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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาความรู้ด้าน

วิชาชีพการบัญชีอย่างต่อเน่ืองกับความส าเร็จในการท างานของนักบัญชีธุรกิจส่ิงทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนัก
บญัชีธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย จ านวน 109 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยั พบวา่ 1) การพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพการบญัชีอย่างต่อเน่ือง 
ดา้นความรู้เก่ียวกบัการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับความส าเร็จในการท างานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย 2) การพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีอย่าง
ต่อเน่ือง ดา้นความรู้เก่ียวกบัธุรกิจและองคก์ร มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จ
ในการท างานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรให้
คุม้ค่า ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย และ 3) การพฒันาความรู้

                                                        
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะการบญัชีและการจดัการ สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
3 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
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ด้านวิชาชีพการบัญชีอย่างต่อเน่ือง ด้านความรู้และความช านาญในเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการท างาน ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน  

 ค าส าคัญ :  การพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ือง ความส าเร็จในการท างาน 
  นกับญัชีธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย 
  

Abstract 
This study to the relationships between Continuing Accounting Professional 

Knowledge Development and Work Success of Accountants in Textile and Clothing Business in 
Thailand. The data were collected from 109 accountants and using a questionnaire as an tools. 
Statistic used for analyzing the collected data were mean, standard deviation, multiple correlation 
analysis, and multiple regression analysis. The findings revealed that: 1) The Continuing 
Accounting Professional Knowledge Development in the aspects of accounting financial and 
related knowledge positively effects on work success as a whole and in the aspects of goal 
accomplishment, operations process and participant satisfaction. 2) The Continuing Accounting 
Professional Knowledge Development in the aspects of organizational and business knowledge 
positively effects on work success as a whole and in the aspects of goal accomplishment, system 
resource worth, operations process and participant satisfaction. 3) The Continuing Accounting 
Professional Knowledge Development in the aspects of information technology knowledge 
positively effects on work success in the aspects of operations process.    

Keywords: Continuing Accounting Professional Knowledge Development, Work 
Success, Accountants in Textile and Clothing Business in Thailand 

 

บทน า 
ในปัจจุบัน โลกมีการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และเทคโนโลย ีดงันั้น บุคคลจึงตอ้งมีการปรับตวัและพฒันาตนเองให้ทนัการปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ (บูรชยั ศิริมหาสาคร, 2550) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนัท่ีประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลง
โดยการเข้าร่วมการเปิดเสรีทางการคา้ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรือ
ประชาคมอาเซียน (Association of South East Asian Nations : ASEAN) มีการเคล่ือนยา้ยสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เช่น การเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีเก่ียวกับนัก
วิชาชีพบญัชี ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในวิชาชีพอิสระ ท าให้นักบญัชีในประเทศไทยจ าเป็นต้องมีความรู้
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ความสามารถ มีการพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะท าให้นกับญัชีไทยไม่
ตกงานและสามารถท างานในอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความส าเร็จในการท างาน 
(มณทิรา ตาเมือง, 2557)   

