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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ทาบัญชีที่จาเป็นต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว ทั้งนี้เพื่ อให้ ได้ ตัวแบบการจั ดการการพั ฒนา
สมรรถนะของผู้ทาบัญชีที่มีประสิทธิภาพในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถาม ประชากร คือ ผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย สถิติที่ใช้ ในการวิ เคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบที การวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง ตัวแบบการจัดการการพัฒนาสมรรถนะของผู้ทาบัญชีที่มีประสิทธิภาพในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ตัวแปรที่ศึกษา
ได้แก่ 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) ภาวะผู้นา 4) การจัดการความรู้ โดยมี ตัวแปรด้ านสมรรถนะที่
จาเป็นต้องมีของผู้ทาบัญชี 3 ด้านคือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะทางวิชาชีพ และ 3) ด้านลักษณะส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบ
การพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพโดย ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของข้อมูลเชิงประจักษ์กลมกลืนระดับดี โดย ปัจจัยด้ าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีค่าน้าหนักที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะมากที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภาวะผู้นา
ส่วนการจัดการความรู้ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ค าสาค ัญ : สมรรถนะ, ผู้ทาบัญชี, สานักงานบัญชีคุณภาพ

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 วามสาค ัญ และค วามเป็น มาข องปัญ หา
จากการรวมกลุ่มของสมาชิกประเทศอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) โดยมุ่ งไปที่ เสาหลั ก
ด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งมีผลต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการบัญชี ในด้ านการท างานที่ ต้องมี การ
ปรับตัวเข้าสู่ความเป็นสากล ซึ่งทางสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการกาหนดแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยผ่านการ
ประชุมหารือเกี่ยวกับความตกลงยอมรับร่วมกั นของอาเซี ยน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement – MRA) เพื่ อก าหนดแนว
ทางการขึ้นทะเบียนนักวิชาชีพบัญชีอาเซียน ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นลาดับอยู่ในปัจจุบัน มีความสัมพันธ์สอดคล้องกั บ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ
20 ปี ซึ่งเป็นภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกาหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรั ฐทุ กภาคส่ วนต้ องท าตาม
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตั้งแต่ปี 2560-2579 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ที่รัฐบาลประกาศและผลักดันทุกภาคส่วนให้มีการดาเนินการ ล้วนมีผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ต้องเร่งปรับปรุงสมรรถนะการ
ทางานให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มาอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบอย่างสูง
วิชาชีพผู้ทาบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีความสาคัญ เพราะเป็นผู้จัดทางบการเงินตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เพื่ อให้
ผู้ใช้งบการเงินได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในงบการเงินในการตัดสินใจ ปัจจุบันประเทศไทยมีจานวนผู้ทาบัญชีมากกว่ า 70,000 คนที่ ขึ้ น
ทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน วิชาชีพผู้ทาบัญชีในปัจจุบันมีประเด็ นท้ าทายได้ แก่
1) การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) นโยบาย 4.0 ของรัฐบาล 3) การเปลี่ ยนแปลงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินโดยมีแนวโน้มการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่ อมมาใช้ และ 4) การ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บภาษีที่มีการนาเอาเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ มากขึ้ น สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นประเด็ นที่ ผู้ ท าบั ญชี จะต้ อง
ปรับเปลี่ยน และพัฒนาสมรรถนะการทางานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สาหรับการทาบัญชีในประเทศไทยส่วนใหญ่องค์กรธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมใช้บริการจากสานักงานบัญชี ซึ่งสานั กงาน
บัญชีในประเทศไทยมีมากกว่า 10,000 ราย ให้บริการรับทาบัญชีกับองค์กรธุรกิจประมาณ 500,000 ราย กรมพั ฒนาธุ รกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกหนังสือรับรองสานักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ ให้เป็นสานักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่งปั จจุ บั น
มีจานวน 143 สานักงาน (กระทรวงพาณิชย์. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า: 2560) จากประเด็นที่สาคญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมี ความสนใจ
ศึกษาถึงสมรรถนะที่จาเป็นต้องมีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และ ศึกษาถึงตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้ งนี้
ศึกษาจากผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพ เนื่องจากเป็นองค์กรธุรกิจที่ให้บริการทาบัญชี ที่น่าจะเป็นผู้นาในการพั ฒนาสมรรถนะ
ของผู้ทาบัญชีที่ดี

วัตถุประสงค์ของการวิจ ัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ หรือ ตัวแบบประสิทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผู้ท าบั ญ ชี ใน
สานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ทาบัญชีในประเทศไทย
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ประโยชน์ท ี่ค าดว่าจะได้ร ับ
1. เพื่อที่จะได้ทราบถึง สมรรถนะที่จาเป็นต้องมีของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
2. เพื่อจะได้ทราบถึงตัวแบบประสิ ทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพ ในประเทศไทย
3. นาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ทาบัญชีในประเทศไทย เพื่ อยกระดั บความสามารถของผู้ ท าบั ญชี ใน
การแข่งขันได้ในระดับสากล

