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บทคัดยอ่   
 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนปัจจัยและอิทธิพลของปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล             
การปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในประเทศไทยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเป็นการวิจัย            
แบบผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งท าการส ารวจความคิดเห็นของนักท าบัญชี เพื่อศึกษาปัจจัยความรู้              
ปัจจัยด้านทักษะ ปัจจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีแห่ง     
ประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ท าบัญชีให้มีความเหมาะสมและน าไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีให้สอดคล้องกับความต้องการของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ
ส านักงานบัญชี  ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ใช้บริการการจัดท าบัญชี อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
 ค ำส ำคัญ: สมรรถนะ ความรู้ ทักษะ ระบบสารสนเทศทางบัญชี 
 

Abstract 
This article has a purpose: To review the factors and the influence of factors related to effectiveness. 

The performance of the accountant in Thailand survey research. This is a mixed method. The survey of 
accountants to study the factors of knowledge Skill factor Accounting Information System Factors Affecting 
Accounting Professional Performance of Thailand Accountants. To benefit the people involved in determining 
the qualifications of the accountant to be appropriate. And to improve the performance criteria of the 
accountant to meet the needs of the corporate partnership, or accounting office as a service user accounting, 
To achieve the present and future objectives. 
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บทน า 

ในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและ
เป็นที่พึงพอใจของลูกค้านั้นธุรกิจทุกแห่งต้องอาศัย
ข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ  
กา รบั ญชี  คื อ  กระบวนการของการร ะบุ  ก า ร             
จดบันทึก การสรุปผลและการรายงานข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ
ให้แก่ผู้ตัดสินใจหรือผู้ใช้ข้อมูลนั้น(Horngren,Sundem& 

Elliott,2002:4) ข้ อมู ลบั ญชี มี ค ว ามส าคั ญส าห รั บ
ผู้บริหาร โดยใช้ประเมินสถานะของธุรกิจ ความสามารถ
ในการท าก าไรและความด ารงอยู่ภายใต้ความกดดันและ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ ส าหรับผู้ใช้
ข้อมูลนั้นมีความต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง มีความเชื่อถือ
ได ้มีความเกี่ยวข้องกับปัญหา มีผลต่อการตัดสินใจและ
เป็นข้อมูลที่ทันสมัยสามารถน ามาใช้ได้อย่างทันเวลา 
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โดยงบการเงินจะต้องสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานได้อย่างน่าเชื่อถือ 
โดยต้องจัดท าขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

ตาม พระราชบัญญัติท าบัญชี พ.ศ. 2547 
มาตรา 47 ก าหนดว่าให้สภาท าบัญชีจัดท าจรรยาบรรณ
ของผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พบัญชี ขึ้ น เป็ นภาษาไทย             
มีการประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 
เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพญชี พ.ศ. 2553 
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ    
ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีและหากผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีรักษาจรรยาบรรณได้ ตามก าหนด 
การด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการทางบัญชี เพื่อให้ได้
ตัวเลขเพื่อรายงานผลของ การด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้จัดท าบัญชีอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปเพราะตัวเลขทางบัญชี   
เป็นตัวเลขที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ 
รวมทั้งบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ใน  
แวดวงธุรกิจสอดคล้องกับวารสารบริหารธุรกิจ (ปีที่ 28 
ฉบับที่107) กล่าวว่า สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีได้
มีแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบบัญชีไทยให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการบันทึกบัญชีของระบบประเทศไทย จึงได้มี
การทบทวนมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี 
และร่างแม่บทเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ฉบับต่าง ๆ เพื่อให้นักบัญชียึดถือปฏิบัติบันทึกบัญชีให้
เป็นแนวเดียวกัน นักบัญชี จึงจ าเป็นต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดท าบัญชี และน าเสนองบการเงิน
อย่ างถูกต้ อง ตามหลักการบัญชีที่ รั บรองทั่ วไป        
ต้องอาศัยข้อมูลและ ตัวเลขที่เก็บรวบรวมด้วยแนวคิด
และเทคนิคทางการบัญชีซึ่งในปัจจุบันข้อมูลทางการ
บัญชี ทั้งที่ เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
การเงิน มีความส าคัญมากต่อการวางแผน ควบคุมและ
ตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร ซึ่งระบบการบริหารข้อมูล  
ที่ดีนั้น ต้องมาจากกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้ข้อมูลที่ทันต่อเวลา   
เชื่อถือได้และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจซึ่งกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลธุรกรรมในองค์กรนั้นจะอาศัยผู้ท าบัญชี 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเก็บรวบรวม จัดการ

และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับผลประกอบการของ
องค์กร รวมทั้งเป็นผู้วางแนวทางในการจัดท ารายงาน
ตามมาตรฐานการบัญชีและให้ข้อมูลทางด้านการเงินซึ่ง
เป็นข้อมูลที่มีความส าคัญในการตัดสินใจวางแผนและ
ควบคุม ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมทางธุรกิจของ
องค์ กร ดั งนั้ นผู้ ท าบัญชี ในฐานะผู้ รวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกรรมทางธุรกิจของ
องค์กร จึงต้องปรับเปล่ียนตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาความรู้ในด้านที่เกี่ยวกับบัญชีและในด้านอื่นๆ 
หรือในอีกนัยหนึ่ง ผู้ท าบัญชีจะต้องมีความรู้ที่ผสมผสาน
ในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่วิชาการบัญชีเพียงอย่างเดียว 
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการพัฒนาผู้ท า
บัญชีให้ความรู้และทักษะในหลายด้าน เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารองค์กรได้ 

จากความส าคัญ และสภาพปัญหาที่ผู้วิจัย
กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้มุ่งเน้นศึกษาถึงปัจจัยเหตุและ
อิทธิพลของปัจจัยเหตุที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีแห่งประเทศไทย ซึ่งการวิจัยจะ
เป็นการตรวจสอบปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ 
ปัจจัยด้านทักษะ ปัจจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
ปัจจัยสมรรถนะ ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ท าบัญชี น ามาใช้ในการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีใน
ประเทศไทย  เพื่อให้ผู้ผู้จัดท าบัญชี สามารถใช้เป็น
พื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน
จัดท าบัญชี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้นเพื่ อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ท าบัญชีให้มีความเหมาะสมและน าไปปรับปรุงพัฒนา
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือส านักงาน
บัญชี 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 

บทความนี้เป็นการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม
ที่ เกี่ ยวข้ องกับปั จจั ย เชิ งสา เหตุ ของสมรรถนะ           
เพื่อก าหนดคุณลักษณะ ระบุปัจจัย แนวคิด เพื่อกล่าว
อ้างถึงงานวิจัยในอนาคตของผู้เขียน 

บทความนี้ ประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรม
ของปัจจัยด้านของความรู้  ด้านทักษะ สารสนเทศ
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ทางการบัญชี สมรรถนะของนักท าบัญชีที่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักท าบัญชีแห่งประเทศ
ไทย โดยเป็นวิธีการวิจัยแบบ Documentary Research 
โดยใช้บทความทั้งส้ิน 250 บทความ และสามารถ
น ามาใช้จริง 65 บทความ จากฐานข้อมูลวิชาการจาก
แหล่งต่างๆ ได้แก่ EBSCO Emerald ProQuest และ
ฐานข้อมูลต่างๆ ทาง Internet แล้วน าข้อมูลเหล่านี้มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ Content Analysis (ค่าร้อยละ)  
โดยมุ่งศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุกลยุทธ์การวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจที่ผ่านมา 
และสามารถน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ประกอบด้วย สมรรถนะของผู้ประกอบการ การสร้างสรรค์
นวัตกรรมการท างานเป็นทีม การขับเคล่ือนข้อมูลทาง
การตลาด นวัตกรรมทางการตลาด และผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมดังตารางที่ 1 และ
ก าหนดสมมตุิฐานในการวจิัย ดงันี้ 

H1: ปัจจัยความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัย
สมรรถนะ 
H2: ปัจจัยด้านทักษะมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัย
สมรรถนะ 
H3: ปัจจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีอิทธิพล
ทางตรงต่อปัจจัยสมรรถนะ 
H4: ปั จ จั ย สม ร รถนะ มี อิ ท ธิ พ ลท า งต ร งต่ อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้จัดท าบัญชี 

 

ผลการวิจยั  
จากการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะ 

พบว่า ตัวแปรเหตุของสมรรถนะท่ีนักวิจัยส่วนใหญ่
ท าการศึกษา ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และระบบสารสนเทศทางบัญชี (AIS) ซึ่ง

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตัวแปรเหตุท้ัง 3 ตัวแปร ใน
ล าดับต่อไป 

 
1. ตัวแปรสมรรถนะ (Competence) 

  จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ
ต่างประเทศและในประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสมรรถนะ
พบว่า นักวิจัยได้ให้ความส าคัญกับสมรรถนะที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในประเทศไทยที่
น่าสนใจหลายท่านได้แก่ Richard E.Boyatzis(1982.), 
Spencer, L.M., & Spencer, S.M.(1993), Boam, R. and 
Sparrow, (1992.), Howard Risser and others, (1998), 
Parry (1998,),McClelland (2004.),Dickins and Higgs 
(2006),Behn,Carcello,andHermanson(1997),Schroeder, 
Solomon and Vickery (1986),ปวีณ ณ นคร (2555),ศราวุธ 
พงศ์พัฒนพาณิชย์ (2556), สภาวิชาชีพบัญชี(2554) มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2   
ตารางที่ 2 แสดงตัวแปรสมรรถนะ 
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Richard E. Boyatzis (1982.)           
Spencer,L. M. & Spencer, S. M.(1993)           

Boam, R. and Sparrow,( 1992.)           
Howard Risser and others, (1998)           
Parry (1998,)           
McClelland (2004.)           
Dickins and Higgs (2006)           
Behn,Carcello, and Hermanson (1997)           
Schroeder,Solomon & Vickery (1986)           
ปวีณ ณ นคร, (2555)           
ศราวุธ พงศ์พัฒนพาณชิย์(, 2556)           
สภาวิชาชีพบัญชี (2554)           

จากแนวคิด ทฤษฎี ดังกล่าวสรุปได้ว่า ผู้ท า
บัญชีต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อให้ตอบรับกับความคาดหวัง
ของผู้ที่ใช้งบการเงิน ในการวิจัยในครั้งนี้นักวิจัยสนใจที่
จะใช้กรอบแนวคิดของข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี 
(ฉบบั ที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของนักประกอบวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2553 เน่ืองจากเชื่อว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้     
นักท าบัญชีแห่งประเทศไทยมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ได้มีประสิทธิภาพ ซึ่ งเป็นคุณสมบัติของนักบัญชี        
มืออาชีพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 10 ตัว ประกอบด้วย     
1. ความโปร่งใส 2. ความเป็นอิสระ 3. ความเที่ยงธรรม  
4.ความซื่ อ สั ตย์  5 .มาตรฐานในการปฏิ บั ติ งาน              

 ความรู ้

ทักษะ ประสิทธิผลของ
ผู้ท าบัญช ี

สมรรถนะ 

ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 
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6.การรักษาความลับ 7.ความรับผิดชอบต่อธุรกิจ          
8.ความรับผิดชอบต่อนักถือหุ้น 9.ความรับผิดชอบต่อ
เพื่อนร่วมวิชาชีพ 10.จรรยาบรรณทั่วไป 
 

2. ความรู้ (Knowledge) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ
ต่างประเทศและในประเทศที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัย     
ด้านความรู้ พบว่า นักวิจัยได้ให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านความรู้ที่ส่งผลให้เกิดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในประเทศไทยที่น่าสนใจ
หลายท่านได้แก่ Raj (1996: 160),Davenport & 
Prusak (1998),Leif Edvinsson (n.d., 2010),Michael 
Polanyi & Ikujiro Nonaka (n.d.,2009),Nonaka & 
Takeuchi (1995),Marquardt (1996),Davenport & 
Prusak (1998),Dickins & Higgs (2006),Sands & 
McPhail (2003),Behn,Carcello & Hermanson 
(1997),Schroeder,Solomonand Vickery (1986),  
สภาวิชาชีพบัญชี, (2554) มาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศส าหรับนักประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่2 
(2554)สภาวิชาชีพบัญชี,  (2556) ดังมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงตัวแปรความรู้ 

นักวิชาการ ความรู้ทางบัญชีและการเงิน ความรู้ทางองค์กรและธรุกิจ 

Raj (1996: 160)   
Davenport & Prusak 
(1998) 

  

Michael Polanyi & Ikujiro 
Nonaka (n.d.,2009)   

นักวิชาการ ความรู้ทางบัญชีและการเงิน ความรู้ทางองค์กรและธรุกิจ 
Nonaka & Takeuchi 
(1995) 

  

Marquardt (1996)   
Davenport & Prusak 
(1998: 53) 

  

Dickins & Higgs (2006)   
Sands & McPhail (2003)   
Behn,Carcello& 
Hermanson (1997) 

  

Schroeder,Solomon 
&Vickery (1986) 

  

สภาวิชาชีพบัญช,ี (2554)   
สภาวิชาชีพบัญช,ี (2556)   

