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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือที่จะศึกษาวิธีการเพ่ิมสมรรถนะทางวิชาชีพของ    

นักบัญชี ตามแนวทางการพัฒนาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพบัญชี ที่กาํหนดโดย IFAC ทั้ง 3 

ฉบับ ตามกรอบแนวคิดของ IES ประกอบด้วย IES ฉบับที่ 2 เร่ือง เน้ือหาของหลักสตูรการศึกษา

วิชาชีพบัญชี  IES ฉบับที่ 3 เร่ือง ทักษะทางวิชาชีพ และ IES ฉบับที่ 4 เร่ือง ค่านิยม 

จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพ ความรู้  และทกัษะที่กาํหนดใน IES ทั้ง 3 ฉบับน้ี จะเป็น

แนวทางในการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีที่คาดหวังในบริษัทมหาชน ในมุมมองของ

ผู้บริหารสายงานบัญชีที่ปฏบิัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา

ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพให้กบันักบัญชี  

ผู้วิจัยทาํการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย จาํนวนทั้งสิ้น 562 บริษัท โดยทาํการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability 

Sample) เน่ืองจากทราบจาํนวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงผู้วิจัยจะเข้าเกบ็ข้อมูลจากตัวอย่างทั้งหมด

โดยการเลือกตัวอย่างใช้วิธสีุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการคาํนวณตามสตูร 

ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ในระดับความเช่ือม่ัน 95% และคาํนวณได้ 234 ตัวอย่าง ในการ

วิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ทั้งน้ีจะเลือกใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจก่อน เพ่ือทดสอบให้ม่ันใจว่าตัวแปรสงัเกตใด

ที่มีความสมัพันธก์นัและสามารถจัดกลุ่มได้ตามที่กาํหนดใน IES ทั้ง 3 ฉบับ จากน้ันผู้วิจัยจะนาํ

กลุ่มของ ตัวแปรที่มีความสมัพันธก์นั ที่เป็นผลจากการศึกษามาทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยัน 
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1. บทนาํ 

 ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความซับซ้อนและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ทั้ง

จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิโลก(Global Economic Environment) ความเจริญก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงและปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบให้องค์กรจาํเป็นต้อง

ปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจัดการ เม่ือแนวความคิดในด้านการบริหารจัดการเปล่ียนแปลงไป 

ผู้บริหารต่างคาดหวังให้นักบัญชีเพ่ิมบทบาทและหน้าที่ในการช่วยเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กรมาก

ย่ิงขึ้ น ทั้ง การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์หลักขององค์กร การบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน รวมถึงบทบาทในการวิเคราะห์และนาํเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสนิใจ

ทางธุรกจิ 

 นักบัญชีจึงจาํเป็นต้องพัฒนาศักยภาพต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ทางด้านมาตรฐาน

บัญชีแล้ว ยังต้องพัฒนาความรู้ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีหรือความรู้ ข้ามศาสตร์เพ่ิม

มากย่ิงขึ้ น ทั้งเร่ืองของการเงิน เศรษฐศาสตร์ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะด้านความสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะด้านการบริหารและความเป็นผู้นาํโดยที่มีทัศนคติเชิงบวกและความตื่นตัวในการพัฒนา

ตนเองอย่างสมํ่าเสมอ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรยาบรรณทั้งด้านความโปร่งในของรายงาน

ทางการเงินและจริยธรรมในการทาํธุรกจิ และด้านที่จาํเป็นอย่างย่ิงคือ ภาษา ที่มีความจาํเป็นอย่าง

ย่ิงเม่ือประเทศไทยกาํลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic 

Community: AEC) (ปริศนา ประหารข้าศึก  2557:3)  

 จึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ทางสถาบันการศึกษาพยายามเข้ามามีบทบาทในการสร้างนักบัญชีที่มี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล การพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพการบัญชี ของ

สถาบันอดุมศึกษา กล่าวคือมีการจัดทาํโครงการมาตรฐานการศึกษา ระหว่างประเทศทางการบัญชี

(International Education Standards for Professional Accountants: IES) ทาํให้

สถาบันการศึกษาจะต้อง จัดการศึกษาวิชาการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีของ 

สหพันธนั์กบัญชีนานาชาติ(International Federation of Accountants: IFAC) ซ่ึงเป็นการเตรียม

ความพร้อมให้นักบัญชี ของไทยมีศักยภาพพร้อมในการรับมือรวมไปถึงเพ่ิมโอกาสในการ ก้าว

ออกไปสู่การเปิดเสรีและการเคล่ือนย้ายฝีมือแรงงานที่จะเกดิขึ้นในอนาคตอนัใกล้ ซ่ึงหลักการของ 

