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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดท�ำ
บัญชีเพือ่ รองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนในจังหวัดนครราชสีมา 2) ศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน
ในจังหวัดนครราชสีมา และ 3) เสนอรูปแบบสมรรถนะของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับ
การเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน ในจังหวัดนครราชสีมา ท�ำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือผูจ้ ดั ท�ำบัญชีในจังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน
384 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
โดยวิธีแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า
อาเซียนในจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อาจารย์ประจำ�คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์Ph.D.)
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Abstract
The purposes of this research are to 1) analyze the level competency
of accountants in ASEAN free trade zone opening in Nakhon Ratchasima
Province 2) analyze the factors influencing the competency of accountants
in ASEAN free trade zone opening in Nakhon Ratchasima Province
3) investigate the model of competency of accountants in ASEAN free
trade zone opening in Nakhon Ratchasima Province. The data was
collected by using questionnaires. The samples were 384 accountants

บทที่ 6

ผู้จัดท�ำบัญชีในจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่มีสมรรถนะวิชาชีพอยู่ในระดับมากทุกข้อ
เรียงล�ำดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ทักษะทางด้านปัญญา ด้านทักษะ
เฉพาะบุคคล ความรู้ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน ด้านความรู้ทั่วไปของผู้
จัดท�ำบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร ความรู้ด้าน
บัญชีการเงินของผูจ้ ดั ท�ำบัญชีตอ้ งมี ทักษะการปฏิบตั งิ าน ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ตามล�ำดับ
2. ความรูท้ วั่ ไปผูจ้ ดั ท�ำบัญชี ทักษะทางด้านปัญญา ความรูใ้ นการวางแผนและ
ควบคุมทางการเงิน และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อสมรรถนะของ
ผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนในจังหวัดนครราชสีมา
3. รูปแบบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า
อาเซียนในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปผู้จัดท�ำบัญชี ทักษะทาง
ด้านปัญญา ความรู้ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ถึงร้อยละ 60.70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 แสดงในสมการ
ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ
Yt = 0.538 + 0.905X1 - 0.114 X4 + 0.138X3 – 0.072X9
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน
Yt = 2.774 + 20.118X1 - 3.632X4 + 3.072X3 – 2.513X9
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบ; สมรรถนะ; ผู้จัดท�ำบัญชี; การถดถอยเชิงเส้น; ปัจจัย
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in Nakhon Ratchasima province. The statistical analysis techniques used
for data analysis were percentage, mean, standard deviation, correlation
coefficient, and Multiple Regressions
The results of the research showed that;
1. The overall competency of accountants in ASEAN free trade zone
opening in Nakhon Ratchasima Province was at high level. When considering
by areas, ranging from the highest mean to the lowest mean. It was found
that the cognitive skill received the highest mean, following by : personal
skill, planning and financial control knowledge, general education in
accountancy, ethics, interaction and communication skills, accounting and
financial knowledge of accountants, operational skills and the foreign
language skills, respectively.
2. The general education in accountancy, cognitive skill, planning
and financial control knowledge, and ethics were factors that influenced
the competence of accountants in ASEAN free trade zone opening in
Nakhon Ratchasima Province.
3. The competency of accountants in ASEAN free trade zone opening
in Nakhon Ratchasima Province were comprised of 60.70% of general
education in accountancy, cognitive skill, planning and financial control
knowledge, and ethics at the statistical significance of 0.05. This was
shown in model of multiple regressions for the raw score and standard
score as follows:
The raw score is Yt = 0.538 + 0.905X1 - 0.114 X4 + 0.138X3 – 0.072X9
The standard score is Yt = 2.774 + 20.118X1 - 3.632X4 + 3.072X3 – 2.513X9
Keywords : Model; Competency Accountants; Multiple Regressions; Factor
บทนำ�
อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association
of Southeast Asian Nations) มีสมาชิกจ�ำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน สิงคโปร์
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อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา การรวมประเทศ
ต่างๆ เป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายการค้า การลงทุน และ
ฝีมือแรงงานที่มีความพร้อม รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของ
การรวมกลุ่มให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี พ.ศ.2558 (สุรางค์รัตน์ แสงศรี และ ชิติพัทธ์ ชิตสกุล, 2555) ดังที่ “ปฏิญญาว่า
