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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพใน

ประเทศไทยการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 357 ชุดการวิเคราะห

ขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําขอมูลมาทําการวิเคราะหโดยหาคารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา หัวหนาสํานักงานบัญชีในประเทศไทย สวนใหญเปน

เพศหญิง อายุ 46 - 55 ป มี ระดับการศึกษา ปริญญาโท มีประสบการณทํางาน มากกวา 25 ป และมีรายได ตํ่ากวา 

5,000,000 บาทตอป มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ไดแก ดานความรับผิดชอบของ

หัวหนาสํานักงาน ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ ดานกระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคา และดานการจัดการทรัพยากร 

อยูในระดับมากท่ีสุดผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงาน ดานขอกําหนดทางดาน

จรรยาบรรณ ดานกระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคา และดานการจัดการทรัพยากร มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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Abstract 

 The purpose of this research to study the factors that affect the success of the 

Quality Accounting Office in Thailand This research is quantitative research. Questionnaires 

were used to collect 357 sets of data. Data were analyzed from the questionnaires. The 

researcher analyzed the data by finding the percentage, average, standard deviation. And 

test the hypothesis by using multiple regression analysis The research found that Chief of 

Accounting Office in Thailand Most of them are female aged 46 - 55 years, have a master's 

degree, have more than 25 years of work experience, and have incomes below 5,000,000 

baht per year. There are opinions about factors that affect work success, including 

Responsibilities of the Office Chief in terms of ethics Process related to customers and 

resource management is at the highest level The hypothesis test found that responsibility 

factors of the head of the office in terms of ethics process related to customers and 

resource management have a positive influence on the success of the work of the Quality 

Accounting Office in Thailand with statistical significance at the level of 0.05. 
Keywords: Supervision Model, Internal Supervision Model, Professional Learning Community 
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บทนํา 

คุณภาพของสํานักงานบัญชี เกิดจากการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค และการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค  

เพ่ือกําหนดทิศทางและควบคุมองคกรในเร่ืองคุณภาพดานการจัดทําบัญชีและกิจกรรมท่ีเก่ียวของให  เปนไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานการบัญชี(กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2558) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดจัดทําขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีท่ีใชเปนหลักเกณฑ ในการกํากับ

และพัฒนาสํานักงานบัญชีใหมีการจัดทําบัญชีใหแกผูประกอบธุรกิจและของตนเองเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี 

รวมท้ังเพ่ือพัฒนาและยกระดับสํานักงานบัญชีใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป ไดแก 1. ความรับผิดชอบของ

หัวหนาของสํานักงานบัญชี ประกอบดวย 1.1 ความมุงม่ันของหัวหนา หัวหนาระดับสูงตองแสดงหลักฐานความมุงม่ัน ในการ

พัฒนาและการนําระบบคุณภาพสํานักงานบัญชีไปปฏิบัติ รวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิผลอยางตอเน่ืองโดย  1.2 การให

ความสําคัญแกลูกคา หัวหนาระดับสูงตองทําใหม่ันใจวาความตองการของลูกคาไดถูกนํามาพิจารณาและกระทําใหบรรลุผลโดย

มุงหวังใน อันท่ีจะสงเสริมความพึงพอใจของลูกคาและตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี 

มาตรฐานการ บัญชี และจรรยาบรรณ 1.3 นโยบายคุณภาพ หัวหนาระดับสูงตองทําใหม่ันใจวานโยบายคุณภาพ  1.4 การ

วางแผนธุรกิจ สํานักงานบัญชีตองกําหนดและจัดทําแผนธุรกิจ และแผนการเงินประจําปเปนลายลักษณอักษร 1.5 ความ

รับผิดชอบ อํานาจหนาท่ี และการส่ือสาร 1.6 การใหความรวมมือกับภาครัฐ  สํานักงานบัญชีตองรวมมือกับภาครัฐในดานการ

กํากับดูแลและการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนจากภาครัฐสูลูกคา 2. ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงาน

บัญชี หัวหนาสํานักงาน หรือผูเปนหุนสวน หรือกรรมการ แลวแตกรณี ตองกํากับดูแลใหบุคลากรในสํานักงานบัญชี ปฏิบัติ

ตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ซ่ึงประกอบดวย 2.1 

ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต 2.2 ความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน 2.3 การรักษาความลับ 2.4 ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ 2.5 ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคล

หรือนิติบุคคล ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาท่ีให 2.6 ความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ และจรรยาบรรณท่ัวไป 3. 

กระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี ประกอบดวย 3.1 สํานักงานบัญชีตองมีการกําหนดหลักเกณฑในการคิด

คาธรรมเนียม 3.2 สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําสัญญาท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับจากลูกคา 3.3 สํานักงานบัญชีตอง

กําหนดระยะเวลาจัดเก็บคาธรรมเนียมท่ีชัดเจน 3.4 สํานักงานบัญชีตองออกหลักฐานการรับเงินใหกับลูกคาทุกคร้ัง 3.5 ใน

กรณีท่ีลูกคามอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูกระทําการใด ๆ แทน เชน การนําสงภาษีของลูกคา การนําสง เงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม เปนตน สํานักงานบัญชีตองนําสงและดําเนินการใหครบถวนตามท่ีลูกคามอบหมาย 3.6 การดูแล

ทรัพยสินของลูกคา สํานักงานบัญชีตองมีการจัดทําหลักฐานการสงมอบและรับมอบทรัพยสิน รวมถึง การดูแลรักษา การ

จัดเก็บทรัพยสินของลูกคา ท้ังน้ี ตองไมนําทรัพยสินของลูกคามาตอรองเพ่ือผลประโยชนของสํานักงาน บัญชี เชน การยึดบัญชี

และเอกสารของลูกคาไวโดยไมสงคืน4. การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี ประกอบดวย 4.1 เครื่องมืออุปกรณ 

สํานักงานบัญชีตองจัดหา และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนในการทําบัญชีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีการจัดระเบียบในสถานท่ีทํางาน เพ่ือกอใหเกิดสภาพการทํางานท่ีดี ปลอดภัย มีระเบียบ เรียบรอย อันจะ

นําไปสูการเพ่ิมผลผลิตท่ีสูงข้ึน เชน การทํา 5 ส เปนตน  4.2 ทรัพยากรบุคคล แตปจจุบันสํานักงานบัญชีท่ีไดรับการรับรอง

เปนสํานักงานบัญชีคุณภาพ มีอยูเพียง 153 แหง จาก 3,317 แหงท่ัวประเทศ(กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2558) การปฏิบัติตาม

ขอกําหนดดังกลาว จะทําใหสํานักงานบัญชีประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานได ซ่ึงความสําเร็จ มี 4 ดาน ไดแก1. การ

บรรลุเปาหมายความสําเร็จ หมายถึง การพิจารณาผลผลิตของการทํางานวาตรงเปาหมายท่ีตองการเพียงใด2. การจัดหาและ

การใชทรัพยากร หมายถึง การพิจารณาวาจะมีผลผลิตไดตามเปาหมายความสําเร็จน้ันจะตองจัดหาทรัพยากรอยางไรเปนการ

พิจารณาประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรวามีความถูกตองเหมาะสมเพียงใดและไมเกิดการสูญเปลาในการใชทรัพยากรใน

การปฏิบัติงาน3. กระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง การพิจารณาวาจะตองปฏิบัติงานภายในองคกร ซ่ึงเก่ียวของกับการปฏิบัติ
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ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ 

1. ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ  

ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจรติ 

2. ดานความรู ความสามารถ และมาตรฐานใน 

การปฏิบัติงาน 

3. ดานความรับผิดชอบตอผูท่ีเก่ียวของ 
 

กระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคา 

1. ดานการใหบริการลูกคา 

2. ดานความรับผิดชอบตองาน 

3. ดานการดูแลทรัพยสินของลูกคา 

การจัดการทรัพยากร 

1. ดานเครื่องมืออุปกรณ 

2. ดานทรัพยากรบุคคล 
 

ความรับผิดชอบของหัวหนาสํานกังาน 

1. ดานความรับผิดชอบตอลูกคา 

2. ดานความรับผิดชอบตอสํานักงานบัญชี 

3. ดานความรับผิดชอบตอสังคม 
 

หนาท่ีตามบทบาท วิชาชีพ การมีประสิทธิภาพ ของการทํางานท่ีไดงานครบถวนใชเวลานอย มีการใชนวัตกรรมใหม ๆ ในการ