การพัฒนาความ รู้ด้านวิชาชีพการบัญ ชีอย่างต่อ เน่ื อง (Continuing Accounting 
Professional Knowledge Development) เป็นกระบวนการท่ีท าให้บุคคลมีขีดความสามารถในการ
ท างาน โดยพฒันาความรู้ทางวิชาชีพท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีงานให้ไดม้าตรฐานท่ีก าหนดไว้
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการท างานจริง ประกอบดว้ย 1) ความรู้เก่ียวกบัการบญัชี การเงิน และความรู้
ท่ีเก่ียวข้อง (Accounting Financial and Related Knowledge) 2) ความรู้เก่ียวกับธุรกิจและองค์กร 
(Organizational and Business Knowledge) และ 3) ด้านความรู้และความช านาญในเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Knowledge and Competence) (สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ 2558) เพื่อความเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีทนัต่อโลกปัจจุบนั และ
สามารถใชข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกตอ้งครบถว้น เพื่อให้เกิดความส าเร็จ
ในการท างาน (นิติยา งามแดน, 2552) ความส าเร็จในการท างาน (Work Success) เป็นความสามารถ
ของนักบญัชีท่ีจะปฏิบติังานนั้นให้บรรลุผลได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรและทนัระยะเวลาท่ี
ก าหนด มีผลงานท่ีไดคุ้ณภาพและถูกตอ้ง มีวิธีการท างานหรือน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเขา้มาช่วย
เพิ่มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยท่ีใช้ทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า 
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย ซ่ึงตวัช้ีวดัความส าเร็จในการท างาน ประกอบดว้ย  1) การ
บรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment) 2) การจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากรให้คุม้ค่า 
(System Resource Worth) 3) กระบวนการปฏิบติังาน (Operations Process) และ 4) ความพึงพอใจ
ของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) (สมใจ ลกัษณะ, 2552)  เพื่อให้เกิดความส าเร็จในการท างาน 
ดงันั้น ทุกธุรกิจรวมทั้งธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาความรู้ดา้น
วิชาชีพการบญัชีอย่างต่อเน่ืองอยูเ่สมอจะส่งผลเกิดความส าเร็จในการท างานของนกับญัชี และท า
ใหผ้ลงานมีประสิทธิภาพ  ธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ท่ีผ่านมามีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในเป็นอนัดบัส่ีของประเทศ 
รองจากอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรส านกังาน และอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์(การดี เลียวไพโรจน์ และ ภูมิพร ธรรมสถิตยเ์ดช, 2558) ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกและน าเขา้
รายใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจาก อินโดนีเซีย แต่ยงัมีคู่แข่งใหม่ เช่น ฟิลิปปินส์ กมัพูชา ลาว เมียน
มาร์และเวียดนาม ท่ีนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจเขา้ไปลงทุน เน่ืองดว้ยประเทศเหล่าน้ี มี
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และค่าแรงงานท่ีถูกกว่า (ท่ีมา : รายงานสถานการณ์ ธุรกิจทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม ปี 2558) การเปิดเสรีการค้า ท าให้มีการเคล่ือนย้ายการลงทุน เงินทุน และการ
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เคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน ไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมหรือองคก์รเท่านั้นท่ีมีการแข่งขนัสูงข้ึน แรงงาน
เองก็เช่นกนั โดยเฉพาะวิชาชีพบญัชีท่ีเป็นวิชาชีพอิสระจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพ
การบญัชีอย่างต่อเน่ือง เพื่อยกระดบัคุณภาพตวัเองให้มีศกัยภาพสูงท่ีสามารถแข่งขนักบันักบญัชี
ของต่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนได ้และเพื่อความส าเร็จในการท างานของตวันกับญัชีและ
องคก์ร (ณฐัชา วฒันวไิล และ จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, 2555) 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งต้น ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาวิจยั ความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันา
ความรู้ดา้นวชิาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ืองกบัความส าเร็จในการท างานของนกับญัชีธุรกิจส่ิงทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า การพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพการ
บัญชีอย่างต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการท างานหรือไม่ อย่างไร โดยท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จากธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยั สามารถ
น าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพการบญัชีอย่างต่อเน่ืองของนักบญัชีใน
ธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทยใหท้ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เป็นขอ้มูลในการประเมินการพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ืองของนกับญัชีธุรกิจส่ิง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทยสนบัสนุนใหน้กับญัชีมีการอบรมความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาการพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ืองของนกับญัชีธุรกิจส่ิง

ทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาความส าเร็จในการท างานของนักบญัชีธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มใน

ประเทศไทย 
3. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีอย่าง

ต่อเน่ืองกบัความส าเร็จในการท างานของนกับญัชีธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย 
4. เพื่อทดสอบผลกระทบของการพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพการบญัชีอย่างต่อเน่ืองกบั

ความส าเร็จในการท างานของนกับญัชีธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย 
 

เอกสารงานและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในการวจิยัน้ี การพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ืองถูกก าหนดใหเ้ป็นตวั

แปรอิสระและมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการท างาน จากวตัถุประสงคข์า้งตน้สามารถสรุปกรอบ
แนวคิดจากการวจิยั ไดด้งัน้ี 
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โมเดลของการพฒันาความรู้ด้านวชิาชีพการบัญชีอย่างต่อเน่ืองกบัความส าเร็จในการท างาน 

 
 

 
        H1-H3 

 
 
 
  

รูปภาพประกอบ 1 
 

การพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพการบัญ ชีอย่างต่อเน่ือง (Continuing Accounting 
Professional Knowledge Development)  

การพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ือง หมายถึง กระบวนการของนกับญัชี
ท่ีฝึกฝนความรู้อยา่งสม ่าเสมอ ใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีขีดความสามารถในการท างาน เพื่อพฒันา และด ารง
ไวซ่ึ้ง ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ ค่านิยมทางวิชาชีพบญัชี จรรยาบรรณ และทศันคติทาง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นต่อการแสดงความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีงานจนได้มาตรฐาน ท่ีก าหนดไว้
ภายใตส้ภาพแวดล้อมการท างานจริง โดยมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 2 เน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี (สภาวิชาชีพบญัชีในพระ
บรมราชูปถมัภ,์ 2558) มีดงัน้ี 

 1. ดา้นความรู้เก่ียวกบัการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (Accounting Financial 
and Related Knowledge) หมายถึง ความรู้ดา้นการบญัชีการเงิน การรายงานทางการเงิน การบญัชี
บริหาร และการควบคุมทางการบริหาร ความรู้ด้านภาษีอากร ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจและ
กฎหมายพาณิชย ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชีและ
ความรู้ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ รวมถึงการติดตามการเปล่ียนแปลงของ
มาตรฐานการบญัชีและการเขา้ร่วมอบรมการพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ือง 

2. ด้านความรู้เก่ียวกับธุรกิจและองค์กร (Organizational and Business Knowledge) 
หมายถึง เขา้ใจสภาพแวดลอ้มท่ีปฏิบติังานความรู้อยา่งกวา้ง ๆ ดา้นธุรกิจ ประกอบไปดว้ย ความรู้
ด้านสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ความรู้ด้านบรรษัทภิบาล ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ความรู้ด้าน

      ความส าเร็จในการท างาน (WSST) 
1. ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (GAMT) 
2. ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรใหคุ้ม้ค่า
(SRWT)  
3. ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (OPCT) 
4. ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย (PSST) 

การพฒันาความรู้ด้านวชิาชีพการบัญชีอย่าง
ต่อเน่ือง (CPDT) 

1. ดา้นความรู้เก่ียวกบัการบญัชี การเงิน และ
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (AFKT) 
2. ดา้นความรู้เก่ียวกบัธุรกิจและองคก์ร (OBKT) 
3. ดา้นความรู้และความช านาญในเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ITKT) 
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จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ความรู้ด้านพฤติกรรมองค์กร ความรู้ด้านการจดัการและการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ ความรู้ดา้นการตลาดและความรู้ดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศและโลกาภิวฒัน์ 

3. ด้านความรู้และความช านาญในเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology 
Knowledge and Competence) หมายถึง ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางการ
ควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศและสมรรถนะของ
ผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เกิดองคค์วามรู้และความส าเร็จ
ในการท างานอยา่งต่อเน่ือง    

ความส าเร็จในการท างาน (Work Success) 
ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปฏิบติังานหรือ

วธีิการท างาน  ให้บรรลุตามเป้าหมายองคก์ร ตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผลงานมีคุณภาพ ถูกตอ้ง
เหมาะสม ผดิพลาดนอ้ยลง ลดความซ ้ าซ้อนของงาน ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด มีการน า
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัทุก
ฝ่าย ความส าเร็จในการท างาน ประกอบดว้ย 4 ขอ้ ดงัน้ี สมใจ ลกัษณะ, (2552 : 237) 

1. ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment) หมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรท่ีวางไวอ้ย่าง
สมบูรณ์  

2. ด้านการจัดหาและใช้ท รัพยากรให้ คุ ้มค่ า (System Resource Worth) หมายถึง 
ความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากร ควบคุมการใชง้บประมาณ และ
การใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่าส าหรับการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัท่ี
ไดก้ าหนด แต่ไดผ้ลงานตรงตามหรือมากกวา่ท่ีเป้าหมายวางไว ้

3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (Operations Process) หมายถึง ความสามารถในการ
จดัระบบการไหลเวียนของงานการบญัชีไดอ้ยา่งเหมาะสม มีการน าวิธีการ หรือใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมมาช่วยในการปฏิบัติงาน และประสานงานกับส่วนอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4. ดา้นความพึงพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) หมายถึง การปฏิบติังานท่ีมี
ผลการปฏิบติังานบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร โดยได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามความ
ตอ้งการ สามารถน าเสนอรายงานทางการเงินไดท้นัต่อการตดัสินใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งน ามาซ่ึงความ
พึงพอใจและเป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
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วธิีการด าเนินงานวจิัย 
กระบวนการและวธีิการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกับญัชีธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มใน

ประเทศไทย จ านวน 1,714 คน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558) และตวัอย่าง (Sample) ท่ีใช้ใน
การวิจยั ไดแ้ก่ นกับญัชีธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย จ านวน 320 คน โดยเปิดตาราง 
Krejcie และ  Morgan (บุญชม ศรีสะอาด , 2545) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ นภูมิ 
(Stratified Sampling) ได้แก่ จ  าแนกนักบญัชีในธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ตามประเภทธุรกิจ 
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างนักบญัชีในธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ตามสัดส่วน และท าการสุ่มตวัอยา่ง
ตามประเภทธุรกิจโดยใช้คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 
ผู ้วิจ ัยได้ส่งแบบสอบถามจ านวน 320 ชุด เม่ือครบก าหนดในการเก็บแบบสอบถาม ได้รับ
แบบสอบถามทั้งส้ิน 128 ฉบบั เป็นแบบสอบถามตีกลบั จ านวน 19 ฉบบั ท าให้มีเป็นแบบสอบถาม
ท่ีถูกตอ้งครบถ้วน จ านวน 109 ฉบบั มีอตัราผลตอบกลบั ร้อยละ 36.21 ซ่ึงสอดคล้องกบั Aaker, 
Kumar และ Day (2001) ไดน้ าเสนอวา่ การส่งแบบสอบถามตอ้งมีอตัราตอบกลบัอยา่งนอ้ยร้อยละ 
20 จึงถือวา่ยอมรับไดว้า่ขนาดตวัอยา่งท่ีไดมี้ความเหมาะสมและเพียงพอท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป 
รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมทั้งส้ิน 60 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 
2559 

การวดัคุณลกัษณะของตัวแปร 
การพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีอย่างต่อเน่ืองเป็นตวัแปรอิสระ ซ่ึงสามารถ

จ าแนกออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรู้เก่ียวกบัการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ครอบคลุมเก่ียวกบั การให้ความส าคญักบัการพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพ อบรมความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
และติดตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานอยู่เสมอ 2) ดา้นความรู้เก่ียวกบัธุรกิจและองค์กร โดย
ครอบคลุมเก่ียวกับ การให้ความส าคญักบัการเปล่ียนแปลงด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ 3) ด้านความรู้และความช านาญในเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ครอบคลุมเก่ียวกบั การศึกษาและอบรมการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ความส าเร็จในการท างานเป็นตวัแปรตาม ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  
1) ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ โดยครอบคลุมเก่ียวกับ การวางแผนการ

ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้ประสิทธิภาพ ทนัต่อเวลาและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
2) ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรให้คุ ้มค่า โดยครอบคลุมเก่ียวกับ  การใช้