ด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2” (Declaration of ASEAN Concord II) ก�ำหนด
ให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community APSC) มุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาระหว่างกัน
โดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและความมั่นคงรอบด้าน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเหล่า
ประชาชน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)
มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขาย
ระหว่างกัน เพือ่ ให้ประเทศสมาชิกสามารถแข่งขันกับภูมภิ าคอืน่ ๆ ได้ และ 3) ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC)
โดยมุ่งหวังให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการ
พัฒนาในทุกๆ ด้าน และมีสังคมแบบเอื้ออาทร โดยมีแผนงานสร้างความร่วมมือ 6 ด้าน
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุตธิ รรม
ทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่าง
ทางการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้จึง
จ�ำเป็นต้องก�ำหนดทิศทางและแผนงานในการด�ำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
โดยแผนงานดังกล่าวก�ำหนดไว้ในพิมพ์เขียว (AEC Blueprint) โดยก�ำหนดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การเปิดเสรีทางการค้า 2) การเปิดเสรีทาง
ด้านการบริการ 3) การเปิดเสรีทางด้านการลงทุน 4) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี
และ 5) การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี ซึ่งแผนงานดังกล่าวก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกต้อง
ลดและเลิกข้อจ�ำกัดของการเข้าสู่ตลาด (ณัฐชา วัฒนวิไล และ จุฑามน สิทธิพลวนิชกุล,
2555) ส�ำหรับแผนงานด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ประเทศสมาชิกได้ท�ำ
บันทึกข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA )
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เพื่อรองรับคุณสมบัติของแรงงานให้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน
ประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งบัญชีเป็นวิชาชีพสาขาหนึ่งที่ต้องเปิดเสรีภาย
ใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) (ปรัศนี กายพันธ์
และ นธี เหมมันต์ : 2014 อ้างอิงจาก จินตนา ชัยยวรรณาการ, 2555) การปฏิบัติ
งานด้านการบัญชี เป็นการบริการวิชาชีพในกิจกรรมหนึ่งภายใต้สาขาบริการต่าง ๆ
ที่ประเทศไทยผูกพันการเปิดเสรีทางการค้าในองค์การค้าโลก ด้วยลักษณะงานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนั้นมีผลโดยตรงต่อการวัดและแสดงผลการด�ำเนินงานของ
องค์กร อาทิเช่น ผลกระทบต่อองค์กร ผลกระทบต่อสาธารณชน ผลกระทบต่อเจ้าหนี้
ผลกระทบต่อรัฐบาลและประเทศชาติ เป็นต้น (กุสุมา ด�ำพิทักษ์ และคณะ, 2556)
การด�ำเนินธุรกิจในยุคของการค้าไร้พรมแดนมาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทุกองค์กรต้องมองหานักบัญชีที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่สนองตอบต่อความต้องการขององค์กร ดังนั้น
บทบาทและหน้าที่ของนักบัญชี ถือเป็นส่วนส�ำคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้
องค์กรก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย นักบัญชี จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็นผู้มี
คุณสมบัติพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้นักบัญชีจะต้องมี
ทักษะที่ท�ำให้ตนเองสามารถเป็นได้ทั้งที่ปรึกษาทางธุรกิจ นักวิเคราะห์ทางการเงิน
ผู้สื่อสาร นักเจรจาต่อรองและผู้จัดการในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม รวมทั้ง
ยังเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม ท�ำให้สามารถเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้
(ฐิติรัตน์ มีมาก และ รติกร บุญสวาท, 2558) ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะของนักบัญชี
ไทยถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงประโยชน์และความ
จ�ำเป็นในการก้าวไปเป็นนักบัญชีมืออาชีพระดับสากลที่สามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพ
บัญชีของกลุ่มสมาชิกได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยให้ความส�ำคัญในการยกระดับวิชาชีพ
บัญชีและด�ำเนินการอย่างจริงจังเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ซึ่งสาขา
วิชาการบัญชีของไทยจะต้องเปิดรับทั้งผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีต่างชาติที่จะเข้ามา
เปิดด�ำเนินกิจการ และการน�ำบุคลากรต่างชาติที่มีฝีมือเข้ามาในประเทศได้อย่างเสรี
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีมีความพยายามในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชีใน
ประเทศไทยให้กับสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ สภาวิชาชีพมีการน�ำ IES ที่
ก�ำหนดโดย IFAC ทั้ง 8 ฉบับ มาชี้แจงแนวทางในการพัฒนานักวิชาชีพบัญชีไทย
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โดยใน IES ทั้ง 8 ฉบับ มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนานักวิชาชีพบัญชีอยู่
3 ฉบับ โดยทั้ง 8 ฉบับระบุให้นักวิชาชีพบัญชีควรมีความรู้ที่หลากหลายและควรมี
การเรียนรูพ้ ร้อมกับสร้างเสริมประสบการณ์อย่างต่อเนือ่ ง (พงศ์ศริ ภพ ทองดีรวิสรุ เกตุ,
2555 อ้างอิงใน ปรียาณัฐ และคณะ, 2559)
จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษารูปแบบ
สมรรถนะวิชาชีพของผูจ้ ดั ท�ำบัญชีเพือ่ รองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนในจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้จัดท�ำบัญชี
ในจังหวัดนครราชสีมาให้ตรงกับความต้องการขององค์กรเพื่อรองรับการเปิดเสรีทาง
การค้าในอนาคต

