
 
 

กรอบแนวคิดการวิจยัเรือ่ง องคป์ระกอบของศกัยภาพนกับญัชีทีเ่ป็นที่

ตอ้งการในมุมมองของผูบ้ริหารสาํนกังานบญัชีในเขตจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

                                                                                    เพชรลอ้ม  หรรษา

 

    อาจารย ์ดร.ศิริเดช คําสุพรหม** 

บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง “องค์ประกอบของศักยภาพนักวิชาชีพบัญชีที่พึงประสงค์ในมุมมองของผู้

บริหารงาน  สายบัญชีของสาํนักงานบัญชีในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร” สืบเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมในประเทศและต่างประเทศ  องค์กรจึงจาํเป็นต้องมีบุคลากร

ที่มีคุณภาพเพ่ือให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลทั่วทั้งองค์กร งานวิจัย

น้ีจึงนาํข้อกาํหนดตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standard : 

IES) ที่ระบุให้นักวิชาชีพบัญชีควรพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับการตอบสนอง

ความต้องการขององค์กร ทั้งน้ี งานวิจัยน้ีจะสะท้อนมุมมองของผู้บริหารสายงานบัญชีที่ทาํงานใน

สาํนักงานบัญชีในเขตจังหวัดกรงุเทพมหานคร 

 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรและกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสายงาน

บัญชีของสาํนักงานบัญชีในเขตจังหวัดกรงุเทพมหานคร  ทั้งน้ีผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการจัดเกบ็ข้อมูลและผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 1,941  คน โดย

ได้รับการตอบกลับ 340 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.51  งานวิจัยคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(Factor Analysis) เป็นเคร่ืองมือทางสถิติเพ่ือการสกดัองค์ประกอบ ในระดับความเช่ือถือได้ตาม 

Cronbach’s Alpha ที่มีค่า .948 ซ่ึงมีค่าความน่าเช่ือถอืสงู 

 จากการศึกษาพบว่า  องค์ประกอบของศักยภาพนักวิชาชีพบัญชีที่พึงประสงค์ในมุมมอง

ของผู้บริหารงาน  สายบัญชีของสาํนักงานบัญชีในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ

ใหม่ทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบความรู้ทางวิชาชีพ จริยธรรมและ การทาํงาน

ร่วมกับบุคคลอื่น ให้ความสาํคัญกับตัวแปร 3 อันดับแรกคือ ด้านความสามารถที่จัดแจงงานให้

เสร็จตามกําหนดเวลา ด้านการเรียนรู้ ด้วยตนเองและด้านการวัดมูลค่าและประเมินราคา          

2) องค์ประกอบการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ให้ความสาํคัญกับตัวแปร 3 อันดับแรก

คือ ด้านความชาํนาญด้านตัวเลข ด้านการบัญชีบริหารและการควบคุมทางการบริหารและด้าน

ความรับผดิชอบในหน้าที่ของตนเอง โดยไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 3) องค์ประกอบ

                                                            

 นักศึกษาหลักสตูรบัญชีมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
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ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความสาํคัญกับตัวแปร 3 อันดับแรกคือ ด้านทกัษะทางการ

ควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความรู้ ทางการ

ควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) องค์ประกอบการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ให้ความสาํคัญกบัตัวแปร 3 อนัดับแรกคือ ด้านการทาํงานร่วมกบัผู้อื่นในการปรึกษา

กนัเพ่ือแก้ปัญหา ด้านการทาํงานเป็นทมีและด้านความสนใจใผ่รู้และตั้งใจที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา 

5) องค์ประกอบวัฒนธรรมที่แตกต่างและการปฏบิัติตามข้อบังคับขององค์กร ให้ความสาํคัญกบั

ตัวแปร 3 อันดับแรกคือ ด้านการทาํงานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการ

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีวัฒนธรรมหรือความคิดเห็นต่างกันและด้านการเจรจาเพ่ือได้ข้อสรุปหรือ

ข้อตกลงที่ยอมรับได้ในสถานการณ ์6) องค์ประกอบสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ  ให้ความสาํคัญกบั

