2:   ประสิทธภิาพในการบริหารจดัการสงผลกระทบทางบวกตอความสําเรจ็ของสาํนกังานบญัชี 

   คุณภาพ 

  H3:   ความเปนมืออาชีพในการใหบริการสงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จของสํานักงาน

         บัญชีคุณภาพ 

  H4:  การตรวจสอบและติดตามท่ีมีประสิทธิภาพสงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จของ

         สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

  H5:   ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการขอมูลสารสนเทศสงผลกระทบทางบวกตอความสาํเร็จ

   ของสํานักงานบัญชีคุณภาพ 

 4. เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั เปนแบบสอบถาม ซึง่สรางขึน้ตามความมุงหมายและกรอบแนวคดิ

ที่กําหนดขึ้นแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 4.1) ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของหัวหนาสํานักงานบัญชีคุณภาพ                

ในประเทศไทย ซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ                 

การทํางานดานการจัดทําบัญชี ตําแหนงปจจุบัน 4.2) ตอนที่ 2 เปนขอมูลทั่วไปของสํานักงานบัญชีคุณภาพ

ในประเทศไทย ประกอบดวย รูปแบบของสํานักงานบัญชีคุณภาพ เงินลงทุนประกอบกิจการ ระยะเวลา                          

ในการดําเนนิกจิการ จาํนวนผูชวยผูทาํบัญช ีจาํนวนพนักงานท้ังหมด จาํนวนลูกคาทีร่บัทาํบญัชใีห รายไดตอป

กอนหักคาใชจาย 4.3) ตอนท่ี 3 คุณภาพการบริการดานบัญชี เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ                                 

โดยใหหวัหนาสํานกังานบัญชีคณุภาพ ใหขอมลูวาไดมกีารปฏิบตังิานตามเกณฑขอกาํหนดการรับรองคุณภาพ

สาํนักงานบัญชีในระดับใด ตัง้แตระดับขัน้ต่ําท่ีสดุถงึระดับมากท่ีสดุ เพือ่วดัระดับคณุภาพการบริการดานบัญชี 

5 ดาน ไดแก ดานการมุงเนนจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดานประสิทธิภาพ                               

ในการบรหิารจดัการ ดานความเปนมอือาชพีในการใหบริการ ดานการตรวจสอบและตดิตามทีม่ปีระสทิธภิาพ 

และดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 4.4) ตอนที่ 4 ความสําเร็จของสํานักงานบัญชี

คุณภาพในประเทศไทย เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยใหหัวหนาสํานักงานบัญชีคุณภาพ                 

ใหขอมูลวาเมื่อไดเขารวมโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีแลว ผลการประกอบกิจการมีความสําเร็จ

ในระดับใด ตั้งแตระดับขั้นตํ่าสุดถึงระดับมากที่สุด  ทั้งนี้พิจารณาใน 4 มุมมอง ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา 

ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต 

  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผูวจิยันาํแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเชีย่วชาญ

เพื่อตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาการวิจัย หาคาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)                     

วธิวีดัดชันคีวามสอดคลองของขอคําถามกบัวตัถปุระสงค (Index of Item Objective Congruence) มคีาระหวาง 

0.67-1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.5 ขึ้นไปแสดงวาแบบสอบถามมีความตรงเชิงเน้ือหา จากนั้นนําไปทดลองใช 
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(Try-out) กับหัวหนาสํานักงานบัญชีที่ยังไมไดรับรองเปนสํานักงานบัญชีคุณภาพจํานวน 30 ชุด ซึ่งเปน                      

กลุมที่มีความใกลเคียงกับประชากร เพื่อใหไดเครื่องมือที่มีคุณภาพนาเชื่อถือ คาความตรงเชิงโครงสราง 

(Construct Validity) โดยใชเทคนิค Item-Total Correlation ซึ่งคุณภาพการบริการดานบัญชีไดคาอํานาจ

จาํแนกระหวาง 0.686-0.926 และความสาํเรจ็ของสาํนกังานบญัชคีณุภาพในประเทศไทย ไดคาอาํนาจจําแนก

