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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบของศักยภาพนักวิชาชีพบัญชีท่พี ึงประสงค์ในมุมมองของผู้
บริ ห ารงาน สายบั ญ ชี ของสํา นั ก งานบัญ ชี ใ นเขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร” สืบ เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและต่างประเทศ องค์กรจึงจําเป็ นต้ องมีบุคลากร
ที่มีคุณภาพเพื่อให้ องค์กรมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร งานวิจัย
นี้จึงนําข้ อกําหนดตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standard :
IES) ที่ระบุให้ นักวิชาชีพบัญชีควรพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพให้ สอดคล้ องกับการตอบสนอง
ความต้ องการขององค์กร ทั้งนี้ งานวิจัยนี้จะสะท้ อนมุมมองของผู้บริหารสายงานบัญชีท่ที าํ งานใน
สํานักงานบัญชีในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
งานวิจัยนี้เป็ นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรและกลุ่มเป้ าหมาย คือ ผู้บริหารสายงาน
บัญชีของสํานักงานบัญชีในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผ้ ูวิจัยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ
ในการจัดเก็บข้ อมูลและผู้วิจัยได้ จัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้ าหมายทั้งสิ้น 1,941 คน โดย
ได้ รับการตอบกลับ 340 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.51 งานวิจัยครั้งนี้ใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis) เป็ นเครื่องมือทางสถิติเพื่อการสกัดองค์ประกอบ ในระดับความเชื่อถือได้ ตาม
Cronbach’s Alpha ที่มีค่า .948 ซึ่งมีค่าความน่าเชื่อถือสูง
จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของศักยภาพนักวิชาชีพบัญชีท่พี ึงประสงค์ในมุมมอง
ของผู้บริหารงาน สายบัญชีของสํานักงานบัญชีในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ
ใหม่ท้งั สิ้น 7 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) องค์ประกอบความรู้ทางวิชาชีพ จริยธรรมและ การทํางาน
ร่ วมกับบุคคลอื่น ให้ ความสําคัญกับตัวแปร 3 อันดับแรกคือ ด้ านความสามารถที่จัดแจงงานให้
เสร็จ ตามกํา หนดเวลา ด้ า นการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองและด้ า นการวั ด มู ล ค่ า และประเมิ น ราคา
2) องค์ประกอบการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ให้ ความสําคัญกับตัวแปร 3 อันดับแรก
คือ ด้ านความชํานาญด้ านตัวเลข ด้ านการบัญชีบริหารและการควบคุมทางการบริหารและด้ าน
ความรับผิดชอบในหน้ าที่ของตนเอง โดยไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 3) องค์ประกอบ


นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์หลัก
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ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ ความสําคัญกับตัวแปร 3 อันดับแรกคือ ด้ านทักษะทางการ
ควบคุ มเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ านทักษะของผู้ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ านความรู้ทางการ
ควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) องค์ประกอบการพัฒนาตนเองทั้งด้ านความรู้และการเรียนรู้
ด้ วยตนเอง ให้ ความสําคัญกับตัวแปร 3 อันดับแรกคือ ด้ านการทํางานร่วมกับผู้อ่นื ในการปรึกษา
กันเพื่อแก้ ปัญหา ด้ านการทํางานเป็ นทีมและด้ านความสนใจใผ่ร้ ูและตั้งใจที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
5) องค์ประกอบวัฒนธรรมที่แตกต่างและการปฏิบัติตามข้ อบังคับขององค์กร ให้ ความสําคัญกับ
ตัวแปร 3 อันดับแรกคือ ด้ านการทํางานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ านการ
ปฏิสัมพั นธ์กับผู้ ท่ีมีวัฒนธรรมหรือความคิดเห็นต่ างกันและด้ านการเจรจาเพื่อได้ ข้อสรุปหรื อ
ข้ อตกลงที่ยอมรับได้ ในสถานการณ์ 6) องค์ประกอบสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ ให้ ความสําคัญกับ
ตัวแปร 2 ตัวแปรคือ ด้ านความรู้ด้านสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและด้ านความชํานาญทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) องค์ประกอบการวางแผนงานทรัพยากรบุคคล ให้ ความสําคัญกับตัว
แปร 2 ตัวแปรคือ ด้ านความสามารถตัดสินใจวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการองค์กรและบุคลากร
และด้ านความสามารถบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