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ ง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ค้นหาความรู้ความจริงเพื่อทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นาไปสู่การหาคาตอบของการ
วิจัย โดยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิ ดโดยมี แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ อง
ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ทาบัญชี
1.1 สมรรถะของผู้ทาบัญชีที่จาเป็นในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.2 สมรรถนะของผู้ทาบัญชีที่จาเป็นในการเข้าสู่ยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้
6. แนวคิดเกี่ยวกับสานักงานบัญชีคุณภาพ
จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยบรรลุ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่ งมี สาระส าคั ญ 6 ยุ ทธศาสตร์
โดยการพัฒนาสมรรถนะของผู้ทาบัญชีจะมีความสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 ในด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขั น และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และในการพั ฒนาสมรรถนะเพิ่ อรองรั บนโยบายไทยแลนด์
4.0 และ การเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) ก็ มี ความสอดคล้ องตามยุ ทธาสต์ ชาติ
ดังกล่าวเช่นกัน และทั้งยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ การเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ล้ วนส่ งผลกระทบต่ อผู้
ประกอบวิชาชีพให้ต้องปรับเปลี่ยนสมรรถนะให้ตรงกั บงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเช่นกัน
สมรรถนะ ความหมายของ สมรรถนะ จากการทบทวนวรรณกรรม คื อ ชุ ดของความรู้ และความสามารถเฉพาะในการใช้
ความรู้ และ กลุ่มของทักษะที่จาเป็นต้องมีในหน้าที่ ตาแหน่งงานที่มีความเฉพาะด้าน ซึ่งทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานในหน้ าที่ ได้
สาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง เจตคติ ความเชื่ อ ความศรั ทธา ในการท างานตามแบบฉบั บของตนเองที่ ช่ วย
สนับสนุนความรู้และทักษะ จนทาให้บุคคลนั้นมีลักษณะความเป็นมื ออาชี พส าหรั บงานในหน้ าที่ นั้ นโดยเฉพาะ ซึ่ งจะส่ งผลไปยั ง
ความส าเร็ จขององค์ กรในที่ สุ ด McClelland (1973), Spencer และ Spencer (1993), Boyatzis (1996),ณรงค์ วิ ทย์ แสนทอง
(2547),อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548)
สาหรับสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับนักบัญชีที่เข้าสู่อาเซียนจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องทั้ งหมดที่ ผู้ วิ จั ยได้ ท า
การทบทวนวรรณกรรมข้างต้นผู้วิจัยได้กาหนดที่จะนาสมรรถนะดังกล่าวมาใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ 1) ความรู้ ด้านมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ 2) การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3) การเขียน การฟังและการพูดภาษาท้องถิ่น 4) ความรู้ ความ
เข้าใจใน ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในอาเซียน 5) ความรู้และความเข้าใจในธุ รกิ จ การตลาดในอาเซี ยน สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ กานดาวรรณ แก้วผาบ (2555) และ อมรา ตีรศรีวัฒน์ (2559) 6) ความรู้ในการกฎหมายธุ รกิ จในแต่ ละประเทศ 7) ความรู้
ความเข้าใจในกฎหมายภาษีอากรของแต่ละประเทศ 8) ความรู้ด้านการเงิน นวัตกรรมทางการเงิ นและการลงทุ น สอดคล้ องกั บแนวคิ ด
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ของ สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558) 9) ทักษะทางด้านการรักษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิ ชาชี พบั ญชี 10) ทั กษะด้ านการปรั บตั ว
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ 11) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การประเมิ นสถานการณ์ และการตอบสนองต่ อสถานการณ์
อย่างเหมาะสม 12) ทักษะในการนาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 13) ทักษะในการทางานเป็นทีม และการมีปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนร่ วมงาน
14) ภาวะผู้นา 15) ทักษะในการสังเกตุสิ่งผิดปกติได้ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี และทักษะในการตรวจสอบ สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ
สภาวิชาชีพบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ (2557) สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558) และ อมรา ตีรศรีวัฒน์ (2559) 16) การสั่งสมความเชี่ ยวชาญ
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 17) ความใฝ่รู้ และความสามารถในการเรียนรู้ 18) การสอนงานและพัฒนาผู้อื่น 19) การมุ่ งเน้ นผลสั มฤทธิ์
และคุณภาพของงาน 20) ความพร้อมในการเดินทาง และการทางานอย่างไม่จากัดเวลาและสถานที่ สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ ดิ ลก ถื อ