ทรัพยากร อุปกรณ์ส านกังาน ควบคุมงบประมาณใหป้ระหยดัและคุม้ค่ามากท่ีสุด  
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3) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมเก่ียวกับ วิธีการปฏิบัติงาน การใช้
เทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์ และ  

4) ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย  โดยครอบคลุมเก่ียวกับ การให้ข้อเสนอแนะกับ
ผูร่้วมงาน การปฏิบติังานใหเ้ป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

คุณภาพของเคร่ืองมือวดั 
ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบความเท่ียงตรง ความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนก โดยท าการ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ และการหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม (Reliability Test) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) พบวา่ การพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ือง  

มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาอยูร่ะหว่าง 0.866 – 0.890 และความส าเร็จในการท างาน มีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาอยู่ระหว่าง 0.870 – 0.891 ซ่ึงสอดคล้องกับ Hair และคณะ (2006) แสดง
ความเห็นว่าค่า Alpha มากกว่า 0.7 เป็นค่าท่ียอมรับได้ สามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ตวัอย่างได้ การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้
เทคนิค Item – total Correlation ผลท่ีได ้คือ การพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ืองได้
ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.813 – 0.883 และความส าเร็จในการท างาน ไดค้่าอ านาจจ าแนก 
(r) อยู่ระหว่าง 0.774 – 0.895 ซ่ึงสอดคล้องกบั Nunnally (1978) กล่าวว่า ถา้ค่าอ านาจจ าแนกมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากบั 0.6 ถือว่ารายขอ้ของแบบสอบถามมีความสอดคล้องกนัระหว่างรายขอ้ของ
แบบสอบถามกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ สถิติเชิง

พรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหูคูณทดสอบผลกระทบของการพฒันาความรู้ด้าน
วชิาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ืองท่ีมีต่อความส าเร็จในการท างานโดยรวมของนกับญัชีธุรกิจส่ิงทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย ซ่ึงเขียนสมการไดด้งัน้ี  

สมการ WSST = β0 + β1 AFKT + β2 OBKT + β3 ITKT +   
เม่ือ β   แทนค่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย 
    แทนค่า ค่าความคลาดเคล่ือน 
  AFKT แทนค่า การพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพการบญัชีอย่างต่อเน่ือง ด้านความรู้

เก่ียวกบัการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  OBKTแทนค่า การพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพการบญัชีอย่างต่อเน่ือง ด้านความรู้

เก่ียวกบัธุรกิจและองคก์ร 
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  ITKT แทนค่า การพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพการบญัชีอย่างต่อเน่ือง ด้านความรู้
และความช านาญในเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  WSST แทนค่า ความส าเร็จในการท างาน 
 

สรุปผลการวจิัย 
การพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ

ความส าเร็จในการท างานของนกับญัชีธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
การวิจยั สามารถน าไปเป็นแนวทางให้นกับญัชีไดป้รับปรุงและพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพการบญัชี
อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ด้านความรู้เก่ียวกับการบัญชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวข้อง ด้านความรู้
เก่ียวกับธุรกิจและองค์กร และด้านความรู้และความช านาญในเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและความส าเร็จในการท างานของนกับญัชีต่อไป 
 

ผลลพัธ์การวจิัยและอภิปรายผล 
 1. นักบัญชีธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เห็นด้วยกับการมีการพฒันาความรู้ด้าน

วชิาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ืองโดยรวม ดา้นความรู้เก่ียวกบัการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
ดา้นความรู้เก่ียวกบัธุรกิจและองคก์ร และดา้นความรู้และความช านาญในเทคโนโลยสีารสนเทศ อยู่
ในระดบัมาก เน่ืองจาก ในปัจจุบนัธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มมีการแข่งขนัสูง นกับญัชีธุรกิจส่ิง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองและศึกษาหาความรู้
รอบตวั เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจในยุคปัจจุบนั น าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช ้
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการท างาน และสามารถรายงานให้ผูบ้ริหารใชใ้นการ
ประกอบตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้ง ลลิตา แวน่แกว้ (2557) พบวา่ ผูท้  าบญัชี 
เห็นดว้ยกบัการมีคุณสมบติัทางการบญัชีท่ีดีโดยรวม ดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด และดา้นความรู้ทางดา้นการบญัชี ดา้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นการพฒันา
ความรู้และดา้นความรู้ทางดา้นการบญัชี ดา้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นการพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ อยู่ในระดบัมาก สอดคล้อง สันสกฤต วิจิตรเลขการ (2549) กล่าวว่า 
คุณสมบติั 