1. บทนํา
ในปั จ จุ บัน การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม ก่ อ ให้ เกิดผลกระทบต่ อองค์ ก ร
ภาครั ฐ และภาคเอกชนในทุ กประเทศรวมถึงประเทศไทย ผู้ บ ริ หารขององค์ กรต่ า งๆ จึ งต้ อง
ปรับเปลี่ยนการดํานินงานโดยการนําแนวคิดและเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ เพื่อนําพาองค์กรให้
พ้ นจากผลกระทบดังกล่ าว (พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกต,2555) ซึ่งผลกระทบดังกล่าวเกิดจาก
การผนึกประเทศต่ างๆ เข้ ารวมกันเป็ นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ การเปิ ดเสรีการค้ า การลงทุน
เงินทุน และการเคลื่อนย้ ายฝี มือแรงงาน วิชาชีพของไทยจึงจําเป็ นต้ องพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
บุคลากรให้ มีศักยภาพสูงที่จะสามารถแข่ งขันได้ กับนักวิชาชีพบัญชีของต่ างประเทศทั้งในกลุ่ม
ภูมิภาคและในระดับสังคม (ณัฐชา วัฒนวิไล,2555) ในส่วนตัวของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุค
สมัยของการเปิ ดเสรีทางการค้ าและมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทําให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ใ นด้ า นต่ า งๆเพิ่ ม มากขึ้ น นั ก บั ญ ชี (Accountants) จึ ง
จําเป็ นต้ องพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้ พร้ อมเพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว
(อรุ ณี เทพเจริ ญ ,2547) ทั้ ง ด้ า นความรู้ ความสามารถ ศั ก ยภาพ และการนํา ความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ ซึ่งศักยภาพ หมายถึง ความสามารถที่ยังไม่พัฒนาหรือยังพัฒนาไม่เต็มที่ ศักยภาพ
เป็ นพลั งงานภายในที่ซ่ อนไว้ หรื อพลังแฝงที่ยังไม่ ไ ด้ แสดงออกมาให้ ปรากฎ (เสรี พงศ์พิศ
,2547) หรือออกมาบ้ างแต่ยังไม่หมด ศักยภาพเป็ นภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้ และยังหมายถึงอํานาจ
หรื อ คุ ณ สมบั ติ ท่ี แ ฝงอยู่ ใ นสิ่ ง ต่ า งๆ ซึ่ ง จะทํา ให้ พั ฒ นาหรื อ แสดงให้ ปรากฎที่ ป ระจั ก ษ์ ไ ด้
(ราชบัณฑิตยสถาน,2556)และการพัฒนาหมายถึงการเติบโต ความเจริญ ความก้ าวหน้ า ความ
รุ่ง เรื อ ง (ราชบั ณ ฑิต ยสถาน,2556) โดยพั ฒ นาได้ 2 ประการคือ การปรั บ ตั วให้ เ ข้ า กับ การ
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เปลี่ยนแปลงในลักษณะต่ างๆของยุคปั จจุ บัน และการปรับเปลี่ยนให้ เกิดความทันสมัย (รุ่งฤดี
กิจควร,2548)
ในการที่ จ ะสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว สหพั น ธ์ นั ก บั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ
(International Federation of Accountants : IFAC) เป็ นองค์กรทางวิชาชีพบัญชีท่มี ีบทบาทใน
การพัฒนาและส่งเสริมเกี่ยวกับวิชาชีพที่มีคุณภาพในเกณฑ์เดียวกัน ดังนั้นสภาวิชาชีพในฐานะ
ตัวแทนประเทศสมาชิกของ IFAC ได้ ใช้ แนวการปฎิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพที่กาํ หนดโดย IFAC (ศิลป
พร ศรี จ่ั น เพชร,2545) ได้ ตั้ ง คณะกรรมการมาตรฐานการศึ ก ษาบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ
(International Accounting Education Standards Board : IAESB) ขึ้นเพื่อกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standard :
IES)
IES เป็ นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพนั้นมีจุดมุ่งหมายที่
จะพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆเกี่ยวกับข้ อกําหนดขั้นตํ่าในการเรียนรู้
สํา หรั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี เ พื่ อ ให้ มี คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ช าชี ห ลายด้ า น อาทิ เช่ น การศึ ก ษา
ประสบการณ์ทาํ งานจริง และพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Accounting Education and
Change Commission,1955) โดยมจุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างความแข็งแกร่งทางวิชาชีพให้ กบั นัก
