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บทค ัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ท าบัญชีท่ีจ าเป็นต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0  และศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว  ท้ังนี้เพื่อให้ได้ตัวแบบการจัดการการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ท าบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพในส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถาม ประชากร คือ ผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง  คือ  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบที การวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง ตัวแบบการจัดการการพัฒนาสมรรถนะของผู้ท าบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพในส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ตัวแปรท่ีศึกษา
ได้แก่ 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) ภาวะผู้น า 4) การจัดการความรู้ โดยมีตัวแปรด้านสมรรถนะท่ี
จ าเป็นต้องมีของผู้ท าบัญชี 3 ด้านคือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะทางวิชาชีพ และ 3) ด้านลักษณะส่วนบุคคล  ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบ
การพัฒนาสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพโดย ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของข้อมูลเชิงประจักษ์กลมกลืนระดับดี โดย ปัจจัยด้าน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีค่าน้ าหนักท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะมากท่ีสุด รองลงมาคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภาวะผู้น า 
ส่วนการจัดการความรู้ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ค  าส าค ัญ :  สมรรถนะ, ผู้ท าบัญชี, ส านักงานบัญชีคุณภาพ  
 

Abstract 
This research aims to study Components of the performance of accountants necessary to enter the 

ASEAN Economic  Community  and Thailand 4.0 policy.   And to study the factors affecting the development of 
such competencies In order to obtain a model for managing the performance development of an effective accountant 
in the quality accounting office in Thailand.  This research is a survey research. The research Instrument was a 
questionnaire. Population are accountants in  the certified accounting practice firms in Thailand. There were 400 
samples. The statistics were used for data analysis are descriptive statistics and reference statistics.   They were  
percentage, mean, standard deviation and  the distribution of  structural equation analysis. The variables studied were 
1) Human Resource Management 2) Human Resource Development 3) Leadership 4) Knowledge Management. The 
required competency variables of the three types of accountants are 1) Knowledge, 2) Professional skills, and 3) Personal 
characteristics. The study indicated that development of  effective competencies for  The linear relationship model 
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of empirical data is well harmonized.  Human resource management factors  was the most important factor in the 
development of competence, followed by human resource development  and  leadership but knowledge management 
was not statistically significant. 
 

Keywords: Competency, Accountant, Certified Accounting  Practice Firms 
 

บทน า 
ค วามส าค ัญและค วามเป็นมาของปัญหา  
 จากการรวมกลุ่มของสมาชิกประเทศอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) โดยมุ่งไปท่ีเสาหลัก
ด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) ซ่ึงมีผลต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการบัญชีในด้านการท างานท่ีต้องมีการ
ปรับตัวเข้าสู่ความเป็นสากล   ซ่ึงทางสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยผ่านการ
ประชุมหารือเก่ียวกับความตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement – MRA) เพื่อก าหนดแนว
ทางการข้ึนทะเบียนนักวิชาชีพบัญชีอาเซียน ซ่ึงมีความก้าวหน้าเป็นล าดับอยู่ในปัจจุบัน มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ซ่ึงเป็นภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ท่ีจะก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ต้ังแต่ปี 2560-2579 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ท่ีรัฐบาลประกาศและผลักดันทุกภาคส่วนให้มีการด าเนินการ ล้วนมีผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีต้องเร่งปรับปรุงสมรรถนะการ
ท างานให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีมาอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบอย่างสูง 
 วิชาชีพผู้ท าบัญชีเป็นวิชาชีพท่ีมีความส าคัญ เพราะเป็นผู้จัดท างบการเงินตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เพื่อให้
ผู้ใช้งบการเงินได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในงบการเงินในการตัดสินใจ ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนผู้ท าบัญชีมากกว่า 70,000 คนท่ีข้ึน
ทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ต้ังแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน  วิชาชีพผู้ท าบัญชีในปัจจุบันมีประเด็นท้าทายได้แก่  
1) การเปล่ียนแปลงของวิชาชีพท่ีก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  2) นโยบาย 4.0 ของรัฐบาล 3) การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินโดยมีแนวโน้มการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช้  และ 4) การ
เปล่ียนแปลงระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากข้ึน ส่ิงเหล่านี้ เป็นประเด็นท่ีผู้ท าบัญชีจะต้อง
ปรับเปล่ียน และพัฒนาสมรรถนะการท างานให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