จากแนวคิด ทฤษฎี  ดั งกล่าวสรุปได้ว่ า 
ความส าคัญของความรู้ทางด้านวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชี ในการวิจัยในครั้งนี้นักวิจัย
สนใจที่จะใช้กรอบแนวคิดของ IES ประกอบไปด้วย 

การศึกษาและการอบรมในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของวิชาชีพและสังคมโดยรวม ซึ่ง IES 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของ   
นักวิชาชีพบัญชีเนื่องจากเชื่อว่าปัจจัยที่ท าให้ผู้ท าบัญชี
ในประเทศไทยมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้ที่หลากหลาย    
ซึ่งประกอบด้วย 1.ความรู้ทางบัญชีและการเงิน 2.
ความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ 

 

3. ตัวแปรทักษะ (Skill) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิ จัยของ
ต่างประเทศและในประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านทักษะ 
พบว่า นักวิจัยได้ให้ความส าคัญกับทักษะที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักท าบัญชีแห่งประเทศไทย
ที่น่าสนใจหลายท่านได้แก่ Katz, Robert L.(1955).,David 
c.McClelland (1973),  Kavanagh ( 2008 ) , International 
Federation of Accountants: IFAC (2008) ,สภาวิชาชีพ
บัญชี ,(2554),สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(2556) ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แสดงตัวแปรทักษะ 
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Robert S. (2004).       
David c. McClelland (1973,p pp. 1–
14.  )       

Kavanagh (2008)       
International Federation of 
Accountants: IFAC (2008) 

      

สภาวิชาชีพบัญช,ี  (2554)       
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2556 )       

จากแนวคิด ทฤษฎี  ดั งกล่ าวสรุปได้ ว่ า 
ความส าคัญของทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) 
ของผู้ ประกอบวิ ชาชีพบัญชี  เป็ นปั จจั ยหนึ่ งที่ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของ          
นักท าบัญชีในการวิจัยในครั้งนี้นักวิจัยสนใจที่จะใช้กรอบ
แนวคิดของ IES เน่ืองจากเชื่อว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้นัก   
ท าบัญชีแห่งประเทศไทยมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้
มีประสิทธิภาพนั้น  ซึ่งประกอบไปด้วย ทักษะ 6 ด้านที่
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นักวิชาชีพบัญชี จ าเป็นต้องพัฒนา เพื่อให้นักวิชาชีพ
บัญชีมีความสามารถในปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อม
ในองค์กรธุรกิจและสังคมที่ซับซ้อนได้ ซึ่งประกอบด้วย       
1.ทักษะทางปัญญา 2.ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ         
3.ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล 4.ทักษะทางปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น 5.ทักษะทางการส่ือสาร 6.ทักษะทางการจัดการ
องค์กร 

 

4. ตัวแปรระบบสารสนเทศทางบัญชี 
 (Accounting Information System) 

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ

ต่างประเทศและในประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้าน

ระบบสารสนเทศทางบัญชี  พบว่า นักวิจั ยได้ ให้

ความส าคัญกับระบบสารสนเทศทางบัญชีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักท าบัญชีแห่งประเทศ

ไทยที่น่าสนใจหลายท่านได้แก ่ในการวิจัยครั้งนี้นักวิจัย 

ใช้แนวคิดจาก Merdick and Ross, (1978), Harter 

(1986), Kroenke & Hatch (1994), Laudon & 

Laudon, (1996), Post & Anderson, (2006), Zhang 

et al. (2000), Daft,(2000), Stair & Reynolds 

(2001), Alter,(2002), Turban, et al, (2002), Stair 

(2003), Thomson, et al, (2003), Gelle & Karhu 

(2003), SUNY Council of Library Directors 

Information Literacy Initiative (2003), OZ (2004), 

Turban (2004), Laudon (2004), O’Brien (2004), 

Loiacono et al. (2006), Redman (2007), Romney 

& Steinbart, (2009), Laudon, (2012), Nelson, Todd 

& Wixom (2015) มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังแสดงใน

ตารางที่ 5  
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 แสดงตัวแปรระบบสารสนเทศทางบัญชี 
(Accounting Information System) 
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Merdick and Ross. (1978)      
Harter (1986)      
Kroenke & Hatch (1994)      
Laudon & Laudon, (1996)      
Post & Anderson,  (2006)      
Zhang et al. (2000),      
Daft, (2000)      
Stair & Reynolds (2001)      
Alter, (2002),      
Turban, et al, (2002)      
Stair (2003),      
Thomson และคณะฯ (2003)      
Gelle & Karhu (2003),      
SUNY Council of Library Directors 
Information Literacy Initiative (2003),      

