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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการจัดการและ
สมรรถนะด้านเทคนิคของนักบัญชี ที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางโดยโมเดลที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงจานวน 3 ตัว ตัวแปรสังเกตได้
จานวน 15 ตัว ข้อมูลเชิงปริมาณเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักบัญชีที่มีหน้าที่จัดทาบัญชี และจัดทางบการเงิน
จานวน 187 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ จาก 9 ประเภทธุรกิจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์อิทธิพล สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สอบนักบัญชีจานวน 9 คน โดยใช้
วิธีการเจาะจง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างตามโมเดลที่ศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา อภิปรายปรากฏการณ์จากข้อมูลทั้งสอง ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย เขตภาคกลางคือ ปัจจัยสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการจัดการและสมรรถนะด้านเทคนิคมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (Chi-square = 118.646; p-value = 0.171; df = 105; Chi-square/df= 1.130; CFI = 0.993;
RMSEA=0.026) เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง พบว่าได้รับอิทธิพลรวมจากตัวแปรแฝงปัจจัยสมรรถนะหลักส่งผ่าน
ต่อตัวแปรแฝงปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการมีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.47 และส่งผ่านตัวแปรแฝงปัจจัยสมรรถนะด้าน
เทคนิคมีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.52 นอกจากนี้ ตัวแปรแฝงปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชีได้อิทธิพลทางตรง(ได้ผลทางตรง)
จากปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.091 และได้อิทธิพลทางตรงจากปัจจัยสมรรถนะด้าน
เทคนิ ค มี ข นาดอิ ท ธิ พ ล เท่ า กั บ 0.58 ที่ ร ะดับ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.001 สรุ ปได้ ว่ า ความส าเร็ จ ด้ า นบั ญ ชี มี ส าเหตุ
ความสัมพันธ์และอิทธิพลจากปัจจัยสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการจัดการและสมรรถนะด้านเทคนิค
คาสาคัญ: นักบัญชี, สมรรถนะหลัก, สมรรถนะด้านการจัดการ, สมรรถนะด้านเทคนิค
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Abstract
This study aims to study causal factor of the core competencies, management competencies and
technical competencies of accountant that affected the success accounting of small and medium
Enterprises in Industrial Estate Authority of Central Thailand. The model created consists of three latent
variables and fifteen observed variables. The samples were 187 accountants who was responsible for
bookkeeping and the preparation of financial statements using by Proportional Stratified Random Sampling
from nine business types. The instruments used were five-point ratting scale questionnaires. The data were
analyzed using descriptive statistics, confirmatory factor analysis, and structure equation model of influence
analysis. The interviews were used to gather qualitative data from nine auditors which were selected by
purposive sampling technique. A semi-structured interview was conducted, and the data were analyzed
with content analysis to describe phenomenon from two sources of data. The results showed that a causal
relationship model of important factors affecting on success accounting of small and medium enterprises in
Industrial Estate Authority of Central Thailand were consistent with empirical data (Chi-square = 118.646; pvalue = 0.171; df = 105;  / df = 1.130; CFI = 0.993; RMSEA = 0.026) when considering the influences that
affected the success accounting of small and medium enterprises in Industrial Estate Authority of Central
Thailand, it was found that total effects from core competencies passed to management competencies
with effect sizes of 0.47 and pass to technical competencies effected size was 0.52. Moreover, success
accounting factor was influenced by latent variable which was excellence factor. The direct effect from the
Management competencies with effect sizes of .091 and had direct factor from the technical competencies
with effect sizes of 0.58 with significance level of .001. In conclusion, the results showed that the success
accounting was corresponding and influenced on core competencies, management competencies and
technical competencies.
2
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บทนา
จากการที่ประเทศไทยได้เปิดเสรีทางด้านการลงทุน การค้า การบริการและการส่งออก ทาให้ธุรกิจมีการแข่งขัน
รุนแรงมากขึ้น:ซึ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแหล่งฝึกฝน
และพัฒนาทักษะแรงงานให้กับประเทศ เป็นตัวเชื่อมโยงภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การกระจายสินค้าและ
บริการไปสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะภาคการผลิตเพื่อการส่งออก (สานักงานส่งเสริมวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 2552:
26) และวิ ส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในการนิค มอุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย เขตภาคกลาง เป็ น แหล่ งส่ ง
สินค้าออก 1 ใน 5 ของสินค้าส่งออกของประเทศไทย (สสว. 2558: ออนไลน์) ซึ่งรัฐบาลได้ช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน การลงทุน การหมุนเวียนเงินตรา สร้างรายได้ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เร่ง พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
แข่งขัน กาหนดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม โดยตราพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
ขึ้นใช้บังคับและจัดตั้งสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ความช่วยเหลืออุดหนุน ร่วมกิจการหรือ
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ให้กู้ยืมสาหรับการดาเนินการก่อตั้งปรับปรุงขยายกิ จการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันวิสาหกิจ SMEs มีปัญหา
สาคั ญคื อไม่ มี การวางระบบบัญ ชีที่ เป็ นระเบียบถูก ต้อ งตามมาตรฐานการบัญ ชีที่ รับ รองกัน โดยทั่ วไปและไม่ส ามารถ
ตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินอีกทั้งรายได้ไม่ปรากฏ (ศศิ คล่องพยาบาล. 2557: 15. ออนไลน์) โดยเฉพาะปัญหา ด้านบัญชีที่
ไม่มีการวางระบบบัญชี ทาให้การจัดทาบัญชีไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถนาตัวเลขที่ได้มาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจจากการ
รายงานสถานการณ์ประจาปี: สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. 2558: ออนไลน์) พบว่าใน
ประเทศไทยผู้ประกอบการขนาดกลางจานวน 82,933 ราย และจานวนผู้ประกอบการขนาดย่อมจานวน 2.3 ล้านรายมี
ปัญหามากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจากงบการเงินขาดความน่าเชื่อถือ ทาให้สถาบันการเงินไม่เชื่อถือจึงไม่สามารถกู้
เงินได้ เป็นเหตุให้ประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุน อีกทั้งการจัดทาบัญชีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวของธุรกิจ (อานวย ศรีสุโข. 2556: ออนไลน์) และจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ทาให้นักบัญชี
ต้องพัฒนาสมรรถนะด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองกันโดยทั่วไปเพราะงบการเงินที่ถูกต้องจะสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs ช่วย
ให้ธุรกิจ SMEs สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
การจัดงบการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นหน้าที่ของนักบัญชี และเป็นหัวใจสาคัญในการบริหารจัดการของผูบ้ ริหาร ที่จะ
นาข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่นักบัญชีนาเสนอมาใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ การควบคุม และกากับการบริหารในองค์กร
(อมร โททา. 2550: ออนไลน์) อันจะนาไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพของงาน (Job Quality) ด้าน
ปริมาณ (Job Quantity) และด้านเวลา (Timing) ต่อไป (ประชุม รอดประเสริฐ, 2545: 332-333) จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุของนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งส่งสินค้าออกที่สาคัญของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการจัดการและสมรรถนะด้านเทคนิคของนักบัญชี ที่ส่งผล
ต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง

