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บทที่  2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจาก
นายจางในอําเภอเมืองนครสวรรค ผูศึกษาไดศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
ดังตอไปนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 แนวคิดเก่ียวกับทักษะทางวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553ข: ออนไลน) 

        ในฐานะท่ีสภาวิชาชีพบัญชี เปนหนวยงานกํากับดูแลท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพบัญชีและยังเปนสมาชิกของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (International 
Federation of Accountants-IFAC) จึงตองปฏิบัติตามขอกําหนดเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
องคกรซ่ึงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการการศึกษาของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ 
(IFAC Education Committee) ไดอนุมัติ “มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี” (International Education Standards for Professional Accountants-IESs) จํานวน 6
ฉบับในสวนท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาในคร้ังนี้ไดกลาวถึงในฉบับท่ี.3.เร่ือง “ทักษะทางวิชาชีพ” 
(Professional Skills) โดยจุดมุงหมายของมาตรฐานฉบับนี้คือ การทําใหม่ันใจไดวาบุคคลพรอมท่ีจะ
เปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเปนสมาชิกของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศตองมีสวนผสมของ
ทักษะดานตางๆ อยางเหมาะสมในการทําหนาท่ีฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี.และเพ่ือใชเปน
แนวทางตรวจสอบทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีวามีเพียงพอตามท่ีกําหนดไวหรือไม ทักษะเปน
สวนหนึ่งของขีดความสามารถท่ีตองมีในผูประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อแสดงถึงสมรรถนะของตน                    
ขีดความสามารถเหลานี้ประกอบดวยความรู ทักษะ คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ   
ขีดความสามารถเหลานี้เปนเร่ืองบงช้ีถึงศักยภาพที่สามารถนําไปใชในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน
ได ส่ิงสําคัญคือทําใหแนใจไดวาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีไดรวมการพัฒนาของความรู
ทักษะ คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และทัศนคติไวแลว ทักษะทางวิชาชีพสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี ประกอบไปดวยทักษะท้ัง 5 ประเภท คือ 
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        1.  ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) บุคคลท่ีพรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพตอง
บรรลุระดับสูงท่ีสุดของทักษะเหลานี้ ณ ชวงเวลาท่ีมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี ทักษะ
ทางปญญาชวยใหนักบัญชีแกปญหาตัดสินใจ และใชดุลยพินิจท่ีดีแกไขสถานการณท่ีซับซอนของ
องคกรได ทักษะเหลานี้มักไดมาจากการศึกษาทั่วไปในภาพกวาง.ทักษะทางปญญาท่ีจําเปน
ประกอบไปดวยทุกเร่ือง ดังนี้ 

 1.1  มีความสามารถท่ีจะกําหนด ไดมา จัด และเขาใจ สารสนเทศจากคนส่ิงพิมพ 
และส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 1.2  มีขีดความสามารถที่จะสอบถาม วิจัย คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห  
 1.3  มีความสามารถท่ีจะระบุและแกไขปญหาท่ีไมเคยเจอมากอน 

        2.  ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงาน (Technical and Functional Skills) 
ประกอบดวย ทักษะท่ัวไปและทักษะเฉพาะเจาะจงสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงรวมถึง 

 2.1  มีความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ) และความชํานาญ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2  การวิเคราะหแบบจําลองการตัดสินใจและความเส่ียง (Decision Modeling  
and Risk Analysis) 

 2.3  การประเมินคา  
 2.4  การรายงาน 
 2.5  ความรูดานกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ 

        3.  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) ซ่ึงเกี่ยวของกับทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีการพัฒนาทักษะเหลานี้จะชวยการเรียนรู และการปรับ
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ซ่ึงรวมถึง 

 3.1  ความสามารถในการจัดการตนเอง 
 3.2  มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถโนมนาวและเรียนรูดวยตนเอง 
 3.3  ความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงลําดับทรัพยากรที่มีจํากัด 
และจัดแจงงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา 

 3.4  ความสามารถท่ีจะเขารวมและปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง 
 3.5  พิจารณาปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ใหเขากับการ 
ตัดสินใจ 
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 3.6  ความระมัดระวังสงสัยเยีย่งผูประกอบวชิาชีพบัญชี 
 4.  ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and  

Communication.Skills).ชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืน        
ในองคกรไดดี รับและสงผลสารสนเทศไดการตัดสินใจอยางมีเหตุผล และมีประสิทธิภาพ
สวนประกอบของทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร ประกอบดวย 

 4.1  การทํางานรวมกับผูอ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อแกปญหาความ 
ขัดแยง 

 4.2  สามารถทํางานเปนกลุม 
 4.3  มีปฏิสัมพันธกับบุคคลท่ีตางวัฒนธรรม และความคิดเห็นตางกันได เจรจา 
ตอรองหนทางแกปญหาและกําหนดขอตกลงรวมกันในสถานการณทางวิชาชีพ 