OZ (2004)      
Turban (2004)      
Laudon (2004)      
O’Brien (2004)      
Loiacono et al. (2006),      
Redman (2007)      
Romney & Steinbart,  (2009)      
 Laudon, (2012),      
Nelson, Todd & Wixom  (2015)      

จากแนวคิด ทฤษฎี  ดั งกล่ าวสรุปได้ ว่ า 
นักวิชาการได้กล่าวถึง องค์ประกอบด้านคุณภาพ
สารสนเทศไว้หลายๆ มิติ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
นักวิจัยเลือกศึกษาแนวคิดสารสนเทศทางการบัญชีที่
นักวิชาการนิยมใช้กันและมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้    
1.  สารสนเทศมี ความทั นสมั ยหรื อเป็ นปั จจุ บั น                 
2. สารสนเทศมีรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ 3. สารสนเทศมี
ความถูกต้องเชื่อถือได้ 4.สารสนเทศมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน 5. ตรวจสอบได้ เน่ืองจากองค์ประกอบเหล่านี้ 
นักวิจัยเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะท าให้สารสนเทศ
ทางการบัญชีมีคุณภาพ และเป็นสารสนเทศที่สามารถ
น ามาใช้เพื่อการตัดสินใจของนักบริหาร 

 

5. ตัวแปรประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้ท าบัญชีในประเทศไทย 
  จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ
ต่างประเทศและในประเทศที่ เกี่ ยวข้องกับปัจจัย
ประสิทธิผลของผู้ ท าบัญชี  พบว่ า นักวิ จั ยได้ ให้
ความส าคัญกับประสิทธิผลของผู้ท าบัญชีที่น่าสนใจ
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หลายท่านได้แก่ Parson. (1960), Caplow. (1964), 
Campbell (1970), Mott. (1972), William M. Evan 
(1976), Steers. (1977), Jeffrey Pfeffer & Gerald R. 
Salancik (1978), Zammuto, (1982), Gibson and 
Others (1988), Stephen P. Robbins (1990), Hoy and 
Miskel. (1991), Azad (1994), Richard L. Daft (1996,), 
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ผู้ท าบัญชีในประเทศไทย 
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จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น นักวิจัยได้สรุปผลการศึกษา   
ที่ส าคัญ คือ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชี   
จะประกอบไปด้วยความคาดหวังของนายจ้าง ซึ่งจะส่งผล
ต่อประสิทธิผลการท างาน ซึ่งในการศึกษานี้ นักวิจัยจะใช้
แนวคิดในการก าหนดประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท า
บัญชี  ดังนั้นสมรรถนะของผู้ท าบัญชี ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 3 อย่าง ดังนี้ 1. ความส าเร็จในการ
ท างาน 2.ความพึงพอใจและคุณภาพ 3. ความสามารถของ
องค์การ 

 
 
 
 
 

อภิปรายผล 

 ผู้ วิ จั ยทบทวนวรรณกรรมเชิ งประจักษ์
เกี่ยวกับ สมมติฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
สามารถจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และ 

สมรรถนะ พบว่าความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่าง 
ความรู้และสมรรถนะ สอดคล้องกับ David c. 
McClelland, Richard E. Boyatzis, Spencer, L. M., & 
Spencer, S. M., Robert S. Kaplan and David P 
ผู้วิจัยจึงตั้งสมมุติฐานได้ดังภาพที่ 2 
 
H1: ปัจจัยความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยสมรรถนะ  
 
 
ภาพที่  2 แสดงแบบจ าลองความ สัมพันธ์ ขอ ง
สมมติฐานที่ 1 
 

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะและ 
สมรรถนะ พบว่าความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่าง 
ทักษะและสมรรถนะ สอดคล้องกับ David c. 
McClelland, Richard E. Boyatzis, Spencer, L. M., & 
Spencer, S. M., Robert S. Kaplan and David P 
ผู้วิจัยจึงตั้งสมมุติฐานได้ดังภาพที่ 3 

H2: ปัจจัยด้านทักษะมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ปัจจัยสมรรถนะ  

 
 
ภาพที่  3 แสดงแบบจ าลองความ สัมพันธ์ ขอ ง
สมมติฐานที่ 2 
 
 3.   ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ร ะ บ บ
สารสนเทศทางบัญชีและสมรรถนะ  พบว่า
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่าง สารสนเทศทางบัญชี
และสมรรถนะ สอดคล้องกับ สภาวิชาชีพบัญชี , 
2554(IES ฉบับที่ 2), Robert S. Kaplan and David P 
ผู้วิจัยจึงตั้งสมมุติฐานได้ดังภาพที่ 4 
 

