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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างของความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชีตอ่ ความภักดีของลูกค้าส�ำนักงานบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลางกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากลูกค้าของส�ำนักงานบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลางทีผ่ า่ นการ
รับรองคุณภาพส�ำนักงานบัญชีตามเกณฑ์ทกี่ รมพัฒนาธุรกิจการค้าก�ำหนดไว้ ตัวอย่างได้จากการสุม่ แบบมี
ระบบจากประชากรของส�ำนักงานบัญชีคุณภาพทั้งหมด 161 แห่งทั่วประเทศไทย และได้ส�ำนักงานบัญชี
คุณภาพจ�ำนวน 54 แห่งทีส่ มัครใจให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมแบบสอบถามจากลูกค้าของส�ำนักงาน
เองแห่งละ 12 ราย จึงส่งแบบสอบถามไปทั้งสิ้นจ�ำนวน 648 ราย และได้ตอบกลับมาเป็นฉบับที่สมบูรณ์
จ�ำนวน 341 ราย อัตราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 52.62 ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติพื้นฐาน และ
สถิติวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า (1) โมเดลสมการเชิงโครงสร้างของความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบ
คุณภาพส�ำนักงานบัญชีตอ่ ความภักดีของส�ำนักงานบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลางหลังจากการปรับมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติ c2/df เท่ากับ 1.676, GFI เท่ากับ .945, RMR เท่ากับ .023,
RMSEA เท่ากับ .045, NFI เท่ากับ .957, CFI เท่ากับ .982 (2) ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ปัจจัยระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชี มีอทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมในทิศทางบวกต่อปัจจัยความพึงพอใจใน
คุณภาพบริการ และปัจจัยความภักดีของลูกค้าส�ำนักงานบัญชี โดยส่งผ่านปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพ
บริการซึ่งเป็นตัวแปรกลาง
ค�ำส�ำคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม ระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชี ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
ความภักดีของลูกค้า ส�ำนักงานบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลาง

Abstract
The objective of this research is to analyze the structural model for corporate social
responsibility and certified accounting practice and customers loyalty for small and medium sized
accounting offices. Data were collected from the customers of small and medium sized accounting
offices that have been certified for quality accounting office according to the criteria set by the
Department of Business Development. Samples were obtained from systematic sampling from a
population of 161 quality accounting offices throughout Thailand. There were 54 quality accounting
offices that voluntarily provided assistance in collecting questionnaires from their clients, 12 clients
each. 648 questionnaires were sent and the fewer 341 completed versions returned. The response
rate represents 52.62%. The statistical analyses were basic statistics and statistical analysis of
structural equation models.
The results of the research showed that (1) the proposed structural equation model of
corporate social responsibility and certified accounting practice and customer loyalty for small and
medium sized accounting offices was modified to fit the data, chi-square value and goodness of fit
indices of the model was acceptable: c2/df was 1.676, GFI was .945, RMR was .023, RMSEA was
.045, NFI was .957, CFI was .982. (2) the social responsibility factor and the certified accounting
practice factor positively and directly influence the service quality satisfaction factor and positively
and indirectly influence the customer loyalty for small and medium sized accounting offices through
service quality satisfaction which is the mediate factor.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Certified Accounting Practice, Service Quality Satisfaction,
Customers Loyalty, Small and Medium Accounting Offices
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ส�ำนักงานบัญชีเป็นหน่วยงานหนึง่ ทีเ่ ข้ามามีบทบาทกับธุรกิจ โดยมาช่วยเหลือด�ำเนินการให้บริการ
ทางด้านการท�ำบัญชี การสอบบัญชี และการให้คำ� ปรึกษาต่างๆ ทางด้านธุรกิจกับหน่วยงานธุรกิจ โดยเฉพาะ
หน่วยงานธุรกิจที่มีขนาดเล็กที่ไม่สามารถจัดตั้งหน่วยงานบัญชีขึ้นเองได้ ซึ่งหน่วยวิสาหกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง (Small and Medium Enterprises: SMEs) ของประเทศไทยมีอยูเ่ กือบร้อยละ 90 การใช้บริการจาก