สมมติฐานในการวิจัย
1. ปัจจัยสมรรถนะหลัก (Core Competency : COR) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสาเร็จด้านบัญชี (Success of
Accounting : SUC) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
2. ปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ ( Management Competency : MGT) มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จด้านบัญชี
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
3. ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency : TEC) มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จด้านบัญชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุของนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางได้นาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมากาหนดเป็นกรอบเชื่อมโยงการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้
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อากร

งบการเงินถูกต้อง

คุณภาพของงานและ
ความเชื่อถือได้

ความสามารถในการ
ประเมินผลและตัดสินใจ

(ที่มา : จุไรรัตน์ ศรีสตั ตรัตน์)

ภาพที่ 1 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง

ความรับผิดชอบ
ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ
และจรรยาบรรณทั่วไป

ความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การรักษาความลับ

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

ความเป็นอิสระ
ความเที่ยงตรงและ
ความซื่อสัตย์สุจริต

ความโปร่งใส
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักบัญชีของของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางเป็นกรอบการศึกษาจานวน 1,285 แห่ง (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม. 2558: ออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่างเป็นการกาหนดขนาดเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร พิจารณาจากจานวนกลุ่มตัวอย่าง คานวณได้จาก
สูตร ของ ยามาเน่ (Yamane, 1967 : 886)
n =
N
1+ N(e)2
N = จานวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย
n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
e = เปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อน 0.05
แทนค่าในสูตร
n =
1,285
1 + 1,285(.0025)
=
305.04
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร เท่ากับ 310 คน สาหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จาเป็นต้องเหมาะสม ตามข้อตกลงในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ซึ่งกัลยา วานิชย์บัญญา (2556: 120) แนะนาว่า
ข้อมูลที่รวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างควรมีขนาด 10-20 เท่าของจานวนตัวแปรในโมเดล ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรทั้งหมดในโมเดล
18 ตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) และตัวแปรแฝง (Latent Variable) ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์โมเดลของการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 180-360 ตัวอย่าง แต่จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษามีประเภท
ธุรกิจจานวน 187 บริษัท จึงนามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรและมีความเหมาะสมกับ
ข้อตกลงของการวิเคราะห์ทางสถิติ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย
2. สร้างแบบสอบถาม แบบวัดประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด
3. นาแบบวัดไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่เหมาะสมและความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
4. นาคะแนนความสอดคล้องเป็นรายข้อของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence : IOC) ของเครื่องมือนี้ พบว่า ทุกข้อมีค่าระหว่าง 0.60-1.00 มากกว่า 0.50 ตามเกณฑ์ที่กาหนด
5. ทดลองใช้เครื่องมือ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ( - Coefficient) ของครอนบัคทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.949 สามารถนามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ค่า
ความเชื่อมั่นควรจะมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555: 474)
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การรวบรวมข้อมูล
1. ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ทาการเลือกไว้จานวน 187 คน และผู้วิจัยเป็นผู้เก็บ
แบบสอบถามจากหัวหน้าแผนกงานที่เก็บรวบรวมให้
2. สาหรับแบบสอบถามที่ได้รบั คืน ผู้วิจัยนามาดาเนินการตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
พร้อมที่จะนามาวิเคราะห์ทางสถิติได้จานวน 187 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ผสู้ อบบัญชีจานวน 9 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ของแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและข้อคาถาม ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA ) และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structure Equation Mode : SEM) เพื่อการวิเคราะห์ถึงการเป็นองค์ประกอบร่วมของตัวแปรสังเกตได้ (Observed
Variables) ต่อตัวแปรแฝง (Latent Variables) การวิเคราะห์เส้นอิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐาน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามโครงสร้างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
เพื่อนามาเปรียบเทียบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม เพื่ออธิบายผลลัพธ์ในการสนับสนุนในภาพกว้างและ
ลึกในการตอบคาถาม

