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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อศึกษาโมเดลความสัมพั นธ์เชิงสาเหตุและตรวจสอบความสอดคล้องของ
อิทธิพล การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชี สมัยใหม่ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
บัญชี ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ ที่มีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชี ในประเทศ
ไทย กลุ่มตัวอย่างคือผู้ทาบัญชีในประเทศไทย จานวน 340 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจั ย คื อ แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ประกอบด้ วย ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน , การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลเพื่อหาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุด้วยตัวแบบโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)
ผลการวิจัย พบว่าโมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( X2. =51.947, df = 39,
p-value 0.08, GFI =0.977, AGFI = 0.947, CFI = 0.994, RMSER=0.031) แสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสมกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงาน
สมัยใหม่ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญ ชี มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมือ
อาชีพ และความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน
คาสาคัญ : การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่, การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
บัญชี, ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ, ประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน
Abstract
The purpose of research was to study a causal relationship model of adaption innovation and
modern technology accounting practices, continuing professional accounting development,
professional accounting expertise on performance financial report of bookkeeper in Thailand.
The participants were 340 accountants chosen by stratified random sampling. A questionnaire
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was used as the instrument. Statistics were percentages, mean, standard deviation, pearson
correlation, factor analysis, and path analysis was used to find out causal relationship with
structural equation models (SEM). The results showed that the measurement model was valid
and well fitted to the empirical data (X2 = 51.947, df = 39, p-value 0.08, GFI =0.977, AGFI = 0.947,
CFI = 0.994, RMSER=0.031). It showed that this model exhibits acceptable level of fit. In addition,
the findings revealed that Adaption Innovation and Modern Technology Accounting Practices,
Continuing Professional Accounting Development has the strongest direct effect on professional
accounting expertise and the influential factors leading to Professional accounting expertise and
performance financial report.
Keywords: Adaption Innovation and Modern Technology Accounting Practices, Continuing
Professional Accounting Development, Professional Accounting Expertise, Performance Financial
Report
บทนา
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการติดต่อสือ่ สารที่ทันสมัยส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องพัฒนาตนเองให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ธุรกิจเหล่านั้นจึงพัฒนาระบบงานและกระบวนการทางาน โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ
มาช่วยในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น การปรับตัว
ดังกล่ าวส่งผลให้ งานทางการบัญ ชีต้องพัฒ นาให้ สอดคล้องกับระบบการทางานของกิ จการ จึงมีการมีน าระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีมาช่วยอานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลทางการบัญชี ซึ่งถือเป็นข้อมูลสาคัญทางธุรกิจที่
ผู้บริหารใช้เพื่อวางแผนทางการเงิน บริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดผลกาไร ตลอดจนเป็นเครื่องมือช่วยในการ
ตัดสินใจ ขยายการลงทุน ประมาณการรายรับรายจ่ายของกิจการ ข้อมูลทางการบัญชียังเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงินของกิจการ โอกาสและความอยู่รอดของธุรกิจ การนาเสนอข้อมูลทางก ารบัญ ชี
จึงต้องมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจและให้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นรายงานทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเวลา ช่วยสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนในการตัดสินใจ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการตัดสินใจที่ผิดพลาด นามาซึ่งความเสียหายให้กับธุรกิจ
(Wiroterat, Ussahawanitchakit & Muenthaisong, 2015)
นอกจากนี้ปัจจุบันมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านบัญชี นักบัญชีไทย
สามารถทางานยังต่างประเทศ ในขณะเดียวกันนั กบัญชีต่างประเทศก็เข้ามาทางานในประเทศไทยจานวนมากขึ้น
ทาให้ประสบปัญหาการแข่งขันสูง นักบัญชีจึงต้องสร้างความเป็นมาตรฐานในวิชาชีพนาเสนอข้อมูลทางการบัญชีที่
ถูกต้องรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ และทันต่อการตัดสินใจ ประกอบกับสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีโดยนามาตรฐานระหว่างประเทศมาใช้ในงานบัญชีเพื่อ ให้รายงานทางการเงินมีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากนักลงทุน การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีส่งผลต่อนักบัญชีไทยให้ต้องมี
การปรับตัวทางานเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งมีนักบัญชีจานวนไม่น้อยที่ยัง
ประสบปัญหา ขาดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ขาดการพัฒนาตนเอง ไม่ก้าวทันมาตรฐาน และยังยึดติด