ส าหรับการท าบัญชีในประเทศไทยส่วนใหญ่องค์กรธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมใช้บริการจากส านักงานบัญชี ซ่ึงส านักงาน
บัญชีในประเทศไทยมีมากกว่า 10,000 ราย ให้บริการรับท าบัญชีกับองค์กรธุรกิจประมาณ 500,000 ราย  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกหนังสือรับรองส านักงานบัญชีท่ีผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ ให้เป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ ซ่ึงปัจจุบัน
มีจ านวน 143 ส านักงาน (กระทรวงพาณิชย์. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า: 2560)  จากประเด็นท่ีส าค ญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาถึงสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง และ ศึกษาถึงตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้
ศึกษาจากผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพ เนื่องจากเป็นองค์กรธุรกิจท่ีให้บริการท าบัญชี ท่ีน่าจะเป็นผู้น าในการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ท าบัญชีท่ีดี 

 

วัตถุประสงค ์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 

   2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ หรือ ตัวแบบประสิทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผู้ท าบัญชี ใน
ส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ท าบัญชีในประเทศไทย 
 



80   Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 

Vol 13 NO 2  May - August  2019  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ร ับ 
  1.  เพื่อท่ีจะได้ทราบถึง สมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 

2.  เพื่อจะได้ทราบถึงตัวแบบประสิทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพ ในประเทศไทย 
 3.  น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ท าบัญชีในประเทศไทย เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ท าบัญชีใน
การแข่งขันได้ในระดับสากล 
 

แนวค ิด ทฤษฎ ี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ค้นหาความรู้ความจริงเพื่อท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปสู่การหาค าตอบของการ
วิจัย โดยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดโดยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 

1.  แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะของผู้ท าบัญชี  
1.1 สมรรถะของผู้ท าบัญชีท่ีจ าเป็นในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
1.2 สมรรถนะของผู้ท าบัญชีท่ีจ าเป็นในการเข้าสู่ยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0 

 2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 4.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้น า 
          5.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู้ 

6.  แนวคิดเก่ียวกับส านักงานบัญชีคุณภาพ 
จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีมีวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยบรรลุ ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ซ่ึงมีสาระส าคัญ 6 ยุทธศาสตร์

โดยการพัฒนาสมรรถนะของผู้ท าบัญชีจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 2 ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และในการพัฒนาสมรรถนะเพิ่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 และ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  Community : AEC) ก็มีความสอดคล้องตามยุทธาสต์ชาติ
ดังกล่าวเช่นกัน และท้ังยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้
ประกอบวิชาชีพให้ต้องปรับเปล่ียนสมรรถนะให้ตรงกับงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

สมรรถนะ ความหมายของ สมรรถนะ จากการทบทวนวรรณกรรม คือ ชุดของความรู้  และความสามารถเฉพาะในการใช้
ความรู้ และ กลุ่มของทักษะท่ีจ าเป็นต้องมีในหน้าท่ี ต าแหน่งงานท่ีมีความเฉพาะด้าน ซ่ึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานในหน้าท่ีได้
ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง เจตคติ ความเช่ือ ความศรัทธา ในการท างานตามแบบฉบับของตนเองท่ีช่วย
สนับสนุนความรู้และทักษะ จนท าให้บุคคลนั้นมีลักษณะความเป็นมืออาชีพส าหรับงานในหน้าท่ีนั้นโดยเฉพาะ ซ่ึงจะส่งผลไปยัง
ความส าเร็จขององค์กรในท่ีสุด McClelland (1973), Spencer และ Spencer (1993), Boyatzis (1996),ณรงค์วิทย์  แสนทอง 
(2547),อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ (2548)   

ส าหรับสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับนักบัญชีท่ีเข้าสู่อาเซียนจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดท่ีผู้วิจัยได้ท า
การทบทวนวรรณกรรมข้างต้นผู้วิจัยได้ก าหนดท่ีจะน าสมรรถนะดังกล่าวมาใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ 1) ความรู้ด้านมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ 2) การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3) การเขียน การฟังและการพูดภาษาท้องถ่ิน 4) ความรู้ ความ
เข้าใจใน ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในอาเซียน 5) ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ การตลาดในอาเซียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กานดาวรรณ  แก้วผาบ (2555) และ อมรา ตีรศรีวัฒน์ (2559) 6) ความรู้ในการกฎหมายธุรกิจในแต่ละประเทศ 7) ความรู้ 
ความเข้าใจในกฎหมายภาษีอากรของแต่ละประเทศ 8)  ความรู้ด้านการเงิน นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน สอดคล้องกับแนวคิด
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ของ สันติ  วิลาสศักดานนท์ (2558) 9) ทักษะทางด้านการรักษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 10)  ทักษะด้านการปรับตัว 
และก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ 11) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ และการตอบสนองต่อสถานการณ์
อย่างเหมาะสม 12) ทักษะในการน าเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 13) ทักษะในการท างานเป็นทีม และการมีปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
14) ภาวะผู้น า 15)  ทักษะในการสังเกตุส่ิงผิดปกติได้ เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพท่ีดี และทักษะในการตรวจสอบ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สภาวิชาชีพบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ (2557) สันติ  วิลาสศักดานนท์ (2558)  และ อมรา ตีรศรีวัฒน์ (2559)  16) การส่ังสมความเช่ียวชาญ 
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 17) ความใฝ่รู้ และความสามารถในการเรียนรู้ 18) การสอนงานและพัฒนาผู้อ่ืน 19) การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
และคุณภาพของงาน 20) ความพร้อมในการเดินทาง และการท างานอย่างไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี สอดคล้องกับแนวคิดของ ดิลก ถือ
กล้า (2554)และ สันติ  วิลาสศักดานนท์ (2558)  และ อมรา ตีรศรีวัฒน์ (2559) 