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมมาของกลุ่มตัวอย่างจานวน 187 คนพบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง
จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 72.70 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจานวน 170 คนคิดเป็นร้อยละ 90.90 มีตาแหน่งงานสมุห์บัญชี จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 มี
ประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชีมากกว่า 10 ปี และมีอายุงาน 3-6 ปี จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-40,000 บาท จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.70 และมีการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับการทาบัญชีสาหรับวิสาหกิจ SMEs 1-2 ครั้งต่อปีจานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90
- จาแนกตามรูปแบบการจดทะเบียน พบว่าประเภทธุรกิจส่วนใหญ่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท จากัด
จานวน 153 แห่งคิดเป็นร้อยละ 81.80 ส่วนใหญ่เป็นกิจการการบริการขนาดย่อมมีจานวนพนักงานไม่เกิน 50คนสินทรัพย์
ถาวรไม่เกิน 50ล้านบาท จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 86.40
- สาหรับประเภทธุรกิจขนาดกลางส่วนใหญ่เป็นกิจการการผลิตจานวนพนักงาน 51-200 คนสินทรัพย์
ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาทกิจการการค้าส่งจานวนพนักงาน 26-50 คน สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 100 ล้านบาทและกิจการ
การค้าปลีกจานวนพนักงาน 16-30 คน สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 60 ล้านบาทจานวน 17 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 9.10
2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการจัดการ สมรรถนะ
ด้านเทคนิค และความสาเร็จด้านบัญชีของ SMEs ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการจัดการ สมรรถนะด้าน
เทคนิคและความสาเร็จด้านบัญชีของSMEs
องค์ประกอบปัจจัย
S.D.
ระดับ
X
สมรรถนะหลัก (COR)
4.77
.362
มากที่สดุ
สมรรถนะด้านการจัดการ (MGT)
4.78
.420
มากที่สุด
สมรรถนะด้านเทคนิค (TEC)
4.78
.437
มากทีส่ ดุ
ความสาเร็จด้านบัญชีของSMEs (SUC)
4.82
.449
มากที่สุด
สมรรถนะหลัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด X = 4.77 ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความโปร่งใส โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดมีค่า X = 4.71 ปัจจัยด้านความเป็นอิสระ ความเที่ยง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดมีค่า X = 4.81 ปัจจัยด้านการมาตรฐานปฏิบัตงิ านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่า X = 4.80 ปัจจัยด้าน
การรักษาความลับโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า X = 4.74 ปัจจัยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า X = 4.81 ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมอาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า X = 4.68
สมรรถนะด้านการจัดการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด X = 4.78 ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความสามารถ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า X = 4.79 ปัจจัยด้านความสามารถ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า X = 4.78 ปัจจัยด้านความสามารถเกี่ยวกับ
การสังเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า X = 4.78 ปัจจัยด้านความสามารถในการประเมิน
และตัดสินใจโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า X = 4.73
สมรรถนะด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด X = 4.78 ประกอบด้วยปัจจัยด้านความสามารถในการรับรู้
ผลกระทบของการทาบัญชีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่า X = 4.50 ปัจจัยด้านความสามารถด้านภาษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ AEC โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่ X = 4.82 ปัจจัยด้านความสามารถเกี่ยวกับการ
รับรู้มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAE โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า X = 4.82 ปัจจัยด้าน
ความสามารถเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีค่า X = 4.78 ปัจจัยด้านความสามารถ
เกี่ยวกับการวางแผนเพื่อเสียภาษีอากร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีค่า X = 4.75
ความสาเร็จด้านบัญชีของSMEs มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด X = 4.82 ประกอบด้วย ปัจจัยด้านคุณภาพของงาน
และความเชื่อถือได้ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า X = 4.81 ปัจจัยด้านงบการเงินถูกต้อง โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า X = 4.86 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพทางภาษีอากร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุดมีค่า X = 4.60
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก (First Order Confirmatory Factor Analysis : CFA) สมรรถนะ
นักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เขตภาคกลาง
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First Order Confirmatory Factor Analysis
Chi-square = 125.506, df = 104, P =0.074, Chi-square/df =1.207, GFI = 0 .954
AGFI = 0.905, CFI = 0.989, RMR = 0.008, RMSEA = 0.033, PNFI = 0.642, TLI = 0.984, NFI = .952
ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก (First Order Confirmatory Factor Analysis : CFA)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก (First Order Confirmatory Factor Analysis : CFA) สมรรถนะ
นักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขต
ภาคกลางปัจจัยสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการจัดการ สมรรถนะด้านเทคนิค และความสาเร็จด้านบัญชีของSMEs พบว่า
โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ125.506 ค่านัยสาคัญสถิติ(p)ค่าเท่ากับ
0.074ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 104 2/dfเท่ากับ1.207 ค่าดัชนีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนในเมทริกซ์ (GFI)เท่ากับ
0.954 ค่าสถิติที่ได้จากการปรับค่า GFI (AGFI) เท่ากับ 0.905 ค่าดัชนีเปรียบเทียบโมเดลที่คาดไว้กับโมเดลอิสระ (CFI)เท่ากับ
0.989 ค่าเฉลี่ยของความแตกต่าง (ความไม่กลมกลืน)ต่อองศาอิสระ (RMSEA) เท่ากับ 0.033 และค่าดัชนีแสดงถึงโมเดลประหยัด
ที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (PNFI) เท่ากับ 0.642เมื่อพิจารณาน้าหนักขององค์ประกอบของปัจจัยสมรรถนะหลักที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 6 ด้านนั้น พบว่า มีน้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.63 ถึง 0.90 สมรรถนะด้านการจัดการที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านนั้น พบว่า มีน้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.64 ถึง 0.84 สมรรถนะด้านเทคนิค
ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านนั้น พบว่า มีน้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.39 ถึง 0.83 และความสาเร็จด้านบัญชีของ
SMEsประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนั้นพบว่า มีน้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.31 ถึง 0.73
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4. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุของนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง

Structure Equation Modeling of Accounting Success
Chi-square = 118.646, df = 105, p = 0.171, Chi-square/df = 1.130
GFI=0.933, AGFI = 0.891, CFI= 0.993, RMR= 0.009, RMSEA= 0.026, TLI=0.990, PNFI=0.649, NFI=0.945
ภาพที่ 3 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุของนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย เขตภาคกลาง
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุของนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางพบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ118.646 ค่านัยสาคัญสถิติ (p) ค่าเท่ากับ 0.171 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 1052/df
เท่ากับ1.130 ค่าดัชนีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนในเมทริกซ์ (GFI)เท่ากับ 0.933 ค่าสถิติที่ได้จากการปรับค่า GFI
(AGFI) เท่ากับ 0.891 ค่าดัชนีเปรียบเทียบโมเดลที่คาดไว้กับโมเดลอิสระ (CFI) เท่ากับ 0.993 ค่าเฉลี่ยของความแตกต่าง (ความไม่
กลมกลืน) ต่อองศาอิสระ (RMSEA) เท่ากับ 0.026 และค่าดัชนีแสดงถึงโมเดลประหยัดที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(PNFI) เท่ากับ 0.649 ค่าสัมประสิทธ์ของการพยากรณ์ตัวแปรตาม คือ เป็นตัวแปรแฝงที่อยู่ในโมเดล ได้แก่ ปัจจัยสมรรถนะด้าน
การจัดการ (MGT) มีสัมประสิทธ์การพยากรณ์มีค่าเท่ากับ 0.79 หรือสามารถอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะด้านการ
จัดการมีความเชื่อมั่นได้ร้อยละ 79 ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค (TEC) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์มีค่าเท่ากับ 0.78 หรือสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะด้านเทคนิคมีความเชื่อมั่นได้ร้อยละ 78 ปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชีของSMEs (SUC) มี
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์มีค่าเท่ากับ 0.96 หรือสามารถอธิบายความแปรปรวนของมี ความสาเร็จด้านบัญชีของSMEs มีความ
เชื่อมั่นได้ร้อยละ 96
ปีที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560