ชวยปฏิบัติงาน4. ความพอใจของทุกฝาย หมายถึง เปนการพิจารณาวา ผลงานมีความสําเร็จดานตาง  ๆในกระบวนการทํางาน

ของตนเองท่ีใชตองนํามาซ่ึงความพอใจของผูเก่ียวของตาง  ๆตามไปดวย (สมใจ ลักษณะ, 2543) 

จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึง ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ

ในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย เพ่ือเปนแนวทางและเปนประโยชนแกสํานักงานบัญชีในการ

เตรียมความพรอมท่ีจะขอรับรองคุณภาพ ซ่ึงนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพ สรางความ

นาเช่ือถือ และความเช่ือม่ันแกผูท่ีสนใจจะใชบริการตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ 

สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

1.  ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ 

2.  ดานการจัดหาและการใชปจจัยทรัพยากร 

3.  ดานกระบวนการปฏิบัติงาน 

4.  ดานความพึงพอใจของทุกฝาย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมประชากร คือ หัวหนาสํานักงานบัญชีในประเทศไทย ของหนวยงาน

ราชการ ในประเทศไทย จํานวนท้ังส้ิน 3,317 คน โดยใชสูตรยามาเน (Yamane) ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 0.95 (ธานินทร ศิลป

จาร,ุ 2555)ไดกลุมตัวอยาง 357 คน จากน้ันใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค  

 

ตารางที่ 1แสดงจํานวนกลุมตัวอยางหัวหนาสํานักงานบัญชีในประเทศไทย โดยใชแบบสอบถาม 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม มีข้ันตอนในการสรางเครื่องมือดังน้ี 

1.ศึกษาตํารา ส่ิงพิมพ บทความ เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงผลตอสํานักงานบัญชีคุณภาพใน

ประเทศไทย เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2.กําหนดโครงสรางเน้ือหาของแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิด  และวัตถุประสงคของการศึกษา 

3.นําแบบสอบถามปรึกษาหารือกับผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูและมีประสบการณ  จํานวน3 ทาน เพ่ือใหผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของแบบสอบถามตาม 

ขอสังเกตของผูเช่ียวชาญ  

4.นําแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึนนําเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาไดทําการตรวจสอบความถูกตองของ เน้ือหา 

และความเหมาะสมของแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงไดรับกลับคืนมาครบตามจํานวน 376 ชุด มาทําการวิเคราะหโดยหาคา รอย

ละ คาเฉล่ีย และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและใชวิธีการทางสถิติแบบ พรรณนา ในการ

แปลผลและนําเสนอ และการทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

 1. หัวหนาสํานักงานบัญชีในประเทศไทย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 46 - 55ป มี ระดับการศึกษา ปริญญาโท มี

ประสบการณทํางาน มากกวา 25 ปและมีรายได ตํ่ากวา 5,000,000 บาทตอป 

2. หัวหนาสํานักงานบัญชีในประเทศไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน อยูใน

ระดับมากท่ีสุด  

ภาค สํานักงานบัญชีที่ไมเขารวม

โครงการฯ 

สํานักงานบัญชีที่เขา

รวมโครงการฯ 

รวม 

1. ภาคกลาง 248 10 258 

2. ภาคเหนือ 25 2 27 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 1 22 

4. ภาคตะวันออก 20 2 22 

5. ภาคใต 26 2 28 

รวม 340 17 357 
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3.เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับ พบวา อันดับ 1 คือ ขอท่ี 3ดานกระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคาอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.70) รองลงมาคือ ขอท่ี 2ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.62)และ

อันดับสุดทายคือ ขอท่ี 1ดานความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงานอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.48) 

 

ตารางที่  2แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับขอกําหนดการรับรองคุณภาพของ 

สํานักงานบัญชี 

ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของ 

สํานักงานบัญช ี

คาเฉลี่ย 

x  

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน SD 
การแปลผล 

1. ความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงาน 

2. ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ 

3. กระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคา 

4. การจัดการทรัพยากร 

4.48 

4.62 

4.70 

4.59 

0.478 

0.411 

0.343 

0.419 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.413 มากที่สุด 

 

4. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพใน

ประเทศไทย มีดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1  ความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงานบัญชี สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 3การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ เก่ียวกับปจจัยดานความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงาน โดยใชตัวแปรตาม

เปนความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

                         Variable Standardized 

Coefficients 

Beta 

t-value Sig. 