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กับระบบการทาบัญชีแบบเดิม ทาให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ ขาดความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน ไม่กล้าที่จะการนานวัตกรรม เทคโนโลยี หรือสิ่งใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการทางาน เพราะขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการปฏิบัติงานสมัยใหม่อย่างเพียงพอ ทาให้การปฏิบัติงานทางการ
บัญชีไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่ส่วนใหญ่หันมาใช้ระบบออนไลน์การติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยี
ใหม่ๆในการปฏิบัติงานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการนาเสนอข้อมูลทางการบัญชี สร้างความเสียหายต่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ ดังนั้น นักบัญชีจะต้องให้ความสาคัญกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน
บัญชีสมัยใหม่ และมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ เพื่อให้สามารถนาเสนอข้อมูลทางการทางการบั ญชีที่ดี
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการปฏิบัติงานสมัยใหม่ จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ
การทางาน ให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์, 2559)
ธุรกิจบัญ ชีต่างๆจึงต้องปรับตัวและเริ่มมี การพัฒ นางานด้ านบั ญ ชี ให้ มีการประยุ กต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการนา
สิ่งใหม่ๆมาพัฒนาระบบงาน ได้แก่ การนาเสนอข้อมูลผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ การสั่งงานผ่านเครื่องมือสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้ความรู้ และติดต่อสื่อสารสร้างเครือข่าย ผ่านระบบสื่อออนไลน์ ซึ่งจะทาให้ระบบงาน
สามารถทางานได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น ทันต่อเวลา สามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ส่งผลให้นั ก บัญ ชีต้ องเรียนรู้และปรับ ตั ว พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นาความรู้ท างวิชาชีพ ให้ ทั นต่ อเทคโนโลยีแ ล ะการ
เปลี่ยนแปลง สร้างความเข้าใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ฝึกฝนจนให้เกิดความเชี่ยวชาญ โดย
เริ่มจากการเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยี สิ่งใหม่ๆ มาพัฒนางานก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ปฏิบัติงานสมัยใหม่ในการทางานเพิ่มขึ้น โดยจากการศึ กษางานวิจัยในอดีตพบว่า ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสาน
สนเทศของนักบัญชีไทยอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านในด้านวิชาชีพ ภาษา กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ (ขนิษฐา
นิลรัตนานนท์, 2559) และผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินมีความคาดหวังต่อความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสูงกว่าระดับความสามารถที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (วัลลภ บัวชุม, 2554) ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่า
นักบัญชีไทยมีเริ่มจะนาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานมากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพัฒนา
ให้เกิดนวัตกรรมและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบั ติงาน ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เป็นการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพในสาขาบัญชีเพื่อรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ การเข้าร่วมอบรมสั มมนาความรู้ ประเด็นใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทางการบัญชี จนเกิดความเชี่ยวชาญ หากนักบัญชีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถ
ติดตามข่าวสารได้ทันเหตุการณ์ สามารถเพิ่มความรู้และเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา ลดข้อผิดพลาดในการทางาน การ
นาเสนอรายงานทางการเงินมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นยุคแห่งการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน นักบัญชีไทยจึงต้องพัฒนาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ๆ ที่นาระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาช่วยเพื่อให้ระบบงานรวดเร็ว และ
สามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้อง การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของนักบัญชีจะช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆทา
ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวิชาชีพ นักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสูงจะทาให้เกิดทักษะที่หลากหลาย
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและจัดทารายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (De Lange,
Jackling, & Basioudis, 2013) ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ
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ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ เป็นการฝึกปฏิบัติงานจนเกิดความรู้ ความชานาญทางวิชาชีพ
เกิดทักษะที่หลาหกลายที่ใช้ในงานบัญชีและธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทักษะอย่างบูรณาการเพื่อให้การทางานมี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ ความเชี่ยวชาญด้านบัญ ชีส่งผลให้ เกิดคุณ ภาพรายงานทางการเงินในระดับสูง
(Carcello et al., 2008) และจากการศึกษาความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินการบัญชี พบว่า นักบัญชีมืออาชีพจะมี
ความเชี่ยวชาญสูง ต้องใช้ทักษะที่หลากหลายเพื่อเพิ่มบทบาทให้นักบัญชีมีความรู้ความชานาญในวิชาชีพและธุรกิจ
(De Lange, Jackling, & Basioudis, 2013) ความเชี่ ย วชาญทางการบั ญ ชี อ ย่ า งมื อ อาชี พ จะช่ ว ยให้ นั ก บั ญ ชี
ปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ลดข้ อ ผิ ด พลาดในการท างาน สามารถน าเสนอรายงานทางการเงิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ทันต่อเวลา แต่หากนักบัญชีไม่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการทางาน การปฏิบัติงานล่าช้า รายงานทางาการเงินขาดประสิทธิภาพนามาซึ่งอาจ