กล้า (2554)และ สันติ วิลาสศักดานนท์ (2558) และ อมรา ตีรศรีวัฒน์ (2559)
จากการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ 4.0 โดยมีผลกระทบต่อสมรรถนะที่จาเป็นของผู้ ท าบั ญชี ที่ ควรจะมี เพื่ อให้ ก้ าว
ทันตามการเปลี่ยนแปลงโดยทบทวนจากแนวคิ ดของผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ในวิ ชาชี พบั ญชี และงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ องได้ แก่ 1)ความรู้ ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบั ญชี 2) ทั กษะด้ านโปรแกรมส าเร็ จรู ปต่ างๆ 3)ความรู้ ด้าน การจั ดการฐานข้ อมู ล (Database
Management) 4)ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 5)ความรู้ในการป้องกั นความเสี่ ยง และการรั กษาความปลอดภั ยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 6)ความสามารถในการปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆและการเรียนรู้ความรู้ใหม่ตลอดเวลา 7)ทั กษะการน าเสนอ และการสื่ อสารด้ วย
คอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแนวคิดของ บรรจงจิต อังศุสิงห์(2557), มัทนชัย สุทธิพันธ์ (2557), พลพธู ปี ยวรรณ (2558) มยุ รี เกื้ อ
สกุลและวุฒิ วัชโรดมประเสริฐ. (2558) ประสัณห์ เชื้อพาณิชย์ (2559) และ ศิระ อินทรกาธรชัย (2560)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการทางการบริหารที่จะสรรหาและคั ดเลื อกบุ คลากรมาปฏิ บั ติงาน โดยให้
บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ ด้วยการดาเนินการธารงรักษาและพัฒนาให้ บุ คคลากรมี ศักยภาพในการ
ทางานเหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารทรัพยากมนุษย์เพื่อรองรับการก้ าวเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
และรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีประเด็นที่สอดคล้องกันคือ การวางกลยุ ทธ์ ในระดั บนานาชาติ การออกแบบและพั ฒนาองค์ กร
การบริหารผลงาน การบริหารความหลากหลายและการสร้างความผู กพั นต่ อองค์ กร และการบริ หารความสามารถ (Talent) ซึ่ งเป็ น
ปัจจัยที่กาหนดว่าองค์กรต้องมี ต้องมีการคาดการณ์ถึงสิ่งที่อาจไม่ คาดถึ ง (Expect the Unexpected) และการเตรี ยมพร้ อมในการ
รับการเปลี่ยนแปลงย่างรวดเร็ ว โดยในสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนดเลอร์ (Nadler, 1980) ให้ความหมายว่า การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ เป็ นเรื่ องของการน า
กิจกรรมการพัฒนามาใช้กับทรัพยากรมนุษย์ในองค์ กร เพื่ อให้ เกิ ดผลในการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม ซึ่ งแบ่ งกิ จกรรมการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ การอบรม การศึ กษา และการพั ฒนา การพั ฒนาทรั พยากรมนาย์ ด้านผู้ ท าบั ญชี มี
กระบวนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ได้แก่ การสอนงาน การฝึกปฏิบัติ การเป็นพี่เลี้ยงงาน และ การฝึกอบรม
ภาวะผู้นา เป็นกระบวนการของผู้บริหารที่ใช้อานาจหรือการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีอยู่ในการนาองค์การให้บรรลุ เป้ าหมายอย่ างมี
ประสิทธิภาพซึ่งกระบวนการดังกล่าวประกอบไปด้วยการตัดสินใจ การเลือกวิธีการ การเสริมสร้างค่านิยม การก าหนดทิ ศทางและความ
คาดหวังขององค์การ เป็นต้น สาหรับภาวะผู้นาที่สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง หรือผู้นาเชิงปฏิรูป (TransformationLeadership)ตามแนวคิดของ Burns (1978) ซึ่งจะทาให้เกิดประเสิทธิภาพสูงสุด
ในการนา
การจัดการความรู้คือ กระบวนการที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ ายโอนและเปลี่ ยนความรู้ ที่ เป็ น
ประโยชน์ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆซึ่ งก่ อให้ เกิ ดการแบ่ งปั น และในที่ สุ ดความรู้ ที่ มี อยู่ จะ
แพร่กระจายไหลเวียนไปทั้งองค์การอย่างสมดุล เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์ การ
กระบวนการจัดการความรู้ที่เหมาะสมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต้ องปรั บเปลี่ ยนให้ มี
ความทันสมัยและสอดคล้อง ได้แก่ การมีคลังความรู้ เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญ
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สานักงานบัญชีคุณภาพ หมายถึง สานักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ซึ่งได้ยื่นคาขอหนังสือรับรอง โดยมีคุณสมบัติตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรงพาณิชย์ กาหนดตามประกาศ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และ
เงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕ และผ่านการตรวจประเมิน ตามข้อก าหนด การรั บรองคุ ณภาพส านั กงาน
บัญชี (กระทรวงพาณิชย์. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า: 2560)