1. ดานความรับผิดชอบตอลูกคา 

2. ดานความรับผิดชอบตอสํานักงานบัญชี 

3. ดานความรับผิดชอบตอสังคม 

0.252 

0.223 

0.516 

7.834 

5.288 

12.199 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

หมายเหตุ:n = 357, R = 0.861, Adjusted R2 = 0.740 ,  SE est  = 0.251  , F = 338.605 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลจากการทดสอบจากตาราง 3 ปรากฏวาคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2)  มีคาเทากับ  0.74  แสดงวา ปจจัย

ระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี ดานความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงาน อันไดแก ดานความรับผิดชอบตอลูกคา  ดาน

ความรับผิดชอบตอสํานักงานบัญชี และดานความรับผิดชอบตอสังคม สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงาน

บัญชีคุณภาพในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 74 สําหรับการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลได ดังน้ี 
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ปจจัยระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี อันไดแก ดานความรับผิดชอบตอลูกคา  ดานความรับผิดชอบตอ

สํานักงานบัญชี และดานความรับผิดชอบตอสังคม มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี

คุณภาพในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2  ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 4การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ เก่ียวกับปจจัยดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ โดยใชตัวแปรตามเปน

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

                         Variable Standardized 

Coefficients 

Beta 

t-value Sig. 

1. ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรม และ

ความซ่ือสัตยสุจริต 

2. ดานความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

3. ดานความรับผิดชอบตอผูท่ีเก่ียวของ 

 

0.225 

 

0.366 

0.331 

 

4.817 

 

8.476 

6.876 

 

0.000* 

 

0.000* 

0.000* 

หมายเหตุ:n = 357, R = 0.818, Adjusted R2 = 0.666 ,  SE est  = 0.284, F = 237.631 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลจากการทดสอบจากตาราง 4 ปรากฏวาคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2)  มีคาเทากับ  0.67  แสดงวา ปจจัย

ระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ อันไดแก ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความ

เท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต ดานความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และดานความรับผิดชอบตอผูท่ี

เก่ียวของ สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 67 สําหรับการ

ทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลได ดังน้ี 

ปจจัยระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ อันไดแก ดานความโปรงใส ความ

เปนอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต ดานความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และดานความ

รับผิดชอบตอผูท่ีเก่ียวของ มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3  กระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคา สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 5 การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ เก่ียวกับปจจัยดานกระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคา โดยใชตัวแปรตามเปน

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

                         Variable Standardized 

Coefficients 

Beta 

t-value Sig. 

1. ดานการใหบริการลูกคา 

2. ดานความรับผิดชอบตองาน 

3. ดานการดูแลทรัพยสินของลูกคา 

0.401 

0.268 

0.131 

7.131 

4.139 

2.000 

0.000* 

0.000* 

0.046* 

หมายเหตุ:n = 357, R = 0.734, Adjusted R2 = 0.535 ,  SE est  = 0.336, F = 137.390 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ผลจากการทดสอบจากตาราง 5 ปรากฏวาคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2)  มีคาเทากับ  0.54  แสดงวา ปจจัย

ระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี ดานกระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคา อันไดแก ดานการใหบริการลูกคา  ดานความ

รับผิดชอบตองาน และดานการดูแลทรัพยสินของลูกคา  สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพใน

ประเทศไทย คิดเปนรอยละ 54 สําหรับการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลได ดังน้ี 

ปจจัยระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี ดานกระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคา อันไดแก ดานการใหบริการลูกคา  

ดานความรับผิดชอบตองาน และดานการดูแลทรัพยสินของลูกคา มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ

สํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 4  การจัดการทรัพยากร สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 6การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ เก่ียวกับปจจัยดานการจัดการทรัพยากร โดยใชตัวแปรตามเปนความสําเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

                         Variable Standardized 

Coefficients 

Beta 

t-value Sig. 