IES เป็นเกณฑก์ารจัดการเรียนการสอนที่สามารถสรุปได้ว่าผู้ที่เข้าศึกษาวิชาการบัญชี หลักสตูร

ของการศึกษาวิชาการบัญชีความรู้ทางวิชาชีพที่ต้องเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพที่ต้องฝึกฝนรวมถึง

คุณค่า จริยธรรมทศันคติ ทางวิชาชีพ และการเสริมสร้างประสบการณเ์ชิงปฏบิัติ ดังน้ัน ผู้ที่จะเป็น

นักบัญชีมืออาชีพจะต้องมี คุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งในวิชาการบัญชีวิชาการ ด้าน

อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี รวมทั้งมีทกัษะพ้ืนฐานในการ ทาํงาน สามารถประยุกต์ความรู้ทาง

ทฤษฎีไปในการประกอบ วิชาชีพได้ และเป็นผู้มีความตระหนักถึงคุณค่า จริยธรรมทาง วิชาชีพ 
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อกีทั้งยังต้องมีทกัษะในการปฏบิัติงานได้ทนัทหีลังสาํเรจ็ การศึกษาซ่ึงเกดิจากการได้เรียนรู้ การ

ฝึกฝน และสะสม ประสบการณ์จากการปฏบิัติงานจริงนอกห้องเรียน เพ่ือให้มีความ พร้อมที่จะ

ก้าวสู่การทาํงานจริงได้ 

 จากที่มาและความความสาํคัญข้างต้นน้ีทาํให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิธีการเพ่ิมสมรรถนะ

ของนักวิชาชีพบัญชี ตามแนวทางการพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพบัญชี ที่กาํหนดโดย 

IFAC ทั้ง 3 ฉบับ ตามกรอบแนวคิดของ IES ประกอบด้วย IES ฉบับที่ 2 เร่ือง เน้ือหาของ

หลักสตูรการศึกษาวิชาชีพบัญชี  IES ฉบับที่ 3 เร่ือง ทกัษะทางวิชาชีพ และ IES ฉบับที่ 4 เร่ือง 

ค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพ ความรู้ และทกัษะที่กาํหนดใน IES ทั้ง 3 ฉบับน้ี 

จะเป็นแนวทางในการศึกษาสมรรถนะของนักบัญชีวิชาชีพที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ต้องการ ในมุมมองของผู้บริหารสายงานบัญชีที่ปฏบิัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ทั้งน้ี เพ่ือ

ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพให้กับนักบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 เพ่ือศึกษาถงึองค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีที่คาดหวังในบริษัท

มหาชน ในมุมมองของผู้บริหารงานสายบญัชีและการเงินของสถานประกอบการ 

 

3. วิธีดําเนนิการวิจยั   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน โดย

ศึกษาวิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารในงานบัญชีและการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้ น 562 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

www.set.or.th สบืค้นเม่ือ 17 กพ 2558)  

การกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของประชากร โดยการคาํนวณตามสตูร 

ทาโร ยามาเน่(Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 234 ตัวอย่างที่ระดับนัยสาํคญั 0.05 

สามารถแสดงได้ดังสตูรต่อไปน้ี 

n = N/(1+Ne
2
) 

โดยที่  

N คือจาํนวนประชากรทั้งหมด (ในที่น้ีคอื จาํนวนนักบญัชีใน บมจ. เท่ากบั 562 คน) 

n คือจาํนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง(ในที่น้ียอมรับได้ไม่เกนิ ร้อยละ5) 

 

แทนค่าในสตูร    n = N/(1+Ne
2
) 

จะได้จาํนวนตวัอย่าง(n)   = 562/(1+(562x0.05
2
))  
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    n = 233.68 

 จาํนวนตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษาคร้ังน้ีเท่ากบั 234 คน   

   

 ผู้วิจัยทาํการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sample) เน่ืองจากทราบ

จาํนวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงผู้วิจัยจะเข้าเกบ็ข้อมูลจากตวัอย่างทั้งหมดโดยการเลือกตัวอย่างใช้วิธี

สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)   
 

 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการวิจัย ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลคือแบบสอบถาม(Questionnaire) ที่ได้จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดและผลการวิจัยที่

เกี่ยวข้อง โดย แบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 

สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชี ตามความคาดหวังของสถานประกอบการผ่านมุมมองผู้บริหาร

สายงานการบัญชีและการเงิน ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ(IES) แบ่งออกเป็น 3 ฉบับ กล่าวคือ 1) 

หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบัญชี (IES 2) 2) ทักษะวิชาชีพบัญชี (IES 3) 3) ค่านิยม 

จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพบัญชี (IES 4) ลักษณะของข้อคาํถามจะเป็นแบบ Likert 