ส�ำนักงานงานบัญชีให้ประโยชน์กบั ธุรกิจทีข่ นาดเล็กและขนาดกลาง ทัง้ การจัดท�ำบัญชี รายงานภาษีและลด
ความเสีย่ งจากการถูกตรวจสอบจากสรรพากร (สุภาพร ดอกไม้ทอง และวรวิทย์ เพ็ชรรืน่ , 2560) ในขณะเดียวกัน
นัน้ ส�ำนักงานบัญชีสว่ นใหญ่กเ็ ป็นหน่วยงานธุรกิจให้บริการทีม่ ขี นาดเล็กและขนาดกลาง ซึง่ มีการด�ำเนินการ
ที่มีการแข่งขันกันเองระหว่างส�ำนักงานบัญชีในการให้บริการลูกค้าหลากหลายรูปแบบทั้งด้านราคา และ
คุณภาพของการให้บริการ ในบางครัง้ อาจไม่คำ� นึงถึงมาตรฐานการให้บริการทีถ่ กู ต้องทางวิชาชีพและความ
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ท�ำให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการ
พัฒนาส�ำนักงานบัญชีให้เป็นส�ำนักงานบัญชีทมี่ คี ณ
ุ ภาพทีส่ ามารถให้บริการทางด้านการบัญชีมคี ณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานบัญชีไทย จากงานวิจยั ของสุธรี า ทิพย์ววิ ฒ
ั น์พจนา (2560) พบว่าระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชีทกุ
ด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยความส�ำเร็จของส�ำนักงานบัญชีคณ
ุ ภาพทีร่ ะดับความมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ .01 รวมทัง้ ณัฏฐ์รมณ ศรีสขุ และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินทิ ธิ์ (2560) พบว่าการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บัญชีสมัยใหม่ ได้แก่ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการท�ำและน�ำเสนอข้อมูลทางการบัญชีเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจ ด้านความรูแ้ ละทักษะด้านบัญชี และด้านจริยธรรมในวิชาชีพมีอทิ ธิพลทางบวกต่อการปฏิบตั ิ
งานบัญชีทรี่ ะดับความมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ .05 ยกเว้น ด้านการวางแผนและการควบคุมทางการเงิน ส่วนทาง
ด้านส�ำนักงานบัญชีเป็นกิจการให้บริการทีต่ อ้ งรักษามาตรฐานการให้บริการทีถ่ กู ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมไม่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรง ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นผู้ชำ� ระค่าบริการ และ
ทางอ้อมผู้ใช้ข้อมูลของลูกค้าของส�ำนักงานบัญชี ได้แก่ ผู้ซ้ือหุ้น รัฐบาล การให้บริการในลักษณะนี้
จ�ำเป็นต้องท�ำให้ลูกค้าเข้าใจในงานที่ให้บริการที่ได้รับจากส�ำนักงานบัญชีเป็นงานที่มีคุณภาพที่ส่งผลต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เปรียบเสมือนตัวชี้วัดถึง
ความตระหนักและตืน่ ตัวต่อปัญหาด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม (ปาริชาติ หอมเกสร, 2556) ความรับผิดชอบต่อ
สังคมยังหมายรวมถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ สี ว่ นได้เสียโดยตรง และทีม่ สี ว่ นได้เสียโดยอ้อม
ทั้งยังสามารถแสดงความรับผิดชอบในลักษณะต่างๆ ในฐานะของส�ำนักงานบัญชีที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้
ข้อมูลทางด้านการบัญชี การเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า และภาษีอากร จึงมีส่วนรับผิดชอบ
โดยหน้าที่กับลูกค้าในการน�ำเสนอรายงานการเงินและให้ค�ำแนะน�ำงานทางด้านการบริหารงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทางด้านบัญชีและการใช้ข้อมูลจากบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักการบัญชี
ที่ท�ำให้เกิดการพัฒนารากฐานทางธุรกิจของประเทศให้ยั่งยืน ดังนั้นส�ำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการ
รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในการ
ให้บริการกับลูกค้า เปรียบเสมือนเป็นตัวชีว้ ดั ถึงคุณภาพของส�ำนักงานบัญชีทมี่ สี ว่ นช่วยพัฒนา SMEs ของ
ประเทศได้
จากการที่ส�ำนักงานบัญชีได้มุ่งพัฒนาเป็นส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ พร้อมมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมส่งผลให้ลกู ค้ามีความเชือ่ ถือ จนกระทัง่ น�ำไปสูค่ วามพึงพอใจต่อส�ำนักงานบัญชี และพร้อมใจยอมรับ
ความเป็นลูกค้าประจ�ำที่มีความภักดีต่อส�ำนักงานส่งผลให้ส�ำนักงานบัญชีมีความยั่งยืนสามารถให้บริการ
และพัฒนางานให้บริการที่มีคุณภาพออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่องน�ำไปสู่รากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยต่อไป งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของส�ำนักงานบัญชี
ระบบคุณภาพของส�ำนักงานบัญชีที่ได้รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บริการ ที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าของส�ำนักงานบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลาง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจยั ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ�ำลองเชิงโครงสร้าง
ของความรับผิดชอบต่อสังคม และระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชีต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อส�ำนักงาน
บัญชีขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ได้แก่ เพื่อศึกษาขนาดและเส้นทางอิทธิพลของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชี และความพึงพอใจในคุณภาพบริการที่มีต่อ
ความภักดีของลูกค้าส�ำนักงานบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลาง

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ความภักดีของลูกค้าส�ำนักงานบัญชี
ส�ำนักงานบัญชีที่สามารถอยู่รอดได้เมื่อมีลูกค้าประจ�ำ หรือที่เรียกว่าลูกค้าที่มีความภักดีต่อ
กิจการจ�ำนวนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้สำ� นักงานบัญชีมรี ายได้อยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ถ้าลูกค้าได้ตระหนักถึงผลการให้บริการ
ของส�ำนักงานบัญชีเกินกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว้ ลูกค้าย่อมเกิดความพึงพอใจมากขึ้นเป็นล�ำดับจน
สามารถเรียกว่าเป็นลูกค้าประจ�ำ ความภักดีของลูกค้าเป็นสินทรัพย์ของกิจการเพราะช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ย
ในการประชาสัมพันธ์ ลูกค้ากลุม่ นีข้ องกิจการเป็นผูเ้ ผยแพร่ขา่ วสารของธุรกิจท�ำให้เกิดลูกค้ารายใหม่ (ศิมา
ภรณ์ สิทธิชยั และสิญาธร ขุนอ่อน, 2558) ลูกค้าทีม่ คี วามภักดีมากทีส่ ดุ จะน�ำไปสูก่ ารเป็นลูกค้าทีม่ ศี กั ยภาพ
ของธุรกิจท�ำให้กจิ การส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับลูกค้าทีม่ คี วามภักดีเป็นหนึง่ ในเป้าหมายหลักของกิจการ
(Tsai, Tsai, & Chang, 2010) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการด้านบริการจะมีความใกล้ชิดกับลูกค้าแต่ละราย
ผ่านการให้บริการในแต่ละครั้ง เช่นเดียวกับการให้บริการของส�ำนักงานบัญชี ท�ำให้มีโอกาสในการสร้าง
ความภักดีของลูกค้าต่อกิจการเป็นความส�ำคัญอันดับต้นๆ Rundle-Thiele (2005) สรุปแนวคิดของความภักดี
ของลูกค้าเริม่ จากแบรนด์ทชี่ อบน�ำไปสูท่ ศั นคติและพฤติกรรมของความภักดีของลูกค้า ซึง่ มีความหมายถึง
ทัศนคติความชอบ ความตัง้ ใจและการซือ้ ซ�ำ้ และยังมีความเห็นว่าการวิวฒ
ั นาการความภักดีเป็นล�ำดับขัน้
ต่อมาการวัดความภักดีของลูกค้าให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของการบอกต่อ เช่น Reichheld (2003) กล่าวว่าการ
บอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ความเจริญเติบโตของบริษทั และ Rai & Srivastava (2012) สรุปผลลัพธ์ทลี่ กู ค้า
แสดงความภักดีจากแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ (1) ผลลัพธ์ของพฤติกรรมของ
ความภักดี (Behavioural Outcomes Loyalty) (2) ผลลัพธ์ของทัศนคติของความภักดี (Attitudinal Outcomes
Loyalty) (3) ผลลัพธ์ของการรับรู้ของความภักดี (Cognitive Outcomes Loyalty)
ระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชี
ส�ำนักงานบัญชีในประเทศไทยเริม่ มีการตรวจระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีภายใต้การ
ริเริ่มของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ได้ด�ำเนินงานสร้างคุณภาพงานให้กับผู้สอบบัญชีจากการออกระบบการควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (Thai Standard on Quality Control 1: TSQC1) พัฒนาเป็น
องค์ประกอบของระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เพิ่มเติมในข้อที่ 7 มีดังนี้
(1) ความรับผิดชอบของผูน้ ำ� ต่อคุณภาพภายในส�ำนักงานบัญชี (2) ข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) การตอบรับงานและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า และงานที่มีลักษณะเฉพาะ (4) ทรัพยากรบุคคล
(5) การปฏิบตั งิ าน (6) การติดตาม การตรวจสอบ (7) การจัดเก็บเอกสารของส�ำนักงานบัญชี (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า, 2557, 2558, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561)
สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา (2560) ได้ส�ำรวจข้อมูลจากผู้บริหารของส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ
จ�ำนวน 117 คน พบว่า ส�ำนักงานบัญชีคณุ ภาพส่วนใหญ่มที นุ จดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านบาท (ร้อยละ 44) และ
รองลงมามีทนุ จดทะเบียน 5 แสน - 1 ล้านบาท (ร้อยละ 32.5) มีรปู แบบธุรกิจเป็นบริษทั จ�ำกัด (ร้อยละ 67.5) มี
ระยะเวลาในการด�ำเนินงานมากกว่า 15 ปีขนึ้ ไป (ร้อยละ 66.7) มีจำ� นวนพนักงานต�ำ่ กว่า 10 คน (ร้อยละ 33.3)
มีมลู ค่าทรัพย์สนิ ของกิจการรวมมากกว่า 1 ล้านบาทขึน้ ไป (ร้อยละ 84.6) ทัง้ นีส้ ำ� นักงานบัญชีคณ
ุ ภาพได้ให้
บริการลูกค้าในการท�ำบัญชี (ร้อยละ 95.7) การสอบบัญชี (ร้อยละ 30.8) การให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ (ร้อยละ
76.9) และบริการอื่นๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม (ร้อยละ 79.5)

สุทธิปริทัศน์
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กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมได้แพร่ขยายมาครอบคลุมธุรกิจให้ตระหนักถึงภารกิจที่ควร
ด�ำเนินงานเพื่อแสดงความรับผิดต่อสังคม เมื่อสังคมโดยรวมอยู่รอดบริษัทและวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคมจะอยูร่ อดด้วยเช่นกัน เช่น กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์ (2555) ได้วเิ คราะห์งานวิจยั จากบริษทั