1. ดานเครื่องมืออุปกรณ 

2. ดานทรัพยากรบุคคล 

0.304 

0.653 

9.277 

19.959 

0.000* 

0.000* 

หมายเหตุ:n = 357, R = 0.838, Adjusted R2 = 0.700 ,  SE est  = 0.270, F = 416.364 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลจากการทดสอบจากตาราง 6 ปรากฏวาคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2)  มีคาเทากับ  0.70  แสดงวา ปจจัย

ระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี การจัดการทรัพยากร อันไดแก ดานเคร่ืองมืออุปกรณ และดานทรัพยากรบุคคล สงผลตอ

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 70 สําหรับการทดสอบสมมติฐาน

สามารถสรุปผลได ดังน้ี 

ปจจัยระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี การจัดการทรัพยากร อันไดแก ดานเครื่องมืออุปกรณ และดาน

ทรัพยากรบุคคล มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

อภิปรายผล 

ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยครั้งน้ี เปนไปตามสมมติฐานและวัตถุประสงคในการวิจัย โดยผลท่ีไดจากการวิจัยมี

ประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1.ดานความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช

หนวยวิเคราะหท้ังหมดจากกลุมตัวอยาง หรือการวิเคราะหขอมูลแบบรวม พบวา ปจจัยดานความรับผิดชอบของหัวหนา

สํานักงาน อันไดแก ดานความรับผิดชอบตอลูกคา ดานความรับผิดชอบตอสํานักงานบัญชี และดานความรับผิดชอบตอสังคม 

มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อนงควรรณ อุประดิษฐ (2559) ไดศึกษาเรื่อง ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงาน

บัญชีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง พบวา ระดับความสําคัญของขอ

กําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ในดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี 

สวนระดับความสําคัญของดานประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
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ของสํานักงานบัญชีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางพบวามีคะแนนเรียงจาก

มากไปนอยไดแก กระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี 

การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี  การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี การ

ติดตาม ตรวจสอบของสํานักงานบัญชี และความรับผิดชอบของหัวหนาของสํานักงานบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดา  ศุขปรีดี (2549) ไดศึกษาเร่ืองการควบคุมงานท่ีมีประสิทธิภาพของหัวหนางาน ซ่ึง

ไดนิยามวา หัวหนางาน หมายถึง บุคคลท่ีทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายขององคกรโดยอาศัยความรวมมือจากบุคคลอ่ืน เๆปนผู

ทํางานใหเสร็จ โดยท่ีหัวหนางานจะรูวาตนจะตองรับผิดชอบงานรวมกับบุคลหรือดูแลการทํางานรวมกับผูใดและใครเปน

ผูบังคับบัญชาของตน ส่ิงท่ีหัวหนางานปฏิบัติเชน การส่ังงานหรือการมอบหมาย การแกไขปญหา เม่ือมีขอผิดพลาด หรือการ

จัดการกับขอขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังการกําหนดเปาหมายและการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจแตกตางกันในแตละ

หนวยงาน งานเหลาน้ีเปนหนาท่ีของหัวหนางานในการปฏิบัติท่ีจะตองเขาใจใหถูกตองประสานกับผูอ่ืนท่ีจะชวยใหไดผลงานท่ีดี

ท่ีสุด บทบาทของหัวหนางานในฐานะท่ีเปนผูจัดการทรัพยากรตางๆในการบริหาร จึงอยูกับความสามารรถในการประสานใช

ทรัพยากรตาง  ๆโดยเฉพาะการประสานบุคลากรซ่ึงถือเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามากท่ีสุด ในขณะเดียวกันตองมีทักษะตางๆ ท่ี

จําเปนในการหาวิธีการใหคนในความรับผิดชอบของตนและบุคคลท่ีเก่ียวของทํางานใหบรรลุผลสําเร็จดวย และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Cacioppe Ron, Forster Nick, Fox Michael (2008) ไดศึกษาเรื่อง การสํารวจการรับรูของผูจัดการเก่ียวกับ

จริยธรรมขององคกรและความรับผิดชอบตอสังคมและการกระทําท่ีอาจสงผลตอความสําเร็จของบริษัท เปนการศึกษาเชิง

สํารวจโดยการสํารวจวาผูจัดการและมืออาชีพพิจารณาถึงช่ือเสียงดานจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท 

พบวาผูจัดการและผูเช่ียวชาญหลายคนมีมุมมองท่ีชัดเจนเก่ียวกับช่ือเสียงดานจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมของ

บริษัท ซ่ึงส่ิงน้ีมีผลตอทัศนคติของพวกเขาท่ีมีตอองคกรเหลาน้ีซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมท่ีพวกเขาต้ังใจไว การคนพบเหลาน้ี

