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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะและระดับประสิทธิภาพ 

ในการทํางานของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูทําบัญชีธุรกจิ  

SMEs ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูทําบัญชี 

กับประสทิธภิาพในการทํางาน กลุมตัวอยางเปนผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs ในเขตกรุงเทพฯ ที่มตีําแหนงงาน 

ตั้งแตผูชวยผูจัดการฝายบัญชีขึ้นไปจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 สวน สวนที่ 1 เปน 

แบบสอบถาม โดยนําขอมูลมาวเิคราะห คาความถี ่คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สวนที่ 2 เปนการสัมภาษณเชิงลึก  

(In-depth Interviews) ผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพฯ และผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูประกอบการธุรกิจ SMEs  

หัวหนาสํานักงาน ผูจัดการสํานักงาน โดยจะสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา 

สมรรถนะของผูทําบัญชีตามแนวมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก  

จํานวน 20 คน โดยการจับฉลากแบงเขต 6 เขต เลอืกตามสัดสวนของประชากร 

 ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของผูทําบัญชีธุรกิจ  

SMEs โดยรวมอยูในระดับมาก ดานคุณลักษณะ ดานทักษะ ดานความรู ตามลําดับ ประสทิธภิาพในการ 

ทํางานของผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs โดยรวมอยูในระดับมาก มแีนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูทําบัญชี 

ธุรกิจ SMEs ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ในดานความรู ทักษะ และนําพาไปสูความสําเร็จ 

ในอาชีพของตนเอง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สมรรถนะของผูทําบัญชีตามมาตรฐานการศึกษา 

ระหวางประเทศกับประสิทธิภาพในการทํางาน มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับ 

คอนขางสูง อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ สมรรถนะของผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study the performance level and competencies level of  

accountants at small to medium-sized enterprises (SMEs); to study approaches for developing their  

competencies in accordance with international education standards; and to study the relationship between  

SME accountants’ competencies and their working efficiency. The sample population of this study consisted  

of 2 parts. First, for the quantitative data, the sample was 400 accountants of SMEs in Bangkok whose  

positions were assistant accounting manager or higher. The research instrument was a questionnaire.  

Data collected were analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s  

correlation coefficient. Second, for qualitative data, in-depth interviews were held with 20 accountants  

and related people in Bangkok such as SME owners, office heads and office managers, chosen from 6  

districts proportionally by population. They were interviewed on their opinions about developing  

accountants’ competencies according to international education standards. 

 The results of this study showed that overall, the samples had a high level of competencies  

according to international educational standards, especially in the categories of qualities, skills and  

knowledge, in that order. Overall, the work efficiency of the sample SME accountants was rated at a high  

level. It was concluded that the approach for competency development according to international  

education standards would be to increase knowledge and skills, leading to success in the accountants’  

careers. The results of hypothesis testing showed that there was a moderately positive correlation  

between competencies according to international education standards and working efficiency, to a  

statistically significant degree at .05 confidence level. 
 Keywords: Competencies Guideline, International Education Standards, Professional SMEs 
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บทนํา 

 สํานักงานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางขนาดยอม (2545) ที่ประสบความสําเร็จจะอาศัย 

ขอมูลทางการบัญชีเปนแนวทางในการบริหารธุรกิจ ขอมูลทางการบัญชีจะชวยผูประกอบการ 

ในการวางแผน ตัดสินใจ และควบคุมการดําเนินงานไปสูเปาหมาย ขอมูลที่ผูประกอบการตองการยอม 

แตกตางกันไปตามสถานการณ สภาพแวดลอม และปญหาที่เกิดขึ้น แมวาผูประกอบการ SMEs  

ขนาดเล็กที่มีธุรกรรมไมซับซอนและมีสินทรัพยไมมากนัก อาจจัดทําบัญชีตามความสะดวกของ 

ผูประกอบการเอง เพียงเพื่อตองการทราบรายละเอียดการดําเนินธุรกิจเบื้องตน แตดวยภาวะวิกฤต 

เศรษฐกิจในปจจุบัน การทราบรายละเอียดการดําเนินธุรกิจเพียงเบื้องตนอาจไมเพียงพออีกตอไป  

อันจะนํามาซึ่งความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจที่สูงขึ้น ประกอบกับการกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน มีระบบการคาเสรีซึ่งหมายถึงการที่ธุรกิจตาง ๆ  ในกลุมอาเซียนจะกลายเปนธุรกิจไรพรมแดน  

ไมมีกําแพงภาษีเปนเครื่องมือกีดขวางทางการคา ทําใหเกิดการแขงขันทางธุรกจิเพิ่มมากขึ้นและรุนแรง 

