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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะศึกษาวิธีการเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพของ
นักบัญชี ตามแนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี ที่กาํ หนดโดย IFAC ทั้ง 3
ฉบับ ตามกรอบแนวคิดของ IES ประกอบด้ วย IES ฉบับที่ 2 เรื่อง เนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา
วิชาชีพบัญชี IES ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ และ IES ฉบับที่ 4 เรื่อง ค่ านิยม
จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ความรู้ และทักษะที่กาํ หนดใน IES ทั้ง 3 ฉบับนี้ จะเป็ น
แนวทางในการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีท่คี าดหวังในบริษัทมหาชน ในมุมมองของ
ผู้บริหารสายงานบัญชีท่ปี ฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้ อมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้ กบั นักบัญชี
ผู้วิจัยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย จํานวนทั้งสิ้น 562 บริ ษัท โดยทําการสุ่มตัวอย่ างแบบอาศัยความน่ าจะเป็ น (Probability
Sample) เนื่องจากทราบจํานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งผู้วิจัยจะเข้ าเก็บข้ อมูลจากตัวอย่างทั้งหมด
โดยการเลือกตัวอย่างใช้ วิธสี ่มุ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการคํานวณตามสูตร
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ในระดับความเชื่อมั่น 95% และคํานวณได้ 234 ตัวอย่าง ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ทั้งนี้จะเลือกใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจก่อน เพื่อทดสอบให้ ม่ันใจว่าตัวแปรสังเกตใด
ที่มีความสัมพันธ์กนั และสามารถจัดกลุ่มได้ ตามที่กาํ หนดใน IES ทั้ง 3 ฉบับ จากนั้นผู้วิจัยจะนํา
กลุ่มของ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ที่เป็ นผลจากการศึกษามาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน
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1. บทนํา
ในปั จจุ บันสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจมีความซับซ้ อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็วทั้ง
จากสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจโลก(Global Economic Environment) ความเจริญก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยี สภาพแวดล้ อมการแข่งขันที่รุนแรงและปั จจัยอื่นที่ส่งผลกระทบให้ องค์กรจําเป็ นต้ อง
ปรั บเปลี่ยนวิธีการบริ หารจัดการ เมื่อแนวความคิดในด้ านการบริ หารจัดการเปลี่ ยนแปลงไป
ผู้บริหารต่างคาดหวังให้ นักบัญชีเพิ่มบทบาทและหน้ าที่ในการช่ วยเพิ่มคุณค่ าให้ กับองค์กรมาก
ยิ่งขึ้น ทั้ง การมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์หลักขององค์กร การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน รวมถึงบทบาทในการวิเคราะห์และนําเสนอข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
นักบัญชีจึงจําเป็ นต้ องพั ฒนาศักยภาพต่ างๆ นอกเหนือจากความรู้ทางด้ านมาตรฐาน
บัญชีแล้ ว ยังต้ องพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพบัญชีหรือความรู้ข้ามศาสตร์เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของการเงิน เศรษฐศาสตร์ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่ น ทักษะด้ านความสัมพันธ์และการสื่อสารอย่ างมีประสิทธิภาพ
ทักษะด้ านการบริหารและความเป็ นผู้นาํ โดยที่มีทัศนคติเชิงบวกและความตื่นตัวในการพัฒนา
ตนเองอย่ างสมํ่าเสมอ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรยาบรรณทั้งด้ านความโปร่ งในของรายงาน
ทางการเงินและจริยธรรมในการทําธุรกิจ และด้ านที่จาํ เป็ นอย่างยิ่งคือ ภาษา ที่มีความจําเป็ นอย่าง
ยิ่งเมื่อประเทศไทยกําลังจะก้ าวเข้ าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic
Community: AEC) (ปริศนา ประหารข้ าศึก 2557:3)
จึงเป็ นจุดเริ่มต้ นที่ทางสถาบันการศึกษาพยายามเข้ ามามีบทบาทในการสร้ างนักบัญชีท่มี ี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล การพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้ านวิชาชีพการบัญชี ของ
สถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือมีการจัดทําโครงการมาตรฐานการศึกษา ระหว่างประเทศทางการบัญชี
(International Education Standards for Professional Accountants: IES) ทําให้
สถาบันการศึกษาจะต้ อง จัดการศึกษาวิชาการบัญชีให้ เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีของ
สหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ(International Federation of Accountants: IFAC) ซึ่งเป็ นการเตรียม
ความพร้ อมให้ นักบัญชี ของไทยมีศักยภาพพร้ อมในการรับมือรวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการ ก้ าว
ออกไปสู่การเปิ ดเสรีและการเคลื่อนย้ ายฝี มือแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งหลักการของ