สนับสนุนมุมมองในการศึกษาการวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีผูจัดการและผูเช่ียวชาญท่ีมีการศึกษาท่ีดีมีความคํานึงถึงช่ือเสียงทางจริยธรรม

และความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท เม่ือตัดสินใจวาจะทํางานใหพวกเขาใชบริการหรือซ้ือหุนในบริษัทของพวกเขา  และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ GLAUB  MATTHIAS E, FRESE  MICHAEL, FISCHER  SEBASTIAN &HOPPE  MARIA (2014)  

ไดศึกษาการเพ่ิมความคิดริเริ่มสวนบุคคลในผูจัดการหรือเจาของธุรกิจขนาดเล็กนําไปสูความสําเร็จของผูประกอบการ: การ

แทรกแซงภาคสนามแบบอิงทฤษฎีท่ีควบคุมไดสําหรับการจัดการตามหลักฐาน พบวา เราพยายามท่ีจะมีสวนรวมในการสอน

บนพ้ืนฐานของหลักฐานเพ่ือการจัดการโดยการยกตัวอยางของการแปลทฤษฎีเปนการแทรกแซงตามหลักฐานโดยการพัฒนา 

ย่ิงไปกวาน้ันงานของเราท่ีน่ีแสดงใหเห็นวา   การแทรกแซงหลักการปฏิบัติงานของผูบริหารสงผลตอความสําเร็จของบริษัท 

โดยการเปล่ียนพฤติกรรมของผูจัดการ แนวคิดของหลักการกระทําเปนหัวใจสําคัญของการแทรกแซงน้ีและเราอธิบายแนวคิดน้ี

ดวยความชวยเหลือของทฤษฎีการควบคุมการกระทํา เราดําเนินการแทรกแซงภาคสนามแบบควบคุมดวยโปรแกรม 3 วันตาม

ทฤษฎีเพ่ือเพ่ิมความคิดริเริ่มสวนบุคคล (โดยใชแบบทดสอบกอนเรียนและกลุมควบคุมแบบสุมท่ีรอคอย) กลุมตัวอยาง

ประกอบดวยเจาของธุรกิจขนาดเล็ก 100 คนในแอฟริกา (กัมปาลายูกันดา) การแทรกแซงเพ่ิมพฤติกรรมริเริ่มสวนบุคคลและ

ความสําเร็จของผูประกอบการในชวง 12 เดือนหลังจากการแทรกแซง พฤติกรรมการริเร่ิมสวนบุคคลท่ีเพ่ิมข้ึนมีสวนรับผิดชอบ

ตอการเพ่ิมความสําเร็จของผูประกอบการ  

 2. ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช

หนวยวิเคราะหท้ังหมดจากกลุมตัวอยาง หรือ การวิเคราะหขอมูลแบบรวม พบวา ปจจัยดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ 

อันไดแก ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต ดานความรู ความสามารถ และ

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และดานความรับผิดชอบตอผูท่ีเก่ียวของ มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ

สํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนีกร จันทิมี  
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และฐิติรัตน มีมาก (2559) ไดศึกษาเรื่อง จรรยาบรรณของนักบัญชีท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีท่ี

ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา จรรยาบรรณของนักบัญชีในดาน

ความรูความสามารถ ดานการรักษาความลับ และดานความซ่ือสัตยสุจริต สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีท่ี

ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญ และสอดคลองกับงานวิจัยของ อนงค

วรรณ อุประดิษฐ (2559) ไดศึกษาเร่ือง ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการรับรอง

คุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปาง พบวา ระดับความสําคัญของขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ในดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี สวนระดับความสําคัญของดานประสิทธิภาพในการ

รับรองคุณภาพ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการ

รับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัดลําปางพบวามีคะแนนเรียงจากมากไปนอยไดแก กระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคา

ของสํานักงานบัญชี ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี  การ

ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี การติดตาม ตรวจสอบของสํานักงานบัญชี และ ความ

รับผิดชอบของหัวหนาของสํานักงานบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคา 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช

หนวยวิเคราะหท้ังหมดจากกลุมตัวอยาง หรือ การวิเคราะหขอมูลแบบรวม พบวา ปจจัย ดานกระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคา 

อันไดแก ดานการใหบริการลูกคา  ดานความรับผิดชอบตองาน และดานการดูแลทรัพยสินของลูกคา มีอิทธิพลเชิงบวกตอ