มากกวาเดิม ซึ่งจะสงผลกระทบกับธุรกิจ SMEs โดยตรง ดังนั้นธุรกิจ SMEs ตองอาศัยความสามารถ 

จากการใชสติปญญาความรูของบุคลากรในองคกรกับทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู โดยเฉพาะบุคลากรทาง 

บัญชีที่มีความสําคัญตอองคกรเปนผูจัดทําขอมูลทางบัญชี และเปนแกนหลักในการเช่ือมตอใหภารกจิ 

ของสวนงานตาง ๆ ภายในองคกรสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย และเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัว 

มากขึ้น โดยมีการติดตอทําการคาระหวางประเทศมากขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะมีความซับซอน  

และทําใหมาตรฐานการบัญชี กฎหมายขอบังคับตาง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อให 

สอดคลองกับสถานการณ ณ ปจจุบัน จําเปนตองมบีุคลากรทางบัญชีที่มคีวามรูความสามารถในหลาย 

ดาน ๆ เพื่อใหไดขอมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ถูกตอง และเช่ือถอืได 

สภาวิชาชีพบัญชี (2550) มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 2 กําหนดความรู 

ความสามารถดานตาง ๆ และผลการเรียนรู ที่อธิบายถึงความรูความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่ 

มุงม่ันในการปฏบิัตติามบทบาทใหไดตามทีก่ําหนดไวในมาตรฐาน ไดแก ความรูความสามารถเชิงเทคนิค  

ทักษะทางวชิาชีพ คานยิม จรยิธรรม และทัศนคตทิางวิชาชีพ แนวทางการพัฒนามาตรฐานสําหรับ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี โดยใหทุกประเทศนําไปปฏิบัติและใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพของ 

นักบัญชีในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษาทั่วไปอาจชวยใหผูมุงม่ันประกอบวิชาชีพ 

บัญชีพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ โดยชวยใหผูมุงม่ันประกอบวิชาชีพบัญชีมีมุมมองที่กวางขึ้น และชวยให 

ผูมุงม่ันประกอบวชิาชีพบัญชีสื่อสารอยางมปีระสทิธิภาพ ประยุกตใชการใหเหตุผลเชิงตรรกะและ 

การคดิเชิงวพิากษในการแกปญหา การใชดุลยพนิจิเยีย่งผูประกอบวชิาชีพ 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ 

ผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ โดยมุงเนนศึกษาถึงสมรรถนะตาม 

มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของผูทําบัญชีกับประสิทธิภาพในการทํางานและความสัมพันธของ 
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สมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษาระหวางประเทศของผูทําบัญชีกับประสทิธภิาพในการทํางาน ผลลัพธ 

ที่ไดจากการวจัิย สามารถใชเปนแนวทางและเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะดานตาง ๆ  

ของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs เพื่อเปนนักบัญชีมืออาชีพ และเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนใช 

เปนแนวทางใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปรับปรุง และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางบัญชี 

ภายในองคกรในการเสริมความรู ทักษะ และคุณลักษณะตามแนวที่กําหนดตามมาตรฐานการศึกษา 

ระหวางประเทศของผูทําบัญชีใหเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ในยุคปจจุบัน และเปนแนวทางใหกับผูที่จบ 

การศึกษาสาขาบัญชี ใชในการพัฒนาสมรรถนะดานตาง ๆ ใหพรอมที่จะไปปฏิบัติงานเปนนักบัญชี 

มอือาชีพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศกึษาระดับสมรรถนะและระดบัประสทิธภิาพในการทํางานของผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ตามมาตรฐาน 

การศกึษาระหวางประเทศ 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 

ระหวางประเทศกับประสทิธภิาพในการทํางานของผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่นํามาใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุมผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพฯ 

ที่มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท จากฐานขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา สรุปจํานวน 

ผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 จํานวน 43,430 ราย (สํานักกํากับดูแลธุรกิจ 

กระทรวงพาณชิย, 2558) 

 กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัยไดแกผูทําบัญชีธุรกิจ36 SMEs ที่มีตําแหนงงานตั้งแต 

ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบแบงเขตพื้นที่ตามการ 

บริหารงานของกรุงเทพฯ จากนั้นใชวธิสีุมแบบผสม (Multistage Sampling) ไดจํานวนตัวอยาง 400 ราย  

โดยคํานวณจากการใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) จากนัน้นําไปวเิคราะหเพื่อหาคา 

ความเช่ือม่ันของเครื่องมือ (Reliability) โดยใชวธิหีาคาสัมประสทิธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธิขีอง 

ครอนบาค (Cronbach, 1990) ซึ่งสมรรถนะผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามแนวมาตรฐานการศึกษาระหวาง 

ประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี มคีาความเช่ือม่ัน 0.948 ประสทิธภิาพในการทํางาน มคีา 

ความเช่ือม่ัน 0.904 โดยใชวธิกีารสัมภาษณเชิงลกึ (In-depth Interviews) ผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs ในเขต 

กรุงเทพฯ และผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูประกอบการธุรกจิ SMEs หัวหนาสํานักงาน ผูจัดการสํานักงาน  
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โดยจะสัมภาษณความคดิเห็นกับผูที่เกี่ยวของในแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs  

ตามแนวมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ในเขตกรุงเทพฯ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth  

Interview) ในจํานวนทั้งหมด 20 คน โดยสัมภาษณนักบัญชี จากการจับฉลากแบงเขต 6 เขต คือ เขต 

พระนคร 5 คน เขตลาดพราว 3 คน เขตลาดกระบัง 3 คน เขตสาทร 3 คน เขตบางแค 3 คน และ 

เขตบางกอกนอย 3 คน ทั้งหมดเลือกจากเขตการบริหารงานของกรุงเทพฯ โดยเลือกตามสัดสวนของ 

ประชากร 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน ประกอบดวยความรู ทักษะ และคุณลักษณะ โดยการกําหนดรายละเอยีดของ 

สมรรถนะในแตละดานเพื่อใหเกดิประสทิธภิาพในการทํางานได ดังนี้ 

  1.1 ดานความรู36ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี36 ไดแก ความรูดานบัญชี การเงิน ความรู 

ที่เกี่ยวของ ดานองคกรและธุรกจิ และความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

36  1.2 ดานทักษะของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 36ไดแก ทักษะทางปญญา ทักษะทางวิชาการ 

เชิงปฏบิัตแิละหนาที่ 

36  1.3 ดานคุณลักษณะของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไดแก คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

การปฏสิัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร และบรหิารองคกรและการจัดการทางธุรกจิ 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพในการทํางานของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ประกอบดวย  

4 ดาน ไดแก 36ดานงานเสร็จทันเวลา ดานความเช่ือถือได ดานผลงานไดมาตรฐานและดานใหคําปรึกษา 

แนะนําที่สมบูรณและถูกตอง 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศมีความสัมพันธกับประสิทธภิาพ 

ในการทํางานของผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมอืการวจัิย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเกี่ยวกับสมรรถนะและ 

ประสทิธภิาพในการทาํงาน ดังนี้ 

 สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) ผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพฯ และ 

ผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูประกอบการธุรกิจ SMEs หัวหนาสํานักงาน ผูจัดการสํานักงาน โดยจะสัมภาษณ 

ความคิดเห็นกับผูที่เกี่ยวของในแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ตามแนว 

มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ในเขตกรุงเทพฯ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)  
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ในจํานวนทั้งหมด 20 คน จากการจับฉลากแบงเขต 6 เขต โดยเลือกมาตามสัดสวนของประชากร  

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs ในกรุงเทพฯ จํานวน 30 คน เพื่อนํามา 

วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination)โดยใชสถิติวิเคราะห คาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบ 

เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item- 

total Correlation) ซึ่งสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง  

0.568-0.831 ประสทิธภิาพในการทํางาน มคีาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.560–0.921 และความ 

เช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.899 โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach, 1990) 

การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs ในเขตกรุงเทพฯ 

  สวนที ่2 ขอมูลเกีย่วกบัสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษาระหวางประเทศของผูทําบัญชี 

ธุรกจิ SMEs ในเขตกรุงเทพฯ 

  สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการในการทํางานของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs  

ในเขตกรุงเทพฯ 

 การแปลผลแบบสอบถาม ผูวิจัยไดใชคาคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของ เบส และคาหน  

(Best and Kahn, 1993) โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคะแนน ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 

คาคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะตามแนวมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของผูทําบัญชี 

ธุรกจิ SMEs 

คะแนนเฉลี่ย ระดับสมรรถนะ 

4.50 - 5.00 มสีมรรถนะในระดับมากที่สุด 

3.50 - 4.49 มสีมรรถนะในระดับมาก 

2.50 - 3.49 มสีมรรถนะในระดับปานกลาง 

1.50 - 2.49 มสีมรรถนะในระดับนอย 

1.00 - 1.49 มสีมรรถนะในระดับนอยที่สุด 
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คาคะแนนเฉลี่ยของประสทิธภิาพในการทํางาน 

คะแนนเฉลี่ย ระดับสมรรถนะ 

4.50 - 5.00 มปีระสทิธภิาพในระดับมากที่สุด 

3.50 - 4.49 มปีระสทิธภิาพในระดับมาก 

2.50 - 3.49 มปีระสทิธภิาพในระดับปานกลาง 

1.50 - 2.49 มปีระสทิธภิาพในระดับนอย 

1.00 - 1.49 มปีระสทิธภิาพในระดับนอยที่สุด 

 การทดสอบความสัมพันธระหวางสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางผูทําบัญชีธุรกจิ  

SMEs และประสิทธิภาพในการทํางานของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพฯใชสถิติการหา 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation Analysis) เกณฑการแปลความหมายของ 

ระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรผูวจัิยไดดัดแปลงเกณฑ (พวงรัตน ทวรัีตน, 2543) มาใชดังนี้ 

คาความสัมพันธ (r) ระดับสมรรถนะ 

0.81 - 1.00 มคีวามสัมพันธกันในระดับสูงมาก 

0.61 - 0.80 มคีวามสัมพันธกันในระดับสูง 

0.41 - 0.60 มคีวามสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

0.21 - 0.40 มคีวามสัมพันธกันในระดับนอย 

0.01 - 0.20 มคีวามสัมพันธกันในระดับนอยที่สุด 

 การรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครัง้นี้ใชวิธกีารเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน 2558 โดยนําแบบสอบถาม 

ไปใหกลุมประชากรตอบจํานวน 400 ชุด โดยมวีธิกีารดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

 1. จัดเตรียมแบบสอบถามดําเนินการเก็บรวมรวมจากผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs ในเขตกรุงเทพฯ 

ชวงเดอืนกันยายน-ตุลาคม 2558 

 2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพฯ  

ที่จับฉลากมา 6 เขต 

 3. จัดเก็บรวบรวมขอมูลนําแบบสอบถามไปใหผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพฯ  

ตอบแบบสอบถาม และติดตามแบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อใหไดรับกลับคืนมาครบตามจํานวน เมื่อ 

ไดรับแบบสอบถามกลับคนืครบถวน ทําการตรวจความถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทันท ี 

เพื่อตรวจทานความเรยีบรอยของแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ 

 4. สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) ผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพฯ และ 

ผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูประกอบการธุรกิจ SMEs หัวหนาสํานักงาน ผูจัดการสํานักงาน โดยจะสัมภาษณ 
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ความคิดเห็นกับผูที่เกี่ยวของในแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ตามแนว 

มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ในเขตกรุงเทพฯ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)  

ในจํานวนทัง้หมด 20 คน จากการจับฉลากแบงเขต 6 เขต โดยเลอืกมาตามสัดสวนของประชากร 

 การวเิคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลประมวลผล  

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณ และใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่  

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธเพยีรสัน (Pearson’s Correlation  

Coefficient Cohen J. Statistical, 1980) การตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยมีการตรวจสอบขอมูลโดยใช 

วธิกีารตรวจสอบแบบสามเสา ไดแก การตรวจสอบสามเสาดานวธิรีวบรวมขอมูล (Methodological  

Triangulation) คอื การใชวธิเีก็บรวบรวมขอมูลตางกันเพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดยีวกัน โดย 

1. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามกรอบแนวคิด แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษางานวิจัยและ 

ผูเช่ียวชาญเพือ่พจิารณาความครบถวน ความถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาที่จะทําการสํารวจแลวนํามา 

ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

2. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ดานเนื้อหา (Content Validity) เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยการใหคะแนนของผูเช่ียวชาญ ดังนี้  

คา +1 ถาแนใจ ในขอคําถามที่สอดคลองตามวัตถุประสงค คา 0 ถาไมแนใจในขอคําถามที่ 

สอดคลองตามวตัถุประสงค และ คา -1 ถาแนใจในขอคําถามไมสอดคลองตามวัตถุประสงค 

3. ดําเนนิการนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบหา 

คุณภาพของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดานขอคําถามกับ 

นิยามศัพทเฉพาะ แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-objective Congruence: IOC)  

โดยมีคา IOC มีคาระหวาง 0.80-1.00 ขึ้นไป เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีคุณภาพพรอมจัดพิมพ 

ไดคาเทากับ .97 

4. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบไปทดลองใช (Try Out)  

กับกลุมตัวอยางที่ไมไดใชจริง จํานวน 30 ชุด และนําผลการวิเคราะหมาหาคาความเที่ยง (Reliability)  

ทั้งฉบับ ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) และหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยได 

คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.89 
 

ผลการวจัิย 

 สวนที่ 1 ผลการวเิคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัย พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 36-40 ป มีระดับการศึกษา 

อยูในระดับปริญญาตรี ปฏิบัติงานในตําแหนงผูจัดการฝายบัญชีมีประสบการณในการทํางานมากกวา  
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15 ป และปฏบิัตงิานในธรุกจิ SMEs ประเภทธุรกจิบรกิาร ความคดิเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูทําบัญชี 