จากการเปล่ียนแปลงประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ 4.0 โดยมีผลกระทบต่อสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้ท าบัญชีท่ีควรจะมีเพื่อให้ก้าว
ทันตามการเปล่ียนแปลงโดยทบทวนจากแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพบัญชีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 1)ความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 2) ทักษะด้านโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ 3)ความรู้ด้าน การจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management)  4)ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 5)ความรู้ในการป้องกันความเส่ียง และการรักษาความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 6)ความสามารถในการปรับตัวรับส่ิงใหม่ๆและการเรียนรู้ความรู้ใหม่ตลอดเวลา 7)ทักษะการน าเสนอ และการส่ือสารด้วย
คอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแนวคิดของ บรรจงจิต  อังศุสิงห์(2557), มัทนชัย  สุทธิพันธ์(2557), พลพธู ปียวรรณ (2558)  มยุรี เก้ือ
สกุลและวุฒิ วัชโรดมประเสริฐ.  (2558) ประสัณห์  เช้ือพาณิชย์ (2559) และ ศิระ อินทรก าธรชัย (2560) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการทางการบริหารท่ีจะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาปฏิบัติงาน โดยให้
บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ ด้วยการด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้บุคคลากรมีศักยภาพในการ
ท างานเหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารทรัพยากมนุษย์เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีประเด็นท่ีสอดคล้องกันคือ การวางกลยุทธ์ ในระดับนานาชาติ การออกแบบและพัฒนาองค์กร 
การบริหารผลงาน การบริหารความหลากหลายและการสร้างความผูกพันต่อองค์กร และการบริหารความสามารถ (Talent) ซ่ึงเป็น
ปัจจัยท่ีก าหนดว่าองค์กรต้องมี  ต้องมีการคาดการณ์ถึงส่ิงท่ีอาจไม่คาดถึง (Expect the Unexpected) และการเตรียมพร้อมในการ
รับการเปล่ียนแปลงย่างรวดเร็ว โดยในสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยจะเปล่ียนแปลง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนดเลอร์ (Nadler, 1980) ให้ความหมายว่า  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเร่ืองของการน า
กิจกรรมการพัฒนามาใช้กับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อให้เกิดผลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงแบ่งกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ การอบรม  การศึกษา และการพัฒนา  การพัฒนาทรัพยากรมนาย์ด้านผู้ท าบัญชีมี
กระบวนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ได้แก่ การสอนงาน  การฝึกปฏิบัติ  การเป็นพี่เล้ียงงาน และ การฝึกอบรม 

ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการของผู้บริหารท่ีใช้อ านาจหรือการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ในการน าองค์การให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพซ่ึงกระบวนการดังกล่าวประกอบไปด้วยการตัดสินใจ การเลือกวิธีการ การเสริมสร้างค่านิยม การก าหนดทิศทางและความ
คาดหวังขององค์การ เป็นต้น ส าหรับภาวะผู้น าท่ีสอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ ภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลง หรือผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformation Leadership) ตามแนวคิดของ Burns (1978) ซ่ึงจะท าให้เกิดประเสิทธิภาพสูงสุด
ในการน า  

การจัดการความรู้คือ กระบวนการท่ีจะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม  จัดระบบ  เผยแพร่ ถ่ายโอนและเปล่ียนความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งปัน และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยู่จะ
แพร่กระจายไหลเวียนไปท้ังองค์การอย่างสมดุล เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 
กระบวนการจัดการความรู้ท่ีเหมาะสมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ นโยบายไทยแลนด์ 4.0  ต้องปรับเปล่ียนให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้อง ได้แก่ การมีคลังความรู้ เป็นระบบผู้เช่ียวชาญ 
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ส านักงานบัญชีคุณภาพ หมายถึง ส านักงานบัญชีท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ซ่ึงได้ย่ืนค าขอหนังสือรับรอง โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรงพาณิชย์ ก าหนดตามประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕   และผ่านการตรวจประเมิน ตามข้อก าหนด การรับรองคุณภาพส านักงาน
บัญชี (กระทรวงพาณิชย์. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า: 2560) 