นักบญัชีมืออาชีพท่ีส าคญั ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ทางวิชาชีพการบญัชี รวมทั้ง
ความรู้ด้านธุรกิจและองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ ความสามารถ
ประเภทต่าง ๆ 3) ดา้นคุณค่า จริยธรรม และทศันคติทางวิชาชีพ และ 4) ดา้นประสบการณ์ในเชิง
ปฏิบติั และสอดคล้อง สุวจัณีย ์จนัทนา (2556) พบว่า นักบญัชี เห็นด้วยกบัความรู้ทางการบญัชี
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โดยรวม ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นบญัชีบริหาร ดา้นการสอบบญัชีและการตรวจสอบภายใน และดา้น
ภาษีอากร อยูใ่นระดบัมาก 

 2. นักบญัชีธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เห็นดว้ยกบัการมีความส าเร็จในการท างาน
โดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรใหคุ้ม้ค่า  

ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย อยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจาก ความส าเร็จในการท างานเป็นหัวใจหลกัของการท างานทั้งบุคคลและองค์กร นักบญัชี
ธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

ในประเทศไทย จึงใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีวางไวใ้ห้ส าเร็จ และ
นกับญัชีธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย ตอ้งประสานงานกบัส่วนงานอ่ืนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี เป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงาน สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งละรวดเร็ว ลดความผิดพลาดและ
ลดตน้ทุนได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง นิสา แจ่มใส (2556) พบว่า นักบญัชีโรงพยาบาล เห็นดว้ยกบัการมีผล
การปฏิบติังานโดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ดา้น
ประสิทธิภาพในการจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากร ดา้นคุณภาพของกระบวนการปฏิบติังาน และ
ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย และสอดคลอ้ง รพิรัตน์ ลือชานิติโพธ (2557) พบว่า ผูท้  าบญัชีในเขต
ภาคตะวนัออก เห็นด้วยกับการมีคุณภาพการปฏิบัติงานบัญชีโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จ ดา้นการจดัหาปัจจยัทรัพยากร ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของทุก
ฝ่าย อยูใ่นระดบัมาก 
 

ผลการวจิัย 
ตาราง 1 การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของการพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพการบญัชี 

อยา่งต่อเน่ืองและความส าเร็จในการท างาน 
ตวัแปร WSST AFKT OBKT ITKT VIFs 

  
S.D. 
WSST 
AFKT 
OBKT 
ITKT 

3.92 
0.54 

3.84 
0.81 
0.642* 

3.83 
0.68 
0.702* 
0.628* 

3.77 
0.73 
0.647* 
0.684* 
0.709* 

 
 
 
2.037 
2.177 
2.480 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 1 พบว่า ตวัแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพนัธ์กนัซ่ึงอาจเกิดเป็นปัญหา
Multicollinearity ดังนั้ น ผูว้ิจ ัยจึงท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า 
VIFs  ของตวัแปรอิสระการพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพการบญัชีอย่างต่อเน่ือง มีค่าตั้งแต่ 2.037 – 
2.480 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity (Black, 2006)          
 
ตาราง 2 การวเิคราะห์การถดถอยของการพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ือง 
 ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน 

การพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพการบญัชี 
อยา่งต่อเน่ือง 

ความส าเร็จในการท างาน (WSST) 
สัมประสิทธ์ิการ

ถดถอย 
ความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน 
ค่าคงท่ี (a) 
ดา้นความรู้เก่ียวกบัการบญัชี การเงิน  
และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (AFKT) 
ด้านความ รู้ เก่ี ยวกับ ธุ ร กิ จและองค์ก ร 
(OBKT) 
ดา้นความรู้และความช านาญในเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ITKT) 