ธุรกิจ SMEs ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของผูทําบัญชี โดยรวมและรายดานทุกดานอยูใน 

ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานคุณลักษณะ รองลงมาดานทักษะและ 

ดานความรู โดยสรุปผลเปนรายดาน 

สวนที่ 2 ผลการวเิคราะหเกี่ยวกับสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษาระหวางประเทศ 
 

ตารางที ่1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 การศกึษาระหวางประเทศของผูทําบัญชีโดยรวมและเปนรายดาน 

สมรรถนะ X� SD สมรรถนะ ลําดับ 

1. ดานความรู 3.74 .62 มาก 3 

2. ดานทักษะ 3.74 .51 มาก 2 

3. คุณลักษณะ 3.79 .35 มาก 1 

รวม 3.73 .69 มาก  
 

จากตารางที ่1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับการมสีมรรถนะตามมาตรฐาน 

การศกึษาระหวางประเทศของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs โดยรวม อยูในระดับมาก (X� = 3.73) เมื่อพจิารณา 

เปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดานโดยเรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ดานคุณลักษณะ  

(X� = 3.79) ดานทักษะ (X� = 3.74) และดานความรู (X� = 3.66) 
 

ตารางที ่2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานความรู 

  ตามมาตรฐานการศกึษาระหวางประเทศของผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs เปนรายดาน 

สมรรถนะดานความรู X� SD สมรรถนะ ลําดับ 

1. ดานบัญชี การเงนิและความรูท่ีเกี่ยวของ 3.65 0.54 มาก 3 

2. ดานองคกรและธุรกจิ 3.78 0.67 มาก 2 

3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.78 0.65 มาก 1 

รวม 3.74 0.62 มาก  
 

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานความรู 

ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ในแตละรายดาน อยูในระดับมาก 

ทุกดานโดยเรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ความรูดานองคกรและธุรกิจ (X� = 3.78) ความรู 

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (X� = 3.78) และความรูดานบัญชี การเงินและความรูที่เกี่ยวของ (X� = 3.65) 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะดานทักษะตามมาตรฐาน 

 การศกึษาระหวางประเทศของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs เปนรายดาน 

สมรรถนะดานทักษะ X� SD สมรรถนะ ลําดับ 

1. ทางปญญา 3.62 0.49 มาก 2 

2. ทางวิชาการเชิงปฏิบัตงิานและหนาที่ 3.84 0.70 มาก 1 

รวม 3.74 0.51 มาก  
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะ ในแตละรายดาน  

อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติงานและ

หนาที่ (X� = 3.84) และทักษะทางปญญา (X� = 3.62) 
 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะดานคุณลักษณะ 

 ตามมาตรฐานการศกึษาระหวางประเทศของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs เปนรายดาน 

สมรรถนะดานคุณลักษณะ X� SD สมรรถนะ ลําดับ 

1. ลักษณะเฉพาะบุคคล 4.00 0.43 มาก 1 

2. การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร 3.92 0.43 มาก 2 

3. การบรหิารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ 3.46 0.37 ปานกลาง 3 

รวม 3.79 0.35 มาก  
 

 จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ ในแตละ 

รายดาน อยูในระดับมาก 2 ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ลักษณะเฉพาะบคุคล  

(X� = 4.00) การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร (X� = 3.92) และอยูในระดับปานกลาง คือ  

การบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ (X� = 3.46) 
 

 สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับประสทิธภิาพในการทํางานของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs 

 จําแนกตามรายละเอียดดังนี้ คือ งานเสร็จทันเวลา ความเช่ือถือได ผลงานไดมาตรฐาน และการให 

คําปรึกษาแนะนําไดถูกตองสมบูรณ โดยใชสถิตพิื้นฐาน คือการหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

แลวนํามาอานคาเพื่อใชในการอภปิรายผลและนาํเสนอผลการศกึษาในตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับประสทิธภิาพในการทํางานโดยรวม 

 และเปนรายดานของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs 

ประสิทธภิาพในการทํางาน X� SD สมรรถนะ ลําดับ 

1. งานเสร็จทันเวลา 3.93 0.42 มาก 3 

2. ความเช่ือถือได 3.97 0.41 มาก 2 

3. ผลงานไดมาตรฐาน 4.01 0.42 มาก 1 

4. การใหคําปรกึษาแนะนําไดถูกตองสมบูรณ 3.56 0.49 มาก 4 

รวม 3.87 0.34 มาก  
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 จากตารางที ่5 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับประสทิธภิาพในการทํางาน  

โดยรวม อยูในระดับมาก (X� = 3.87) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับ 