ส่ งผลให้ ก ารตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ที่ ผิ ด พลาด เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด การตั ด สิ น ใจผิ ด พลาดผู้ บ ริ ห ารจึ งต้ อ งได้ ร ายงานที่ มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนานักบัญชีให้มีความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพจะช่วยให้การออกรายงานทางการ
เงินมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิรายการทางการเงิน เป็นสิ่งสาคั ญที่ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จการจัดทารายงานทางการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นการนาเสนอข้อมูลรายงานทางการบัญชีที่มีคุณภาพมีความถูกต้องทันต่อการตัดสินใจ โดยเริ่ม
จากการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
จนเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากนักบัญชีมีความรู้ความเชี่ยวชาญจะเกิดทักษะ
ความชานาญ รายงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ข้อมูลทางการเงินที่ได้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้บริหารได้ข้อมูลทันต่อ
เวลาทันต่อการตัดสินใจ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นทาการศึกษา โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและตรวจสอบ
ความสอดคล้องของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพบัญชี ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ ที่มีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชี ใน
ประเทศไทย ซึ่ งจะช่ ว ยให้ นั ก บั ญ ชี ท ราบถึ งปั จ จั ย เชิ งสาเหตุ แ ละความสอดคล้ อ งของอิ ท ธิ พ ลที่ ท าให้ เกิ ด การ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ
ทางบัญชีอย่างมืออาชีพและประสิทธิภาพรายงานทางการเงินซึ่งช่ วยในการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชีไทย เป็น
แนวทางในการวางแผน พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพกับนักบัญชี พัฒนาระบบงานบัญชี พัฒนาการทางาน
ของนักบัญชีให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพบัญชี และการนาเสนอรายงานที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิ บัติงานบัญ ชีสมัยใหม่ การพั ฒ นาความรู้ต่อเนื่ องทางวิชาชีพ บัญ ชี ความเชี่ยวชาญ
ทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ ที่มีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่ การพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ ที่มีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของ
นักบัญชีในประเทศไทย
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาสมมติฐานการวิจัย
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบั ญ ชีสมั ยใหม่ หมายถึง การสร้างสรรค์ ความคิ ด
กระบวนการทางานใหม่ ๆ ในการออกแบบ บัน ทึ กข้อมู ล น าเสนอ และพัฒ นางานบั ญ ชี โดยใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้ เกิดความรวดเร็ว
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภายในภายนอก ประยุกต์จากแนวคิดของ (Flaatin, 2007)
นวัตกรรม ท าให้เกิดการสร้า งสรรค์ความคิด ระบบการจัดการที่เปลี่ยนแปลงสู่การพัฒ นาขององค์กร
เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนการทางานในองค์กร (Sanchez et al., 2013) ความคิดสร้างสรรค์ระดับบุคคลเกิดจาก
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีตามศาสตร์ของธุรกิจ เพื่อใช้ในการพัฒนา
งาน มีความพยายามคิดค้นวิธีการทางานใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทางานให้มีคุณภาพ เกิดความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิ บั ติงานและประสิท ธิภ าพมากขึ้ น (นวพร ประสมทอง, 2559) งานวิจัย ในอดีต มีผู้ ศึก ษาความก้าวหน้ าการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการจัดการและการใช้ ข้อมูลทางการบัญชี พบว่า คอมพิวเตอร์เป็น
ส่วนหนึ่งในการเพิ่มสมรรถภาพการประมวลผลข้อมูล รวบรวมบันทึกและจัดประเภทรายงานทางการเงินได้รวดเร็ว
สะดวก ช่วยสร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีทีทันสมัยสามารถให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วรวมถึงช่วยให้นักบัญชีสามารถให้คาปรึกษาทางการเงินได้มากขึ้น คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์จะช่วยให้นัก
บัญชีทางานได้ง่ายขึ้นและหากมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะสามารถบันทึกข้อมูลได้ในเวลาอันรวดเร็ว เกิดความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และงานวิจัยชี้ให้เห็นถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศทาให้เกิดความสามารถใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการทาบัญชี (Banker et al., 2002) ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ในการ
ทางานจึงถือเป็นการประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในงานบัญชี เนื่องจากเป็นการพัฒนาระบบงานใหม่ มีการ
ออกแบบ บันทึกและให้ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ให้มีความทันสมัยและรวดเร็ว เกิดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านคอมพิ วเตอร์ และการสื่อสารซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ ที่ นายจ้างพิจารณาในการจ้างงาน (Metrejean et al.,
2008) นอกจากนี้ทักษะการใช้งานสารสนเทศอย่างต่อเนื่องจะนามาซึ่งความเชี่ยวชาญในการทาบั ญชีอย่างมืออาชีพ
รวมถึงการมีทักษะความสามารถในการประมวลผลข้อมูลภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดจะช่วยให้เกิดคุณภาพ
มีมาตรฐานที่ดี ความน่าเชื่อถือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและบริษัทอื่นได้ ทาให้
รายงานที่ได้มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ (Morunga & Bradbury, 2012; Sunder, 2009) นอกจากนี้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเตรีมพร้อมทั้งทัศนคติ การพัฒนาความรู้ ความชานาญเพื่อให้
เกิดความเชี่ยวชาญในงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ, 2559) จึงนามาสู่สมมติฐาน
ดังนี้
H1: การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่มีอิทธิพลต่อความเชี่ยวชาญทางการ