ทีท่ ำ� กิจกรรมความรับผิดชอบในสังคมในประเทศอินเดีย และประเทศไทย พบว่า ในประเทศอินเดียกลุม่ งาน
วิจยั ของบริษทั เนสเล่จำ� กัดให้ความรูแ้ ละการศึกษาแก่เกษตรกร คือการลงทุนทีย่ งั่ ยืน สามารถสร้างความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับชุมชนได้ ท�ำให้เป็นแรงผลักดันต่อแนวปฏิบตั กิ บั การด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อ
สังคมเพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจแก่ลกู ค้า ส่วนในประเทศไทยบริษทั ปูนซิเมนต์ไทยจ�ำกัดได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ใน
การพัฒนาตัวอย่างความยัง่ ยืนทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การท�ำ ฝายชะลอน�ำ้ จังหวัด
ล�ำปาง บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจ�ำกัดน�ำน�้ำมันไปแลกข้าวสนับสนุนพลังงานทดแทน บริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์อาหารจ�ำกัดท�ำมูลนิธิพัฒนาชนบท ท�ำโครงการเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ยิ่งไปกว่า
นัน้ ในแวดวงการศึกษายังน�ำปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึง่ ของงานประกันคุณภาพการศึกษา
(Plungpongpan, Tiangsoongnern, & Speece, 2016)
ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงภารกิจทีส่ ำ� คัญขององค์การ ในการตอบสนองต่อประเด็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในฐานะที่องค์การ ในการตอบสนองต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่
ไปกับการด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ในฐานะที่องค์การเป็นส่วนหนึ่งใน
สังคม ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั ทุกภาคในสังคมอย่างยัง่ ยืน และก่อให้เกิดภาพสะท้อนขององค์การ
ที่ดี (ปาริชาติ หอมเกสร, 2556, น. 6) การแบ่งความรับผิดชอบต่อสังคมที่น่าสนใจของ Matten & Moon
(2008) ได้แบ่ง ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น 2 ส่วนคือ implicit CSR และexplicit CSR (1) implicit CSR
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ท�ำภายในองค์กรจะเป็นแบบทางการหรือไม่ทางการก็ได้ซึ่งเป็นหัวข้อที่
เกีย่ วข้องและน่าสนใจในสังคมขณะนัน้ โดยปกติประกอบด้วย บรรทัดฐาน กฎระเบียบทีจ่ ำ� เป็นในสังคมโดย
รวม (2) explicit CSR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมทีส่ มัครใจท�ำเอง และเป็นส่วนหนึง่ ของแผนกลยุทธ์ของ
กิจการ การแบ่งประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ลักษณะนี้เหมาะกับการวัดผลการด�ำเนินงานกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจจึงน�ำมาใช้ในการวัดการด�ำเนินงานของส�ำนักงานบัญชี
ส�ำนักงานบัญชีเป็นส�ำนักงานที่ให้บริการข้อมูลทางการบัญชีให้กับผู้ประกอบธุรกิจภายใน
ประเทศไทยมีหน้าที่ทั้งเป็นคนกลางตรวจสอบรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามที่ควร และมีหน้าที่ให้
ค�ำปรึกษาข้อมูลทางด้านการบัญชีแก่ผู้ประกอบธุรกิจทั้งที่เป็นเจ้าของธุรกิจเอง และเป็นผู้บริหารธุรกิจอื่น
ที่ จ ะต้ อ งน� ำ ข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี ข องกิ จ การไปวิ เ คราะห์ เ พื่ อ การลงทุ น ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว
ดังนัน้ การรับผิดชอบต่อสังคมโดยหน้าทีข่ องส�ำนักงานบัญชีจงึ ต้องค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
ที่เป็นลูกค้าโดยตรงซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง และผู้อื่นที่ใช้งบการเงินของหน่วยงานที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ เพื่อ
ให้การตรวจสอบบัญชีของส�ำนักงานบัญชีมคี ณุ ภาพหรือมีการรับรองว่าส�ำนักงานบัญชีมคี ณุ ภาพน่าเชือ่ ถือ จึง
มีหน่วยงานอิสระ ได้แก่ สภาวิชาชีพการบัญชี ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้ามาด�ำเนินงานสนับสนุนให้มีการจัดท�ำระบบ
คุณภาพส�ำนักงานบัญชี เพือ่ ท�ำให้สำ� นักงานบัญชีมคี ณ
ุ ภาพทัง้ ของส�ำนักงานตนเองและต่อหน่วยงานธุรกิจ
อื่นๆ ที่ส�ำนักงานบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบ ในขณะเดียวกันส�ำนักงานบัญชียังสามารถด�ำเนินงานกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างที่บริษัทอื่นๆ จัดท�ำ เช่น การเข้าไปร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งท�ำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเพิ่มความน่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักต่อไป
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สมมติฐานที่ 4 (H4): ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
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สุทธิปริทัศน์
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สมมติฐานที่ 5 (H5): ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกกับความภักดีของลูกค้า
ส�ำนักงานบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลาง
สมมติฐานที่ 5a (H5a): ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกกับความภักดีของ
ลูกค้าส�ำนักงานบัญชีขนาดเล็กและโดยมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการเป็นตัวแปรกลาง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ วิธีการด�ำเนินการวิจัยมีดังต่อไปนี้
1. ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ลูกค้าของส�ำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า หรือที่เรียกว่า ส�ำนักงานบัญชีคุณภาพที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง ก�ำหนดขนาดตัวอย่าง
ตามความเหมาะสมส�ำหรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างจ�ำนวนตัวอย่างและ
จ�ำนวนพารามิเตอร์หรือตัวแปร 20 ต่อ 1 (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจติ รวรรณา และรัชนีกลู ภิญโญภานุวฒ
ั น์,
2557) ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั มีจำ� นวนรวม 17 ตัวแปร ขนาดของตัวอย่างตามข้อก�ำหนดเท่ากับ 340 คน ใช้วธิ ี
การสุม่ ตัวอย่างแบบมีระบบจากการสอบถามประชากรซึง่ เป็นส�ำนักงานบัญชีคณ
ุ ภาพทุกแห่งทัว่ ประเทศไทย
จ�ำนวน 161 แห่ง ที่ให้การตอบรับสมัครใจช่วยส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้า ปรากฏว่าส�ำนักงานบัญชี
คุณภาพที่ตอบรับให้ความช่วยเหลือมีจ�ำนวนทั้งหมด 54 แห่ง ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตอบรับจ�ำนวน 29 แห่ง และอยู่ต่างจังหวัดทุกเขตรวมกันจ�ำนวน 25 แห่ง ส�ำนักงานบัญชีคุณภาพทั้ง 54
แห่งจะท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากลูกค้าของส�ำนักงานเองจ�ำนวน 12 ชุด รวมทั้งสิ้น 648 ชุด หลัง
จากนัน้ ส�ำนักงานบัญชีคณ
ุ ภาพจะน�ำแบบสอบถามทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จากลูกค้าส่งกลับมาทีผ่ วู้ จิ ยั และท�ำการ
ตรวจสอบแบบสอบถามปรากฏว่ามีแบบสอบถามที่ท�ำถูกต้องสมบูรณ์ จ�ำนวน 341 ชุด คิดเป็นอัตราการ
ตอบกลับร้อยละ 52.62
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบวัดความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนามาจาก Matten
& Moon (2008) ในส่วนของ explicit CSR ประกอบด้วย กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อ
ลูกค้า และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อสาธารณชน จ�ำนวน 6 ข้อ มีค่าความสัมประสิทธิ์
ของแอลฟาแสดงความเชื่อมั่น .905 (2) แบบวัดระบบคุณภาพส�ำนักงาน พัฒนามาจากสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2561), กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2557, 2558) ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร ข้อก�ำหนดทางด้านจรรยาบรรณ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า การจัดการทรัพยากร
การปฏิบัติงาน การติดตามตรวจสอบ และการจัดการเอกสาร รวม 25 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟา
แสดงความเชือ่ มัน่ .942 (3) แบบวัดความพึงพอใจในคุณภาพบริการพัฒนามาจาก Parasuraman, Berry &
Zeithaml (1988) ประกอบด้วย ลักษณะกายภาพ ความน่าเชื่อถือ ความกระตือรือร้น ความไว้วางใจ และ
ความเอาใจใส่ รวม 20 ข้อ มีคา่ สัมประสิทธิข์ องแอลฟาแสดงความเชือ่ มัน่ .943 และ (4) แบบวัดความภักดี
ของลูกค้าพัฒนามาจาก Rai & Srivastava (2012) ประกอบด้วย พฤติกรรมความภักดีของลูกค้า ทัศนคติ
ความภักดีของลูกค้า และการรับรูค้ วามภักดีของลูกค้า รวม 11 ข้อ มีคา่ สัมประสิทธิข์ องแอลฟาแสดงความ
เชื่อมั่น .754 โดยมีลักษณะของแบบวัดเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งการวัดความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการวัดระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชีเป็นการวัดระดับความส�ำคัญ ความพึงพอใจในคุณภาพ
บริการเป็นการวัดระดับความพึงพอใจ และการวัดความภักดีของลูกค้าเป็นการวัดระดับความภักดี
และค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟ่าแสดงความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .970 และเมื่อเก็บข้อมูลแล้วน�ำมาตรวจสอบ
ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 1 และองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
2 ผลการวิเคราะห์พบว่า องค์ประกอบของตัวแปรสามารถร่วมกันชี้วัดตัวแปรได้ในทุกตัวแปร
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และการวิเคราะห์แบบจ�ำลองความสัมพันธ์
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ผลการวิจัย
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.982 CFI
ซึ่งทุเท่กาค่กัาบสถิ.982
ติได้ผซึ่างทุนหลั
เกณฑ์
นกัองกลมกลื
บข้อมูล น
กัเชิบงข้ประจั
อมูลเชิกงษ์ประจั
ก
ษ์
ซึ
ง
่
เป็
น
ไปตามสมมติ
ฐ
านหลั
ก
ที
ต
่
ง
ั
้
ไว้
โ
ดยแสดงรู
ป
แบบความสั
ม
พั
น
ธ์
ร
ะหว่
า
งตั
ว
แปร
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้โดยแสดงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร รวมถึ
รวมถึงงค่า
อิค่ทาธิอิพทลมาตรฐานดั
งตารางที
่ 1 และภาพที
่2
ธิพลมาตรฐานดั