 

วิธ ีการด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด ้านประชากร 
  ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นผู้ท าบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึง มิถุนายน 2560 และเป็นผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพท่ีได้รับการ
รับรองจาก (กระทรวงพาณิชย์. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า: 2560) จ านวน 143 ส านักงาน ซ่ึงมีจ านวนผู้ท าบัญชี โดยประมาณ 1,400 คน 

จ านวนประช ากรและกลุ่มต ัวอย่าง  
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในคร้ังนี้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังนั้นจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับ
การใช้สถิติวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ท่ีใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ “ภาวะน่าจะ
เป็นสูงสุด” (Maximum likelihood: ML   จ านวนพารามิเตอร์อิสระท่ีต้องการประมาณค่า ถ้าพารามิเตอร์มีจ านวนมาก ควรจะต้องมี
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากข้ึนด้วย โดยใช้กฎให้อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรไม่ควรน้อยกว่า 
10 ต่อ 1 (Hair; et.al. 2006: 112-113) 
  การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธี การสุ่มตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) จ าแนกตามนิติ
บุคคล หรือส านักงานบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ  กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ านวน 143 
ส านักงานบัญชี (กระทรวงพาณิชย์. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า:2560)โดยแบ่งตามภูมิภาค และก าหนดโควต้าจ านวนผู้ท าบัญชีท่ีจะเก็บ
ข้อมูลจากจ านวนส านักงานบัญชีในแต่ละภาค โดยการแบ่งโควต้าของการเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ดังนี้คือ 
 

ตารางที่ 1  ประชากรและขนาดตัวอย่างท่ีจัดเก็บตามการสุ่มแบบช้ันภูมิ    
 จ านวนส าน ักงานบัญชี ร้อยละ จ านวนตัวอย่างก าหนดตามโควต้า 

กรุงเทพมหานคร 54 37.76 151 
ภาคกลาง 28 19.58 78 

ภาคเหนือ 14 9.79 39 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 9.79 39 
ภาคตะวันออก 12 8.369 33 
ภาคใต้ 21 14.69 59 

  รวม 143 100.00 400 

   
  เคร ื่องมือการท าวิจัย 
  คือแบบสอบถาม ท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เช่ียวชาญ 5 ราย และมีการหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) ก่อนใช้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีของ Cronbach จากผู้ท าบัญชีท่ีข้ึนทะเบียน ในส านักงานบัญชีท่ีไม่ใช่ส านักงาน
บัญชีคุณภาพ จ านวน 40 ราย ก่อนจะน าไปเก็บข้อมูลจริง ได้ค่า alpha conbrach  เท่ากับ .956 โดยแบบสอบถาม   แบ่งออกเป็น 4 ตอน
ประกอบด้วย 
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1. ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามค าถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  สถานภาพผู้ท าบัญชี  
อายุการข้ึนทะเบียน รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนรายธุรกิจท่ีรับท าบัญชี 

2.   ข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความรู้ 2) ด้านทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพผ้ าบัญชี 3) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

3.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ หรือ ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการพัฒนาสมรรถนะผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทย ประกอบด้วย 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) ภาวะผู้น า และ 4) การจัดการ
ความรู้ 

4.   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะ 
การวิเคราะห์ข ้อม ูล   

               สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้คือ 
      1)  สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน มาตรฐาน และ 
       2)  สถิติอนุมาน การวิเคราะห์สมการโครงสร้างแสดงตัวแบบการจัดการการพัฒนาสมรรถนะของผู้ท าบัญชีท่ีมี
ประสิทธิภาพในส านักงาน บัญชีคุณภาพในประเทศไทย 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ค ุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบว่า เป็นเพศหญิงจ านวน 341 คน (คิดเป็นร้อยละ 85.2) มีอายุระหว่าง  
36 ปี - 45 ปี จ านวน 157 คน (คิดเป็นร้อยละ39.2)  ด้านสถานภาพ ส่วนใหญ่สมรสแล้ว มีจ านวน 206 คน  (คิดเป็นร้อยละ 51.5    
ด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 266 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.5)  ด้านอายุการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ท า
บัญชี ส่วนใหญ่มีอายุการข้ึนทะเบียนมาแล้ว  4 ปี – 6 ปี จ านวน  133  คน  (คิดเป็นร้อยละ 33.3)  ด้านระดับรายได้ มีรายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือน 20,001 บาท - 50,000 บาท  เป็นจ านวน  140 คน (คิดเป็นร้อยละ35.0) ด้านจ านวนรายธุรกิจท่ีรับท าบัญชี  มีจ านวนราย
ธุรกิจ ท่ีรับท าบัญชี 1 ราย - 30 ราย มีจ านวน 123 ราย (คิดเป็นร้อยละ 30.8)   
ตอนที่ 2   ผลการวเิคราะหค์า่สถติพิ ืน้ฐานขอ้มลูองคป์ระกอบสมรรถนะของผ ูท้  าบัญชใีนส านกังานบญัชคีณุภาพในประเทศไทย 
และ  ปัจจัยที่ส่งผลต ่อการพัฒนาสมรรถนะ ส่วนสถิต ิพรรณนา 