กรอบแนวคิดของการศึกษา
Knowledge
Competency

Skills
Ethics

ความรู้ทั่วไปของผู้จัดท�ำบัญชี
ความรู้ด้านบัญชีการเงิน
ความรู้ในการวางแผนและควบคุม
ด้านปัญญา
ด้านปฏิบัติงาน
ด้านเฉพาะบุคคล
ด้านการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร
ด้านภาษาต่างประเทศ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

บทที่ 6

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรี
ทางการค้าอาเซียนในจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรี
ทางการค้าอาเซียนในจังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อเสนอรูปแบบสมรรถนะของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรีทาง
การค้าอาเซียน ในจังหวัดนครราชสีมา
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เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังนี้
แนวความคิดเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิดของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
(สภาวิชาชีพบัญชี, 2550) มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชี (International Education Standards for Professional Accountants :
IES) ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพบัญชีระบุว่านักบัญชีต้องมีทักษะ 5 ด้าน ได้แก่
1) ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) 2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั แิ ละหน้าที่
การงาน (Technical and Functional Skills) 3) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
(Personal Skills) 4) ทักษะทางปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสือ่ สาร (Interpersonal
and Communication Skills) และ 5) ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ
(Organizational and Business Management Skills) แนวคิดเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถของนักบัญชี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของ
นักบัญชีได้ยึดแนวทางปฏิบัติของ IASC (International Accounting Standards
Committee) และ IFAC (International Federation of Accountants) ทีไ่ ด้กล่าวไว้
เป็นแนวทางการศึกษา วิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (International Education
Standards=IES) ก�ำหนดว่าความรู้ความสามารถของนักบัญชีต้องประกอบด้วย ความรู้
(Knowledge) จรรยาบรรณของนักบัญชี ทักษะความเป็นมืออาชีพ ประสบการณ์
ในการท�ำงาน (ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์, 2548 : 3-5)
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของเดวิด
แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้ (knowledge)
ด้านทักษะ (skill) ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self – concept) ด้านบุคลิก
ลักษณะประจ�ำตัวของบุคคล (traits) และด้านแรงจูงใจ/เจตคติ (motives/attitude)
ซึง่ ในการด�ำเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้อาศัยแนวคิดดังกล่าวข้างต้น เป็นตัวก�ำหนดตัวแปร
ในการวิจัย
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั เชิงปริมาณ ด�ำเนินการในลักษณะการวิจยั เชิงส�ำรวจ โดยการเก็บข้อมูล
ด้วยการแจกแบบสอบถามให้กับผู้จัดท�ำบัญชีในจังหวัดนครราชสีมา
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ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชี (ตามมาตรา 8
ของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ในจังหวัดนครราชสีมา) จ�ำนวน 9,928 ราย
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 (มาตรา 8 วรรค 1) ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน บริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตาม
