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บทคัดย่อ 

  
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี  ้1) เพ่ือศึกษาระดับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความสามารถด้านรากฐานองค์ความรู้ 

กระบวนการองค์ความรู้ และประสิทธิภาพองค์กรของสํานกังานบริการด้านวิชาชีพบญัชี และ 2) เพ่ือศึกษาแบบจําลอง
สมการโครงสร้างเชิงสาเหตขุองกลยทุธ์ทางธุรกิจ ความสามารถด้านรากฐานองค์ความรู้ กระบวนการองค์ความรู้ ท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพองค์กรของสํานกังานบริการด้านวิชาชีพบญัชี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริหารองค์กรสํานกังาน
บริการด้านวิชาชีพบญัชีในกรุงเทพมหานคร จํานวน 420 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ สถิติพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แบบจําลอง
สมการโครงสร้าง  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบักลยทุธ์ทางธุรกิจ ความสามารถด้านรากฐานองค์ความรู้ และกระบวนการองค์ความรู้ 
อยู่ในระดบัมาก ส่วนประสิทธิภาพองค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง และ 2) แบบจําลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตขุองกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ ความสามารถด้านรากฐานองค์ความรู้ กระบวนการองค์ความรู้ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพขององค์กรของ
สํานกังานบริการด้านวิชาชีพบญัชี มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์อยู่ในระดบัดี โดยมีค่า Chi-Square = 
150.07, df = 76, Chi-Square / df = 1.97,  RMSEA = .048, RMR =  .044, SRMR = .049, CFI = .99, GFI = .96, 
AGFI = .92, CN = 284.82 และพบว่า กลยทุธ์ทางธุรกิจ ความสามารถด้านรากฐานองค์ความรู้ กระบวนการองค์ความรู้ 
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพองค์กรของสํานกังานบริการด้านวิชาชีพบญัชี อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนี ้
ยงัพบว่าตวัแปรท่ีสําคญัท่ีทําให้องค์กรของสํานกังานบริการด้านวิชาชีพบญัชีมีความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดบัท่ีสงูองค์กรจะให้ความสําคญักบักระบวนการองค์ความรู้และความสามารถด้านรากฐาน
องค์ความรู้เป็นหลกัสําคญั 
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Abstract

This research study aims at 1) examining level of business strategy, knowledge 
infrastructure capability, knowledge management process and accounting firm efficiency, and 
2) finding the structural causal model of business strategy, knowledge infrastructure 
capability, and knowledge management process which conduce to organizational efficiency 
of accounting firms. Questionnaire survey was conducted among 420 accounting firm 
executives in Bangkok. The research applies descriptive statistics, percentage, mean, standard 
deviation and Structural Equation Model analysis. 

The findings indicate 1) the level ‘Very good’ for business level strategy, knowledge 
infrastructure capability and knowledge management process, whereas organizational 
efficiency is moderate, 2) the structural causal model of business strategy, knowledge 
infrastructure capability, and knowledge management process affecting organizational 
efficiency of accounting firms are compatible with empirical evidences with Chi-Square = 
150.07, df = 76, Chi-Square / df = 1.97, RMSEA = .048, RMR = .044, SRMR = .049, CFI = 
.99, GFI = .96, AGFI = .92, CN = 284.82. Business strategy, knowledge infrastructure 
capability and knowledge management process significantly impact accounting firms’ 
organizational efficiency at 95% confidence level. Moreover, the crucial factors contributing 
to an accounting firm’s competitiveness include knowledge management process and 
knowledge infrastructure capability.
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