งตารางที
่ 1 และภาพที
่2

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า (1) ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัย
ความพึจากตารางที
งพอใจในคุ่ ณ
ดีของลู
าส�ำนัอกสังานบั
สมั ประสิ
ทิ ธิพลเท่
ากับ
1 ภาพบริ
แสดงให้กเห็ารและความภั
นว่า (1) ปั จจัยกความรั
บผิกดค้ชอบต่
งคมมีญ
อทิ ชีธิพโดยมี
ลทางตรงต่
อปั ทจจัธิยอ์ ความพึ
งพอใจใน
และ .08
ตามล�ำดับ กและมี
อทิ กค้ธิพาสลทางอ้
อมต่ญอชีความภั
ดีของลู
านปัาจกัจับย.24
ความพึ
พอใจในคุ
คุ.24
ณภาพบริ
การและความภั
ดีของลู
านักงานบั
โดยมีสกมั ประสิ
ทธิกอิ์ ค้ทาธิพผ่ลเท่
และ ง.08
ตามลาดัณบภาพ
และมี
บริ
ก
าร
โดยมี
ค
า
่
สั
ม
ประสิ
ท
ธิ
อ
์
ท
ิ
ธิ
พ
ลเท่
า
กั
บ
.14
และ
(2)
ปั
จ
จั
ย
ระบบคุ
ณ
ภาพส�
ำ
นั
ก
งานบั
ญ
ชี
ม
อ
ี
ท
ิ
ธิ
พ
ลทาง
อิทธิพลทางอ้อมต่ อความภักดีของลูกค้า ผ่านปั จจัย ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ โดยมีค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพล
ตรงต่
ปัจจัและ
ยความพึ
ภาพบริ
ารและความภั
ดีของลูกอค้ปัาจส�จัำยนัความพึ
กงานบังพอใจในคุ
ญชี โดยมี
สัมประสิ
ทธิ์
เท่
ากับอ.14
(2) ปั จงจัพอใจในคุ
ยระบบคุณณภาพส
านักกงานบั
ญชีมอี ทิ ธิพกลทางตรงต่
ณภาพบริ
การและ
อิความภั
ทธิพลเท่
า
กั
บ
.85
และ
.27
ตามล�
ำ
ดั
บ
และมี
อ
ท
ิ
ธิ
พ
ลทางอ้
อ
มต่
อ
ความภั
ก
ดี
ข
องลู
ก
ค้
า
ส�
ำ
นั
ก
งานบั
ญ
ชี อ
กดีของลูกค้าสานักงานบัญชี โดยมีสมั ประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ากับ .85 และ .27 ตามลาดับ และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ผ่านปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพบริการ โดยมีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ากับ

สุทธิปริทัศน์
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ความภักดีของลูกค้าสานักงานบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลาง ผ่านปั จจัยความพึงพอใจในคุณภาพบริการ โดยมีค่า
สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ากับ .50 (3) ปั จจัยความพึงพอใจในคุณภาพบริการมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความภักดี โดยมีค่า
.50 (3)ทธิปัอิ์ จทจัธิยพความพึ
อทิ ธิพจลทางตรงต่
ความภั
กดี ฐโดยมี
า่ สัง้ มประสิ
สัมประสิ
ลเท่ากังบพอใจในคุ
.59 ดังนัณน้ ภาพบริ
จึงสรุปกว่ารมี
าผลการวิ
ยั ครัง้ นี้สนับอสนุ
นสมมติ
านย่อคยทั
7 ข้อ ทธิอ์ ทิ ธิพล

เท่ากับ .59 ดังนั้น จึงสรุปว่าผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนสมมติฐานย่อยทั้ง 7 ข้อ

ภาพที่ 2 แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างของความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบคุณภาพสานักงานบัญชี ต่อความภักดี
ภาพทีของลู
่ 2 แบบจ�
งโครงสร้
างของความรั
บผิดชอบต่อสังคมและระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชี
กค้าทีำลองสมการเชิ
ม่ ตี ่อสานักงานบั
ญชีขนาดเล็
กและขนาดกลาง

ต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อส�ำนักงานบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลาง

สรุปและอภิ ปรายผล
สรุปปัและอภิ
ปรายผล
จจัยความรับผิดชอบต่อสังคมของสานักงานบัญชี จากผลการวิจยั แสดงว่ามีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกกับปั จจัย
ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมของส�ำนักงานบัญชี จากผลการวิจัยแสดงว่ามีอิทธิพลทางตรง
ความพึ
งพอใจในคุ
ภาพบริงกพอใจในคุ
าร อีกทังณ
้ ปัภาพบริ
จจัยความรั
สังคมส่บงผิผลอิ
ทธิพอลทางอ้
อความภั
กดีของลูกค้า
เชิงบวกกั
บปัจจัยณความพึ
การ บอีผิกดทัชอบต่
ง้ ปัจจัยอความรั
ดชอบต่
สังคมส่อมต่
งผลอิ
ทธิพลทาง
สานัอ้กองานบั
ญชีผ่ากนปั
จัยกความพึ
ภาพบริ
การ สอดคล้
องกัณบภาพบริ
อาณัติ กลีาร
มคั สอดคล้
เดช (2556)
ได้ศึกตษาพบว่
า
มต่อความภั
ดีขจองลู
ค้าส�ำนังกพอใจในคุ
งานบัญชีผณา่ นปั
จจัยความพึ
งพอใจในคุ
องกับอาณั
ิ
ลีมัคเดช (2556)
ได้ศอึกสัษาพบว่
า ผลงานความรั
อสังคมท�ำให้เกิดความสั
ีทั้งทางตรง
ผลงานความรั
บผิดชอบต่
งคมทาให้
เกิดความสัมพับนผิธ์ดทชอบต่
ด่ี ที งั ้ ทางตรงและทางอ้
อมกับมกลุพัน่มธ์บุทคี่ดคลทั
้งที่เกี่ยวข้องและ
และทางอ้อมกั
บกลุง้ ม่ นีบุ้บคุคคลทั
ง้ ทีเ่ กีย่ วข้องและบุ
คลภายในกิ
องมีาเนิ
การสื
อ่ สาร จกรรม
บุคคลภายในกิ
จการทั
คลภายนอกจะต้
องมีกคารสื
อ่ สารระหว่จการทั
างกันง้ให้นีเบ้ ข้คุ าคลภายนอกจะต้
ใจและรับรูผ้ ลการด
นงานจากกิ
ระหว่
า
งกั
น
ให้
เ
ข้
า
ใจและรั
บ
รู
้
ผ
ลการด�
ำ
เนิ
น
งานจากกิ
จ
กรรมความรั
บ
ผิ
ด
ชอบต่
อ
สั
ง
คม
อี
ก
ทั
้
ง
ผลการวิ
จัย บความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทัง้ ผลการวิจยั แสดงถึงปั จจัยความรับผิดชอบต่อสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกกั
แสดงถึงปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกกับความภักดีของลูกค้าอยูบ่ า้ งถึงแม้วา่ จะ
ภักดีมีขคองลู
อยูอ่บยมากก็
า้ งถึงแม้ตวาม่าจะมี
่าอิทธิพำลน้
ยมากก็
่องจากส
านักงานบั
ญชีเป็ นวิสาหกิ