146 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

เส้นอิทธิพลที่ 1 ปัจจัยสมรรถนะหลัก (COR) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสาเร็จด้านบัญชี (SUC) โดยเส้นอิทธิพล
สมรรถนะหลักอ้อมผ่านปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ (MGT) และปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค(TEC) พบว่า เส้นอิทธิพลมี
นัยสาคัญทางสถิติทุกตัวแปรโดย 1) อ้อมผ่านปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ(MGT)ได้รับอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกเท่ากับ
0.89 และมีอิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชีเท่ากับ 0.52 ดังนั้น เส้นอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัย
สมรรถนะหลัก (COR) ต่อปัจจัยด้านความสาเร็จด้านบัญชี (SUC) อ้อมผ่านปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ (MGT) เท่ากับ 0.463
หรือ (0.89×0.52) และ R2 ซึ่งเป็นค่าบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.79 หรือ ร้อยละ 79 2) อ้อม
ผ่านปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค (TEC) ได้รับอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกเท่ากับ 0.88 และมีอิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อ
ปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชีเท่ากับ 0.56 ดังนั้น เส้นอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยสมรรถนะหลัก (COR) ต่อปัจจัยด้านความสาเร็จ
ด้านบัญชี (SUC) อ้อมผ่านปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค (TEC) เท่ากับ 0.493 หรือ (0.88×0.56) และ R2 ซึ่งเป็นค่าบ่งบอกถึงความ
เชื่อมั่นในสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.78 หรือ ร้อยละ 78
เส้นอิทธิพลที่ 2 ปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ (MGT) มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชี (SUC)
พบว่า เส้นอิทธิพลปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ(MGT)กับปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชี (SUC) มีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
ปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชี (SUC) ได้รับอิทธิพลทางตรงมากสุดในทิศทางบวกเท่ากับ 0.091 และ R2 ซึ่งเป็นค่าบ่งบอกถึง
ความเชื่อมั่นในสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.96 หรือ ร้อยละ 96
เส้นอิทธิพลที่ 3 ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค (TEC) มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชี(SUC) พบว่า
เส้นอิทธิพลปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค (TEC) กับปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชี (SUC) มีนัยสาคัญทางสถิติโดยปัจจัย
ความสาเร็จด้านบัญชี (SUC) ได้รับอิทธิพลทางตรงมากสุดในทิศทางบวกเท่ากับ 0.58 และ R2 ซึ่งเป็นค่าบ่งบอกถึงความ
เชื่อมั่นในสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.96 หรือ ร้อยละ 96.0
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า จากการสัมภาษณ์ผู้สอบบัญชีจานวน 9 คน มีความเห็นว่า
สมรรถนะหลักประกอบด้วย 6 ตัวแปร สมรรถนะด้านการจัดการประกอบด้วย 4 ตัวแปรและสมรรถนะด้านเทคนิค
ประกอบด้วย 5 ตัวแปรทุกตัวแปรเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง

อภิปรายผลการวิจัย
สาหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method
Research)ซึ่งสามารถนามาอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยปัจจัยสมรรถนะหลัก (COR) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสมรรถนะหลัก(COR) มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อปัจจัยความสาเร็จ ด้านบัญชี (SUC) โดยอ้อมผ่านปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ(MGT) และปัจจัย
สมรรถนะด้านเทคนิค(TEC) พบว่า เส้นอิทธิพลมีนัยสาคัญทางสถิติทุกตัวแปร
ผลการวิจัยในครั้งนี้ เส้นอิทธิพลทางอ้อมแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยสมรรถนะหลักประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ตัวแปร
คือ ความโปร่ งใส ความเป็ นอิ ส ระ ความเที่ ย งธรรม และความซื่อ สัต ย์ สุจ ริต การปฏิบั ติ งานรั ก ษาความลั บ ความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมอาชีพและจรรยาบรรณทั่วไปทุกตัวแปรมีความสาคัญต่อนัก
บัญชี พบว่าองค์ประกอบทุกตัวแปร เป็นองค์ประกอบร่วมของปัจจัยสมรรถนะหลัก ที่จะทาให้เกิดความสาเร็จทางบัญชี
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางสอดคล้องกับ ข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 และงานวิจัยของนันทรัตน์ นามบุรี
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(2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของนักทาบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะด้านเทคนิคมีน้าหนักมากที่สุด รองลงมาคือด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการ เนื่องจากสมรรถนะด้านเทคนิคเป็นความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการบัญชี วิธีการปฏิบัติทางบัญชีและ
วิธีการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรกาหนดไว้ จึงมีความสาคัญมากที่สุด สอดคล้องกับ ปภาวี สุขมณีและฉัตรรัช
ดา วิโรจน์รัตน์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการทางานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดกาฬสินธุพ์ บว่านักบัญชีจาเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ
คุณ ค่า ทางวิ ชาชี พจรรยาบรรณ และเจตคติ ตลอดจนความรู้ ด้า นอื่ น ๆ เพื่ อท าให้ ผลงานที่ ไ ด้เ กิด ประสิ ท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผลในการทางาน ขณะเดียวกันนักบัญชีต้องมีความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับปวีณา สุดลาภา
(2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพบัญชีที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของผู้ทาบัญชี ใน
สถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้าน
ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้านการรั กษาความลับ ด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็น
หุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล และด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพทุกด้าน มีความสาคัญต่อนักบัญชี และนักบัญชี
ที่มีความรู้ความสามารถจะเป็นนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ สอดคล้องกับวรรณภา อิมะไชย์ (2556) ได้ศึกษา
เรื่อง ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชีของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการ
พัฒนาความสามารถและคุณลักษณะให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จด
ทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องจัดให้มีการทาบัญชี เพื่อจัดทางบการเงิน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้
ให้ระดับความสาคัญมาก 5 อันดับแรกเรี ยงตามลาดับ ดังนี้ 1) คุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต 2) สาเร็จการศึกษาการบัญชี
ระดับปริญญาตรี 3) ความรู้ความเข้าใจในการควบคุมภายในและตรวจสอบบัญชี 4) ความรู้ความเข้าใจมาตรฐานบัญชีและ
นามาปฏิบัติอย่างถูกต้อง 5) ความรู้และความสามารถวิเคราะห์งบการเงินและสถานะการเงิน
ดังนั้น ปัจจัยสมรรถนะหลัก (COR) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง โดยใช้กรอบแนวคิดของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 และงานวิจัยของนันทรัตน์ นามบุรี (2557) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และงานวิจัยที่ผ่านมา ผลการศึกษามีความสอดคล้องต่อสมรรถนะด้านการจัดการ
สมรรถนะด้านเทคนิค และความสาเร็จด้านบัญชี
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ(MGT) มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จด้านบัญชี (SUC) ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
สมรรถนะด้านการจัดการ(MGT) มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชี(SUC) พบว่า เส้นอิทธิพลมีนัยสาคัญทาง
สถิติทุกตัวแปร
ผลการวิจัยในครั้งนี้ เส้นอิทธิพลทางตรง แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการประกอบด้วยองค์ประกอบ 4
ตัวแปรคือ ความสามารถเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถเกี่ยวกับการ
สังเคราะห์ข้อมูล ความสามารถในการประเมินผลและตัดสินใจทุกตัวแปรมีความสาคัญต่อนักบัญชี พบว่าองค์ประกอบทุกตัวแปร
เป็นองค์ประกอบร่วมของปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการที่จะทาให้เกิดความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง สอดคล้องกับ นภลดา อินภูษาและคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง
ผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพในการทางานขององค์กรที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพในการทางานขององค์กรด้านการฝึกอบรม และด้านการทากิจกรรม
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม และควรนาข้อสนเทศไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
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ศักยภาพในการทางานให้แก่นักบัญชีและบุคลากรอื่นขององค์กรให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งองค์กรสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ สอดคล้อง
กับแอบเดล เค. ฮาลาบี ( Abdel K. Halabi 2010) ได้ศึกษาเรื่องความเข้าใจข้อมูลทางการเงินที่ใช้กับการปฏิบัติงานของธุรกิจ
ขนาดย่อม พบว่าการบัญชีการเงินและการบริหารเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินโดยการประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