ประมวลรัษฎากร จ�ำนวน 4,964 ราย กลุ่มที่ 2 (มาตรา 8 วรรค 2) ได้แก่ สถานที่
ประกอบธุรกิจเป็นประจ�ำ เมื่อผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีกลุ่มที่ 2 ประกอบธุรกิจเป็นประจ�ำ
ในสถานที่หลายแห่งแยกจากกัน ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่
ประกอบธุรกิจเป็นประจ�ำนั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีด้วย จ�ำนวน 2,810 ราย และ
กลุ่มที่ 3 (มาตรา 8 วรรค 4) ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เมือ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกระทรวง
พาณิชย์กำ� หนดให้เป็นผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชี ได้แก่ (1) บุคคลธรรมดาหรือห้างหุน้ ส่วนที่
มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจ�ำหน่าย ผู้น�ำเข้ามา
ในราชอาณาจักร หรือผูส้ ง่ ออกไปนอกราชอาณาจักร ซึง่ สินค้าประเภทแถบเสียงเพลง
แถบวีดีทัศน์ และแผ่นซีดี และ (2) บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน
ทีป่ ระกอบธุรกิจ โรงงาน แปรสภาพ แกะสลัก และการท�ำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก
การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง จ�ำนวน 2,154 ราย ผูว้ จิ ยั คิดค�ำนวณขนาด
กลุม่ ตัวอย่าง (Simple Size) โดยวิธกี ารค�ำนวณ Taro Yamane (Yamane, 1973 : 727)
ซึ่งได้ก�ำหนดความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ในกรณี
ที่ไม่ทราบจ�ำนวนประชากรทีแ่ น่นอน ได้จำ� นวน 384 คน และท�ำการแบ่งจ�ำนวนขนาด
ของกลุม่ ตัวอย่างทีก่ ำ� หนดไว้ 384 ราย จากจ�ำนวน 3 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1 จ�ำนวน 84 ราย
กลุม่ ที่ 2 จ�ำนวน 53 ราย และกลุม่ ที่ 3 จ�ำนวน 247 ราย ด้วยการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก (Lottery Method) เพื่อเลือก
กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือ
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จ�ำนวน 1 ชุด ได้แก่
รูปแบบสมรรถนะของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดทางการค้าอาเซียนในจังหวัด
นครราชสีมา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค�ำถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list)
ส่วนที่ 2 ระดับสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรี
ทางการค้าอาเซียน ในจังหวัดนครราชสีมาของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชี จ�ำนวน 4 ข้อ 2) ความรู้ด้านบัญชีการเงิน จ�ำนวน 9 ข้อ
3) ความสามารถในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน จ�ำนวน 5 ข้อ 4) ทักษะทาง
ปัญญา จ�ำนวน 3 ข้อ 5) ทักษะด้านการปฏิบตั งิ าน จ�ำนวน 4 ข้อ 6) ทักษะเฉพาะบุคคล
จ�ำนวน 6 ข้อ 7) ทักษะการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร จ�ำนวน 8 ข้อ และ 8) ทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ จ�ำนวน 4 ข้อ รวมจ�ำนวน 43 ข้อ เป็นค�ำถามมาตรส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ก�ำหนดเป็น 5 ระดับดังนี้
5 คะแนนก�ำหนดให้สมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด
4 คะแนนก�ำหนดให้สมรรถนะอยู่ในระดับมาก
3 คะแนนก�ำหนดให้สมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง
2 คะแนนก�ำหนดให้สมรรถนะอยู่ในระดับน้อย
1 คะแนนก�ำหนดให้สมรรถนะอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นใช้สูตรการค�ำนวณช่วงกว้างของ
อันตรภาคชั้น (Best, 1981 : 125) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต�่ำสุด
							