IES เป็ นเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนที่สามารถสรุปได้ ว่าผู้ท่เี ข้ าศึกษาวิชาการบัญชี หลักสูตร
ของการศึกษาวิชาการบัญชีความรู้ทางวิชาชีพที่ต้องเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพที่ต้องฝึ กฝนรวมถึง
คุณค่า จริยธรรมทัศนคติ ทางวิชาชีพ และการเสริมสร้ างประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ดังนั้น ผู้ท่จี ะเป็ น
นักบัญชีมืออาชีพจะต้ องมี คุณสมบัติเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งในวิชาการบัญชีวิชาการ ด้ าน
อื่นที่เกี่ยวข้ องกับการบัญชี รวมทั้งมีทกั ษะพื้นฐานในการ ทํางาน สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
ทฤษฎีไปในการประกอบ วิชาชีพได้ และเป็ นผู้มีความตระหนักถึงคุณค่า จริยธรรมทาง วิชาชีพ
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อีกทั้งยังต้ องมีทกั ษะในการปฏิบัติงานได้ ทนั ทีหลังสําเร็จ การศึกษาซึ่งเกิดจากการได้ เรียนรู้ การ
ฝึ กฝน และสะสม ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงนอกห้ องเรียน เพื่อให้ มีความ พร้ อมที่จะ
ก้ าวสู่การทํางานจริงได้
จากที่มาและความความสําคัญข้ างต้ นนี้ทาํ ให้ ผ้ ูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวิธีการเพิ่มสมรรถนะ
ของนั กวิชาชี พบัญชี ตามแนวทางการพั ฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี ที่กาํ หนดโดย
IFAC ทั้ง 3 ฉบับ ตามกรอบแนวคิดของ IES ประกอบด้ วย IES ฉบับที่ 2 เรื่อง เนื้อหาของ
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบัญชี IES ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ และ IES ฉบับที่ 4 เรื่อง
ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ความรู้ และทักษะที่กาํ หนดใน IES ทั้ง 3 ฉบับนี้
จะเป็ นแนวทางในการศึกษาสมรรถนะของนักบัญชีวิชาชีพที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต้ องการ ในมุมมองของผู้บริหารสายงานบัญชีท่ปี ฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้ อมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้ กับนักบัญชี เพื่อให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีท่คี าดหวังในบริษัท
มหาชน ในมุมมองของผู้บริหารงานสายบัญชีและการเงินของสถานประกอบการ
3. วิธีดําเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอน โดย
ศึกษาวิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารในงานบัญชีและการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา นวนทั้ง สิ้น 562 บริ ษั ท (ตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
www.set.or.th สืบค้ นเมื่อ 17 กพ 2558)
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็ นตัวแทนของประชากร โดยการคํานวณตามสูตร
ทาโร ยามาเน่(Taro Yamane) ได้ กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 234 ตัวอย่างที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สามารถแสดงได้ ดังสูตรต่อไปนี้
n
=
N/(1+Ne2)
โดยที่
N คือจํานวนประชากรทั้งหมด (ในที่น้ ีคอื จํานวนนักบัญชีใน บมจ. เท่ากับ 562 คน)
n คือจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง(ในที่น้ ียอมรับได้ ไม่เกิน ร้ อยละ5)
แทนค่าในสูตร
จะได้ จาํ นวนตัวอย่าง(n)

n

=
=
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N/(1+Ne2)
562/(1+(562x0.052))

n
=
233.68
จํานวนตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 234 คน
ผู้วิจัยทําการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น (Probability Sample) เนื่องจากทราบ
จํานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งผู้วิจัยจะเข้ าเก็บข้ อมูลจากตัวอย่างทั้งหมดโดยการเลือกตัวอย่างใช้ วิธี
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถามในการวิจัย ในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม(Questionnaire) ที่ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาทฤษฎี แนวคิ ด และผลการวิ จั ย ที่
เกี่ย วข้ อ ง โดย แบ่ ง เป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นที่ 2
สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชี ตามความคาดหวังของสถานประกอบการผ่านมุมมองผู้บริหาร
สายงานการบัญชีและการเงิน ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีระหว่ างประเทศ(IES) แบ่ งออกเป็ น 3 ฉบับ กล่ าวคือ 1)
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบัญชี (IES 2) 2) ทักษะวิชาชีพบัญชี (IES 3) 3) ค่ านิยม
จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพบัญชี (IES 4) ลักษณะของข้ อคําถามจะเป็ นแบบ Likert
Scale โดยผู้ตอบมีทางเลือก 5 ระดับคือ คาดหวังมากที่สุด คาดหวังมาก คาดหวังปานกลาง
คาดหวังน้ อย และคาดหวังน้ อยที่สดุ ส่วนที่ 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการพั ฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีในการก้ าวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ในการศึกษาครั้งนี้
ก่อนนําแบบสอบถามไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่ อให้ แน่ ใจว่ ามีเครื่ องมือมีคุณภาพสูง
ผู้ทาํ วิจัยได้ ทาํ การพั ฒนาแบบสอบถามจาการศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิ เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด
ตํารา สิ่งตีพิมพ์ และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้ องนําเสนอต่อคณะ กรรมการ และอาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องภายในหรือเรียกว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิง
เนื้อหา (Content Validity)(สรชัย พิศาลบุตร, 2555)
การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) นําแบบสอบถามจํานวน 30
ชุด มาทําการทดสอบก่อน (Pre-test) กับผู้บริหารงานในด้ านบัญชีและการเงินของบริษัทจํากัด
จากนั้ น ตรวจสอบด้ วยโปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ เ พื่ อ หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (alpha
coefficient) ของ ครอนบาค(สรชั ย พิ ศาลบุตร, 2555) มีค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.973 ซึ่ ง
มากกว่ า 0.80 จึงจะถือว่าอยู่ ในเกณฑ์ท่เี ป็ นที่ยอมรับโดยทั่วกัน (ธานินทร์ ศิลปะจารุ, 2554)
ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรการและอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ความสมบูรณ์ก่อนนําไปใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างจริง
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การเก็บข้ อมูลเชิงสํารวจจะได้ ข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งได้ มาจากแบบสอบถามที่ได้ รับกลับคืน
โดยทําการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
1. สถิติเชิงพรรณนา เมื่อได้ รับแบบสอบถามกลับมา โดย ส่วนที่ 1 เป็ นข้ อมูลทั่วไปของ
นั ก บั ญ ชี ซึ่ ง เป็ นแบบสอบถามให้ เลื อ กรายการ (Checklist) จะใช้ วิ ธี ก ารแจกจงความถี่
(Frequency) แล้ วนําเสนอผลในรูปร้ อยละ(Percentage) สําหรั บ คําถามตอนที่ 2 และ 3 เป็ น
ลักษณะแบบสอบถามแบบวัดระดับในรูปแบบช่ วง(Scale) จึงใช้ วิธีแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) แล้ วนําเสนอในรูปของร้ อยละ
2. สถิติเชิงอนุมาน ผู้วิจัยทําการทดสอบสมมติฐานโดยการศึกษาองค์ประกอบได้ แบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งสํารวจ เพื่ อระบุ จํา นวนองค์ป ระกอบของ
สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชี โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งสํารวจ โดยใช้ โปรแกรม SPSS
ใช้ ข้อมู ลการตอบ
แบบสอบถาม มาสกัดองค์ประกอบขั้นต้ นด้ วยวิธกี ารสังเคราะห์ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.1 องค์ประกอบต้ องมีค่าความแปรปรวนมากกว่า 1 ขึ้นไป
1.2 ค่ าของตัวแปรสังเกตได้ แต่ ละตัว ในแต่ ละองค์ประกอบ ต้ องมีค่านํา้ หนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป
1.3 องค์ประกอบแต่ละตัวจะต้ องประกอบด้ วยตัวแปรที่สังเกตได้ อธิบายตั้งแต่
ตัวแปร 3 ตัวแปรขึ้นไป
2. นําผลที่ได้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจมาสร้ างโมเดลองค์ประกอบของ
สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชี
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล
องค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชี ดังนี้
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ าง
ของตัวแปรที่สงั เกตได้ ในแต่ละองค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชี
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของ
โมเดลสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชี
จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ ได้ มีการพัฒนาขึ้นจากมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
บัญชีระหว่างประเทศ มาเป็ นเกณฑ์ในการกําหนด โดยสมมติฐานการศึกษา ดังนี้สมมติฐานที่ 1
ตัวแปรที่นาํ มาศึกษา สามารถจัดเข้ าองค์ประกอบเชิงสํารวจของ สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีท่ี
คาดหวั ง ในบริ ษั ท มหาชนได้ สมมติ ฐ านที่ 2 โมเดลองค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ที่ ไ ด้ มี ก ารจั ด
องค์ประกอบขึ้นนั้น มีความเที่ยงตรง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ทั้งนี้จะเลือกใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจก่อน เพื่อทดสอบให้ ม่ันใจว่าตัวแปรสังเกตใดที่มีความสัมพันธ์กันและสามารถจัดกลุ่มได้
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ตามที่กาํ หนดใน IES
ทั้ง 3 ฉบับ จริ ง หรื อไม่ จากนั้ น ผู้ วิจั ยจํา นํา กลุ่ มของตัว แปรที่มี
ความสัมพันธ์กนั ที่เป็ นผลจากการศึกษามาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้วิจัยจึงนํามา
สรุปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

ภาพ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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