บัญชีอย่างมืออาชีพ
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะที่จาเป็นเพื่อให้เกิดความสาเร็จใน
การทางาน โดยการเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม สัมมนา การเป็นวิทยากรกร ผู้บรรยาย การจัดทาผลงานวิชาการที่
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของนักบัญชีให้เกิดความชานาญในการปฏิบัติงาน ประยุกต์จากแนวคิดของ
(Eraut, 2004)
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เป้าหมายการพัฒนาวิชาชีพ เป็นการพัฒนาสมรรถนะอย่างมืออาชีพ การปฏิบัติงาน หรือความรู้ กิจกรรม
การพั ฒ นาวิชาชีพส่วนใหญ่ ดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กรจะกาหนดหน้าเพื่อให้เกิดความเป็นมืออาชีพ
(Lopez, 2012; Robert, 2001) จากการศึกษางานวิจัย พบว่า การประเมินความต้องการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลและเป็นส่วนสาคัญของการเป็นนักวิชาการ วิธีการหลักในการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพคือ การ่วมประชุม การวิจัย การสัมมนาบัญชี และการอ่านวรรณกรรม การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพจะกระทาเพื่อรักษาศักยภาพทางวิชาชีพ และรักษาคุ ณ ลักษณะที่น่าเชื่อถือ ทาให้เกิดผลการเรียนรู้
เทคนิคและทักษะใหม่ๆ การศึกษางานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพเป็นประโยชน์
(Zajkowski, Sampson, & Davis, 2007) ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ๆ หากได้รับการพัฒ นาความรู้วิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่ องจะช่วยเพิ่ มทั กษะและเกิดความเชี่ยวชาญในการท างาน นอกจากนี้ก ารศึ กษาการปฏิ บัติ การรับ รู้ของ
นักบัญชีมืออาชีพ ในข้อกาหนดของ International Education Standard 7 (IES 7) ต่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
วิชาชีพของนักบัญชีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พบว่า การรับรู้ข้อเสนอในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพมีความ
แตกต่ า งกั น ระหว่ า ง ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว กั บ ประเทศเศรษฐกิ จ เกิ ด ใหม่ ซึ่ งความแตกต่ า งเหล่ า นั้ น ขึ้ น กั บ
ประสบการณ์ คุณภาพ และความเหมาะสมของระดับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพ ผลการวิจัยทาให้
เห็นว่าข้อเสนอในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพทั่วโลก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักบัญชี
ในประเทศเศรษฐกิจใหม่ๆ ควรเน้นถึงความจาเป็นและรูปแบบที่หลากหลายของกิจกรรมในการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น (De Lange, Jackling, & Suwardy, 2015) หากเลื อกการพัฒ นาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงาน เกิดเชี่ยวชาญในการทางาน ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงนามาสู่สมมติฐาน ดังนี้
H2: การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีมีอิทธิพลต่อความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ
ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ
ความเชี่ยวชาญทางการบั ญ ชีอย่ างมืออาชีพ หมายถึง การฝึกปฏิบั ติงานจนเกิดความรู้ ความชานาญ
ทางวิชาชีพ เกิดทักษะที่หลาหกลายที่ใช้ในงานบัญชีและธุรกิจ รวมถึงทักษะด้านภาษา ตลอดจนการประยุกต์ใช้
ทักษะอย่างบูรณาการเพื่อ ให้การทางานมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ประยุกต์จากแนวคิดของ (De Lange,
Jackling, & Basioudis, 2013) จากการศึกษาวิจัยในอดีต พบว่า ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีส่งผลให้เกิดคุณ ภาพ
รายงานทางการเงินในระดับสูง (Carcello et al., 2008) และได้ศึกษาความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินการบัญ ชี
และสาเหตุของความผิดปกติทางการบัญชี พบว่า บริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชี โดยทั่วไปในการเปิดเผยข้อมูล
จะมี ก ารปรั บ ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี น้ อ ยลง (Agrawal & Chadha, 2005; Abbott et al., 2004) ข้ อ มู ล ที่ ได้ ก็ จ ะมี
ประสิทธิภาพ นักบัญชีมืออาชีพจะมีความเชี่ยวชาญสูง ต้องใช้ทักษะที่หลากหลายเพื่อเพิ่มบทบาทให้นักบัญชีมี
ความรู้ความชานาญในวิชาชีพและธุรกิจ การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆทา
ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวิชาชีพ การพัฒนาความรู้วิชาชีพจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ
ขององค์กร (De Lange, Jackling, & Basioudis, 2013) จากงานวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกิดจาก
การที่ได้รับฝึกฝนฝึก อบรมทาให้เกิดความชานาญ การฝึกอบรมวิชาชีพภายนอก มีความสัมพันธ์เชิงบวกผลการ
ดาเนินงานทางการเงินของบริษั ทขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสาคัญ (Chen, Chang, & Lee, 2008) และจากการศึกษา
งานวิจั ย ยั ง พบว่ า ทั ก ษะความเชี่ ย วชาญมี ค วามจ าเป็ น ต่ อ กระบวนการจั ด ท าข้ อ มู ล การทางการเงิน และการ
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ประยุกต์ใช้อย่างมีวิจารณญาณอย่างมืออาชีพของผู้จัดการฝ่ายบัญชี โดยความเชี่ยวชาญจะช่วยลดความเสี่ยงที่ จะ
เกิ ด ขึ้ น กั บ บริ ษั ท (Hrncir & Metts, 2012; Sridharan, 2015) ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ะมี ค วามถู ก ต้ อ ง น่ า เชื่ อ ถื อ การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นอกจากนี้การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัท ช่วยกาหนดความรับผิดชอบของกระบวนการทางการเงิน
(Bill, 2006) ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีเป็นปัจจัยสาคัญ ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน (DeFond, Hann , & Hu,
2005) อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจ จึงนามาสู่สมมติฐาน ดังนี้
H3: ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้าง แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่, การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี , ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในประเทศไทย

ระเบียบวิธีการวิจัย
การเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้จัดทาบัญชีที่ในประเทศไทยจานวน 84,760 ราย (สภาวิชาชีพการ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2560) เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ตรง ทาให้ทราบข้อมูลและปัญหาใน
ประเด็นที่ศึกษาเป็นอย่างดี กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ ผู้จัดทาบัญชีที่ในประเทศไทย โดยโมเดลสมการเชิง
โครงสร้างที่เหมาะสม 20 เท่าของจานวนพารามิเตอร์หรือตัวแปร จานวน 13 ตัวแปร จานวน 260 ซึ่งเป็นอัตราขั้น
ต่ าและเป็ น สั ด ส่ ว นของประชากรที่ น ามาศึ ก ษาที่ จ ะเป็ น กลุ่ ม ตั ว แทนที่ ดี (Schumacker & Lomax, 2010)
แต่เนื่องจากอัตราการตอบกลับของแบบวัดที่ส่งทางไปรษณีย์ของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 ถึง 65 (กัลยารัตน์ สมบัติธี
ระ และยุพา ถาวรพิทักษ์ , 2015) ดังนั้น เพื่อให้การวิจัยมีข้อมูลเพียงพอที่จะนามาวิเคราะห์ได้ ผู้วิจัยจึงกาหนด
ขนาดตัวอย่างเพิ่มเป็น 500 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบ่งตามภูมิภาค
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ได้แก่ ภาคเหนือ 98 ราย ภาคกลาง 102 รายตะวันออก 93 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 110 ราย ภาคใต้ 97
ราย และท าการส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย์ และท าการติ ด ตามทวงถาม มี จานวนแบบสอบถามตอบกลั บ
(Response Rate) จานวน 340 ราย คิดเป็น 68% เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
นอกจากนี้ยังได้ทดสอบคุณ ภาพข้อมูล ว่างานวิจัยนี้ไม่มีความลาเอียงจากผู้ตอบแบบสอบถาม (Non-response
Bias) ตามแนวคิดของ (Armstrong & Overton, 1977) ซึ่งทาการทดสอบคุณภาพข้อมูลเพื่อทดสอบปั ญหาความ
ลาเอียงของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนและหลัง โดยในงานวิจัยนี้ได้การแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็น 2
กลุ่มคือ กลุ่มที่ตอบมาก่อน (Early Respondents) จานวน 170 รายหรือร้อยละห้าสิบ และกลุ่มที่ตอบในภายหลัง
(Late Respondents) จานวน 170 รายหรือร้อยละห้าสิบ จากนั้นเปรียบเทียบข้อมูลส่วนพื้นฐานส่วนบุคคลของทั้ง
2 กลุ่ ม ซึ่ ง ใช้ ร ะดั บ การศึ ก ษา โดยใช้ ส ถิ ติ t-test ผลการทดสอบพบว่ า ข้ อ มู ล ลั ก ษณะพื้ น ฐานของผู้ ต อบ
แบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าการศึกษานี้ไม่มีปัญหาความลาเอียงในการ
ตอบคาถามอย่างมีนัยสาคัญ
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาทบทวนเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้จัดทาบัญชี
และน าผลการสั มภาษณ์ สร้างข้ อค าถาม และน าแบบสอบถามให้ ผู้ เชี่ ยวชาญท าการตรวจสอบเครื่องมื อ ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จานวน 3 ท่าน จากนั้นดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
และ นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดสอบ คือ ผู้จัดทาบัญชี จานวน 30 ราย จากประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และทาการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Tests) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิ ธี ข องครอนบ าค (Cronbach) ค่ า ที่ ไ ด้ คื อ 0.752-0.862 แสดงในตารางที่ 1
สัมประสิทธิ์ครอนบาคจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.7 (Nunnally & Bernstein, 1994) และวิเคราะห์องค์ประกอบทา
การหาค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loaning) โดยการวิเคราะห์ Item-total Correlation ค่าที่ได้คือ 0.6310.883 แสดงในตารางที่ 1 โดยค่าอานาจจาแนก (r) จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.4 (Kline, 1993) ผลการทดสอบพบว่า
ทุกองค์ประกอบถือว่าค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรทั้งหมดที่ใช้ศึกษายอมรับได้ และทาการตรวจสอบความเชื่อมั่นเชิง
องค์ประกอบ (Composite Reliability) ค่าที่ได้ 0.838-0.895 แสดงในตาราง 1 ความเชื่อมั่นเชิงองค์ประกอบจะ
สะท้ อ นว่าชุ ดของตั วแปรสั งเกตได้ ส ามารถวัด ตัวแปรแฝงที่ เป็ น โครงสร้างได้ ดีเพี ยงใด โดยค่ าความเชื่ อมั่ น เชิ ง
องค์ประกอบควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.7 จึงจะบ่งชี้ว่ามีความเชื่อมั่นสูง (Hair et al., 2010) ค่าที่แสดงไว้ในตาราง 1
แสดงค่าความเชื่อมั่นเชิงประกอบของตัวแปรแฝงทุกตัวแปรที่มีค่าเกิน 0.7 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ และค่า
ความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดแล้ว(Average Variance Extracted) ค่าที่ได้ 0.730-0.847 แสดงในตาราง 1ค่าความ
แปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดแล้วซึ่งทุ กปัจจัยค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ คือ 0.5 แสดงให้ เห็ นว่า ความแปรปรวนจากความ
คลาดเคลื่อนในการวัดมีค่าต่ากว่าปริมาณความแปรปรวนในกลุ่ม ดังนั้น ตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดที่อธิบายโดยตัวแปร
โครงสร้าง เมื่ อ พิ จ ารณาโดยรวมทั้ งค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ค รอนบาค ค่ าความเชื่ อ มั่ น เชิ งองค์ ป ระกอบ และค่ า ความ
แปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดแล้วสามารถสรุปได้ว่าโมเดลการวัด ในการศึกษาครั้งนี้มีความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างในระดับดี
ดังตาราง 1
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ค่า Item-total Correlation, ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ตามวิธี ครอนบาค (Cronbach’s Alpha), ความเชื่อมั่นเชิงประกอบ (Composite Reliability) และความ
แปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดแล้ว (Average Variance Extracted)
ชื่อตัวแปร