วิธ ีก ารดาเนิน การวิจ ัย
ข อบเข ตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ทาบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทาบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึง มิถุนายน 2560 และเป็นผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพที่ ได้ รั บการ
รับรองจาก (กระทรวงพาณิชย์. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า: 2560) จานวน 143 สานักงาน ซึ่งมีจานวนผู้ทาบัญชี โดยประมาณ 1,400 คน
จานวนประช ากรและกลุ่ม ตัว อย่าง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังนั้นจึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ างให้ สอดคล้ องกั บ
การใช้สถิติวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ที่ใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ “ภาวะน่ าจะ
เป็นสูงสุด” (Maximum likelihood: ML จานวนพารามิเตอร์อิสระที่ต้องการประมาณค่า ถ้าพารามิเตอร์ มี จ านวนมาก ควรจะต้ องมี
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยใช้กฎให้อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจานวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรไม่ ควรน้ อยกว่ า
10 ต่อ 1 (Hair; et.al. 2006: 112-113)
การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธี การสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ เทคนิ คการสุ่ มแบบชั้ นภู มิ (Stratified Random Sampling) จ าแนกตามนิ ติ
บุคคล หรือสานักงานบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นสานักงานบัญชีคุณภาพ กับ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ จ านวน 143
สานักงานบัญชี (กระทรวงพาณิชย์. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า:2560)โดยแบ่งตามภูมิภาค และกาหนดโควต้ าจ านวนผู้ ท าบั ญชี ที่ จะเก็ บ
ข้อมูลจากจานวนสานักงานบัญชีในแต่ละภาค โดยการแบ่งโควต้าของการเก็บแบบสอบถามจานวน 400 ชุด ดังนี้คือ
ตารางที่ 1 ประชากรและขนาดตัวอย่างที่จัดเก็บตามการสุ่มแบบชั้นภูมิ
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
รวม