จขนาดเล็
า่ อิทกธิค้พาลน้
เนือ่ คงจากส�
นักองานบั
ญชีตเป็ามนวิเนื
สาหกิ
จขนาดเล็
กและขนาดกลาง
สอดคล้
องกักบและขนาด
กลาง
สอดคล้องกั
บ Valenzuela,
Jaramillo
ทั ทีาม่ นจริ
ชี ่อื เสี
ยงทีด่ ที นางด้
ธรรมเป็
Valenzuela,
Mulki,
& JaramilloMulki,
(2010)&กล่
าวว่าบริษ(2010)
ทั ทีม่ ชี อื่กล่เสีายวว่งทีาบริ
ด่ ที ษางด้
ยธรรมเป็
ปัจาจันจริ
ยท�ำยให้
เกิด นปั จจัย
ทาให้
เกิดฒการพั
ฒนาความภั
า อย่ตาามปั
งไรก็จจัตยามปั
จจัยบความรั
บผิอดสัชอบต่
สังคมร่
บปั จจังยพอใจใน
ความพึงพอใจใน
การพั
นาความภั
กดีของลูกกดีค้ขาองลู
อย่กาค้งไรก็
ความรั
ผิดชอบต่
งคมร่อวมกั
บปัจวจัมกั
ยความพึ
ณภาพบริ
การท�
ดความภั
ดีมากขึ
คุณคุภาพบริ
การท
าให้ำลให้
กู ค้ลาูกเกิค้าดเกิ
ความภั
กดีมกากขึ
น้ ้น
ปั
จ
จั
ย
ระบบคุ
ณ
ภาพส�
ำ
นั
ก
งานบั
ญ
ชี
ธิพลทางตรงเชิ
งบวกกั
บความพึ
งพอใจในคุ
ณภาพบริ
การ กค้าที่
ปั จจัยระบบคุณภาพสานักงานบัญชี มีอทิ มีธิอพทิ ลทางตรงเชิ
งบวกกั
บความพึ
งพอใจในคุ
ณภาพบริ
การของลู
ทีเ่ ป็ญนทีปัส่ จดุ จัคืยอทีค่ส่ าำ� อิคัทญธิทีพส่ ลเท่
ดุ คือากัค่บาอิ.85
ทธิเนื
พลเท่
ากับ .85 เนืณอ่ ภาพส
งจากระบบคุ
ณภาพส�
นักงานบั
ญชีสง่ ผล
เป็ นของลู
ปั จจัยกทีค้ส่ าาคั
่องจากระบบคุ
านักงานบั
ญชีสง่ ำผลต่
องานของลู
กค้าโดยตรง
ต่องานของลูกค้าโดยตรง สอดคล้องกับ Caruana (2002) แสดงถึงคุณภาพบริการเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่มีผล
สอดคล้
องกับ ำCaruana
(2002)
แสดงถึำไปสู
งคุณ่คภาพบริ
การเป็ นสิง่ ทีกค้่สาาคัญและ
ทีม่ ผี สุลต่
นงานนาไปสู่
ต่อความส�
เร็จในการด�
ำเนินงานน�
วามพึงพอใจของลู
ธีรอาความส
ทิพย์วาเร็
ิวัฒจน์ในการด
พจนา าเนิ
(2560)
ความพึ
งพอใจของลู
า และ สุธีรกาๆทิพด้ย์านของระบบคุ
วิวฒ
ั น์ พจนาณ(2560)
มมาตรฐานทุ
กๆ ด้ำาเร็นของระบบ
แสดงถึ
งการควบคุกมค้มาตรฐานทุ
ภาพส�ำแสดงถึ
นักงานบังการควบคุ
ญชีมีความสั
มพันธ์ต่อความส�
จ
ญญชี ชีรวมทั
้งผลการวิ
าระบบคุ
ณภาพส�
กงานบั
เป็นปัง้ จผลการวิ
จัยหนึ่งทีจ่มยั ีอพบว่
ิทธิพาลทาง
คุณของส�
ภาพสำนัานักงานบั
กงานบั
มคี วามสั
มพันธ์จตัย่อพบว่
ความส
าเร็จของส
านัำกนังานบั
ญชีญชีรวมทั
ระบบคุณภาพ
ตรงเชิ
ง
บวกกั
บ
ความภั
ก
ดี
ข
องลู
ก
ค้
า
สอดคล้
อ
งกั
บ
งานวิ
จ
ย
ั
ของ
Tsai,
Tsai,
&
Chang
(2010)
พบว่
า
ลู
สานักงานบัญชีเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มอี ทิ ธิพลทางตรงเชิ งบวกกับความภักดีของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิกจค้ยั าของ Tsai,
รับ&รู้มChang
ูลค่าของผลิ
ตภัณพบว่
ฑ์หารือลูบริ
กดีตภัณฑ์หรือบริการจะมีความภักดี
Tsai,
(2010)
กค้กาารจะมี
รับรูม้ ลู คค่วามภั
าของผลิ
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ปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพบริการ จากการศึกษาผลการวิจัยพบว่าเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับความภักดีของลูกค้าเช่นเดียวกับผลงานวิจยั ของ Yoon & Uysal (2005) แสดงถึง
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความพึงพอใจและความภักดี, เชอะลี่ เส็ง และกฤช จรินโท (2560) แสดงถึง
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่เลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ อีกทั้ง
ผลงานวิจยั แสดงถึงความพึงพอใจในคุณภาพบริการของส�ำนักงานบัญชีเป็นตัวแปรกลางระหว่างปัจจัยระบบ
คุณภาพส�ำนักงานบัญชีกบั ความภักดีของลูกค้า และปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมกับความภักดีของลูกค้า
โดยที่ปัจจัยระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชีส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพบริการมีค่า
อิทธิพลทางอ้อมสูงกว่าการส่งผลทางอ้อมของปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมมาก เนือ่ งด้วยระบบคุณภาพ
ส�ำนักงานบัญชีนสี้ ง่ ผลทีด่ ตี อ่ ลูกค้าโดยตรงทัง้ ด้านจริยธรรมและผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการได้รบั ผลงาน
ทางบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่รับรอง สอดคล้องกับ Caruana (2002) พบว่าความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นตัวแปรกลางระหว่างคุณภาพบริการและความภักดีต่อบริการ และ Jin, Lee, & Lee (2015) แสดงว่า
ความพึงพอใจเป็นตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้มูลค่าหรือภาพลักษณ์ และพฤติกรรมความตั้งใจซื้อเช่น
เดียวกับงานวิจัยของวิทยา จารุพงศ์โสภณ, สุชาติ ไตรภพสกุล,และวิเลิศ ภูริวัชร (2559) พบว่า การเพิ่ม
ความพึงพอใจในคุณภาพบริการของร้านค้าปลีกจะเพิ่มความภักดี

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปใช้
จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยความภักดีของลูกค้าส�ำนักงานบัญชี ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
ความพึงพอใจในคุณภาพบริการมากที่สุดเท่ากับ .59 รองลงมาได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยระบบ
คุณภาพส�ำนักงานบัญชี เท่ากับ .27 และปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมเท่ากับ .08 นอกจากนั้นยังได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชีผา่ นปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพบริการมากกว่า
ถึง .50 และได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
เพียง .14 ดังนั้น หากต้องการให้ลูกค้าของส�ำนักงานบัญชีมีความภักดี จะต้องพัฒนาปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย
โดยเริ่มจากปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีมากที่สุด
การพัฒนาปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
ปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพบริการมีผลโดยตรงต่อความภักดีของลูกค้ามากที่สุด และ
ยังเป็นปัจจัยตัวแปรส่งผ่านทางอ้อมของทั้งปัจจัยระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชี และปัจจัยความรับผิด
ชอบต่อสังคมของส�ำนักงานบัญชีที่ส่งผลให้เกิดความภักดีของลูกค้ามากขึ้น ดังนั้นส�ำนักงานบัญชีควรให้
ความส�ำคัญในการพัฒนาปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพบริการของส�ำนักงานบัญชีให้มคี ณ
ุ ภาพตรงตามที่
ลูกค้าต้องการอย่างต่อเนื่องครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้าน
ความกระตือรือร้น ด้านความไว้วางใจ และด้านความเอาใจใส่ อีกทัง้ จากผลการวิจยั ยังพบว่าปัจจัยระบบ
คุณภาพส�ำนักงานบัญชีมอี ทิ ธิพลทางตรงต่อปัจจัยความพึงพอใจในคุณคุณภาพบริการมากทีส่ ดุ เท่ากับ .85
ดังนัน้ จึงควรพัฒนาปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพบริการทีท่ ำ� ให้เกิดผลสอดคล้องต่อปัจจัยระบบคุณภาพ
ส�ำนักงานบัญชีเป็นอันดับแรก ซึ่งควรจะเกี่ยวข้องกับด้านความน่าเชื่อ และด้านความไว้วางใจต่อคุณภาพ
ของงานบริการทีล่ กู ค้าได้รบั โดยการพัฒนาให้มรี ะบบทีส่ ามารถชีแ้ จงข้อมูลทีส่ ำ� คัญต่อลูกค้า เช่น ข้อมูลที่
ท�ำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ ข้อมูลราคาให้บริการที่เป็นธรรม เป็นต้น ส่วนปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพ
บริการที่เหลือ ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความกระตือรือร้น และด้านความเอาใจใส่ ยังคง
เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่ส�ำนักงานบัญชีจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการให้บริการทุกครั้ง
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การพัฒนาปัจจัยระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชี
ปัจจัยระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชีเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้าเท่ากับ
.27 แต่เมื่อเทียบกับอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผ่านปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพบริการเท่ากับ .50 แสดงถึง
ส�ำนักงานบัญชีควรพัฒนาปัจจัยระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชีพร้อมกับการน�ำปัจจัยความพึงพอใจใน
คุณภาพบริการมาพิจารณาควบคู่กันว่าปัจจัยระบบคุณภาพส�ำนักงานบัญชีใดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
คุณภาพบริการมากทีส่ ดุ ซึง่ น่าจะเกีย่ วข้องกับ ด้านกระบวนการทีเ่ กีย่ วกับลูกค้า ด้านการปฏิบตั งิ าน และ
ด้านการติดตามการตรวจสอบ ที่ส�ำนักงานบัญชีควรพัฒนาให้เกิดระบบที่ท�ำให้ลูกค้าได้รับผลตอบกลับ
จากส�ำนักงานบัญชีโดยตรง เพือ่ สร้างความประทับใจในผลงานของส�ำนักงานบัญชีอย่างต่อเนือ่ ง ส่วนด้าน
อื่นๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ข้อก�ำหนดทางด้านจรรยาบรรณ การจัดการทรัพยากร และ
การจัดการเอกสาร เป็นส่วนประกอบทีส่ ำ� นักงานบัญชียงั คงพัฒนาควบคูไ่ ปจนเป็นทีป่ รากฏให้ลกู ค้ารับรูไ้ ด้
การพัฒนาปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความภักดีของลูกค้าน้อยที่สุด
เท่ากับ .08 แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผ่านปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพ
บริการเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ .14 แสดงถึงส�ำนักงานบัญชีควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ทีส่ ง่ ผลโดยตรงกับลูกค้า และส่งผลต่อสาธารณชน เช่น การให้ความร่วมมือกับลูกค้าเมือ่ มีกจิ กรรมส�ำคัญ
ต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาปัจจัยความพึงพอใจในคุณภาพบริการเพื่อเติมเต็มการรับรู้ที่ดีของลูกค้าที่มีต่อ
ส�ำนักงานบัญชีเป็นผลท�ำให้ลูกค้าเกิดความภักดีมากขึ้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. น�ำปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติอื่นมาวิเคราะห์ เช่น ปัจจัยทางด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่ส่งผลต่อพนักงาน
2. ศึกษาเปรียบเทียบกลุม่ ส�ำนักงานบัญชีทยี่ งั ไม่ได้รบั การตรวจสอบเป็นส�ำนักงานบัญชีคณ
ุ ภาพ

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะวิทยาการจัดการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ที่ให้ทุนในการวิจัยครั้งนี้
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