จานวน ข้อ
คาถาม

ค่า Item-total
Correlation

ค่าความเชื่อมั่น
(Cronbach’s
Alpha)

ความเชื่อมั่น
เชิง
ประกอบ
(Composite
Reliability)
0.971

ความแปรปรวน
เฉลี่ยที่สกัดแล้ว
(Average
Variance
Extracted)
0.847

การประยุกต์ใช้
4
0.818-0.883
0.862
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ปฏิบัติงานบัญชี
สมัยใหม่
การพัฒนา
4
0.631-0.783
0.813
0.842
0.730
ความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพบัญชี
ความเชี่ยวชาญ
3
0.716-0.761
0.784
0.838
0.761
ทางการบัญชี
อย่างมืออาชีพ
ประสิทธิภาพ
2
0.747-0.814
0.752
0.895
0.781
รายงาน
ทางการเงิน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการจัดทาแบบสอบถาม ตามจานวนของกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
จัดส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่าง และรอระยะเวลาครบ 15 วันจะมีการติดตามทวงถามโดยส่งแบบสอบถามใหม่
อีกครั้งโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเดิมเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบกลับแบบสอบถามสาหรับคนที่ยังไม่ได้ทาการตอบกลับ
แต่สาหรับคนที่ทาการตอบกลับแล้วจะเป็นการขอบพระคุณที่ทาการตอบแบบสอบถามกลับ และรอระยะเวลาอีก 2
เดือน จากนั้นเมื่อได้รับแบบสอบถามตอบกลับแล้วนามาสารวจความครบถ้วนของเนื้อความในแบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม โดยวิธีการ
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ , การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ
การวิเคราะห์ เส้น ทางอิ ท ธิพ ลเพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์เชิ งสาเหตุ ด้ว ยตั วแบบโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Modeling: SEM) โดยตัวแปรแสดงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดังต่อไปนี้
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ตัวแปรแฝง ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่, การพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ , ความเชี่ยวชาญทางการบั ญ ชีอย่างมืออาชีพ และประสิท ธิภ าพรายงานทางการเงิน
ตัวแปรสังเกตได้ประกอบด้วย ดังนี้
ตัวแปรสังเกตได้ จานวน 4 ตัวแปรของตัวแปรแฝง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่
ประกอบด้วย การออกแบบระบบบัญชีสมัยใหม่ ( AIT1), การใช้เทคโนโลยีบันทึกข้อมูล (AIT2), การพัฒนาคุณภาพ
ระบบและข้อมูล ( AIT3), การเชื่อโยงระบบการติดต่อสื่อสารทันสมัย (AIT4)
ตั ว แปรสั งเกตได้ จ านวน 4 ตั ว แปรของตั ว แปรแฝง การพั ฒ นาความรู้ ต่ อ เนื่ อ งทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ประกอบด้วย การสัมมนาทางบัญชี (CPD1), การฝึกอบรมทางวิชาชีพ (CPD2), การเข้าร่วมประชุมวิชาการ (CPD3),
การพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวข้อง (CPD4)
ตั ว แปรสั งเกตได้ จ านวน 3 ตั ว แปรของตั ว แปรแฝง ความเชี่ ย วชาญทางการบั ญ ชี อ ย่ า งมื อ อาชี พ
ประกอบด้วย ความรู้ ความชานาญทางวิชาชีพ ( PET1), ทักษะทางวิชาชีพ และภาษา (PET2), การประยุกต์ใช้
ทักษะอย่างบูรณา (PET3)
ตัวแปรสังเกตได้ จานวน 2 ตั วแปรของตัวแปรแฝง ประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย
รายงานมีคุณภาพ (EFR1 ) รายงานเสร็จทันตามกาหนดเวลา (EFR2)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 340 ราย แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 45.90 เพศหญิ ง
ร้อยละ 54.10 อายุ ต่ากว่า 35 ปี ร้อยละ 6.80 อายุ 35-40 ปี ร้อยละ 22.10 อายุ 41-45 ปี ร้อยละ 21.50 อายุ
46 ปีขึ้นไป ร้อยละ 49.70 สถานภาพ โสด ร้อยละ 38.20 แต่งงาน ร้อยละ 53.20 หม้าย/หย่าร้าง ร้อยละ 8.50
ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 37.40 ปริญญาตรี ร้อยละ 62.60 ประสบการณ์ทางาน น้อยกว่า 5 ปี
ร้อยละ 9.10 ประสบการณ์ 5-10 ปี ร้อยละ 27.40 ประสบการณ์ 11-15 ปี ร้อยละ 20.60 ประสบการณ์มากกว่า
15 ปี ขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 42.90 ค่ า สถิ ติ เบื้ อ งต้ น และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 0.538- 0.726 แสดงไว้
ในตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของ การการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่ ,
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี , ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ และประสิทธิภาพรายงาน
ทางการเงิน
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย ส่วน การประยุกต์ใช้ การพัฒนา
ความ
ประสิทธิ
เบี่ยงเบน นวัตกรรม
ความรู้
เชี่ยวชาญ ภาพรายงาน
มาตรฐาน และเทคโนโลยี
ต่อเนื่อง ทางการบัญชี ทางการเงิน
ปฏิบัติงานบัญชี ทางวิชาชีพ อย่างมืออาชีพ
สมัยใหม่
บัญชี
1.000
การประยุกต์ใช้นวัตกรรม 3.871 0.591
และเทคโนโลยีปฏิบัติงาน
บัญชีสมัยใหม่
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพบัญชี
ความเชี่ยวชาญทางการ
บัญชีอย่างมืออาชีพ
ประสิทธิภาพรายงาน
ทางการเงิน