บัญชีท่วั โลก ทําให้ IES มีผลบังคับใช้ ในปัจจะบัน รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ ได้ แก่
ฉบับที่ 1 เรื่องข้ อกําหนดเพื่อเข้ าสู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี (IES 1, Entry
Requirements to a Program of Profession Accounting Education)
ฉบับที่ 2 เรื่อง เนื้อหาของโปรแกรมทางการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี(IES 2, Content of
Professional Education Program)
ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะวิชาชีพ(IES 3, Professional Skills)
ฉบับที่ 4 เรื่อง ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ (IES 4, Professional
Values, Ethics and Attitudes)
ฉบับที่ 5 เรื่อง ข้ อกําหนดด้ านประสบการณ์ทาํ งานจริง (IES 5, Practical Experience
Requirements)
ฉบับที่ 6 เรื่อง การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ (IES 6, Assessment of
Professional Capabilities and Competence)
ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อ ง การพั ฒ นาวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกั บ โปรแกรมเพื่ อ การเรี ย นรู้
ตลอดจนชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่ างต่ อเนื่อง (IES 7, Continuing
Professional Development)
ฉบับ ที่ 8 เรื่ อง ข้ อกําหนดด้ านสมรรถนะสํา หรั บ ผู้ ประกอบวิชาชี พสอบบัญ ชี (IES,8
Competence Requirements for Audit Professionals) (สภาวิชาชีพบัญชี, 2554)
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สํานักงานบัญชี จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ บริการด้ านการทําบัญชีไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบของนิติ
บุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งสํานักงานบัญชีต้องมีการจัดทําบัญชีให้ ถูกต้ องเป็ นไป
ตามที่กฏหมายกําหนด สํานักงานบัญชีต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานของผู้ทาํ ทําบัญชี ปฏิบัติตามคู่มือ
นั้น ต้ องมีการชี้แจงบุคลากรให้ ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของงาน และมีการฝึ กอบรมเพื่อเติมตาม
ความจําเป็ น เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ ตามวัตถุประสงค์ ต้ องจัดให้ มีการกํากับดูแลความ
คืบหน้ าของงาน คอยแก้ ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนั้น มีการแต่งตั้งและมอบหมายให้ มีผ้ ูทาํ
การทบทวนผลงานรวมทั้งนําไปปรับปรุงแก้ ไขก่อนส่งมอบให้ ลูกค้ า (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี,2555 : กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า)
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ส ํา นั ก งานบั ญ ชี ท่ีจ ดทะเบี ย นในกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ในเขตจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,941 บริษัท เนื่องจากสํานักงานบัญชีมีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้น องค์กร
จึ ง ต้ องมี บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพและมี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น โดยบุ ค ลากรต้ องมี ค วามรู้
ความสามารถทางด้ านบัญชี คือมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้ มีประสบการณ์ใน
เรื่องหลักการบัญชีท่หี ลากหลาย มีแนวคิดและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ กับการจัดทําบัญชีด้วย
เหตุ ดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง ประสงค์ จ ะศึ ก ษาว่ า ในมุ ม มองของผู้ บ ริ ห ารงานสายบั ญ ชี ท่ีท ํา งานใน
สํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร นักวิชาชีพบัญชีควรประกอบด้ วยความรู้ความสามารถ
ใดบ้ างทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพให้ กบั นักบัญชี การวางแผนการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนของผู้จัดหลักสูตร