ระหวาง 0.549-0.873 ซึ่งคาอํานาจจําแนกรายขอมีคาตั้งแต 0.4 ถือวายอมรับได  และหาคาความเช่ือมั่น                            

ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค โดยคุณภาพ                                                          

การบริการดานบัญชีมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา อยูระหวาง 0.936-0.970 และความสําเร็จของสํานักงานบัญชี

คุณภาพ มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาอยูระหวาง 0.851-0.908 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟามากกวา 0.7                         

เปนคาที่ยอมรับได

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้                   

5.1) จัดทําแบบสอบถามตามจํานวนประชากรท่ีใช ในการวิจัย  5.2) ขอหนังสือราชการจาก                                                                  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง เพือ่แนบไปพรอมกับแบบสอบถาม แลวสงไปยังประชากร 

5.3) ดําเนินการสงแบบสอบถามทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) และเมื่อพนเวลาที่กําหนดแลว                             

จึงสงแบบสอบถามทางไปรษณียใหกับประชากรท่ีเหลือ ตามช่ือ ที่อยู ของสํานักงานบัญชีคุณภาพ                                    

ในประเทศไทย

 6. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังน้ี 6.1) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของหัวหนาสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย                     

ซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก และขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย โดยการหาคาความถี่ 

และรอยละ 6.2)  วิเคราะหขอมูลระดับคุณภาพการบริการดานบัญชี และระดับความสําเร็จของ                                    

สํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ระดับการปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ/ระดับความสําเร็จของสํานักงานบัญชี ดังนี้  5 คะแนน 

หมายถึงระดับมากที่สุด 4 คะแนน หมายถึงระดับมาก  3 คะแนน หมายถึงระดับปานกลาง  2 คะแนน                            

หมายถึงระดับสูงกวาข้ันตํ่า และ 1 คะแนน หมายถึงระดับข้ันตํ่าสุด  นําขอมูลที่ไดวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.3) การวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของคุณภาพการบริการดานบัญชี                  

และความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย โดยใชขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 และ 4 

นํามาทดสอบ โดยการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห

การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชวิธี Enter ใชสถิติ t-test ในการทดสอบวา

ตวัแปรอิสระใดบางทีส่ามารถใชพยากรณตวัแปรตามความสาํเรจ็ของสํานกังานบญัชคีณุภาพในประเทศไทย 

เปนการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย โดยมีสมมติฐานการทดสอบ เชน H
0
 : ความเปนมืออาชีพ                              

ในการใหบริการไมมีผลตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ และ H
1
 : ความเปนมืออาชีพในการ                     

ใหบรกิารมผีลตอความสาํเร็จของสาํนกังานบัญชคีณุภาพ โดยจะทาํการเปรยีบเทยีบคา Sig ในผลการวเิคราะห

กับคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (กําหนดที่ระดับ 0.05) ถาผลการวิเคราะหพบวาคา Sig มีคานอยกวาคา
จะปฏิเสธสมมติฐาน H

0
 และยอมรับสมมติฐาน H

1
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ผลการวิจัย
 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับคุณภาพการบริการดานบัญชี  

              สํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย มีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑขอกําหนด     

การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี โดยมีระดับคุณภาพการบริการดานบัญชีโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด                           

คาเฉลี่ย = 4.57 (S.D. = 0.68) และรายดานทุกดานอยูในระดับมากที่สุด ดังนี้  1) ดานความเปนมืออาชีพ                 

ในการใหบริการ คาเฉล่ีย = 4.63 (S.D. = 0.71) เชน มีการทําสัญญารับงานที่ชัดเจนและลูกคายอมรับ                       

การมีหลักเกณฑคิดคาธรรมเนียมที่เหมาะสมยุติธรรม มีการออกหลักฐานการรับเงินใหลูกคาทุกครั้ง                                   

มีการจัดทําหลักฐานการสงมอบและรับมอบบัญชีรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคาอยางเปนระบบ                 

2) ดานประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการขอมูลสารสนเทศ คาเฉลีย่ = 4.62 (S.D. = 0.71) เชน มกีารปองกัน

ความเสียหาย สูญหายหรือเสื่อมสภาพของขอมูลโดยกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ                      

ขอมลูทีจ่ดัเกบ็ในรปูแบบสือ่อเิลก็ทรอนกิสมกีารกําหนดระยะเวลาสํารองขอมลู และเกบ็ไวในสถานทีท่ีเ่หมาะสม 

มีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีอยางสมํ่าเสมอ 3) ดานการมุงเนนจรรยาบรรณ

และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย = 4.54 (S.D. = 0.69) เชน ไดกําหนดนโยบายคุณภาพ                        

เปนลายลักษณอักษร มีการจัดทําแผนธุรกิจและแผนการเงินประจําป มีการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ                  

ตอการปฏบิตังิาน มกีารกาํหนดหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบแกบคุลากร มกีารตรวจสอบความเปนอสิระระหวาง

สํานักงานบัญชีกับลูกคากอนรับงาน มีการวางแผนและควบคุมงานเพ่ือใหมั่นใจวาการจัดทําบัญชีถูกตอง                

4) ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คาเฉลี่ย = 4.53 (S.D. = 0.67) เชน มีการจัดหาเครื่องมือ                               

และอุปกรณใหเพียงพอและมีการบํารุงรักษาใหมีสภาพพรอมใชงาน บุคลากรมีความรู ความสามารถ                        

ตามตําแหนงหนาที่งาน มีการกํากับดูแลและใหคําแนะนําแกไขปญหาในการทํางาน มีคูมือการปฏิบัติงาน

และปฏิบัติตามคูมือนั้น การแตงต้ังผู ตรวจทานงานกอนสงมอบ ทําใหงานมีขอผิดพลาดลดลง และ                                   

5) ดานการตรวจสอบและติดตามท่ีมปีระสทิธภิาพ คาเฉลีย่ = 4.52 (S.D. = 0.78) เชน มกีระบวนการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตามชวงเวลาที่เหมาะสม หากพบปญหาจากการติดตามตรวจสอบตองมีการวิเคราะห                 

หาสาเหตุและกําหนดแนวทางแกไขเพ่ือใหมัน่ใจวาปญหาจะไมเกดิซ้ํา มกีระบวนการรับเร่ืองรองเรียนจากลูกคา

 2. ผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย  

       สาํนักงานบัญชีคณุภาพในประเทศไทย มรีะดับความสําเร็จขององคกรโดยรวม อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย = 4.08 (S.D. = 0.75) และมีความสําเร็จขององคกรรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ดังนี้                                            

1) ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต คาเฉลี่ย = 4.34 (S.D.=0.78) เชน มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ  เขามาใช

เพื่อใหพนักงานเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการสงพนักงานเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา                      

การทาํงานใหมปีระสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ 2) ดานกระบวนการภายใน คาเฉลีย่ = 4.26 (S.D. = 0.80) เชน  มกีารจดัระบบ

การทาํงานเปนทมีเพือ่ใหการปฏิบตังิานมปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน มกีารสอบทานกระบวนการทาํงานภายในอยูเสมอ                        

เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดหรือสามารถแกปญหาไดทัน 3) ดานลูกคา คาเฉลี่ย = 3.97 (S.D. = 0.93) เชน                                    

ลูกคามีความพึงพอใจตอการใชบริการเพ่ิมขึ้นหลังจากท่ีไดรับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี รวมถึง                      
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ขอรองเรียนมีจํานวนลดลง และ 4) ดานการเงิน คาเฉล่ีย = 3.77 (S.D. = 0.81) เชน มีรายไดเพิ่มข้ึน                                

จากการใหบริการลูกคารายใหม มีการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการใหบริการใหม เชน รายไดจากการรับรอง

ลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนนิติบุคคล 

 3.  การวเิคราะหความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระคณุภาพการบรกิารดานบญัชกีบัตัวแปร

ตามความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

ตารางท่ี 1  

การวเิคราะหความสมัพันธระหวางตวัแปรอสิระคณุภาพการบรกิารดานบญัชกีบัตวัแปรตามความสาํเรจ็ของ

สํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยรวม
 

 ER 
(

 
)

ME 
(

) 

PS 
(  

 
) 

EM 
(

) 

EI 
(  

)

TOS  
(

) 

0.74* 0.80* 0.72* 0.76* 0.67*

ER  
(  

) 

 0.94* 0.90* 0.91* 0.86*

ME  
( ) 

 0.91* 0.94* 0.87*

PS 
( )

 0.89* 0.88*

EM 
(  

) 

  0.84*

EI 
(

) 

  - 

*  0.05 

 จากตารางท่ี 1 เม่ือวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) พบวา                             

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคุณภาพการบริการดานบัญชีแตละดาน มีความสัมพันธ                      

กับตัวแปรตามความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยรวม (TOS) อยางมีนัยสําคัญ                     

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.67-0.80 แสดงวาคุณภาพการบริการ                         

ดานบัญชีมีความสัมพันธกับความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในระดับปานกลางถึงระดับสูง เชน                    
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เมื่อสํานักงานบัญชีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ME) จะมีความสัมพันธตอความสําเร็จ                   

ของสํานักงานบัญชีคุณภาพโดยรวม (TOS) ในระดับสูง เปนตน

 4. การวิเคราะหผลกระทบของคุณภาพการบริการดานบัญชีที่มีตอความสําเร็จของ

สํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

ตารางท่ี 2 

การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณผลกระทบคุณภาพการบริการดานบัญชี                              

ที่มีตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
 

  
 (TOS) 

  TOS TOS TOS TOS TOS 

 

ER (

) 

 0.81* 

(0.06) 

    

ME ( )  ß 0.89* 

(0.06) 

   

PS ( )   ß 0.78* 

(0.06) 

  

EM (

) 

   ß 0.75* 

(0.05) 

 

EI (

) 

    ß 0.72* 

(0.07) 

 FT ( ) -0.20* 

(0.09) 

-0.19* 

(0.08) 

-0.28* 

(0.09) 

-0.32* 

(0.09) 

-0.27* 

(0.10) 

 Adjusted R2 0.56 0.64 0.55 0.61 0.47 
*  0.05 

 จากตารางท่ี 2 เมือ่วิเคราะหการถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression Analysis) พบวา คณุภาพ

การบริการดานบัญชีทุกดาน ไดแก ดานการมุงเนนจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน                        

(ER) ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ME) ดานความเปนมืออาชีพในการใหบริการ (PS)                                      

ดานการตรวจสอบและติดตามที่มีประสิทธิภาพ (EM) และดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศ (EI) ลวนสงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย (TOS) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกตัวอยางเชน เมื่อนําตัวแปรอิสระการมุงเนนจรรยาบรรณและ                 
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ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (ER) ทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณกับตัวแปรตามความสําเร็จ

ของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยรวม (TOS) โดยใหรูปแบบสํานักงานบัญชีคุณภาพ (FT)                        

เปนตัวแปรควบคุม พบวา สงผลกระทบทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา ß=0.81)                           

แสดงวาเม่ือตวัแปรอสิระการมุงเนนจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในการปฏบิตังิาน (ER) เพ่ิมขึน้ 1 หนวย

จะสงผลใหตัวแปรตามความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพโดยรวม (TOS) เพิ่มข้ึน 0.81 หนวย เปนตน 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยทั้ง 5 ขอ และสามารถสรางสมการพยากรณความสําเร็จของ                              

สํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย (TOS) ตามที่ตั้งสมมติฐานการวิจัย ไดดังนี้

 H1:  การมุงเนนจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสงผลกระทบทางบวกตอ

ความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ  

TOS = ß01 + ß1ER + ß2FT + 1 

           TOS = 0.97+0.81ER-0.20FT 

H2:    