4.146

0.538

0.635***

1.000

4.146

0.545

0.650***

0.726***

1.000

4.125

0.620

0.559***

0.598***

0.684***

1.000

มีระดับนัยสาคัญทางที่ระดับสถิติ *** p<0.01

2. ผลการสร้างรูปแบบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ปฏิบั ติงานบัญ ชีสมัยใหม่ , พั ฒ นาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ บัญ ชี , ความเชี่ยวชาญทางการบัญ ชีอย่างมืออาชีพ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน
ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ จานวน 2 ตัวแปร ประกอบด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชี
สมัยใหม่ เป็นตัวแปรแฝงภายนอก มีด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ การออกแบบระบบบัญชีสมัยใหม่, การใช้
เทคโนโลยีบันทึกข้อมูล, การพัฒนาคุณภาพระบบและข้อมูล,การเชื่อโยงระบบการติดต่อสื่อสารทันสมัย และพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีเป็น ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จานวน 4 ตัวแปร ได้แก่
การสัม มนาทางบั ญ ชี , การฝึ กอบรมทางวิชาชีพ , การเข้ าร่วมประชุ ม วิชาการ, การพั ฒ นาวิชาการที่ เกี่ ย วข้ อ ง
นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพเป็นตัวแปรแฝงภายในซึ่งประกอบตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว
แปร ได้แก่ ความรู้ ความชานาญทางวิชาชีพ , ทักษะทางวิชาชีพ และภาษา, และการประยุกต์ใช้ทักษะอย่างบูรณา
การ ประสิทธิภาพรายงานทางการเงินเป็นตัวแปรแฝงภายในประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ รายงาน
มีคุณภาพ, รายงานเสร็จทันตามกาหนดเวลา ดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 การสร้างรูปแบบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงาน
บัญชีสมัยใหม่, การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี , ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน

3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องอิทธิพลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่, การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี, ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่าง
มืออาชีพ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีพิจารณาผลการทดสอบค่าสถิติไค-แสควร์ มีค่าเท่ากับ 51.947 โดยมีความน่าจะเป็น (P) เท่ากับ 0.08 ที่
องศาอิสระ (df) เท่ากับ 39 ค่า GFI ,CFI ,NFI ,IFI .AGFI RMSEA เท่ากับ 0.977, 0.994, 0.976, 0.994, 0.947,
0.031ตามลาดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาทุกข้อบ่งชี้ให้เห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนกันเป็น
อย่างดี (Byrne,1998)

28

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูล
ค่าสถิติ
เกณฑ์การพิจารณา
ค่าสถิติในโมเดล
(Byrne,1998)
X2
Not Significant
X2. =51.947 df = 39 p-value 0.08
X2/df

<3.00

1.33

GFI
CFI
NFI
IFI
AGFI
RMSEA

>0.90
>0.90
>0.90
>0.90
>0.90
<0.05

0.977
0.994
0.976
0.994
0.947
0.031

ภาพที่ 3 ผลการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชี
สมัยใหม่ , การพัฒ นาความรู้ต่อ เนื่ องทางวิชาชีพ บัญ ชี , ความเชี่ยวชาญทางการบั ญ ชี อย่างมื ออาชีพ ที่ ส่งผลต่ อ
ประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงาน
บั ญ ชี ส มัย ใหม่ , การพั ฒ นาความรู้ต่ อเนื่ อ งทางวิชาชีพ บั ญ ชี , ความเชี่ย วชาญทางการบั ญ ชี อย่ างมือ อาชีพ และ
ประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน
ตัวแปรผล
ตัวแปรเหตุ

การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ปฏิบัติงานบัญชี
สมัยใหม่
การพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพบัญชี
ความเชี่ยวชาญ
ทางการบัญชี
อย่างมืออาชีพ
R-square
ค่าสถิติ

ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ
TE

IE

DE

0.244***
(0.062)

-

0.244***
(0.062

0.537***
(0.107)

-

-

-

ประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน
TE

IE

DE

0.537***
(0.107)

-

-

-

-

0.550***
(0.162)

-

0.550***
(0.162)

0.587

0.502

X2. =51.947, df = 39, p-value 0.08, GFI =0.977,
AGFI = 0.947, CFI = 0.994, RMSER=0.031

TE=Total Effect, IE=Indirect Effect, DE=Direct Effect, (Standard Errors: S.E.) *** p<0.01