จานวนส านักงานบัญชี
54
28
14
14
12
21
143

ร้อยละ
37.76
19.58
9.79
9.79
8.369
14.69
100.00

จานวนตัวอย่างกาหนดตามโควต้า
151
78
39
39
33
59
400

เครื่องมือการท าวิจัย
คือแบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ราย และมี การหาค่ าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ก่อนใช้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีของ Cronbach จากผู้ทาบัญชีที่ขึ้นทะเบียน ในสานักงานบั ญชี ที่ ไม่ ใช่ ส านั กงาน
บัญชีคุณภาพ จานวน 40 ราย ก่อนจะนาไปเก็บข้อมูลจริง ได้ค่า alpha conbrach เท่ากับ .956 โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน
ประกอบด้วย
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1. ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามคาถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บการศึ กษา สถานภาพผู้ ท าบั ญชี
อายุการขึ้นทะเบียน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนรายธุรกิจที่รับทาบัญชี
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย โดยแบ่ งเป็ น 3 ด้ าน คื อ 1) ด้ าน
ความรู้ 2) ด้านทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพผ้าบัญชี 3) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ หรือ ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการพัฒนาสมรรถนะผู้ทาบัญชีในส านั กงานบั ญชี
คุณภาพในประเทศไทย ประกอบด้วย 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) ภาวะผู้ น า และ 4) การจั ดการ
ความรู้
4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกั บการพัฒนาสมรรถนะ
การวิเคราะห์ข ้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้คือ
1) สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน และ
2) สถิ ติอนุ มาน การวิ เคราะห์ สมการโครงสร้ างแสดงตั วแบบการจั ดการการพั ฒนาสมรรถนะของผู้ ท าบั ญชี ที่ มี
ประสิทธิภาพในสานักงาน บัญชีคุณภาพในประเทศไทย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ค ุณลักษณะส่วนบุค คลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน พบว่า เป็นเพศหญิงจานวน 341 คน (คิ ดเป็ นร้ อยละ 85.2) มี อายุ ระหว่ าง
36 ปี - 45 ปี จานวน 157 คน (คิดเป็นร้อยละ39.2) ด้านสถานภาพ ส่วนใหญ่ สมรสแล้ ว มี จ านวน 206 คน (คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.5
ด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 266 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.5) ด้ านอายุ การขึ้ นทะเบี ยนเป็ นผู้ ท า
บัญชี ส่วนใหญ่มีอายุการขึ้นทะเบียนมาแล้ว 4 ปี – 6 ปี จานวน 133 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.3) ด้ านระดั บรายได้ มี รายได้ เฉลี่ ย
ต่อเดือน 20,001 บาท - 50,000 บาท เป็นจานวน 140 คน (คิดเป็นร้อยละ35.0) ด้านจ านวนรายธุ รกิ จที่ รั บท าบั ญชี มี จ านวนราย
ธุรกิจ ที่รับทาบัญชี 1 ราย - 30 ราย มีจานวน 123 ราย (คิดเป็นร้อยละ 30.8)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค ่าสถิตพิ นื้ ฐานข อ้ มูลองค ์ประกอบสมรรถนะของผูท้ าบัญช ีในสานักงานบัญช ีค ุณภาพในประเทศไทย
และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ ส่วนสถิต ิพรรณนา
2.1 การวิเคราะห์ค ่าสถิตพิ นื้ ฐานตัวแปรอิสระของสมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge)ของผู้ท าบัญช ีในสานักงานบัญช ี
ค ุณภาพ
จาก ผลการวิ เคราะห์ พบว่ า ผู้ ท าบั ญชี ในส านั กงานบั ญชี คุณภาพให้ ความส าคั ญกั บ สมรรถนะด้ านความรู้ โดยมี
ความสาคัญในระดับมากที่สุด โดยเรียงลาดับดังนี้ คือ 1) ความรู้ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศทางการบั ญชี ( ̅=4.33 SD.= 0.668)
รองลงมาคือ 2) ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล ( ̅ =4.24 SD.= 0.628) 3) ความรู้ด้านการป้องกั นความเสี่ ยง และการรั กษาความ
ปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ̅=4.23 SD.= 0.670) และด้านความรู้ในประเพณี และวั ฒนธรรมของอาเซี ยน ( ̅=4.23 SD.=
0.671) 4) ความรู้ด้านการเงิน นวัตกรรมการเงิน การลงทุน และระบบการเงินในอาเซี ยน ( ̅=4.22 SD.= 0.678) 5) ด้ านกฎหมาย
ภาษีอากรของแต่ละประเทศ ( ̅=4.21 SD.= 0.673) 6) ด้านความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่ างประเทศ ( ̅=4.17 SD.=
0.685) 7) ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการตลาดในอาเซียน สภาพแวดล้อมทั่วไป และภาวะเศรษฐกิจ ( ̅=4.16 SD.= 0.694)
2.2 การวิเคราะห์ค ่าสถิตพิ นื้ ฐานตัวแปรอิสระของสมรรถนะด้านทักษะ (Professional Skills)ของผู้ท าบัญช ีใน
สานักงานบัญช ีค ุณภาพ
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ทาบัญชีในสานักงานคุณภาพให้ความสาคัญกับสมรรถนะด้านทักษะโดยมีความสาคั ญในระดั บมาก
ที่สุด คือ 1) ทักษะในการใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ปต่ างๆ ( ̅=4.30 SD.= 0.632) รองลงมาคื อ 2) ทั กษะในด้ านการสื่ อสารด้ วย
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ภาษาอังกฤษ ( ̅=4.29 SD.= 0.690) 3) ทักษะด้านการรักษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี( ̅=4.24 SD.= 0.633) 4) ทั กษะ
การวิเคราะห์ข้อมูล และแจกแจงข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อยๆ ( ̅=4.23 SD.= 0.606) 5) ทั กษะการน าเสนอข้ อมู ลเพื่ อการตั ดสิ นใจ
( ̅=4.22 SD.= 0.647) 6) ทักษะในการสั่งสมความเชี่ยวชาญ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ( ̅=4.20 SD.= 0.658) 7) ทั กษะในการ