Scale โดยผู้ตอบมีทางเลือก 5 ระดับคือ คาดหวังมากที่สุด คาดหวังมาก คาดหวังปานกลาง 

คาดหวังน้อย และคาดหวังน้อยที่สดุ ส่วนที่ 3 เป็นคาํถามปลายเปิดเกี่ยวกบัข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และการ

พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการศึกษาคร้ังน้ี 

ก่อนนําแบบสอบถามไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้แน่ใจว่ามีเคร่ืองมือมีคุณภาพสูง 

ผู้ทาํวิจัยได้ทาํการพัฒนาแบบสอบถามจาการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ  เอกสาร  ทฤษฎี  แนวคิด  

ตาํรา  สิ่งตีพิมพ์  และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องนาํเสนอต่อคณะ กรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องภายในหรือเรียกว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิง

เน้ือหา (Content Validity)(สรชัย พิศาลบุตร, 2555) 
 

การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability) นาํแบบสอบถามจาํนวน 30 

ชุด มาทาํการทดสอบก่อน (Pre-test) กบัผู้บริหารงานในด้านบัญชีและการเงินของบริษัทจาํกดั 

จากน้ันตรวจสอบด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha 

coefficient) ของ ครอนบาค(สรชัย พิศาลบุตร, 2555) มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.973 ซ่ึง

มากกว่า 0.80 จึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน (ธานินทร์ ศิลปะจารุ, 2554) 

ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของคณะกรรการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ

ความสมบูรณก่์อนนาํไปใช้กบักลุ่มตัวอย่างจริง 
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 การเกบ็ข้อมูลเชิงสาํรวจจะได้ข้อมูลปฐมภูมิ ซ่ึงได้มาจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน 

โดยทาํการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติิ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา เม่ือได้รับแบบสอบถามกลับมา โดย ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ

นักบัญชี ซ่ึงเป็นแบบสอบถามให้เลือกรายการ (Checklist) จะใช้วิธีการแจกจงความถี่ 

(Frequency) แล้วนําเสนอผลในรูปร้อยละ(Percentage) สาํหรับคําถามตอนที่ 2 และ 3 เป็น

ลักษณะแบบสอบถามแบบวัดระดับในรูปแบบช่วง(Scale) จึงใช้วิธีแจกแจงความถี่ หาค่าเฉล่ีย

(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) แล้วนาํเสนอในรปูของร้อยละ 

 2. สถติิเชิงอนุมาน ผู้วิจัยทาํการทดสอบสมมติฐานโดยการศึกษาองค์ประกอบได้แบ่งการ

วิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ เพ่ือระบุจํานวนองค์ประกอบของ

สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชี โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 1. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ โดยใช้โปรแกรม SPSS ใช้ข้อมูลการตอบ

แบบสอบถาม มาสกดัองค์ประกอบขั้นต้นด้วยวิธกีารสงัเคราะห์ โดยมีหลักเกณฑด์ังน้ี 

  1.1 องค์ประกอบต้องมีค่าความแปรปรวนมากกว่า 1 ขึ้นไป 

  1.2 ค่าของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว ในแต่ละองค์ประกอบ ต้องมีค่านํา้หนัก

องค์ประกอบตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป 

  1.3 องค์ประกอบแต่ละตัวจะต้องประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้อธิบายตั้งแต่

ตัวแปร 3 ตัวแปรขึ้นไป 

 2. นาํผลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจมาสร้างโมเดลองค์ประกอบของ

สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชี 

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล

องค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชี ดังน้ี 

 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือวิเคราะห์ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง

ของตัวแปรที่สงัเกตได้ในแต่ละองค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชี 

 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ

โมเดลสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชี 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ ได้มีการพัฒนาขึ้ นจากมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

บัญชีระหว่างประเทศ มาเป็นเกณฑ์ในการกาํหนด โดยสมมติฐานการศึกษา ดังน้ีสมมติฐานที่ 1 

ตัวแปรที่นาํมาศึกษา สามารถจัดเข้าองค์ประกอบเชิงสาํรวจของ สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีที่

คาดหวังในบริษัทมหาชนได้ สมมติฐานที่ 2 โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันที่ได้มีการจัด

องค์ประกอบขึ้ นน้ัน มีความเที่ยงตรง ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

สาํรวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ทั้งน้ีจะเลือกใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

สาํรวจก่อน เพ่ือทดสอบให้ม่ันใจว่าตัวแปรสังเกตใดที่มีความสัมพันธ์กันและสามารถจัดกลุ่มได้

1473



 
 

ตามที่กาํหนดใน IES ทั้ง 3 ฉบับ จริงหรือไม่ จากน้ัน ผู้วิจัยจํานํากลุ่มของตัวแปรที่มี

ความสมัพันธก์นั ที่เป็นผลจากการศึกษามาทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้วิจัยจึงนาํมา

สรปุเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 

 

ภาพ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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