จ�ำนวนชั้น
					
= 5 - 1 = 0.80 (เริ่มจากชั้นต�่ำสุด)
					
5
จากนั้นน�ำมาเทียบกับเกณฑ์ค่าคะแนนโดยก�ำหนดความหมายดังนี้
ค่าคะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับสมรรถนะมากที่สุด
ค่าคะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับสมรรถนะมาก
ค่าคะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับสมรรถนะปานกลาง
ค่าคะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับสมรรถนะน้อย
ค่าคะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับสมรรถนะน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดท�ำบัญชี
เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน ในจังหวัดนครราชสีมา วิเคราะห์โดยใช้
Correlation Coefficient ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ความสามารถ
ของผูจ้ ดั ท�ำบัญชีทสี่ ง่ ผลต่อสมรรถนะวิชาชีพของผูจ้ ดั ท�ำบัญชีในจังหวัดนครราชสีมา
2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้ (1) การหาความเที่ยง
(Validity) โดยการน�ำแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน
เพื่อท�ำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) (2) การหาความ
เชือ่ ถือได้ (Reliability) โดยน�ำแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out)
ผู้จัดท�ำบัญชีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ชุด เพื่อหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใน
แบบสอบถาม และน�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาความเชือ่ ถือได้ของแบบสอบถาม
โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Coefficient Alpha ได้ค่าความเชื่อถือได้ของ
ตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.71 – 0.95
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
พร้อมทั้งจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยส่งแบบสอบถามตามที่อยู่ของ
สถานประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา โดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อม
กับแบบสอบถาม และท�ำการติดตามทวงถามเพื่อให้ได้แบบสอบถามกลับมาจนครบ
จ�ำนวน 384 ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency
Distribution)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 ระดับสมรรถนะของผู้จัดท�ำบัญชี
เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน ในจังหวัดนครราชสีมา ให้วิธีการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามส่วนที่ 3 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน ในจังหวัดนครราชสีมา
วิเคราะห์โดยใช้ Correlation Coefficient ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้

127

128

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

ความสามารถของผูจ้ ดั ท�ำบัญชี ทักษะของผูจ้ ดั ท�ำบัญชี และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทีส่ ง่ ผล
ต่อสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) โดยได้สมการโครงสร้าง ดังนี้
Yt = α1+β1a1+ β2a2 + β3a3 + β4a4 + β5a5 + β6a6 + β7a7 + β8a8 + β9a9 (1)
Yt = α2+β10X1+ β11X2 + β12X3 + β13X4 + β14X5 + β15X6 + β16X7 + β17X8 + β18X9 (2)

บทที่ 6

โดยที่
X
S.D.

แทน
แทน
α
แทน
r
แทน
R
แทน
2
R
แทน
B
แทน
Beta
แทน
β1, β2 , …β18 แทน
Std.Error แทน
S.E.est แทน
a1- a3
แทน
a4- a8
แทน
a9
แทน
Y1
แทน
X1- X3 แทน
X4- X8 แทน
X9
แทน

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าคงที่
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
ค่าความคลาดเคลื่อน
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์
ความรู้ของผู้จัดท�ำบัญชี
ทักษะของผู้จัดท�ำบัญชี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ภาพรวมสมรรถนะวิชาชีพผู้จัดท�ำบัญชี
ภาพรวมความรู้ของผู้จัดท�ำบัญชี
ภาพรวมทักษะของผู้จัดท�ำบัญชี
ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพ
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บทที่ 6