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ  สุวิทย  อินเขียน (2559) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธท่ีมีความสัมพันธกับความสําเร็จของผูประกอบธุรกิจผลิต

ช้ินสวนเคร่ืองจักรในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา กลยุทธทุกกลยุทธ ไดแก กลยุทธโดยภาพรวม กลยุทธสราง

ความแตกตาง กลยุทธปรับปรุงสินคาและบริการ กลยุทธตนทุนตํ่า กลยุทธสรางความสัมพันธกับลูกคา และกลยุทธนวัตกรรม 

มีความสัมพันธกับความสําเร็จของผูประกอบธุรกิจผลิตดานกระบวนการภายในไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญธิดา พงษธานี (2552) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงาน

บัญชีในประเทศไทย ผลการวิจัย พบวา 1) นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีในดานความรับผิดชอบของผู บริหาร

ตอนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอ กําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี 

ความสามารถดานกระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี ความสามารถดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี 

และความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 

2) คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในดานความรูในวิชาชีพ และดานคานิยม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีผลกระทบเชิง

บวกตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 3) รูปแบบสํานักงานบัญชีตางกัน คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี

ตางกัน และ 4) รูปแบบสํานักงานบัญชีตางกัน นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีตางกัน นอกจากน้ีประโยชนของ

การวิจัยและขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคตไดนําเสนอในบทความวิจัยน้ีดวยและสอดคลองกับงานวิจัยของ Barbara 

&Roger (2007) ไดศึกษา ผลกระทบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอความไดเปรียบในการแขงขัน พบวา การ

จัดการคุณภาพการปฏิบัติงาน ดานความเช่ือมโยงในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับคุณภาพในตลาด ดานการจัดการ

เก่ียวกับวัสดุ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธผลกระทบเชิงบวกกับความไดเปรียบในการแขงขัน ในการปรับปรุง

ข้ันตอนในการปฏิบัติงานตองมีผูเก่ียวของอยางมากในการประมวลผลและจัดการการไหลและการความคุมซ่ึงกลาวไดวาผลก

การดําเนินงานท่ีมีคุณภาพมีความเก่ียวของกับความไดเปรียบในการแขงขันการควบคุมคุณภาพกิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติ

เพ่ือสนองความตองการดานคุณภาพภายในธุรกิจโดยการตรวจสอบ การวัด และการทดสอบท่ีมุงจะควบคุมวัตถุดิบ 

กระบวนการ และการกําจัดสาเหตุของขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการท้ังหมด การควบคุมคุณภาพเนนการตรวจสอบ
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และแยกแยะของดีและของเสียออกจากกัน โดยระบุเปนรอยละของของเสียท่ีพบจากล็อตการผลิตเพ่ือควบคุมมิใหของเสียมี

มากเกินกวาท่ีกําหนดและในปจจุบันการควบคุมคุณภาพมุงเนนท่ีของเสียการจัดการระบบคุณภาพโดยทุกคนท่ีเก่ียวของท้ัง

ภายในและภายนอกองคการรับผิดชอบตองานท่ีตนเองกระทําอยางเต็มท่ีเพ่ือใหสินคาและบริการเปนไปตามตองการของลูกคา 

 4. ดานการจัดการทรัพยากร 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)  โดยใช

หนวยวิเคราะหท้ังหมดจากกลุมตัวอยาง หรือ การวิเคราะหขอมูลแบบรวม พบวา ปจจัยดานการจัดการทรัพยากร อันไดแก 

ดานเครื่องมืออุปกรณ และดานทรัพยากรบุคคล มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพ

ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อนงควรรณ อุประดิษฐ (2559) ไดศึกษา

เรื่อง ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีใน

จังหวัดลําปาง พบวา ระดับความสําคัญของขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชี โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ใน

ดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี สวนระดับความสําคัญของดานประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพ โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ขอกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงาน

บัญชีในจังหวัดลําปางพบวามีคะแนนเรียงจากมากไปนอยไดแก กระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี 

ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี  การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี 

การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี การติดตาม ตรวจสอบของสํานักงานบัญชี และ ความรับผิดชอบของหัวหนาของ

สํานักงานบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักด์ิ สวัสดี และบรรพต วิรุณราช