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพนักบัญชีท่เี ป็ นที่พึงประสงค์ในมุมมองของผู้
บริหารงานสายบัญชีของสํานักงานบัญชีในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร

3. วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากร (Population) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการของนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนต่อสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,941ราย โดย
แบ่งเป็ นห้ างหุ้นส่วนจํากัด 156 ราย และ บริษัทจํากัด 1,785 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์,2555 : ออนไลน์)กําหนดขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 หรือระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ได้ จาํ นวน 332 คน เพื่อให้ ได้ ระดับความแม่นยํา ระดับความเชื่อมั่นในการ
ประมาณค่า ผู้วิจัยจึงใช้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,941 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็ น
3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจการและการ
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ปฏิบัติงานทางการบัญชี ได้ แก่ รูปแบบกิจการ ประเภทธุรกิจ ขนาดองค์กร ระดับการศึกษาของ
นักวิชาชีพบัญชี
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีท่พี ึงประสงค์ของผู้บริหารสํานักงาน
บัญชี แบ่งเป็ นทักษะทางวิชาชีพ 5 ประเภท ดังนี้
1. ทักษะทางปัญญา
2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัตแิ ละหน้ าที่งาน
3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
4. ทักษะทางการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
5. ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ
รวมถึงคุณสมบัติด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ โดยข้ อมูลจะกล่าวถึง
กฎระเบียบข้ อบังคับขององค์กรและสาธารณะ ความสนใจใฝ่ รู้ ความโปร่ งใสและความเป็ นอิสระ
ของนักวิชาชีพบัญชี การรักษาความรับ ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเองและรับผิดชอบต่ อ
องค์กร
ส่วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ เป็ นส่วนที่ให้ ทางผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ปั ญหาและข้ อเสนอแนะ เรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีท่พี ึงประสงค์ในมุมมองของผู้บริหาร
สํานักงานบัญชี
ข้ อ มู ล ที่ร วบรวมได้ จ ากแบบสอบถามส่ ว นที่ 1 และส่ ว นที่ 2 จะนํา มาวิ เ คราะห์ โ ดย
ค่าความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และจะนําเสนอข้ อมูลที่
วิเคราะห์ในลักษณะข้ อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วๆไปของ
ข้ อมูลที่รวบรวมได้
ลักษณะของคําถามในส่วนที่ 2 จะมีการวัดระดับ โดยใช้ Likert Scale คือลักษณะคําถามให้
เลื อ กตอบถึ ง ความคิ ด เห็น เกี่ย วกับ คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี ท่ีพึ ง ประสงค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สํานักงานบัญชี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด (สิน พันธ์พินิจ,2547)
วิเคราะห์สถิติโดยใช้ Factor Analysis สําหรับการวิเคราะห์สถิติองค์ประกอบ
จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ในการศึกษาครั้งนี้ผ้ ูวิจัยบูรณา
การกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของศักยภาพนักวิชาชีพบัญชีท่พี ึงประสงค์ในมุมมองของ
ผู้บริหารงาน สายบัญชีของสํานักงานบัญชีในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งพิจารณาปัจจัยหลัก
กรรณิการ์ คําลือ (2553) ได้ กล่ าวถึงทักษะทางวิชาชีพอยู่ในระดับมากได้ แก่ ทักษะทางปัญญา
คือมีความสามารถตัดสินใจใช้ แหล่ งข้ อมูลต่ างๆ มีทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้ าที่งาน
นันทวดี วุฒิกรณ์ (2550) ได้ กล่าวถึงความรู้เฉพาะด้ านการบัญชีและประนอม ตังปรีชาพาณิชย์
(2554) ได้ กล่ าวถึงคุณสมบัติของพนักงานบัญชีท่พี ึงประสงค์ประกอบด้ วย ด้ านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมากที่สดุ ผู้วิจัยจึงนํามาสรุปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
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ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิ
ทักษะคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

IES 3 : Skills

ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
ทักษะทางการสื่ อสาร
ทักษะทางการจัดการองค์กร

Competency
ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการ

IES 4 : Ethics

ปฏิบตั ิงาน
การรักษาความลับ
การรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน
บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้
ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทัว่ ไป

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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