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ผลงานไดมาตรฐาน (X� = 4.01) ความเช่ือถือได (X� = 3.97) งานเสร็จ 

ทันเวลา (X� = 3.93) และการใหคําปรกึษาแนะนําไดถูกตองสมบูรณ (X� = 3.56) ตามลําดับ 
 

 สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางที่ 6 ตารางสรุปความสัมพันธโดยรวมและรายดานของสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา  

  ระหวางประเทศของผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs กับประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน 

สมรรถนะตาม

มาตรฐานการศึกษา

ระหวางประเทศ 

ประสิทธิภาพการทํางาน 

งานเสร็จทันเวลา ความเช่ือถือได 
ผลงานได

มาตรฐาน 
ใหคําปรึกษาแนะนํา

ไดถูกตองสมบูรณ 
โดยรวม 

r r r r r 

sig sig sig sig sig 

ระดับ 
ความสัมพันธ 

ระดับ 
ความสัมพันธ 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ระดับ 
ความสัมพันธ 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน 

ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน 

ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน 

ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน 

ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน 

ดานความรู 0.45 

0.00* 

เชงิบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

0.54 

0.00* 

เชงิบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

0.47 

0.00* 

เชงิบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

0.42 

0.00* 

เชงิบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

0.59 

0.00* 

เชงิบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

ดานทักษะ 0.37 

0.00* 

เชงิบวก 

นอย 

ยอมรับ 

0.36 

0.00* 

เชงิบวก 

นอย 

ยอมรับ 

0.31 

0.00* 

เชงิบวก 

นอย 

ยอมรับ 

0.35 

0.00* 

เชงิบวก 

นอย 

ยอมรับ 

0.44 

0.00* 

เชงิบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

ดานคุณลักษณะ 0.56 

0.00* 

เชงิบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

0.55 

0.00* 

เชงิบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

0.56 

0.00* 

เชงิบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

0.43 

0.00* 

เชงิบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

0.66 

0.00* 

เชงิบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

รวม 

0.52 

0.00* 

เชิงบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

0.55 

0.00* 

เชิงบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

0.51 

0.00* 

เชิงบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

0.45 

0.00* 

เชิงบวก 

ปานกลาง 

ยอมรับ 

0.64 

0.00* 

เชิงบวก 

สูง 

ยอมรับ 

มนัียสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
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 สวนที่ 4 ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ 

ผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs ตามมาตรฐานการศกึษาระหวางประเทศไดผลดังนี้ มคีวามรู ทักษะ และมี 

คุณลักษณะสําคัญในการปฏิบตัิภารกิจตาง ๆ  ที่จะสนองตอบความตองการของผูวาจางและนําพาไปสู 

ความสําเร็จในอาชีพของตนเอง ควรเพิ่มความรูดานเศรษฐศาสตรและการจัดการ การตัดสนิใจเชิงกลยุทธ  

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ตลอดจน 

เพิ่มทักษะและฝกฝนความสามารถในการแกไขปญหาและการตัดสินใจในกรณีเกิดสถานการณตาง ๆ   

เชน ความซับซอนขององคกร การแกปญหาเฉพาะหนา การวางแผนการบริหารงานและการปฏิบัตกิาร 

เชิงรุก 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 จากตารางที่ 6 พบวา ความสัมพันธระหวางสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวาง 

ประเทศของผูทําบัญชีกับประสิทธิภาพในการทํางานของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs โดยรวมอยูในระดับ 

คอนขางสูง (r = 0.64) สมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษาระหวางประเทศของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs  

ดานคุณลักษณะมรีะดับความสัมพันธสูงที่สุด (r = 0.66) รองลงมา คอื ดานความรู (r = 0.59) และดาน 

ทักษะ (r = 0.44) ตามลําดับ ประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวม พบวา ดานความเช่ือถือไดมีระดับ 

ความสัมพันธ สูงที่สุด คือ (r = 0.55) รองลงมา คือ ดานงานเสร็จทันเวลา (r = 0.52) และดานที่มีระดับ 

ความสัมพันธนอยที่สุด คอื ดานการใหคําปรกึษาแนะนําไดถูกตองสมบูรณ (r = 0.45) ตามลําดับ  

ดานคุณลักษณะเฉพาะบคุคล ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ดานการบริหารองคกร 

และการจัดการทางธุรกิจมคีวามสัมพันธกับประสทิธิภาพในการทํางานทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
 

 สวนที่ 5 ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) 

 1. ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสมรรถนะของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ตามมาตรฐานการศึกษา 

ระหวางประเทศ ใหมีความรู มีทักษะ และมีคุณลักษณะสําคัญในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ที่จะ 

สนองตอบความตองการของผูวาจางและนําพาไปสูความสําเร็จในอาชีพของตนเอง 

 2. ควรเพิ่มความรูดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากความรูทาง 