TOS = ß02 + ß3ME + ß4FT + 2 

TOS = 0.59+0.89ME-0.19FT 

H3:    

TOS = ß03 + ß5PS + ß6FT + 3 

     TOS = 1.28+0.78PS-0.28FT 

H4: 

 

TOS = ß04 + ß7EM + ß8FT + 4 

           TOS = 1.61+0.75EM-0.32FT 

H5:  

  

TOS = ß05 + ß9EI + ß10FT + 5 

TOS = 1.52+0.72EI-0.27FT 
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อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณผลกระทบคุณภาพการบริการ                         

ดานบัญชีที่มีตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย พบวา

 การมุงเนนจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในการปฏบิตังิาน สงผลกระทบทางบวกตอความสาํเรจ็

ของสาํนกังานบญัชคีณุภาพในประเทศไทย (ß=0.81) เนือ่งจากผูบริหารสาํนกังานบัญชคีณุภาพมีความมุงม่ัน

และต้ังใจนําระบบคุณภาพสํานักงานบัญชีไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงระบบคุณภาพ                      

อยางตอเนื่อง กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดทําแผนปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร อุปกรณ                         

เครื่องใชสํานักงานท่ีสะดวกแกการปฏิบัติงาน การกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่แกบุคลากร                  

โดยปฏบิตังิานใหมปีระสทิธภิาพสงูสดุและอยูภายใตกรอบจรรยาบรรณวชิาชีพบญัช ีปฏบิตังิานทางการบญัชี

ดวยความเท่ียงธรรม ซื่อสัตยสุจริต บุคลากรเปนผูมีความรู ความสามารถและความชํานาญ สงผลใหเกิด     

ความสาํเรจ็ในการปฏิบตังิาน ขอมูลรายงานทางการเงนิทีจ่ดัทาํข้ึนจงึมคีวามถกูตองเช่ือถือไดและมีประโยชน

ตอการตัดสินใจอยางแทจริง ลูกคามีความเชื่อถือไววางใจยอมรับในผลงาน ทําใหเกิดความสําเร็จ                                  

ของสาํนกังานบญัชคีณุภาพ สอดคลองกับผลการศกึษาของ Chaiyaphong (2016, 100) พบวา ความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานความต้ังใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก                   

ตอผลการปฏิบัติงาน บุคคลปฏิบัติงานดวยความต้ังใจ ทุมเท เพียรพยายาม ผลการปฏิบัติงานที่ออกมาก็จะ

มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Bunluhan (2013, 83) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ดานการสรางผลงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จ

ในการทํางานโดยรวม ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ และการจัดหาและใชปจจัยทรัพยากร                                 

ดานกระบวนการปฏิบตังิานและดานความพอใจของทุกฝายโดยรวม เนือ่งจากการสรางผลงานท่ีมปีระสทิธผิล

และประสิทธิภาพสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานไดตามเปาหมายท่ีวางไว มีการปฏิบัติตาม

กระบวนการและมาตรฐานที่ตองถือปฏิบัติอยางถูกตอง ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1

 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชี                    

คุณภาพในประเทศไทย (ß=0.89) เนื่องจากผูบริหารสํานักงานบัญชีคุณภาพใหความสําคัญแกการบริหาร

จัดการทรัพยากรทั้งดานวัสดุอุปกรณและบุคลากร โดยจัดหาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ ตลอดจน                                 

การดูแลบํารุงรักษาใหมีสภาพพรอมใชงาน การมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งแตการสรรหาและ                      

การพฒันาบคุลากร การมอบหมายงาน การกาํกบัดแูลและใหคาํแนะนาํแกไขปญหา การจดัทาํคูมอืการปฏบิตังิาน

และปฏิบัติตามคูมือทําใหบุคลากรมีความชํานาญและสามารถเรียนรูงานดานอื่นและสามารถปฏิบัติ                       