สังเกตสิ่งผิดปกติได้ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี และทักษะในการตรวจสอบ ( ̅=4.18 SD.= 0.660) และทั กษะในด้ านการสื่ อสารด้ วย
ภาษาท้องถิ่นของอาเซียน ( ̅ =4.18 SD.= 0.717)
2.3 การวิเคราะห์ค ่าสถิตพิ นื้ ฐานตัวแปรอิสระของสมรรถนะด้านค ุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute) ของ
ผู้ท าบัญช ีในสานักงานบัญช ีค ุณภาพ
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ทาบัญชีในสานักงานคุณภาพให้ความสาคัญกับสมรรถนะด้ านทั กษะโดยมี ความส าคั ญในระดั บ
มากที่สุด คือ 1) ทักษะในการปรับตัว และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ( ̅=4.36 SD.= 0.645) รองลงมาคื อ 2) ทั กษะในการ
ทางานเป็นทีม และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( ̅=4.35 SD.= 0.655) 3) ทักษะในการมุ่ งเน้ นผลสั มฤทธิ์ และคุ ณภาพของ
งาน ( ̅=4.34 SD.= 0.635) 4) ทักษะด้านภาวะผู้นา มีการแสดงออกถึ งการรั บผิ ดชอบในเรื่ องต่ างๆ ที มี ผลต่ อที มงาน ( ̅=4.32
SD.= 0.659) 5) ทักษะด้านความใฝ่รู้ และความสามารถในการเรียนรู้ ( ̅ =4.30 SD.= 0.637) 6) ทั กษะในการคิ ดวิ เคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ และการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสม ( ̅=4.28 SD.= 0.662) 7) ทั กษะด้ านการสอนงานและพั ฒนา
ผู้อื่น ให้คาแนะนาและฝึกสอนผู้อื่น( ̅=4.27 SD.= 0.651)
2.4 การวิเคราะห์ค ่าสถิตพิ นื้ ฐานตัวแปรอิสระของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ เป็นองค ์ประกอบของตัวแบบการ
จัดการพัฒนาสมรรถนะที่ม ีประสิทธ ิภาพของผู้ท าบัญช ีในสานักงานบัญช ีค ุณภาพในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ทาบั ญชี ในส านั กงานบั ญชี คุณภาพมี ความคิ ดเห็ นว่ าการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพของผู้ทาบัญชีในส านั กงานบั ญชี คุณภาพในประเทศไทยโดยมี
ความสาคัญในระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนี้คือ 1) การออกแบบและวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลั งคน การคั ดเลื อก และการก าหนด
หน้าที่งาน ( ̅=4.50 SD.= 0.629) รองลงมาคือ 2) การสรรหา และการคัดเลือกคนตามแนวคิดสมรรถนะ ( ̅=4.38 SD.= 0.625) 3)
การกาหนดกลยุทธ์และนโยบายการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ทาบัญชีตามแนวคิ ดสมรรถนะ ( ̅ =4.37 SD.= 0.603 4) การ
วางแผนกาลังคน การทดแทนตาแหน่งงาน การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพตามแนวคิดสมรรถนะ ( ̅=4.36 SD.= 0.638) 5) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ ( ̅ =4.26 SD.= 0.634) 6) การสร้ างแรงจู งใจ การสร้ าง
ทีมงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน( ̅ =4.24 SD.= 0.677)
2.5 การวิเคราะห์ค ่าสถิตพิ นื้ ฐานตัวแปรอิสระการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซงเป็
ึ่ นองค ์ประกอบของตัวแบบการจัดการ
พัฒนาสมรรถนะที่ม ีประสิทธ ิภาพของผู้ท าบัญช ีในสานักงานบัญช ีค ุณภาพในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นองค์ ประกอบของตั วแบบการจั ดการพั ฒนาสมรรถนะที่ มี
ประสิทธิภาพของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยมีความสาคัญในระดั บมากที่ สุ ด คื อ1) การฝึ กอบรมขณะ
ทางาน ( ̅=4.59 SD.= 0.578) รองลงมาคือ การสอนงาน ( ̅ =4.28 SD.= 0.605) 3) การเป็นพี่เลี้ยง โดย พี่เลี้ยง จะเป็ นแม่ แบบ และ
เป็นผู้สอนงาน ( ̅ =4.05 SD.= 0.671) 4) การอบรมภายนอก เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายทางภาษีอากร
( ̅=4.03 SD.= 0.652)
2.6 การวิเคราะห์ ค า่ สถิตพิ นื้ ฐานตัวแปรอิสระของภาวะผู้น าเป็นซึ่งองค ์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนา
สมรรถนะที่ม ีประสิทธ ิภาพของผู้ท าบัญช ีในสานักงานบัญช ีค ุณภาพในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ พบว่าภาวะผู้นาเป็นองค์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพของผู้ ท าบั ญชี ใน
สานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยมีความสาคัญในระดับมากทุกข้อ คือ 1) การเป็ นผู้ น าเชิ งปฏิ รู ป ( ̅=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 การวิเคราะห์ ค า่ สถิตพิ นื้ ฐานการจัดการความรูซ้ งเป็
ึ่ นองค ์ประกอบของตัวแบบการจัดการพัฒนาสมรรถนะที่ม ี
ประสิทธ ิภาพของผู้ท าบัญช ีในสานักงานบัญช ีค ุณภาพในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ พบว่าการจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบของตัวแบบการจั ดการพั ฒนาสมรรถนะที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ
ของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยมี ความส าคั ญในระดั บมากที่ สุ ด คื อ 1) การจั ดตั้ งชุ มชนนั กปฏิ บั ติ
( ̅=4.21 SD.= 0.703) และที่มีความสาคัญในระดับมาก คือ 2) ระบบผู้เชี่ยวชาญและคลั งความรู้ ( ̅=4.20 SD.= 0.678) และ 3)
การถอดบทเรียน ( ̅ =4.09 SD.= 0.772)
2.8 การวิเคราะห์ ค า่ สถิตพิ นื้ ฐานตัวแปรแฝง ขององค ์ประกอบสมรรถนะ และองค ์ประกอบตัวแบบการตัดการพัฒนา
สมรรถนะที่ม ีประสิทธ ิภาพของผู้ท าบัญช ีในสานักงานบัญช ีค ุณภาพในประเทศไทย
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝง
ข้อที่
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
ภาวะผู้นา (Leadership)
การจัดการความรู้ (KM)
สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge)
สมรรถนะด้านทักษะทางวิชาชีพ (Skills)
สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attribute)