 4.4  การทํางานในวัฒนธรรมท่ีตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.5  สามารถนําเสนอ อภิปราย รายงานและการปกปองมุมมองของตนอยาง 
มีประสิทธิภาพ ผานการเขียนและการพูดท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

 4.6  ฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหความสําคัญกับวัฒนธรรม และ 
ภาษาท่ีแตกตาง 

        5.  ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ (Organizational and Business 
Management Skills) มีความสําคัญเพิ่มข้ึนตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงจะมีการเรียกรองใหเปนผู
แสดงบทบาทในเชิงรุกในการจัดการองคกรในแตละวัน ในขณะท่ีกอนหนานี้บทบาทของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจถูกจํากัดอยูเพียงแคการเก็บ และรวบรวมขอมูลเพื่อใหหนวยงานอ่ืน
นําไปใช แตในปจจุบันผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดเขาไปมีบทบาทกับหลายหนวยงานมากข้ึนจึงมี
ความจําเปนท่ีตองมีความรูดานธุรกิจมากข้ึน และตระหนักในเร่ืองการเมือง และมีมุมมองแบบ    
รอบดาน ทักษะการบริหารองคกร และการจัดการธุรกิจ รวมถึง 

 5.1  การวางแผนเชิงกลยุทธการบริหารโครงการการจัดการบุคลากรและ  
ทรัพยากร และการตัดสินใจ 
 5.2  ความสามารถท่ีจะจัดแบงหนาท่ีงาน ท่ีจะจูงใจและพฒันาบุคลากร 
 5.3  การมีภาวะผูนํา 
 5.4  การพิจารณาและตดัสินใจไดอยางผูมีวิชาชีพ 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 นงเยาวภา ณ นคร (2541) ไดศึกษาทัศนคติของผูประกอบการท่ีมีตอผลการทํางาน

ของบัณฑิตสาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต ท่ีสําเร็จการศึกษา             
ปการศึกษา 2534-2539.ซ่ึงเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากหัวหนางานโดยตรงซ่ึงใกลชิดกับบัณฑิต 
โดยแบงออกเปนผูประกอบการภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 109.ราย และผูประกอบการภาคเอกชน 
จํานวน 53.ราย จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจดานคุณธรรมจริยธรรมไดแก มี
ความซ่ือสัตย และความสามารถในการควบคุมอารมณในระดับมาก ดานความสามารถในการ
ทํางานไดแก มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย  ขยันขันแข็งในการทํางาน และ
ความสามารถในวิชาชีพในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบทัศนคติของผูประกอบการระหวางภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ดานคุณธรรม จริยธรรม ท่ีแตกตางกันคือ การยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน การใหความรวมมือตอผูรวมงาน และความเหมาะสมในบุคลิกภาพ และการวางตัว ดาน
ความสามารถในการทํางาน ท่ีแตกตางกันคือ ความตื่นตัวในการรับรูวิทยาการ และเทคโนโลยี
สมัยใหม และความสามารถในการตัดสินใจ 
 ขอเสนอแนะจากการศึกษา ทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอผลการทํางานของ
บัณฑิตท่ีควรมีในดานคุณธรรม จริยธรรมไดแก การตรงตอเวลา เช่ือฟงผูบังคับบัญชาหรือนายจาง
การรักษาผลประโยชนใหแกหนวยงาน ความจริงใจในการใหบริการตอผูอ่ืน ดานความสามารถใน
การทํางานไดแก ความรูความสามารถในดานคอมพิวเตอร 

         ศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ (2547)ไดศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีผลตอการจาง
งานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จากหัวหนางานโดยตรงซ่ึง
ใกลชิดกับบัณฑิตจํานวน 155 ราย จากการศึกษาพบวา คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีนายจาง
ผูประกอบการผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธไดแก 
ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย รับผิดชอบในการทํางาน และอุทิศเวลา สามารถทํางานเปนทีมดาน
ความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพไดแก มีความขยันหม่ันเพียร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของ
หนวยงาน รักษาความลับในงานที่ปฏิบัติ ดานความรูความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพไดแก 
สามารถนําความรูทางวิชาชีพมาประยุกตใชในการทํางาน มีความสามารถในการใชภาษาไทย และมี
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับมาก  