หนาที่ทดแทนกันได รวมท้ังการมีผู ตรวจทานงานกอนสงมอบใหลูกคาเปนการชวยลดขอผิดพลาด                              

ทาํใหผลงานมคีณุภาพสงู ประหยดัเวลาแกไขขอบกพรอง ซึง่ทีก่ลาวมานีเ้ปนการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และสงผลตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ Chulilang (2007, 104-105) ที่พบวาภาวะผูนํา การวางแผนเชิงกลยุทธ                     

การจัดระบบสารสนเทศ กระบวนการบริหารจัดการ รวมท้ังบรรยากาศขององคกรเปนปจจัยที่สงผลตอ                 

ความสําเร็จขององคกร ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
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 ความเปนมอือาชีพในการใหบรกิาร สงผลกระทบทางบวกตอความสาํเรจ็ของสาํนกังานบญัชีคณุภาพ

ในประเทศไทย (ß=0.78) เนื่องจากการใหบริการลูกคาดวยทักษะและความเช่ียวชาญ ตั้งแตการทําสัญญา

รับงานท่ีชัดเจนและลูกคายอมรับ การมีหลักเกณฑคิดคาธรรมเนียมที่เหมาะสมยุติธรรม และออกหลักฐาน

การรับเงินสงใหลูกคา รวมถึงการดูแลทรัพยสินใหลูกคาอยางเปนระบบ จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ    

ในบริการ และเกิดความจงรักภกัด ีอกีทัง้อาจชวยแนะนําบอกตอบรกิารท่ีประทับใจน้ันแกลกูคารายใหมดวย 

และสงผลใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับ                    

ผลการศกึษาของ Saisut  (2011, 165)  ทีพ่บวา ความเปนมอือาชีพดานเทคนิควธิกีารทีย่อดเย่ียม ดานผูบริหาร

ที่ชาญฉลาด ดานการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและดานการบริการท่ีเปนเลิศมีความสัมพันธและ                         

ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จขององคกรโดยรวม ผูบริหารยอมมีเทคนิควิธีในการพัฒนาการดําเนินงาน

ใหมีประสิทธิภาพ การใหบริการลูกคาอยางมืออาชีพ เพ่ือใหสํานักงานบัญชีมีความมั่นคง และสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ Jantudom (2014, 88) ทีพ่บวาคณุภาพการปฏิบตังิานดานกระบวนการท่ีเกีย่วของกับลกูคา                          

มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จขององคกร ดานการเพิ่มขึ้นของลูกคา กิจการมีลูกคา

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องดวยคุณภาพการใหบริการและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ กิจการมีมาตรฐาน                     

การทาํงานอยางเปนระบบเปนทีย่อมรบัของลกูคา และมลีกูคารายใหมเพ่ิมขึน้อยางตอเน่ืองจากการบอกเลา

ปากตอปากในคุณภาพการบริการและการมีภาพลักษณขององคกรที่ดี ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3

 การตรวจสอบและตดิตามทีม่ปีระสทิธภิาพ สงผลกระทบทางบวกตอความสาํเรจ็ของสาํนกังานบญัชี

คณุภาพในประเทศไทย (ß=0.75) เนือ่งจากสํานกังานบญัชคีณุภาพมีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบตังิาน

อยางสมํ่าเสมอจะทําใหทราบวาการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดหรือไม หากพบปญหาและ                    

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทางแกไขไดอยางทันเวลา มีการจัด

ระบบปองกันไมไหเกดิปญหาซ้ํา ผลงานมีความถูกตอง ขอมูลมคีวามนาเช่ือถอื สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ

ไดถกูตอง นอกจากน้ี การจัดใหมรีะบบรับเร่ืองรองเรียนและแกไขปญหาของลูกคา จะทําใหลกูคาพงึพอใจใน

การบริการ สงผลใหเกิดความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย สอดคลองกับแนวคิด                         

ของ Singthongtad (2014, 87) ที่พบวาสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น สงผลใหภาคธุรกิจเล็งเห็นถึง   

ความสาํคญัของการตดิตามการปฏบิตังิาน เพือ่เปนการตรวจสอบ การควบคมุการปฏบิตังิานและการประเมนิผล