ของธุรกิจขนาดย่อม 10 แห่ง ทาให้ทราบว่าการจัดองค์กร ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากข้อมูลทางบัญชี เช่น เงินสดเป็นบัญชีที่มี
ความสาคัญสาหรับธุรกิจขนาดย่อม อันจะเป็นข้อมูลจริงของการบริหารจัดการทางการเงิน ดังนั้น นักบัญชีจึงควรมีสมรรถนะใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล และมีความสามารถในการประเมินผลและตัดสินใจ
ดังนั้น ปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาด
ย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง โดยใช้ผลงานวิจัยของนภลดา อินภูษาและคณะ (2555) และ
แอบเดล เค. ฮาลาบี ( Abdel K. halabi.2010) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
งานวิจัยที่ผ่านมา ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับสมรรถนะด้านการจัดการ สมรรถนะด้านเทคนิค และความสาเร็จด้าน
บัญชี
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค (TEC) มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค (TEC) มี
อิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชี(SUC) พบว่า เส้นอิทธิพลมีนัยสาคัญทางสถิติทุกตัวแปร
ผลการวิจัยในครั้งนี้ เส้นอิทธิพลทางตรงแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิคประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ตัวแปร
คือ ความสามารถในการรับรู้ผลกระทบของการทาบัญชี ความสามารถด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ความสามารถ
เกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAE ความสามารถเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผน
เพื่อเสียภาษีอากร ทุกตัวแปรมีความสาคัญต่อนักบัญชี พบว่าองค์ประกอบทุกตัวแปร เป็นองค์ประกอบร่วมของปัจจัยสมรรถนะ
ด้านเทคนิค ที่จะทาให้เกิดความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เขตภาคกลางสอดคล้องกับ อาร์นัลโด คามัฟโฟและแอนนาโคมัคชิโอ (Arnaldo Camuffo; & Comacchio Anna. 2007) ได้ศึกษา
เรื่อง ทุนทางปัญญาและประโยชน์จากการแข่งขัน:รูปแบบสมรรถนะข้ามธุรกิจสาหรับวิสาหกิจ SMEs ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในอิตาลีในอุตสาหกรรมการผลิต พบว่าผู้ประกอบการนานาชาติ ได้พัฒนาปรับปรุงให้ความรู้ด้านการบริหารในวิสาหกิจ SMEs
อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะด้านสมรรถนะซึ่งมีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ในขณะที่
ทั่วโลกมีการแข่งขันอย่างรุนแรงการนาระบบสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการเป็นแนวทางใหม่ที่นามาใช้กับวิสาหกิจ SMEs ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีและเป็นสมรรถนะด้านเทคนิคขององค์กร การศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาทักษะและ
สมรรถนะของผู้บริหารระดับกลาง ในภาคอุตสาหกรรมการออกแบบการผลิตในแผนกบัญชีจานวน 46 แผนกของวิสาหกิจ SMEs
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นสมรรถนะพื้นฐานของมนุษย์ในระบบบริหารจัดการของวิสาหกิจ SMEs และสอดคล้องกับ
มอด อาเซียน ฮูสิ และโมฮาเมด ดาชเลน อะบราฮิม (MohdAzianHusi; & Mohamed Dahlan Ibrahim. 2013) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ตรวจสอบบทบาทของการให้บริการจัดทาบัญชีและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในภาคการผลิตของชายฝั่งตะวันออกของภาคเหนือในประเทศมาเลเซีย พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมีผลต่อการทางานด้านบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น การจัด
ระเบียบทางบัญชีโดยใช้ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพของนักบัญชีมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตของชายฝั่งตะวันออกของภาคเหนือในประเทศมาเลเซีย สอดคล้องกับคิสเซเว่น พาดาชิ
(Kesseven Padachi. 2010) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ผลกระทบของการทาบัญชีภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของบริษัทมอริเชียสการผลิต พบว่า มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลายแห่งที่ไม่มีการจัดทาบัญชีอย่างเป็นระบบ เพราะ
ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการขาดความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และเบญจวรรณ ตรากิจธรกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพของ
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สารสนเทศทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพในการทางานของนักบัญชี และประเมินประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชี ในการจัดทา
บัญชี ของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม อาเภอบางบั วทอง จั งหวั ดนนทบุรี พบว่ าคุณภาพของสารสนเทศทางบั ญชี ที่ มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนคุณภาพของ
สารสนเทศทางบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์กันจะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระดับของ
คุณภาพของสารสนเทศทางบัญชี โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ เว้นแต่ด้านความเข้าใจได้ในเรื่องผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชี มีความเข้าใจใน
รายการบัญชีมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทั้ง 3
ด้าน คือ ด้านการทางานต้องเชื่อถือได้ ด้านงานสาเร็จทันเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐานจากการศึกษาพบว่า คุณภาพจากผล
การศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควรคานึงถึงคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชีมี
ผลต่อประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชี ให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งผลให้กิจการมีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
ดังนั้น ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง โดยนาผลงานวิจัยของอาร์นัลโด คามัฟโฟและแอนนาโคมัคชิโอ (Arnaldo
Camuffo; & Comacchio Anna. 2007) และมอด อาเซียน ฮูสิ และโมฮาเมด ดาชเลน อะบราฮิม (Mohd Azian Husi; &
Mohamed Dahlan Ibrahim. 2013) และคิสเซเว่น พาดาชิ (Kesseven Padachi. 2010); เบญจวรรณ ตรากิจธรกุล (2552)
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเชิ งปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และงานวิจัยที่ผ่านมา ผลการศึกษามีความสอดคล้องต่อ