2.1 การวิเคราะหค์า่สถติพิ ืน้ฐานตวัแปรอิสระของสมรรถนะดา้นความร ู ้(Knowledge)ของผู้ท าบัญช ีในส านักงานบัญช ี
ค ุณภาพ 

จาก  ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพให้ความส าคัญกับ สมรรถนะด้านความรู้โดยมี
ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับดังนี้ คือ 1) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ( ̅=4.33 SD.= 0.668)  
รองลงมาคือ 2) ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล (  ̅ =4.24 SD.= 0.628)    3) ความรู้ด้านการป้องกันความเส่ียง และการรักษาความ
ปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ̅=4.23 SD.= 0.670) และด้านความรู้ในประเพณีและวัฒนธรรมของอาเซียน ( ̅=4.23 SD.= 
0.671)  4) ความรู้ด้านการเงิน นวัตกรรมการเงิน การลงทุน และระบบการเงินในอาเซียน ( ̅=4.22 SD.= 0.678)   5) ด้านกฎหมาย
ภาษีอากรของแต่ละประเทศ ( ̅=4.21 SD.= 0.673)  6) ด้านความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ( ̅=4.17 SD.= 
0.685)  7) ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการตลาดในอาเซียน สภาพแวดล้อมท่ัวไป และภาวะเศรษฐกิจ ( ̅=4.16 SD.= 0.694)   
 2.2 การวิเคราะหค์า่สถติพิ ืน้ฐานตวัแปรอิสระของสมรรถนะด ้านทักษะ  (Professional Skills)ของผู้ท าบัญช ีใน
ส านักงานบัญช ีค ุณภาพ    
 ผลการวิเคราะห์พบว่า  ผู้ท าบัญชีในส านักงานคุณภาพให้ความส าคัญกับสมรรถนะด้านทักษะโดยมีความส าคัญในระดับมาก
ท่ีสุด  คือ 1) ทักษะในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ  ( ̅=4.30 SD.= 0.632)   รองลงมาคือ 2) ทักษะในด้านการส่ือสารด้วย
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ภาษาอังกฤษ ( ̅=4.29 SD.= 0.690)  3) ทักษะด้านการรักษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี( ̅=4.24 SD.= 0.633)  4) ทักษะ
การวิเคราะห์ข้อมูล และแจกแจงข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อยๆ  ( ̅=4.23 SD.= 0.606)  5) ทักษะการน าเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
( ̅=4.22 SD.= 0.647)  6) ทักษะในการส่ังสมความเช่ียวชาญ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ( ̅=4.20 SD.= 0.658)   7) ทักษะในการ
สังเกตส่ิงผิดปกติได้ เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพท่ีดี และทักษะในการตรวจสอบ ( ̅=4.18 SD.= 0.660)  และทักษะในด้านการส่ือสารด้วย
ภาษาท้องถ่ินของอาเซียน  (  ̅ =4.18 SD.= 0.717)      