ผลการวิจัย
จากการด�ำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ตอบ
แบบสอบถาม คือเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62 จ�ำนวน 238 ราย ส่วนเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 38 จ�ำนวน 146 ราย มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.8 จ�ำนวน
199 ราย รองลงมาคืออายุระหว่าง 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.3 จ�ำนวน 78 ราย
และมีอายุมากกว่า 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.2 จ�ำนวน 66 ราย จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.2 จ�ำนวน 185 ราย รองลงมา คือต�่ำกว่าระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.4 จ�ำนวน 159 ราย มีต�ำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันคือเป็น
เจ้าหน้าที่บัญชี/สมุห์บัญชี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.1 จ�ำนวน 131 ราย รองลงมา
คือ ต�ำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 33.9 จ�ำนวน
130 ราย โดยมีประสบการณ์ในการจัดท�ำบัญชี โดยเฉลี่ยมากที่สุดคือ อยู่ระหว่าง
10-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.6 จ�ำนวน 156 ราย รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในการ
ท�ำงานต�่ำกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.6 จ�ำนวน 129 รายและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ในวิชาชีพบัญชี จ�ำนวน 1 – 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.8
จ�ำนวน 249 ราย
2. จากตารางที่ 1 แสดงภาพรวมของระดับสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดท�ำบัญชี
เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าโดยภาพรวม
ผู้จัดท�ำบัญชีในจังหวัดนครราชสีมา มีสมรรถนะวิชาชีพอยู่ในระดับมาก (X= 3.45)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูจ้ ดั ท�ำบัญชีในจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่มสี มรรถนะ
วิชาชีพอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล�ำดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ทักษะ
ทางด้านปัญญา (X= 3.56) ด้านทักษะเฉพาะบุคคล (X= 3.52) ความรู้ในการวางแผน
และควบคุมทางการเงิน (X= 3.48) ด้านความรู้ทั่วไปของผู้จัดท�ำบัญชี (X= 3.43)
จรรยาบรรณวิชาชีพ (X= 3.42) ทักษะการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (X= 3.42)
ความรู้ด้านบัญชีการเงินของผู้จัดท�ำบัญชีต้องมี (X= 3.42) ทักษะการปฏิบัติงาน
(X= 3.41) ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (X 3.41) ตามล�ำดับ
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บทที่ 6

ตารางที่ 1 ระดับสมรรถนะของผูจ้ ดั ท�ำบัญชีเพือ่ รองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม
สมรรถนะของผู้จัดทำ�บัญชี
1.ความรู้ทั่วไปผู้จัดทำ�บัญชี (X1)
2.ความรู้ด้านบัญชี การเงิน ของผู้จัดทำ�บัญชีต้องมี (X2)
3.ความรู้ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน (X3)
4.ทักษะทางด้านปัญญา (X4)
5.ทักษะด้านการปฏิบัติงาน (X5)
6.ทักษะเฉพาะบุคคล (X6)
7.ทักษะการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (X7)
8.ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (X8)
9.จรรยาบรรณวิชาชีพ (X9)
โดยรวม

X S.D. ระดับ
3.43 .49 มาก
3.42 .40 มาก
3.48 .51 มาก
3.56 .66 มาก
3.41 .49 มาก
3.52 .56 มาก
3.42 .46 มาก
3.41 .53 มาก
3.42 .68 มาก
3.45 .32 มาก

อันดับ
4
7
3
1
8
2
6
9
5

ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุเป็นตัวแบบทีม่ ตี วั แปรอิสระจ�ำนวนมากกว่า 1 ตัว
ดังนั้นอาจเป็นไปได้ที่ตัวแปรอิสระที่มีอยู่อาจมีความสัมพันธ์กันเองได้ซึ่งจะส่งผลใน
การเลือกตัวแปรอิสระที่มีความส�ำคัญต่อตัวแปรตามเนื่องจากจะพบว่าตัวแปรเหล่านั้น
แสดงค่าความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเหล่านี้
เรียก Muliticollinearity และจากตารางที่ 2 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะวิชาชีพทางการบัญชีกับกับความสามารถของผู้จัดท�ำบัญชีในจังหวัด
นครราชสีมา ผู้วิจัยท�ำการทดสอบปัญหา Muliticollinearity โดยพิจารณาจากค่า
VIF (variance inflation factor) ปรากฏว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อสมรรถนะวิชาชีพทางการบัญชีในแต่ละด้านมีค่าตั้งแต่ 1.073 ถึง 2.194
ซึ่งน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระอาจไม่ก่อให้เกิดปัญหา Muliticollinearity
(Black, 2006 : 585) ซึ่งสามารถน�ำไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะวิชาชีพของผูจ้ ดั ท�ำบัญชีเพือ่ รองรับ
การเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนในจังหวัดนครราชสีมากับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะของผู้จัดท�ำบัญชี
ตัวแปร
Y