การปฏิบัติงานซึ่งสงผลใหเกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4

 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ สงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จ                               

ของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย (ß=0.72) เนื่องจาก สํานักงานบัญชีคุณภาพมีความตระหนัก                  

ถึงความสําคัญของขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่มีความจําเปนอยางย่ิงตอการใชบริหารงานให                            

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว จึงบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของตนเองและของลูกคาใหมี

ประสิทธภิาพ มกีารหาทางปองกันความเสียหายหรือสญูหายหรือเส่ือมสภาพของขอมูลโดยกําหนดระยะเวลา

จดัเกบ็ตามกฎหมายทีเ่กีย่วของ ขอมลูทีจ่ดัเกบ็ในรปูแบบสือ่อเิลก็ทรอนกิสมกีารกาํหนดระยะเวลาการสาํรอง

ขอมูลตามที่กําหนดและเก็บไวในสถานที่ที่เหมาะสม รวมถึงการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี
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อยางสมํ่าเสมอ เปนสวนสนับสนุนใหขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง เชื่อถือได มีความทันสมัยและ                             

มีประโยชนในการวางแผนและตัดสินใจอยางแทจริง ดังนั้น การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ                                          

ที่มีประสิทธิภาพจึงสงผลใหเกิดความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ Mee-Ampol (2009, 1-2) ที่พบวาการนําขอมูลหรือสารสนเทศทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก                           

มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขอมูลทางการตลาด                                 

การผลติ การจดัการการเงนิ รวมถงึขอมลูทางการบญัชทีีส่าํคญัตอการตดัสนิใจในการบรหิารงานของผูบรหิาร 

ซึ่งจะตองมีความถูกตอง เชื่อถือไดและมีประโยชนอยางแทจริง ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5

สรุป
 คุณภาพการบริการดานบัญชีโดยรวม และรายดานทุกดาน ไดแก ดานการมุงเนนจรรยาบรรณ                     

และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดานความเปนมืออาชีพ                          

ในการใหบรกิาร ดานการตรวจสอบและติดตามท่ีมปีระสิทธภิาพ และดานประสิทธภิาพของการบริหารจัดการ

ขอมูลสารสนเทศ ลวนสงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย                      

ซึ่งยอมรับทุกสมมติฐานของการวิจัย โดยเฉพาะดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ME) ที่สงผลกระทบ

ตอความสําเรจ็สงูทีส่ดุ ดงันัน้ สาํนกังานบัญชทีกุแหง ควรตระหนักถงึความสําคญัในการปฏิบตัติามขอกาํหนด   

การรับรองคุณภาพสํานกังานบัญช ีของกรมพัฒนาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย ซึง่จะสงผลตอความสําเร็จ

ขององคกรในระยะยาว

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใชประโยชน สาํนักงานบัญชีทัว่ไปท่ีไมใชสาํนักงานบัญชีคณุภาพ

ควรนําขอสนเทศที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ใชเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ                            

เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีทุกดาน และ                                      

ในโอกาสตอไปควรขอรับการตรวจประเมินเปนสํานักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่งเปรียบเสมือนการไดรับ                       

เครื่องหมายรับประกันคุณภาพผลงานเปนที่นาเชื่อถือได

 สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเฉพาะ

สํานักงานบัญชีคุณภาพเทานั้น ซึ่งมีจํานวนคอนขางนอย ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป ควรเนนศึกษา                        

ถงึสาเหตขุองการไมเขารวมโครงการรบัรองคณุภาพสาํนกังานบญัชี อาจเกบ็ขอมูลในลักษณะการสัมภาษณ

เพือ่ใหไดขอมูลทีค่รอบคลุมมากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้แลว รปูแบบในการประกอบธรุกจิของสาํนกังานบัญชีคณุภาพ 

ไมสงผลตอระดับความสําเร็จของกิจการ งานวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาเชิงลึก เชน การสัมภาษณเชิงลึก 

หรือประชุมกลุมยอย เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและครบถวน
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