2.3 การวิเคราะหค์า่สถติพิ ืน้ฐานตวัแปรอสิระของสมรรถนะดา้นคณุลักษณะสว่นบคุคล (Personal Attribute) ของ
ผู้ท าบัญช ีในส านักงานบัญช ีค ุณภาพ      
  ผลการวิเคราะห์พบว่า  ผู้ท าบัญชีในส านักงานคุณภาพให้ความส าคัญกับสมรรถนะด้านทักษะโดยมีความส าคัญในระดับ
มากท่ีสุด  คือ 1) ทักษะในการปรับตัว และก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลก  ( ̅=4.36 SD.= 0.645)   รองลงมาคือ  2) ทักษะในการ
ท างานเป็นทีม และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( ̅=4.35 SD.= 0.655)    3) ทักษะในการมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ และคุณภาพของ
งาน ( ̅=4.34 SD.= 0.635)    4) ทักษะด้านภาวะผู้น า  มีการแสดงออกถึงการรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ ทีมีผลต่อทีมงาน ( ̅=4.32 
SD.= 0.659)     5) ทักษะด้านความใฝ่รู้ และความสามารถในการเรียนรู้  (  ̅ =4.30 SD.= 0.637) 6) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ และการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสม ( ̅=4.28 SD.= 0.662)  7) ทักษะด้านการสอนงานและพัฒนา
ผู้อ่ืน  ให้ค าแนะน าและฝึกสอนผู้อ่ืน( ̅=4.27 SD.= 0.651)     
 2.4 การวิเคราะหค์า่สถติพิ ืน้ฐานตวัแปรอสิระของการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ซ ึง่เปน็องคป์ระกอบของต ัวแบบการ
จัดการพัฒนาสมรรถนะที่ม ีประสิทธ ิภาพของผู้ท าบัญช ีในส านักงานบัญช ีค ุณภาพในประเทศไทย 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพมีความคิดเห็นว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยมี
ความส าคัญในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ ดังนี้คือ  1)  การออกแบบและวิเคราะห์งาน  การวางแผนก าลังคน  การคัดเลือก และการก าหนด
หน้าท่ีงาน ( ̅=4.50 SD.= 0.629)   รองลงมาคือ  2)  การสรรหา และการคัดเลือกคนตามแนวคิดสมรรถนะ ( ̅=4.38 SD.= 0.625)    3) 
การก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ท าบัญชีตามแนวคิดสมรรถนะ ( ̅=4.37 SD.= 0.603   4) การ
วางแผนก าลังคน การทดแทนต าแหน่งงาน การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพตามแนวคิดสมรรถนะ ( ̅=4.36 SD.= 0.638)     5) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ  ( ̅=4.26 SD.= 0.634)      6) การสร้างแรงจูงใจ การสร้าง
ทีมงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน( ̅=4.24 SD.= 0.677)      
   2.5 การวิเคราะหค์า่สถติพิ ืน้ฐานตวัแปรอสิระการพฒันาทรพัยากรมนษุยซ์ ึง่เปน็องคป์ระกอบของตวัแบบการจัดการ
พัฒนาสมรรถนะที่ม ีประสิทธ ิภาพของผู้ท าบัญช ีในส านักงานบัญช ีค ุณภาพในประเทศไทย   
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะท่ีมี
ประสิทธิภาพของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยมีความส าคัญในระดับมากท่ีสุด  คือ1)  การฝึกอบรมขณะ
ท างาน ( ̅=4.59 SD.= 0.578)   รองลงมาคือ การสอนงาน ( ̅=4.28 SD.= 0.605)   3) การเป็นพี่เล้ียง โดย พี่เล้ียง  จะเป็นแม่แบบ และ
เป็นผู้สอนงาน  ( ̅=4.05 SD.= 0.671)  4) การอบรมภายนอก เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงด้านมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายทางภาษีอากร 
( ̅=4.03 SD.= 0.652) 

2.6 การวิเคราะห ์คา่สถติพิ ืน้ฐานตวัแปรอสิระของภาวะผ ู้น าเป็นซ ึ่งองค ์ประกอบของต ัวแบบการจัดการพัฒนา
สมรรถนะที่ม ีประสิทธ ิภาพของผู้ท าบัญช ีในส านักงานบัญช ีค ุณภาพในประเทศไทย   

ผลการวิเคราะห์ พบว่าภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพของผู้ท าบัญชีใน
ส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยมีความส าคัญในระดับมากทุกข้อ  คือ 1) การเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป ( ̅=3.95 SD.= 0.774)   
รองลงมาคือ 2) การเป็นบุคคลต้นแบบ (Role Model) ( ̅=3.82 SD.= 0.740)  และ 3)   การสร้างแรงบันดาลใจ  ( ̅=3.75  SD.= 0.891)    
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2.7 การวิเคราะห ์คา่สถติพิ ืน้ฐานการจัดการความร ูซ้ ึง่เปน็องคป์ระกอบของตวัแบบการจดัการพัฒนาสมรรถนะที่ม ี
ประสิทธ ิภาพของผู้ท าบัญช ีในส านักงานบัญช ีค ุณภาพในประเทศไทย   

ผลการวิเคราะห์ พบว่าการจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพ
ของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยมีความส าคัญในระดับมากท่ีสุด คือ 1) การจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติ 
( ̅=4.21 SD.= 0.703)  และท่ีมีความส าคัญในระดับมาก คือ 2)  ระบบผู้เช่ียวชาญและคลังความรู้ ( ̅=4.20 SD.= 0.678)   และ 3) 
การถอดบทเรียน ( ̅=4.09 SD.= 0.772)   

2.8 การวิเคราะห ์คา่สถติพิ ืน้ฐานตวัแปรแฝง ขององคป์ระกอบสมรรถนะ และองคป์ระกอบตวัแบบการตดัการพัฒนา
สมรรถนะที่ม ีประสิทธ ิภาพของผู้ท าบัญช ีในส านักงานบัญช ีค ุณภาพในประเทศไทย   

 

ตารางที่ 2  การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝง    ( n=400) 
ข้อท่ี  ̅ SD. ระดับ 

ประเมิน  
ล าดับท่ี 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 4.35 0.504 มากที่สุด 1 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) 4.24 0.481 มากที่สุด 3 