 
1.493 

          0.176*** 

          0.329*** 

 

          0.129* 

 
0.209 
 0.061 
 0.075 

 
 0.075 

F = 46.627 p = <0.0001 Adj R2 = 0.559 
*** p – value < 0.01 
**  p – value < 0.05 
*    p – value < 0.1 

 

จากตาราง 2 การพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพการบญัชีอย่างต่อเน่ือง ด้านความรู้เก่ียวกบั
การบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จในการท างาน ดา้น
การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ด้านกระบวนการปฏิบติังาน และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 เน่ืองจาก นกับญัชีตอ้งมีการพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพการ
บญัชีอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญในวิชาชีพ และศึกษาหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งความรู้
เก่ียวกบัภาษีอากร ความรู้เก่ียวกบัการสอบบญัชี ความรู้ดา้นกฎหมายธุรกิจ เป็นตน้ และติดตามการ
เปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความส าเร็จในการท างานอย่างบรรลุ
เป้าหมายของทั้งกบัตนเองและองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งดา้นความถูกตอ้ง ทนัเวลาและเป็นท่ี
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ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน  ซ่ึงสอดคลอ้ง นิสา แจ่มใส (2555) พบวา่ การมีทกัษะและความรู้ทางการ
บญัชี ท่ีประยุกตใ์ช้ร่วมกบัเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน การมุ่งเน้นในการศึกษาความรู้
ทางวชิาการหรือท่ีเก่ียวขอ้ง กบังานช่วยใหน้กับญัชีธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม สามารถปฏิบติังาน
ได้บรรลุวตัถุประสงค์ ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน ส่งผลให้สามารถจดัสรร
ทรัพยากร เช่น เงิน วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และเทคโนโลยีท่ีมีอยูอ่ย่างเหมาะสม สามารถวางแผนการ
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใชว้สัดุอุปกรณ์สานกังานไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและน าส่ิงท่ีใช้ได้อีกกลบัมาใช้ใหม่ ซ่ึงท าให้สามารถช่วยลดตน้ทุนขององค์กร อีกทั้ง
สามารถสร้างความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญในการใชท้รัพยากรในดา้นต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี และ
สอดคลอ้ง ลลิตา แวน่แกว้ (2557 ) พบวา่ คุณสมบติัทางการบญัชีท่ีดี ดา้นความรู้ทางดา้นการบญัชีมี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการท างานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จ ด้านกระบวนการปฏิบติังาน และด้านความพอใจของทุกฝ่าย เน่ืองจากความรู้ความ
เขา้ใจในดา้นการบญัชีและความรู้ทัว่ไปในดา้นอ่ืน ๆ ช่วยให้นกัวิชาชีพมีความรอบรู้และใชใ้นการ
ประกอบวชิาชีพบญัชีอยา่งมีคุณภาพ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีอย่าง

ต่อเน่ือง และความส าเร็จในการท างานในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนว่ามีความแตกต่างหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงอาจท าให้งานวิจยัมี
ประสิทธิผลและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพการบญัชีอยา่ง
ต่อเน่ืองกบัความส าเร็จในการท างาน เพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริงถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันา
ความรู้ดา้นวชิาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ือง ของนกับญัชี 

 3. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรเพิ่มวิธีการศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามร่วมกบัการ
สัมภาษณ์ในเชิงลึก สามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาใช้ในการท าวิจยั  เพื่อให้เน้ือหามี
ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ท าใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีมีประสิทธิภาและมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 

 4. ควรศึกษากบักลุ่มบุคคลอ่ืน เช่น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ผู ้
ตรวจสอบภายใน เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีละเอียดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 5. ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อนกับญัชี เพื่อจะสามารถทราบ
ไดว้า่ นกับญัชีตอ้งมีการพฒันาในเร่ืองใดให้ตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ  
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