Y

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

VIF

1.000 .763 .314 .319 .100 .271 .314 .080 .262 -.101
1.000 .353 .313 .255 .388 .364 .100 .292 -.044 1.450

x2

1.000 .549 .139 .381 .518 .475 .391 .151 1.789

x3

1.000 .159 .334 .425 .511 .423 .082 1.739

x4

1.000 .215 .186 .097 .148 .035 1.097

x5

1.000 .410 .288 .394 .006 1.410

x6

1.000 .596 .533 .160 2.194

x7

1.000 .421 .089 1.946

x8

1.000 -.014 1.584

x9

1.000 1.073

จากตาราง 3 แสดงการผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise
Method) พบว่า ตัวแปรสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรี
ทางการค้าอาเซียนในจังหวัดนครราชสีมามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการท�ำนายเชิงเส้นตรงได้
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณด้วยวิธีการ Stepwise Method ของ
ตัวแปรสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรีทาง
การค้าอาเซียนในจังหวัดนครราชสีมา
แหล่งความแปรปรวน
SS
Regression
85.899
Residual
55.726
Total
141.625
* มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

df
4
379
383

MS
21.475
.147

F
146.052

Sig
.000*

บทที่ 6

x1
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จากตาราง 4 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Method) ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดท�ำบัญชี
เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ความรู้ทั่วไป
ผู้จัดท�ำบัญชี (X1) ทักษะทางด้านปัญญา (X4) ความรู้ในการวางแผนและควบคุมทาง
การเงิน (X3) และ จรรยาบรรณวิชาชีพ (X9) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่
0.05 โดยส่งผลถึงร้อยละ 60.70 (R2 = 0.607) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การพยากรณ์ S.Eest เท่ากับ 0.383 และสามารถแสดงในรูปสมการถดถอยพหุคูณ
ในรูปคะแนนดิบ และสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังสมการที่ (1)
และสมการที่ (2)
ตารางที่ 4 รูปแบบสมรรถนะวิชาชีพของผูจ้ ดั ท�ำบัญชีเพือ่ รองรับการเปิดเสรีทางการค้า
อาเซียนในจังหวัดนครราชสีมา
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
x1
x4
x3
x9
R = 0.779
R2 = 0.602

B.
SE.
.538
.194
.905
.045
-.114
.031
.138
.045
-.072
.029
Adjusted R Square
Std.Error

t.
.737
-.126
.116
-.081
= 0.607
= 0.384

Beta.
2.774
20.118
-3.632
3.072
-2.513

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ
Yt = 0.538 + 0.905X1 - 0.114 X4 + 0.138X3 – 0.072X9 (1)
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน
Yt = 2.774 + 20.118X1 - 3.632X4 + 3.072X3 – 2.513X9 (2)