ตัวแปร 2 ตัวแปรคือ ด้านความรู้ ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและด้านความชํานาญทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  7) องค์ประกอบการวางแผนงานทรัพยากรบุคคล  ให้ความสาํคัญกบัตัว

แปร 2 ตัวแปรคือ ด้านความสามารถตัดสนิใจวางแผนเชิงกลยุทธ ์การจัดการองค์กรและบุคลากร 

และด้านความสามารถบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

1. บทนาํ 

ในปัจจุบันการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร

ภาครัฐและภาคเอกชนในทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย ผู้บริหารขององค์กรต่างๆ จึงต้อง

ปรับเปล่ียนการดาํนินงานโดยการนาํแนวคิดและเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ เพ่ือนาํพาองค์กรให้

พ้นจากผลกระทบดังกล่าว (พงศ์ศิรภพ  ทองดีรวิสุรเกต,2555) ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวเกิดจาก

การผนึกประเทศต่างๆ เข้ารวมกันเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ การเปิดเสรีการค้า การลงทุน 

เงินทุน และการเคล่ือนย้ายฝีมือแรงงาน วิชาชีพของไทยจึงจาํเป็นต้องพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ

บุคลากรให้มีศักยภาพสูงที่จะสามารถแข่งขันได้กับนักวิชาชีพบัญชีของต่างประเทศทั้งในกลุ่ม

ภมิูภาคและในระดับสงัคม (ณัฐชา  วัฒนวิไล,2555) ในส่วนตัวของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุค

สมัยของการเปิดเสรีทางการค้าและมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงทาํให้

เกิดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆเพ่ิมมากขึ้ น นักบัญชี (Accountants) จึง

จาํเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้พร้อมเพ่ือรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

(อรุณี  เทพเจริญ,2547) ทั้งด้านความรู้  ความสามารถ ศักยภาพ และการนําความรู้ ไป

ประยุกต์ใช้ ซ่ึงศักยภาพ หมายถึง ความสามารถที่ยังไม่พัฒนาหรือยังพัฒนาไม่เตม็ที่ ศักยภาพ

เป็นพลังงานภายในที่ซ่อนไว้ หรือพลังแฝงที่ยังไม่ได้แสดงออกมาให้ปรากฎ (เสรี  พงศ์พิศ

,2547) หรือออกมาบ้างแต่ยังไม่หมด ศักยภาพเป็นภาวะที่เปล่ียนแปลงได้และยังหมายถึงอาํนาจ

หรือคุณสมบัติที่แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ ซ่ึงจะทําให้พัฒนาหรือแสดงให้ปรากฎที่ประจักษ์ได้ 

(ราชบัณฑิตยสถาน,2556)และการพัฒนาหมายถึงการเติบโต ความเจริญ ความก้าวหน้า ความ

รุ่งเรือง (ราชบัณฑิตยสถาน,2556) โดยพัฒนาได้ 2 ประการคือ การปรับตัวให้เข้ากับการ
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เปล่ียนแปลงในลักษณะต่างๆของยุคปัจจุบัน และการปรับเปล่ียนให้เกิดความทันสมัย (รุ่งฤดี  

กจิควร,2548) 

 ในการที่จะสนองต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(International Federation of Accountants : IFAC) เป็นองค์กรทางวิชาชีพบัญชีที่มีบทบาทใน

การพัฒนาและส่งเสริมเกี่ยวกับวิชาชีพที่มีคุณภาพในเกณฑ์เดียวกัน ดังน้ันสภาวิชาชีพในฐานะ

ตัวแทนประเทศสมาชิกของ IFAC ได้ใช้แนวการปฎบิัติเกี่ยวกบัวิชาชีพที่กาํหนดโดย IFAC (ศิลป

พร  ศรีจั่นเพชร,2545) ได้ตั้ งคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาบัญชีระหว่างประเทศ 

(International Accounting Education Standards Board : IAESB) ขึ้นเพ่ือกาํหนดมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standard : 

IES) 

 IES เป็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพน้ันมีจุดมุ่งหมายที่

จะพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยการกาํหนดเกณฑม์าตรฐานต่างๆเกี่ยวกบัข้อกาํหนดขั้นตํ่าในการเรียนรู้

ส ําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพ่ือให้มีคุณสมบัติทางวิชาชีหลายด้าน อาทิ เช่น การศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงานจริง และพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (Accounting Education and 

Change Commission,1955) โดยมจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความแขง็แกร่งทางวิชาชีพให้กบันัก

บัญชีทั่วโลก ทาํให้ IES มีผลบังคับใช้ในปัจจะบัน รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ ได้แก่ 

 ฉบับที่ 1 เร่ืองข้อกาํหนดเพ่ือเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี (IES 1, Entry 

Requirements to a Program of Profession Accounting Education) 

ฉบับที่ 2 เร่ือง เน้ือหาของโปรแกรมทางการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี(IES 2, Content of 

Professional Education Program) 

ฉบับที่ 3 เร่ือง ทกัษะวิชาชีพ(IES 3, Professional Skills) 

ฉบับที่ 4 เร่ือง ค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพ (IES 4, Professional 

Values, Ethics and Attitudes) 

ฉบับที่ 5 เร่ือง ข้อกาํหนดด้านประสบการณ์ทาํงานจริง (IES 5, Practical Experience 

Requirements) 

ฉบับที่ 6 เร่ือง การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ (IES 6, Assessment of 

Professional Capabilities and Competence) 

ฉบับที่ 7 เร่ือง การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกับโปรแกรมเพ่ือการเรียนรู้ 

ตลอดจนชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (IES 7, Continuing 

Professional Development) 

ฉบับที่ 8 เร่ือง ข้อกาํหนดด้านสมรรถนะสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (IES,8 

Competence Requirements for Audit Professionals) (สภาวิชาชีพบัญชี, 2554) 
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สาํนักงานบัญชี จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการด้านการทาํบัญชีไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบของนิติ

บุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ซ่ึงสาํนักงานบัญชีต้องมีการจัดทาํบัญชีให้ถูกต้องเป็นไป

ตามที่กฏหมายกาํหนด สาํนักงานบัญชีต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานของผู้ทาํทาํบัญชี ปฏบิัติตามคู่มือ

น้ัน ต้องมีการช้ีแจงบุคลากรให้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของงาน และมีการฝึกอบรมเพ่ือเติมตาม

ความจําเป็น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ ต้องจัดให้มีการกาํกับดูแลความ

คืบหน้าของงาน คอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นกบังานน้ัน มีการแต่งตั้งและมอบหมายให้มีผู้ทาํ

การทบทวนผลงานรวมทั้งนาํไปปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งมอบให้ลูกค้า (หลักเกณฑ์และเง่ือนไขใน

การรับรองคุณภาพสาํนักงานบัญชี,2555 : กรมพัฒนาธุรกจิการค้า) 

ซ่ึงปัจจุบันมีสํานักงานบัญชีที่จดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตจังหวัด

กรงุเทพมหานคร จาํนวน 1,941 บริษัท เน่ืองจากสาํนักงานบัญชีมีการจดทะเบียนเพ่ิมขึ้น องค์กร

จึงต้องมี บุคลากรที่ มี คุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยบุคลากรต้องมีความรู้

ความสามารถทางด้านบัญชี  คือมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้ มีประสบการณ์ใน

เร่ืองหลักการบัญชีที่หลากหลาย มีแนวคิดและสามารถนาํมาประยุกต์ใช้กับการจัดทาํบัญชีด้วย

เหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงประสงค์จะศึกษาว่าในมุมมองของผู้บริหารงานสายบัญชีที่ท ํางานใน

สาํนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร นักวิชาชีพบัญชีควรประกอบด้วยความรู้ความสามารถ

ใดบ้างทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และทกัษะวิชาชีพให้กบันักบัญชี การวางแผนการจัด

หลักสตูรการเรียนการสอนของผู้จัดหลักสตูร 

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพนักบัญชีที่เป็นที่พึงประสงค์ในมุมมองของผู้ 