ภาวะผู้น า (Leadership) 3.84 0.727 มาก 7 
การจัดการความรู้ (KM) 4.17 0.647 มาก 6 
สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) 4.22 0.541 มากที่สุด 5 

สมรรถนะด้านทักษะทางวิชาชีพ (Skills) 4.23 0.530 มากที่สุด 4 
สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attribute) 4.32 0.531 มากที่สุด 2 

จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝง ขององค์ประกอบสมรรถนะ และองค์ประกอบตัวแบบการตัด
การพัฒนาสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย  พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(HRM) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅=4.35 SD.= 0.685)  รองลงมาคือ สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attribute) มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅=4.32 SD.= 0.531)  ถัดมาคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( ̅=4.24 SD.= 0.481)  ล าดับถัดมาคือสมรรถนะด้านทักษะทางวิชาชีพ (Skills) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅=4.23  
SD.= 0.530) ถัดมาคือ สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅=4.22 SD.= 0.541) ถัดมาคือ การ
จัดการความรู้ (KM) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.17 SD.= 0.647)  และล าดับสุดท้ายคือ ภาวะผู้น า (Leadership) มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก ( ̅=3.84 SD.= 0.727) พิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.481 – 0.647  ซ่ึงมีค่าไม่ถึง 1 แสดงว่า
ข้อมูลมีการกระจายตัวปานกลาง (บุญชม  ศรีสะอาด. 2552: 97) 
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การตรวจสอบโมเดลกา รวัด ตัวแบบการจัดการประสิทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะของ ผู้ท าบัญชีใ น
ส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย  

 
ที่มา  การวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดย ผู้วิจัย 
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ตารางที่ 3 ค่าความสอดคล้อง/ กลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)โมเดลการวัดตัวแบบการ

จัดการประสิทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 

Goodness-of-fit Measure Value Accptable Level 

Chi-Square (χ2)_ms(1065) 124.300 - 

df (N-1) 121 - 

(χ2)/df 1.027 < 2.00 

Probability (p) 0.400 > 0.05 
CFI 0.999 > 0.95 

GFI 0.968 > 0.95 
AGFI 0.950 > 0.95 
RMR 0.013 < 0.05 

RMSEA 0.008 < 0.05 
อ้างอิง: Schumacker & Lomax, 2010, p.76 

จากตารางท่ี  3 พบว่าตามสมมติฐานการวิจัยนี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าต่างๆ ดังนี้ 
ค่าสถิติ Chi-Square (χ2) เท่ากับ 124.300 ท่ีองศาอิสระ (df)  เท่ากับ 121 โดยมีค่า Relative Chi-square  

(χ2 / df) เท่ากับ 1.027 ช้ีให้เห็นว่า Relative Chi-square (χ2 / df) น้อยกว่า 2 และ ค่า   p-value เป็น 0.400 (มากกว่า 
0.05) แสดงว่าตัวแบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม (Schumacker & Lomax, 2010, p.76) 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ถ้า
มีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.999 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยท่ัวไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Goodness Fit Index: GFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่า
เข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.968 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยท่ัวไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (adjusted goodness of fit index: AGFI) มีค่าอยู่ระหว่าง  0.00 
ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.95 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยท่ัวไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.95 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

ดัชนีรากท่ีสองก าลังสองเฉล่ีย (Mean Square Residual: RMR) เป็นดัชนีท่ีใช้เปรียบเทียบระดับความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ของโมเดล 2 โมเดล เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเปรียบเทียบ โดยใช้ข้อมูลชุดเดียว ค่า RMR อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 โดย
ผลการวิเคราะห์มีค่า 0.013 ถ้ามีค่าต่ ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

ส่วนค่าดัชนีรากก าลังสองเฉล่ียของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 และจากการวิจัยนี้มีค่า RMSEA เท่ากับ 0.008 ถ้ามีค่าต่ ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จากค่าต่างๆ ท่ีใช้วัดความสอดคล้อง/ กลมกลืนระหว่างโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการวิจัยนี้ 
พบว่า ค่าดัชนีท่ีใช้วัดผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด นั่นคือ สามารถน าโมเดลนี้มาใช้ในการอธิบายและหาค่าความสัมพันธ์ต่างๆ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 4 ตัวแปรแฝง ผลกระทบรวม (Total Effects: TE) ผลกระทบทางตรง (Direct Effects:DE)   และผลกระทบ
ทางอ้อม (Indirect Effects:IE) 