4. ภาพที่ 3 และตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง ของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ปฏิ บัติงานบัญ ชีสมัยใหม่มีอิ ทธิพลต่อความเชี่ยวชาญทางการบั ญ ชีอ ย่างมืออาชีพ และประสิท ธิภ าพ
รายงานทางการเงินสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความเชี่ยวชาญ
ทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ (β = 0.244, p<0.01) ยอมรับสมมติฐานที่ 1 นอกจากนี้การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชี พ บั ญ ชี มี อิ ท ธิ พ ลเชิ งบวกต่ อ ความเชี่ ย วชาญทางการบั ญ ชี อ ย่ างมื อ อาชี พ (β = 0.537, p<0.01) ยอมรั บ
สมมติฐานที่ 2 และความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพรายงานทางการ
เงิน (β = 0.550, p<0.01) ที่ยอมรับสมมติฐานที่ 3
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นอกจากนี้ยังได้แสดงค่าสัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ (R2) หรือ ความเชื่อมั่นรายข้อในการวัดอันเป็นค่าที่
ระบุสัดส่วนความแปรผันระหว่างตัวแปรบ่งชี้องค์ประกอบร่วม ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในระดับสูงสุดจะสะท้อน
ให้ เห็ น ถึ งค่ า ความเชื่ อ มั่ น สู ง โดยตั ว บ่ งชี้ ที่ มี ค่ า สู ง ที่ สุ ด ได้ แ ก่ ความเชี่ ย วชาญทางการบั ญ ชี อ ย่ า งมื อ อาชี พ
(R2= 0.587) และประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน (R2= 0.502) ตามลาดับ
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่ ,
พัฒ นาความรู้ต่ อเนื่ องทางวิชาชีพบั ญ ชี , ความเชี่ยวชาญทางการบัญ ชีอย่างมือ อาชี พ ที่ส่งผลต่อ ประสิท ธิภ าพ
รายงานทางการเงิน ของนักบัญชีในประเทศไทย ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร ซึ่งมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับตัวแปรต่างๆดังต่อไปนี้
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความเชี่ยวชาญ
ทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ เนื่องจากการปฏิบัติงานทางบัญชีสมัยใหม่นักบัญชีจะนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานมาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น นักบัญชีจึงต้องมีการพัฒนาระบบการทางาน การ
บันทึกข้อมูล พัฒนาคุณภาพของระบบและการการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารให้มีความสะดวกรวดเร็ว ทาให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญใน
การท างาน การประยุ ก ต์ ใช้ น วัต กรรมและเทคโนโลยี ก ารปฏิ บั ติ งานบั ญ ชี ส มั ย ใหม่ เป็ น การเพิ่ ม ทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงาน (Flaatin, 2007) นอกจากนี้ยังพบว่า สิ่งที่จาเป็นเฉพาะความรู้ สาหรับการจ้างงาน ได้แก่ทักษะความ
เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์การสื่อสาร (Metrejean et al., 2008) การใช้ทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ในการประมวลผลช่วยให้เกิดคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทาให้รายงานมีประโยชน์ต่ อ
การตัดสินใจ (Morunga & Bradbury, 2012; Sunder, 2009)
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ
เนื่องจากการพัฒนาความรู้ทักษะทางวิชาชีพอาทิเช่นการอบรมสัมมนา การเป็นวิทยากรการฟังบรรยายหรือร่วม
กิจกรรมจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และหากได้รับการฝึกฝนอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้เกิดทักษะ เกิดความ
ชานาญ (Eraut, 2004) นอกจากนั้นแล้ว การฝึกอบรมสัมมนาส่วนใหญ่จะดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมาถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพ (Lopez, 2012; Robert, 2001) ทาให้ผู้ฟังสามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นเพื่อ
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ เป็นสิ่งสาคัญในการช่วยเพิ่มเทคนิคในการ
ทางาน
ความเชี่ ย วชาญทางการบั ญ ชี อ ย่ า งมื อ อาชี พ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ งบวกต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพรายงานทางการเงิ น
เนื่องจากการฝึกปฏิบัติงานจนเกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทาให้ผู้ปฏิบัติเกิดความชานาญ สามารถประยุกต์ใช้และ
บูรณาการทักษะ ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้จากงานวิจัยในอดีตยังพบว่าความเชี่ยวชาญ
ด้านบั ญ ชี ส่งผลให้ เกิด คุ ณ ภาพรายงานทางการเงิน ในระดั บ สู ง (Carcello et al., 2008) บริษั ท ที่ มี ผู้ เชี่ย วชาญ
ทางการบัญ ชี โดยทั่วไปในการนาเสนอและเปิดเผยข้อมูลทางการบัญ ชีมักพบว่า บริษัทเหล่านั้นจะมีข้อมูลการ
ปรับปรุงบัญชีของกิจการลดลง (Agrawal & Chadha 2005; Abbott et al., 2004) อย่างไรก็ตาม ทักษะความ
เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสาคัญในกระบวนการจัดทาข้อมูลรายงานทางการเงินและการประยุกต์ใช้อย่างมีวิจารณญาณอย่าง
มืออาชีพของผู้จัดการฝ่ายบัญชี จะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัท (Hrncir & Metts, 2012; Sridharan, 2015) เกิด
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ประสิทธิภาพการทางาน เนื่องจากนักบัญชีได้รับการฝึกฝน ฝึกอบรมจนเกิดความเชี่ยวชาญ (Chen, Chang, & Lee,
2008) อย่างไรก็ตามความเชี่ยวชาญทางการบัญ ชีเป็นปัจจัยสาคัญในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน (DeFond et al.,
2005) อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะและทิศทางงานวิจัยในอนาคต
จากงานวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่
และพั ฒ นาความรู้ ต่ อ เนื่ อ งทางวิ ช าชี พ ที่ จ ะมี ผ ลท าให้ เกิ ด ความเชี่ ย วชาญทางการบั ญ ชี อ ย่ า งมื อ อาชี พ และ
ประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน ซึ่งในอนาคตสามารถนาตัวแปรเหล่านี้ไปต่อยอดงานวิจัย โดยศึกษาเชิงลึกในแต่ละ
ตัวแปร หรือศึกษาในประเด็นอื่น อาทิ สภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่าย และต้นทุน ที่อาจมีผลต่อการพัฒนาความรู้ ความ
เชี่ย วชาญและประสิ ท ธิ ภ าพอย่า งไร หรือ อาจจะศึ ก ษาเทคนิ ค การพั ฒ นาความรู้ค วามสามารถที่ ทั น สมั ย เช่ น
เปรียบเทียบคุณภาพ วิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆกับการเข้ารับอบรมสัมมนาจากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร และศึกษาพัฒ นากระบวนการพัฒนาความรู้ทาง
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญให้มีประสิทธิภาพโดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ยังเป็นประโยชน์
ต่อสภาวิชาชีพ การบัญ ชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบั นการศึก ษา สานัก งานบัญ ชีแ ละผู้สอบบั ญ ชี หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักบัญ ชีและผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญ ชี
ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ให้เกิดการตระหนักในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
ปฏิ บั ติงาน การพั ฒ นาความรู้ต่ อ เนื่ องทางวิชาชีพ ความเชี่ ยวชาญทางการบั ญ ชีแ ละการจัด ท ารายงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
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