Sig.
.006*
.000*
.000*
.002*
.012*
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การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ระดับสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า
อาเซียนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า โดยภาพรวมผูจ้ ดั ท�ำบัญชีในจังหวัดนครราชสีมา
มีสมรรถนะวิชาชีพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้จัดท�ำบัญชีใน
จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่มีสมรรถนะวิชาชีพอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล�ำดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ทักษะทางด้านปัญญา ด้านทักษะเฉพาะบุคคล
ความรู้ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน ด้านความรู้ทั่วไปของผู้จัดท�ำบัญชี
จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร ความรู้ด้านบัญชีการเงิน
ของผูจ้ ดั ท�ำบัญชีตอ้ งมี ทักษะการปฏิบตั งิ าน ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์ (2548) กล่าวว่าสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดท�ำบัญชี
ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะส�ำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความรูใ้ นวิชาชีพ (ความรูท้ วั่ ไป
เกีย่ วกับสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรูเ้ กีย่ วกับ
การบัญชี) 2) ทักษะทางวิชาชีพ (ทักษะการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ทักษะด้านเทคนิค
และการปฏิบัติหน้าที่ ทักษะด้านบุคคล ทักษะความสัมพันธ์และการสื่อสาร และ ทักษะ
ด้านองค์การ) 3) คุณค่าแห่งวิชาชีพ 4) จรรยาบรรณ และ 5) ทัศนคติ เช่นเดียวกัน
2. ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อสมรรถนะของผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรีทาง
การค้าอาเซียนในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ความรูท้ วั่ ไปผูจ้ ดั ท�ำบัญชี ทักษะ
ทางด้านปัญญา ความรูใ้ นการวางแผนและควบคุมทางการเงิน และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชา วัฒนวิไล และ จุฑามน สิทธิผลวนิชยกุล (2555)
ที่กล่าวว่า นักบัญชีไทยต้องตระหนักถึงการพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีศักยภาพครบถ้วน
ทัง้ ความรูท้ างวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ ความสามารถในการสือ่ สาร คุณธรรม จรรยาบรรณ
ทัศนคติทดี่ ใี นการปฏิบตั งิ าน และพัฒนาความรูต้ อ่ เนือ่ งอย่างไม่จบสิน้ เพือ่ ให้มคี ณ
ุ สมบัติ
เป็นนักบัญชีมืออาชีพในระดับสากล
3. ส�ำหรับรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพของผูจ้ ดั ท�ำบัญชีเพือ่ รองรับการเปิดเสรีการค้า
อาเซียนในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 1) ความรู้ทั่วไปผู้จัดท�ำบัญชี 2) ทักษะ
ทางด้านปัญญา 3) ความรูใ้ นการวางแผนและควบคุมทางการเงิน และ 4) จรรยาบรรณ
วิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัยนรินทร์ วิระสถาวณิชย์ (2548) กล่าวว่า นักบัญชี
มืออาชีพนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีแล้ว นักบัญชีมืออาชีพ
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จ�ำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการอื่น ๆ ด้วย เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ศุภมิตร พินจิ การ
(2552) กล่าวว่า ผูจ้ ดั ท�ำบัญชีตอ้ งมีทกั ษะ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประมาณค่า
การรวบรวม บันทึก จ�ำแนก และท�ำสรุปข้อมูลอันเกีย่ วกับเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ได้เป็นอย่างดี
ในขณะที่ ฐิตริ ตั น์ บุญมาก และ รติกร บุญสวาท (2558) กล่าวว่า ผูจ้ ดั ท�ำบัญชีจำ� เป็น
ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้ระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอเสนอแนะผลที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 ผูจ้ ดั ท�ำบัญชีทดี่ ตี อ้ งสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีดา้ นความรูค้ วามสามารถ
ทั่วไป มีความรู้ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน มีทักษะทางด้านปัญญา รวม
ถึงมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
		 1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้จัดท�ำบัญชี
เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน เพื่อให้ผู้จัดท�ำบัญชีสามารถแข่งขันกับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานด้านบัญชีในกลุ่มอาเซียนได้
		 1.3 นักบัญชีควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับทักษะทางด้านภาษา
ต่างประเทศ ทักษะทางด้านการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ความรูด้ า้ นบัญชี การเงิน ของผูจ้ ดั ท�ำ
บัญชีต้องมี
		 1.4 ผูจ้ ดั ท�ำบัญชีควรมีความรอบรูส้ ามารถน�ำข้อมูลทางการบัญชีมาวิเคราะห์
เสนอแนะแนวทาง เพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหารและเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ในองค์กร
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีทเี่ หมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ธุรกิจ SMEs เป็นต้น
		 2.2 ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีของผูจ้ ดั ท�ำบัญชีของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายในการพัฒนาผู้จัดท�ำบัญชีของ
ประเทศไทยต่อไป
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