ความรู ้ สมรรถนะ 

ทักษะ สมรรถนะ 
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H3: ปัจจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีอิทธิพล
ทางตรงต่อปัจจัยสมรรถนะ 
 

 
ภาพที่  4 แสดงแบบจ าลองความ สัมพันธ์ ขอ ง
สมมติฐานที่ 3 
 

4.  ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและ 
ประสิทธิผลของผู้ท าบัญชี พบว่าความสัมพันธ์ในเชิง
บวกระหว่าง สมรรถนะและประสิทธิผลของผู้ท าบัญชี 
สอดคล้องกับสภาวิชาชีพบัญชี, 2554(IES ฉบับที่ 2), 
สภาวิชาชีพบัญชี, 2554(IES ฉบับที่ 3) ผู้วิจัยจึง        
ตั้งสมมุติฐานได้ดังภาพที่ 5 

 
สมมติฐานที่  4:  สมรรถนะมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของผู้ท าบัญชี 
 

 
ภาพที่  5 แสดงแบบจ าลองความ สัมพันธ์ ขอ ง
สมมติฐานที่ 4 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นทั้งหมดที่
กล่าวถึง ผู้วิจัยจึงสามารถสร้างกรอบแนวคิด โดยมีตัว
แปรแฝง 5 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ 26 ตัวแปร 
เพื่อน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงกรอบแนวคิดโดยมีตวัแปรแฝงและตัว
แปรสังเกตได ้

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้นจึ ง

สามารถพบได้ ว่ า  สม รรถนะ  เป็ น ส่ิ งที่ ส า คัญ            
ต่อประสิทธิผลของผู้ท าบัญชี ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่พบ
ล้วนเป็นปัจจัยที่ได้ผ่านการศึกษาจากบริบททั้งในและ
ต่างประเทศมาแล้วทั้งส้ิน โดยประกอบด้วยส่ีปัจจัย
หลักด้วยกันคือ ความรู้ ทักษะ และระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี รวมถึงความสัมพันธ์ที่สะท้อนจากการศึกษา
เชิงประจักษ์ที่บ่งชี้ถึงประสิทธิผลของผู้ท าบัญชีที่ดี
ยิ่งขึ้นจากการน าไปปฏิบัติ ดังนั้นนักวิชาชีพบัญชี
ตลอดจนสถานศึกษาจึงควรพิจารณาถึงการเพิ่ม
สมรรถนะให้กับผู้จัดท าบัญชีหรือจัดหลักสูตรในการ
เรียนเพื่อสร้างนักบัญชีที่เก่งและมีจรรยาบรรณพร้อมที่
จะพัฒนาองค์กรและพร้อมที่จะออกสู่การท างานด้าน
บัญชีอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

ขั้นตอนการวิจัยในอนาคต จากการที่ผู้วิจัย
ได้มีการน าเสนอวิธีการในการสร้างแบบจ าลองใน    
การวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการวิจัยสามารถแสดงได้
ในแผนภาพที่ 8 โดยผู้วิจัยจะสามารถน าผลที่ได้จาก
การวิจัยมาน าเสนอถึงผลที่ เกิดขึ้นในบริบทของ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพต่อไป 
 

 

สมรรถนะ ประสิทธิผลของผู้ท าบัญช ี

ความรู้ทางบญัชีและการเงิน 

ความรู้ทางองค์กรและธรุกจิ 

ทักษะทางปญัญา 

ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัต ิ

ทักษะคุณลักษณะส่วนบคุคล 

ทักษะทางปฏสิัมพันธ์กบัผู้อืน่ 

ทักษะทางการสือ่สาร 

ทักษะทางการจดัการองค์กร 

ความทันสมัย 

รูปแบบท่ีง่ายตอ่การเข้าใจ 

ความถูกตอ้งเช่ือถือได ้

ตรวจสอบได ้

ความสมบูรณ์ครบถ้วน 

ระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี 

ความรู ้

ทักษะ ประสิทธิผลของผู้ท า
บัญช ี

ความส าเรจ็ในการท างาน 
 

ความพึงพอใจและคณุภาพ 
 

ความสามารถขององคก์าร 
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สมรรถนะ 

ระบบสารสนเทศทางบัญช ี สมรรถนะ 
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ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการวิจัยในอนาคต 
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และน าเสนอเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง 
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