บริหารงานสายบัญชีของสาํนักงานบัญชีในเขตจังหวัดกรงุเทพมหานคร 

 

3. วิธีดาํเนินการวิจยั   

ประชากร (Population) ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู้ประกอบการของนิติบุคคลที่จด

ทะเบียนต่อสาํนักงานพัฒนาธุรกจิการค้าจังหวัดกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งสิ้น 1,941ราย โดย

แบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจาํกดั 156 ราย และ บริษัทจาํกดั 1,785 (กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวง

พาณิชย์,2555 : ออนไลน์)กาํหนดขนาดตัวอย่างที่ระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 หรือระดับ

นัยสาํคัญ 0.05 ได้จาํนวน 332 คน เพ่ือให้ได้ระดับความแม่นยาํ ระดับความเช่ือม่ันในการ

ประมาณค่า ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 1,941 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 

3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงาน ข้อมูลเกี่ยวกบักิจการและการ
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ปฏบิัติงานทางการบัญชี ได้แก่ รูปแบบกิจการ ประเภทธุรกิจ ขนาดองค์กร ระดับการศึกษาของ

นักวิชาชีพบัญชี 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสาํนักงาน

บัญชี แบ่งเป็นทกัษะทางวิชาชีพ 5 ประเภท ดังน้ี 

1. ทกัษะทางปัญญา 
2. ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏบิัตแิละหน้าที่งาน 

3. ทกัษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

4. ทกัษะทางการปฏสิมัพันธร์ะหว่างบุคคลและการสื่อสาร 
5. ทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกจิ 

 

 รวมถงึคุณสมบัติด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพ โดยข้อมูลจะกล่าวถึง

กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสาธารณะ ความสนใจใฝ่รู้  ความโปร่งใสและความเป็นอิสระ

ของนักวิชาชีพบัญชี การรักษาความรับ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบต่อ

องค์กร  

 ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ เป็นส่วนที่ให้ทางผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเหน็เกี่ยวกับ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ เร่ืองคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีที่พึงประสงค์ในมุมมองของผู้บริหาร

สาํนักงานบัญชี 

 ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จะนํามาวิเคราะห์โดย

ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และจะนาํเสนอข้อมูลที่

วิเคราะห์ในลักษณะข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธบิายลักษณะทั่วๆไปของ

ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 ลักษณะของคาํถามในส่วนที่ 2  จะมีการวัดระดับ โดยใช้ Likert Scale คือลักษณะคาํถามให้

เลือกตอบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

สาํนักงานบัญชี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (สิน พันธ์พินิจ,2547)  

วิเคราะห์สถติิโดยใช้ Factor Analysis สาํหรับการวิเคราะห์สถติิองค์ประกอบ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยบูรณา

การกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกบัองค์ประกอบของศักยภาพนักวิชาชีพบัญชีที่พึงประสงค์ในมุมมองของ

ผู้บริหารงาน  สายบัญชีของสาํนักงานบัญชีในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพิจารณาปัจจัยหลัก 

กรรณิการ์ คาํลือ (2553) ได้กล่าวถึงทกัษะทางวิชาชีพอยู่ในระดับมากได้แก่ ทกัษะทางปัญญา 

คือมีความสามารถตัดสินใจใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ มีทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน 

นันทวดี  วุฒิกรณ ์(2550) ได้กล่าวถึงความรู้ เฉพาะด้านการบัญชีและประนอม  ตังปรีชาพาณิชย์ 

(2554)  ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่พึงประสงค์ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมากที่สดุผู้วิจัยจึงนาํมาสรปุเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

Competency 

IES 4 : Ethics 

IES 3 : Skills 

ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติั 

ทกัษะทางการส่ือสาร 

ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

ทกัษะคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

ทกัษะทางการจดัการองคก์ร 

ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และ

ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการ

ปฏิบติังาน 

การรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ 

ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีปฏิบติั

หนา้ท่ีให ้

ความรับผดิชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพและ

จรรยาบรรณทัว่ไป 

การรักษาความลบั 
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