ดานวิชาชีพ เชน ความรูดานเศรษฐศาสตร ความรูดานการจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ  

เพื่อใหเกดิประสทิธภิาพในการทํางานมากขึ้นและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในยุคปจจุบัน 

 3. ควรเพิ่มทักษะและฝกฝนความสามารถในการแกไขปญหาและการตัดสนิใจ กรณีเกดิ 

สถานการณตาง ๆ เชน ความซับซอนขององคกร การแกไขปญหาเฉพาะหนา ปญหาที่ไมเคยเจอมากอน  

และควรเพิ่มคุณลักษณะในดานของการบริหารและการจัดการทางธุรกิจในเรื่องของความสามารถ 

ในการวางแผนการบรหิารงาน และการปฏบิัตงิานในเชิงรุก 
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อภปิรายผลการวจัิย 

 สมรรถนะของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ โดยรวมและ 

รายดานอยูในระดับมาก คอื สมรรถนะดานคุณลักษณะ รองลงมา คอื สมรรถนะดานทักษะ และ 

สมรรถนะดานความรู สอดคลองกับบุญรวย นะเปา (2556) ศึกษา เรื่อง สมรรถนะตามมาตรฐาน 

การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษา  

นักบัญชีธุรกจิ SMEs จังหวัดนนทบุรี พบวา ผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

ในการทํางานโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ไดแก ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูประกอบวชิาชีพบัญชี ซึ่งสอดคลองกับ สุชญา รังสฤษตกิุล  

(2551) ที่ศึกษาถึงสมรรถนะของผูปฏิบัติงานในฝายบัญชี ตามทัศนะของหัวหนางานบัญชีและ 

ผูปฏิบัติงานบัญชีของสถานประกอบการ พบวา มีคุณลักษณะของผูปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับบุญรวย นะเปา (2556) คุณลกัษณะของผูปฏบิัตงิานอยูในระดับมาก คอื ดานคุณลักษณะ 

เฉพาะบุคคล ไดแก ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ รองลงมาเปนคุณลักษณะดานการ 

ปฏสิัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ไดแก การทํางานเปนทีม ทักษะดานทางวิชาการเชิงปฏบิัติงาน 

และหนาที่ อยูในระดับมาก ไดแก ความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน ซึ่ง 

สอดคลองกับสุวรรณ หวังเจริญเดช (2548) ที่ไดศึกษา เรื่อง ผูทําบัญชีในบทบาทของ CFO วาการเปน 

ผูทําบัญชีที่ดีจะตองมีความรูและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่มีผล 

ตอการจัดการ และการใชขอมูลทางการบัญชี สมรรถภาพในการประมวลผลขอมูลที่มีจํานวนมากได 

อยางรวดเร็วขึ้น ทําใหผูทําบัญชีสามารถรวบรวมขอมูลเพื่อบันทึกจัดประเภทการที่จะจัดทํารายงาน 

ทางการเงินไดสะดวกและรวดเร็ว สอดคลองกับบุญรวย นะเปา (2556) พบวา ทักษะทางปญญา ไดแก  

ความสามารถที่จะกําหนดไดวา ควรใชแหลงขอมูลจากที่ใดที่จะเปนประโยชนตอการปฏบิัตงิาน ความรู 

ดานบัญชี การเงินและความรูที่เกี่ยวของ อยูในระดบัมาก สอดคลองกับงานวจัิยของ ปภาว ีสุขมณ ีและ 

ฉัตรรัชดา วิโรจนรัตน (2554) ที่ศึกษาถึงความรูความสามารถของผูทําบัญชีที่มีตอประสิทธิผล 

การทํางานของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดกาฬสินธุ พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความรู 

ความสามารถของผูทําบัญชี ดานความรู ในวชิาชีพดานจรรยาบรรณ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ ดานเจตคติ  

อยูในระดับมาก สอดคลองกับ บุญรวย นะเปา (2556) ความรูดานบัญชี การเงินและความรูที่เกี่ยวของ  

คือ ความรูดานคานิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพบัญชี ความรูดานองคกรและธุรกิจ  

การนําระบบสารสนเทศมาใชในงานดานบัญชีเพื่อใหเกดิประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน 

 ประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ดานผลงานไดมาตรฐาน  

คือ ปฏิบัติงานไดตรงตามมาตรฐานและกฎหมาย โดยไมทําใหเกิดความเสียหายตอองคกร ดาน 

ความเช่ือถือได ไดแก ปฏิบัติงานและจัดทํางบการเงินดวยความระมัดระวัง ปราศจากความลําเอียง  