สมรรถนะด้านการจัดการ สมรรถนะด้านเทคนิค และความสาเร็จด้านบัญชี
จากการศึกษา ปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชีของ SMEs ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ตัวแปร คือ คุณภาพของงานและ
ความเชื่อถือได้ งบการเงินถูกต้อง ประสิทธิภาพทางภาษีอากร ทุกตัวแปรมีความสาคัญต่อนักบัญชี พบว่าองค์ประกอบทุกตัว
แปร เป็นองค์ประกอบร่วมของปัจจัยที่จะทาให้เกิดความสาเร็จทางบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของยาหยา แคมยาบิ (Yahya Kamyabi. 2011) ได้ศึกษาการ
ทางานของนักบัญชีที่มีผลต่อการดาเนินงานของวิสาหกิจ SMEs ในประเทศอิหร่าน พบว่าวิสาหกิจมีบทบาทสาคัญต่อประเทศ จึง
จาเป็นต้องอาศัยนักบัญชีที่มีสมรรถนะด้านความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และสามารถให้คาปรึกษาด้านการตัดสินใจแก่ผู้ประกอบการSMEs มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
สอดคล้องกับโควีย์ (Covey. 2003) ได้ศึกษาอุปนิสัยของนักบัญชีต้องเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 7 ประการ ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่มี
แผนงานในการทาสิ่งต่าง ๆ ล่วงหน้า 2) เป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการดาเนินงานอย่างชัดเจนและทราบบทบาทของตนเองในการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ 3) เป็นผู้ที่เข้าใจและจัดลาดับความสาคัญของงาน เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีระบบและ
นาไปสู่ความสาเร็จ 4) เป็นผู้ที่มีความคิดว่าจะชนะหรือประสบความสาเร็จตามความคาดหวัง โดยที่การชนะหรือการประสบ
ความสาเร็จนั้นไม่ทาให้ผู้อื่นสูญเสียหรือพ่ายแพ้ ความคิดเช่นนี้จะทาให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ได้โดยคงไว้ซึ่ง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 5) เป็นผู้ที่รับฟังเหตุผลและความเห็นของผู้อื่น ตลอดจนแสวงหาข้อมูลเพื่อความเข้าใจ
อย่างแท้จริง และสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นเข้าใจและยอมรับในความคิดเห็นของตน 6) เป็นผู้ที่ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และเน้น
ความสาคัญของการทางานเป็นทีม 7) เป็นผู้ที่พัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับลัดดา หิรัญวา (2556: 7-82)
ได้ศึกษาเรื่องนักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนในด้านความรู้
ความสามารถ ด้านทักษะและด้านมาตรฐานการบัญชีและเฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์
ของนักบัญชีสาหรับบริษัท อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในประเทศไทย พบว่า นักบัญชีที่ผู้ประกอบการญี่ปุ่น เรียงลาดับจากมากไป
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น้อย ดังนี้ จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ด้านบัญชีการเงิน ภาษาญี่ปุ่นและการบัญชีแบบญี่ปุ่น ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเพื่อเสียภาษีอากร
จากผลการศึ กษาข้ างต้ นนี้ สะท้ อนให้ เห็ นถึ งความส าเร็ จ ด้ านบั ญชี ของนั กบั ญชี ซึ่ งทุ กด้ านเป็ นองค์ ประกอบของ
ความสาเร็จด้านบัญชี จึงสรุปได้ว่านักบัญชีจะต้องมีองค์ประกอบ สมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการจัดการและสมรรถนะด้าน
เทคนิ ค จึ งจะส่ งผลต่อความส าเร็จด้านบัญชี ซึ่งประกอบด้ วยด้ านคุณภาพของงานและความเชื่อถือได้ งบการเงิ นถู กต้ อง
ประสิทธิภาพทางภาษีอากร ซึ่งส่งผลให้การบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เขตภาคกลาง เป็นที่เชือ่ ถือและยอมรับของแหล่งเงินทุนเนื่องจากระบบบัญชีที่ดี ทาให้เห็นภาพรวมทางการเงินขององค์กรช่วยให้
การตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ระบบบัญชีที่ดีที่นักบัญชี
ได้จัดทาขึ้น จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดประสิทธิภาพการทางานขององค์กร เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและการรายงานทาง
การเงินที่มีประสิทธิภาพ
สรุปโดยภาพรวมโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง องค์ประกอบของแต่ละด้านสามารถเป็นองค์ประกอบร่วมของตัวแปรแฝงของ
โมเดลที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์สามารถสนับสนุนความสาเร็จด้านบัญชีขององค์กรได้อย่างชัดเจน โดยปัจจัย
สมรรถนะหลัก มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสาเร็จด้านบัญชี ปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จด้าน
บัญชี และปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง

ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยเชิงสาเหตุของนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติด้านคุณภาพของ นักบัญชี
โดยเฉพาะประเด็นสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการจัดการและสมรรถนะด้านเทคนิค โดยต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง และเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
1. จัดระบบนักบัญชีพี่เลี้ยง เพื่อให้นักบัญชีที่มีประสบการณ์ ช่วยชี้นา และแนะนาแนวทางการจัดทาบัญชีให้นัก
บัญชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อ มในการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
2. จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้นักบัญชีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านบัญชี
3. การกาหนดภาระงานด้านบัญชี จะต้องมีความชัดเจน เพื่อให้นักบัญชีทางานได้อย่างมีประสิทธิ ผลและ
ประสิทธิภาพ
4. ควรจะมีการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อเป็นเกียรติและเป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
คนอื่น
5. ควรจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อให้ระบบการ
ประเมินเป็นวิธีการประเมินเชิงระบบมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง เพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความความสาเร็จด้านบัญชีที่มีคุณลักษณะ
ขององค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของเครื่องมือที่นาไปใช้กับ นักบัญชี
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3. ผู้สนใจสามารถนาโมเดลสมรรถนะนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง ไปประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเขตอื่นๆ
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