ตัวแปรแฝง COMPETENCY  

TE DE IE  

HRM  0.335*** 0.335***   -  
HRD 0.294*** 0.294*** -  

Leader 0.160*** 0.160*** -  
KM 0.061 0.061 -  

2R            0.4130 

*** มีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.001 
จากตารางท่ี 4  แสดงถึง ผลกระทบรวม (Total Effects: TE) ผลกระทบทางตรง (Direct Effects:DE)  ผลกระทบทางอ้อม 

(Indirect Effects:IE) ของตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพมีดังนี้คือ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกกับสมรรถนะของผู้ท าบัญชี โดยมีขนาดผลกระทบเป็น 0.335 

โดยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกกับสมรรถนะของผู้ท าบัญชี  โดยมีขนาดผลกระทบเป็น 0.294 

โดยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
ภาวะผู้น า มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกกับสมรรถนะของผู้ท าบัญชี    โดยมีขนาดผลกระทบเป็น 0.160 โดยด้าน ภาวะ

ผู้น า มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
การจัดการความรู้มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกกับ สมรรถนะของผู้ท าบัญชี  โดยมีขนาดผลกระทบเป็น 0.061  ส าหรับ

ด้านการจัดการความรู้ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

การอภิปรายผลการวิจัย  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ท าบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพในส านักงานบัญชีคุณภาพใน
ประเทศไทย พบว่า สมรรถนะของผู้ท าบัญชีท่ีรองรับประเด็นความท้าทายในปัจจุบันคือ การเปล่ียนแปลงของวิชาชีพท่ีก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล ผู้ท าบัญชีจะต้องมีสมรรถนะ3 ด้านคือ 1)  ด้านความรู้ ซ่ึงประเด็น
ส าคัญคือ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมลู และการรักษาความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และในการพัฒนาสมรรถนะเพิอ่รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่วนด้านทักษะทางวิชาชีพ 
ให้ความส าคัญกับ ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆก็เช่นเดียวกัน  ส่วนทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการรักษา
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  3) ในด้านลักษณะส่วนบุคคล ให้ความส าคัญกับ 
ทักษะในการปรับตัว และก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ การท างานเป็นทีม และการมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน  สอดคล้อง
กับกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสมรรถนะเพิ่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4. และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
 ส าหรับตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความส าคัญกับ การออกแบบและ
วิเคราะห์งาน  การวางแผนก าลังคน  การคัดเลือก และการก าหนดหน้าท่ีงาน  การสรรหา การคัดเลือกผู้ท าบัญชีท่ีสอดคล้องกับ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมี และการวางกลยุทธ์การฝึกอบรมให้ตรงตามสมรรถนะ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้ความส าคัญกับ การฝึกอบรมขณะท างาน และการสอนงาน  
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 ด้านภาวะผู้น าให้ความส าคัญกับ การเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป และการเป็นบุคคลต้นแบบ 
 ด้านการจัดการความรู้ให้ความส าคัญกับ การจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติ และ ระบบผู้เช่ียวชาญและคลังความรู้โดยตัวแบบการ
พัฒนาท่ีมีค่าน้ าหนักส่งผลต่อการพัฒนามากท่ีสุดคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รองลงมาคือการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  และ
ภาวะผู้น า โดย การจัดการความรู้ไมม่ค่ีานัยส าคัญ ซ่ึงหมายถึง สมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้ท าบัญชีต้องเร่ิมจากการวางแผนก าลังคน 
คัดเลือกบุคคลากรให้ตรงตามสมรรถนะท่ีต้องการ ส่วนการพฒันาเป็น ข้ันตอนท่ีจ าเป็นต่อมาเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ท า
บัญชีให้ก้าวหน้าเพื่อทันการเปล่ียนแปลงต่อโลกธุรกิจ และการเปล่ียนแปลงการท างานในวิชาชีพ  ในส่วนของภาวะผู้น าเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญรองลงมา เนื่องจาก องค์กรส านกังานบัญชีไมม่ีล าดับข้ันต าแหน่งท่ีซับซ้อนมากนัก ทุกคนจึงต้องมีลักษณะ
ของภาวะผู้น าเพือ่พัฒนาการท างาน ส่วนในด้านการจัดการความรู้ ผู้ท าบัญชียังให้ความส าคัญน้อย ส่วนใหญ่เน้นการส่ังสม
ประสบการณ์ด้วยตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร ั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาวิจัย การพัฒนาสมรรถนะของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีท่ัวไป ท่ีไม่ใช่ส านักงานบัยชีคุณภาพ เพื่อ
ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอาจมีประเด็นความแตกต่างจากผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพ 
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของผู้ท าบัญชีท่ีต้องเปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆท่ี
เข้ามามีผลกระทบต่อวิชาชีพ ได้แก่ Four Mega Trend IT  ซ่ึงได้แก่  Social media , Internet of Things, Cloud Computing 
และ Big data ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีรุนแรง ท่ีเรียกกันว่า  Digital Disruption 
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