มคีวามเปนกลาง ดานงานเสร็จทันเวลาคอื สงขอมูลทางดานบัญชีและภาษใีหกับหนวยงานที่เกี่ยวของได 
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ตามเวลาที่กําหนด และดานการใหคําปรกึษาแนะนําไดถูกตองสมบูรณคอื ใหความรูในดานบัญชีการเงิน 

และภาษีอากรแกหนวยงานอื่นในองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ เบญจวรรณ ตรากิจธรกุล (2552) 

พบวา ธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอมเขตอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ีกับประสทิธภิาพการทํางาน 

ของผูทําบัญชีมีประสิทธิภาพ ดานการทํางานตองเช่ือถือได ดานงานสําเร็จทันเวลาและดานผลงาน 

ไดมาตรฐาน สอดคลองกับ อติภา พลเรืองทอง (2551) ที่ศึกษาถึง ความสัมพันธระหวางความสามารถ 

ทางการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการทํางานของผูทําบัญชีธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน  

พบวา ดานการทํางานตองเช่ือถอืได ดานงานสําเร็จทันเวลา และดานผลงานไดมาตรฐาน 

 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ตามมาตรฐานการศึกษาระหวาง 

ประเทศกับประสทิธภิาพในการทาํงาน โดยรวมอยูในระดับคอนขางสูง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ 

ผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ใหมีความรู ทักษะ มีคุณลักษณะสําคัญ 

ในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ที่จะสนองตอบความตองการของผูวาจาง และนําพาไปสูความสําเร็จใน 

อาชีพของตนเอง ความรูดานเศรษฐศาสตรและการจัดการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ เพื่อใหเกิด 

ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น สอดคลองกับ บุญรวย นะเปา (2556) ผลการวิจัย พบวา ปรับเปลี่ยน 

และพัฒนาสมรรถนะของผูทําบัญชี ใหมคีวามรู มทีักษะ มคีุณลักษณะสําคัญในการปฏบิัติภารกิจตาง  ๆ

ที่จะสนองตอบความตองการของผูวาจาง และนําพาไปสูความสําเร็จในอาชีพของตนเอง เพิ่มความรู 

ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏบิัตงิานที่นอกเหนอืจากความรูทางดานวชิาชีพ 

 ผูวิจัยพบวา สมรรถนะของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ 

กับประสิทธิภาพในการทํางานของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs โดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ 

ในการทํางานทุกดาน คอื ดานงานเสร็จทันเวลา ดานความเช่ือถอืได ดานผลงานไดมาตรฐานและ 

ดานการใหคําปรกึษาแนะนําไดถูกตอง สอดคลองกับ อตภิา พลเรืองทอง (2551) พบวา ดานการทํางาน 

ตองเช่ือถอืได ดานงานสําเร็จทันเวลา และดานผลงานไดมาตรฐาน 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 1. ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสมรรถนะของผูทําบัญชีธุรกิจ SMEs ตามมาตรฐานการศึกษา 

ระหวางประเทศ ใหมคีวามรู มทีักษะ มคีุณลักษณะสําคัญในการปฏบิัติภารกิจตาง ๆ ที่จะสนองตอบ 

ความตองการของผูวาจาง และนําพาไปสูความสําเร็จในอาชีพของตนเอง 

 2. ควรเพิ่มความรูดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏบิัติงานที่นอกเหนือจากความรูทางดาน 

วชิาชีพ เชน ความรูดานเศรษฐศาสตร ความรูดานการจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ เพื่อใหเกิด 

ประสทิธภิาพในการทํางานมากขึ้นและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในยุคปจจุบัน 
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 3. ควรเพิ่มทักษะและฝกฝนความสามารถในการแกไขปญหาและการตัดสนิใจกรณีเกิด 

สถานการณตาง ๆ เชน ความซับซอนขององคกร การแกไขปญหาเฉพาะหนา ปญหาที่ไมเคยเจอมากอน  

และควรเพิ่มคุณลักษณะในดานของการบริหารและการจัดการทางธุรกิจในเรื่องของความสามารถ 

ในการวางแผนการบรหิารงาน และการปฏบิัตงิานในเชิงรุก 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมกีารศึกษาถงึปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของการพัฒนาสมรรถนะของผูทําบัญชีธุรกจิ  

SMEs ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทางวิชาชีพใหเกิด 

ประสทิธภิาพในการทาํงานใหมากยิ่งขึ้น 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจาก 

การใชแบบสอบถาม เชน การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก โดยการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง 

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 3. ควรมกีารศกึษาการเปรยีบเทยีบสมรรถนะของผูทําบัญชีธุรกจิ SMEs ตามมาตรฐาน 

การศกึษาระหวางประเทศ ที่ปฏบิัตงิานในประเภทธรุกจิที่แตกตางกัน 
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