( n=400)
̅
4.35
4.24
3.84
4.17
4.22
4.23
4.32

SD.
0.504
0.481
0.727
0.647
0.541
0.530
0.531

ระดับ
ประเมิน
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ล าดับที่
1
3
7
6
5
4
2

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝง ขององค์ประกอบสมรรถนะ และองค์ ประกอบตั วแบบการตั ด
การพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย พบว่ า การจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์
(HRM) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.35 SD.= 0.685) รองลงมาคื อ สมรรถนะด้ านคุ ณลั กษณะส่ วนบุ คคล (Attribute) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ =4.32 SD.= 0.531) ถัดมาคือ การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ (HRD) มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด
( ̅=4.24 SD.= 0.481) ล าดั บถั ดมาคื อสมรรถนะด้ านทั กษะทางวิ ชาชี พ (Skills) มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด ( ̅ =4.23
SD.= 0.530) ถัดมาคือ สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด ( ̅=4.22 SD.= 0.541) ถั ดมาคื อ การ
จัดการความรู้ (KM) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.17 SD.= 0.647) และล าดั บสุ ดท้ ายคื อ ภาวะผู้ น า (Leadership) มี ค่าเฉลี่ ยอยู่
ในระดับมาก ( ̅=3.84 SD.= 0.727) พิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.481 – 0.647 ซึ่งมีค่าไม่ถึง 1 แสดงว่ า
ข้อมูลมีการกระจายตัวปานกลาง (บุญชม ศรีสะอาด. 2552: 97)
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การตรวจสอบโมเดลกา รวั ด ตั ว แบบการจั ดการประสิ ท ธิ ภ าพการพั ฒ นาสมรรถนะของผู้ ท าบั ญ ชี ใ น
สานักงานบั ญ ชี คุณ ภาพในประเทศไทย

ที่ม า การวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดย ผู้วิจัย
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ตารางที่ 3 ค่าความสอดคล้อง/ กลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)โมเดลการวัดตัวแบบการ
จัดการประสิทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
Goodness-of-fit Measure

Value

Accptable Level

Chi-Square (χ2 )_ms(1065)

124.300

-

121
1.027
0.400
0.999
0.968
0.950
0.013
0.008

< 2.00
> 0.05
> 0.95
> 0.95
> 0.95
< 0.05
< 0.05

df (N-1)
(χ2 )/df
Probability (p)
CFI
GFI
AGFI
RMR
RMSEA
อ้างอิง: Schumacker & Lomax, 2010, p.76

จากตารางที่ 3 พบว่าตามสมมติฐานการวิจัยนี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าต่างๆ ดังนี้
ค่าสถิติ Chi-Square (χ2) เท่ากับ 124.300 ที่องศาอิสระ (df) เท่ า กั บ 121 โดยมี ค่า Relative Chi-square
(χ2 / df) เท่ากับ 1.027 ชี้ให้เห็นว่า Relative Chi-square (χ2 / df) น้อยกว่า 2 และ ค่า p-value เป็น 0.400 (มากกว่า
0.05) แสดงว่าตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม (Schumacker & Lomax, 2010, p.76)
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ถ้า
มีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.999 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยมีความสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ โดยทั่วไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Goodness Fit Index: GFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่า
เข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.968 กล่าวคือโมเดลตามสมมติ ฐ านการวิ จั ย มี ความสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ โดยทั่วไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (adjusted goodness of fit index: AGFI) มีค่าอยู่ระหว่ า ง 0.00
ถึง 1.00 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า 0.95 กล่าวคือโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยมีความสอดคล้ อ งกั บ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทั่วไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.95 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนีรากที่สองกาลังสองเฉลี่ย (Mean Square Residual: RMR) เป็นดัชนีที่ใช้เปรี ยบเที ยบระดั บความกลมกลื นกั บข้ อมู ล
เชิงประจักษ์ของโมเดล 2 โมเดล เฉพาะกรณีที่เป็นการเปรี ยบเที ยบ โดยใช้ ข้ อมู ลชุ ดเดี ยว ค่ า RMR อยู่ ระหว่ าง 0.00 ถึ ง 1.00 โดย
ผลการวิเคราะห์มีค่า 0.013 ถ้ามีค่าต่ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจั กษ์
ส่ วนค่ าดั ชนี รากก าลั งสองเฉลี่ ยของค่ าความแตกต่ างโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation:
RMSEA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 และจากการวิจัยนี้มีค่า RMSEA เท่ากับ 0.008 ถ้ ามี ค่าต่ ากว่ า 0.05 แสดงว่ า โมเดลมี ความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจั กษ์
จากค่าต่างๆ ที่ใช้วัดความสอดคล้อง/ กลมกลืนระหว่างโมเดลตามสมมติฐานการวิจั ยกั บข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ ของการวิ จั ยนี้
พบว่า ค่าดัชนีที่ใช้วัดผ่านเกณฑ์ที่กาหนด นั่นคือ สามารถน าโมเดลนี้ มาใช้ ในการอธิ บายและหาค่ าความสั มพั นธ์ ต่างๆ ได้ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 4 ตัวแปรแฝง ผลกระทบรวม (Total Effects: TE) ผลกระทบทางตรง (Direct Effects:DE) และผลกระทบ
ทางอ้อม (Indirect Effects:IE)
ตัวแปรแฝง
HRM
HRD
Leader
KM