(2557) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอประสิทธิผลขององคการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ดานผลผลิตของภาคตะวันออก พบวา รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการดานผลผลิตสูงสุด  

ไดแก 1) ผูออกแบบและวิเคราะหงานตองเปนหัวหนา  พนักงานในองคการ  2) การวางแผนลดกําลังคนโดยการจํากัดการจาง

งาน  3) การสรรหาโดยการโยกยายและการเปดสอบแขงขันภายใน  4) การคัดเลือกดวยการตรวจรางกาย  5) การฝกอบรม

จากบุคคลภายในอยางเปนทางการ  6) การพัฒนาโดยการใหทุนการศึกษากับกับสถาบันภายนอกและการดูงานนอกสถานท่ี  

7) การบริหารคาตอบแทนดวยสิทธิประโยชนท่ีไมใชตัวเงินโดยการยกยองชมเชยพนักงาน 8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดวยการจัดลําดับเปรียบเทียบ  9) การธํารงรักษาดวยการเสริมสรางแรงจูงใจโดยการยกยองชมเชย  10) สงเสริมสมรรถนะ

พ้ืนฐานดวยการหาความรูจากเพ่ือนรวมงาน 11) ดูแลคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสังคมดวยการทํากิจกรรมสรางสัมพันธกับ

เพ่ือนรวมงาน  12) ระบบคุณธรรมสรางความเปนกลางทางการเมืองโดยการดูแลความเปนอยูอยางเทาเทียมและสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พิชิต เทพวรรณณ (2554) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธเพ่ือนวัตกรรมองคการและ

ความสามารถในการจัดการความรู พบวา การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ เปนสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดนวัตกรรม

องคการและความสามารถในการจัดการความรู หากองคการขาดการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธแลวนวัตกรรม

องคการและความสามารถในการจัดการความรูยอมไมอาจเกิดข้ึน ดังน้ันการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธจึงเปนส่ิงท่ี

มีความสําคัญย่ิง ซ่ึงแสดงใหเห็นวานวัตกรรมองคการและความสามารถในการจัดการความรูเปนสวนสําคัญท่ีสงผลตอผลการ

ปฏิบัติงานขององคการและสอดคลองกับงานวิจัยของ Metz Daniel, IliesLiviu&Hörmann Bernd Otto (2018) ไดศึกษา

เร่ือง ผลกระทบของประสิทธิภาพของระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงใหเห็น

ถึงผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษยคือประสิทธิภาพของการปฏิบัติดานทรัพยากรบุคคลตอความสําเร็จ

ในการปฏิบัติงานของแตละบุคคลและการทํางานเปนทีมซ่ึงพบวาปญหาสําคัญท่ีเก่ียวของกับองคกรจากสภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจคือการแขงขันท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนในตลาดโลกและความสําเร็จของกลยุทธทางธุรกิจโดยรวมของบริษัท  ซ่ึงมีความ

เก่ียวของอยางใกลชิดกับประสิทธิผลของกลยุทธทรัพยากรมนุษย ดังน้ันการปฏิบัติและแนวโนมบางอยางในการผสาน
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ทรัพยากรมนุษยเขาดวยกัน ซ่ึงผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลตองการความออนไหวและความสามารถในระดับสูงในการปรับ

และส่ือสารนโยบายอยางมีประสิทธิภาพและเอาใจใส  

 ผลการวิจัยพบวา หัวหนาสํานักงานบัญชีในประเทศไทย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 46 - 55 ป มี ระดับการศึกษา 

ปริญญาโท มีประสบการณทํางาน มากกวา 25 ป และมีรายได ตํ่ากวา 5,000,000 บาทตอปมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ี

สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ไดแก ดานความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงานดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ

ดานกระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคา และดานการจัดการทรัพยากร อยูในระดับมากท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงานดานขอกําหนดทางดาน

จรรยาบรรณดานกระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคา และดานการจัดการทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ควรศึกษาปจจัยดานอ่ืน  ๆท่ีอาจสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 

2. ควรศึกษา กลุมตัวอยางอ่ืน  ๆ เชน  ผูทําบัญชี ผูสอบบัญชีภาษีอากร และผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนตน ซ่ึงจะทํา

ใหสามารถวิเคราะหปจจัยสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ไดอยางครอบคลุม

ทุกกลุมตัวอยาง 
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