R2
*** มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.001

COMPETENCY
TE
0.335***
0.294***
0.160***
0.061

DE
0.335***
0.294***
0.160***
0.061

IE
-

0.4130

จากตารางที่ 4 แสดงถึง ผลกระทบรวม (Total Effects: TE) ผลกระทบทางตรง (Direct Effects:DE) ผลกระทบทางอ้ อม
(Indirect Effects:IE) ของตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ทาบั ญชีในสานั กงานบัญชีคุณภาพมีดังนี้คือ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกกั บสมรรถนะของผู้ ท าบั ญชี โดยมี ขนาดผลกระทบเป็ น 0.335
โดยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกกับสมรรถนะของผู้ ท าบั ญชี โดยมี ขนาดผลกระทบเป็ น 0.294
โดยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ภาวะผู้นา มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกกับสมรรถนะของผู้ ท าบั ญชี โดยมี ขนาดผลกระทบเป็ น 0.160 โดยด้ าน ภาวะ
ผู้นา มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
การจัดการความรู้มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกกั บ สมรรถนะของผู้ ท าบั ญชี โดยมี ขนาดผลกระทบเป็ น 0.061 ส าหรั บ
ด้านการจัดการความรู้ ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

การอภิปรายผลการวิจ ัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ทาบัญชีที่มีประสิทธิภาพในสานักงานบัญชีคุณภาพใน
ประเทศไทย พบว่า สมรรถนะของผู้ทาบัญชีที่รองรับประเด็นความท้าทายในปัจจุบันคือ การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพที่ก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล ผู้ทาบัญชีจะต้องมีสมรรถนะ3 ด้านคือ 1) ด้านความรู้ ซึ่งประเด็น
สาคัญคือ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้ า นการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และในการพัฒนาสมรรถนะเพิอ่ รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่วนด้านทักษะทางวิชาชีพ
ให้ความสาคัญกับ ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆก็เช่นเดียวกัน ส่วนทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการรั ก ษา
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) ในด้านลักษณะส่วนบุคคล ให้ความสาคัญกับ
ทักษะในการปรับตัว และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ การทางานเป็นทีม และการมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน สอดคล้อง
กับกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ ยุ ทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสมรรถนะเพิ่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4. และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สาหรับตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ โดยให้ ความส าคั ญกั บ การออกแบบและ
วิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน การคัดเลือก และการก าหนดหน้ าที่ งาน การสรรหา การคั ดเลื อกผู้ ท าบั ญชี ที่ สอดคล้ องกั บ
สมรรถนะที่จาเป็นต้องมี และการวางกลยุทธ์การฝึกอบรมให้ตรงตามสมรรถนะ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ความสาคัญกับ การฝึกอบรมขณะทางาน และการสอนงาน
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ด้านภาวะผู้นาให้ความสาคัญกับ การเป็นผู้นาเชิงปฏิรูป และการเป็นบุคคลต้นแบบ
ด้านการจัดการความรู้ให้ความสาคัญกับ การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ และ ระบบผู้เชี่ยวชาญและคลั งความรู้ โดยตั วแบบการ
พัฒนาที่มีค่าน้าหนักส่งผลต่อการพัฒนามากที่สุดคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รองลงมาคือการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ และ
ภาวะผู้นา โดย การจัดการความรู้ไม่มคี ่านัยสาคัญ ซึ่งหมายถึง สมรรถนะที่จาเป็นของผู้ทาบัญชีต้องเริ่มจากการวางแผนกาลังคน
คัดเลือกบุคคลากรให้ตรงตามสมรรถนะที่ต้องการ ส่วนการพัฒนาเป็น ขั้นตอนที่จาเป็นต่อมาเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ทา
บัญชีให้ก้าวหน้าเพื่อทันการเปลี่ยนแปลงต่อโลกธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงการทางานในวิชาชีพ ในส่วนของภาวะผู้นาเป็น
องค์ประกอบที่สาคัญรองลงมา เนื่องจาก องค์กรสานักงานบัญชีไม่มีลาดับขั้นตาแหน่งที่ซับซ้อนมากนัก ทุกคนจึงต้องมีลักษณะ
ของภาวะผู้นาเพือ่ พัฒนาการทางาน ส่วนในด้านการจัดการความรู้ ผู้ทาบัญชียังให้ความสาคัญน้อย ส่วนใหญ่เ น้นการสั่งสม
ประสบการณ์ด้วยตนเอง

ข้อ เสนอแนะการวิจ ัย ครั้งต่อ ไป
1. ควรทาการศึกษาวิจัย การพัฒนาสมรรถนะของผู้ทาบัญชีในสานักงานบัญชีทั่ วไป ที่ ไม่ ใช่ ส านั กงานบั ยชี คุณภาพ เพื่ อ
ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ อาจมีประเด็ นความแตกต่างจากผู้ทาบัญชีในสานั กงานบัญชี คุณภาพ
2. ควรทาการศึกษาวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของผู้ทาบัญชีที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ต่างๆที่
เข้ ามามี ผลกระทบต่ อวิ ชาชี พ ได้ แก่ Four Mega Trend IT ซึ่ งได้ แก่ Social media , Internet of Things, Cloud Computing
และ Big data ซึ่งเป็นผลกระทบที่รุนแรง ที่เรียกกันว่า Digital Disruption
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