        ขอเสนอแนะจากการศึกษา  สถานประกอบการยังมีความตองการบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะในดานความสามารถในการวางแผนการทํางาน 
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         อรพิณ  สันติ ธีรากุล  และคณะ  (2550)ได ศึกษาภาวะการทํางานของบัณฑิต              
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมประจําป 2550.และความพึงพอใจของนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต ท่ีมีตอบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามจากบัณฑิต และนายจางหรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจโดยแจก
แบบสอบถามใหบัณฑิต และนายจางหรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ท่ีมารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันท่ี 16 มกราคม 2550 จากการศึกษาพบวา นายจางหรือผูบังคับบัญชา
มีความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรมไดแก มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบในหนาท่ีการ
งาน ดานความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพไดแก มีระเบียบในการทํางาน ทํางานเสร็จตาม
กําหนดเวลา มีความรูในสาขาวิชาท่ีนํามาใชในการทํางาน มีการวางแผนในการทํางาน และทํางาน
อยางเปนข้ันตอน ดานทักษะทางภาษา และความสามารถในการติดตอส่ือสารไดแก มีทักษะในการ
พูด อาน และเขียนภาษาไทย มีความสามารถในการติดตอประสานงานกับคนอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืน 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา นายจางหรือผูบังคับบัญชายังมีความตองการให
สถานศึกษาพัฒนาทักษะทางดานความมุงม่ัน และความอดทน การวิเคราะห และการนําเสนอความ
เปนผูนํา การทํางานเปนทีม การบริหารงานองคกร วุฒิภาวะทางอารมณ มีสัมมาคารวะรูจัก
กาลเทศะความกระตือรือรนทะเยอทะยานตอการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของหนวยงาน และสังคม สรางจิตสํานึกมุงเนนการเปนผูให และบริการ   

นันทวดี วุฒิกรณ (2551) ไดศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของสถาน
ประกอบการตองการในจังหวัดพะเยา  ซ่ึงเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากเจาของสถาน
ประกอบการหรือ ผูบริหารของกิจการในจังหวัดพะเยา จํานวน 281 ราย จากการศึกษาพบวา 
คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีผูประกอบการพึงประสงคในดานความรูความสามารถไดแก ดานภาษี
อากร ดานบัญชีตนทุนดานระบบบัญชี และดานการตรวจสอบในระดับมาก ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ไดแก มีความรับผิดชอบ และมีความขยันในระดับมาก ดานจรรยาบรรณวิชาชีพไดแก
ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง และรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ไมกระทํา
การใดๆ อันนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ ไมเปดเผยความลับของลูกคาในระดับ
มาก 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา สถานประกอบการยังมีความตองการนักบัญชีท่ีมี
คุณลักษณะในดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใชภาษาตางประเทศ ทักษะทาง
สังคมไดแก ไมแสดงสีหนาทาทางท่ีไมเหมาะสมเม่ือเกิดขอโตแยงในท่ีประชุม รับฟงความคิดเห็น
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ของเพ่ือนรวมงาน ใชคําพูดท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ัวไป ดานคุณธรรม จริยธรรมท่ัวไปไดแก           
มีคุณธรรม และเห็นแกประโยชนสวนรวม รูจักประหยัด มัธยัสถ ไมหรูหรา ฟุมเฟอย สามารถ
ปรับตัว และดํารงชีวิตอยูรอดในสังคม รูจักการวางแผนการใชเงิน  

           กรรณิการ ลําลือ (2552) ไดศึกษาเร่ืองคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของ
ผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จากผูประกอบการนิติบุคคลท่ี   
จดทะเบียนตอสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชียงใหม โดยแบงเปนประเภทนิติบุคคลคือ   
หางหุนสวนจํากัด จํานวน 193 ราย บริษัทจํากัด จํานวน.194.ราย จากการศึกษาพบวา.คุณสมบัติ 
ของนักบัญชีในทักษะทางวิชาชีพท่ีผูประกอบการพึงประสงคไดแก มีความรูความเขาใจท่ีเกี่ยวของ
กับการทําบัญชีในดานการคํานวณตนทุน ดานกฎหมายภาษีอากร และดานการเงินธุรกิจ และการ
จัดการทางการเงิน มีความสามารถวัด/คํานวณมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย ไดอยาง
ถูกตอง มีความสามารถในการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินในรูปแบบท่ีงายตอความเขาใจ
ถูกตองครบถวนตามเกณฑ และทันตอเวลา มีความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ)  
มีทักษะหรือความชํานาญในการจัดการตนเองเชน การควบคุมอารมณใหคงท่ีเม่ือประสบปญหากับ
งาน เพื่อนรวมงานหรือฝายท่ีเกี่ยวของ.มีความสามารถพิจารณาการปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ
จรรยาบรรณ  และทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจ มีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความ
ระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อ
แกปญหาความขัดแยง สามารถทํางานเปนทีม มีความสามารถจัดแบงหนาท่ีงาน และมีภาวะเปน
ผูนํา และมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดการโครงการ การจัดบุคลากร และ
ทรัพยากรและการตัดสินใจตางๆ ทางธุรกิจในระดับมาก ท้ังนี้ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา
คุณสมบัติของนักบัญชี ท่ีพึงประสงคมากท่ีสุดไดแก.มีความซ่ือสัตย และรูจักรักษาความลับของ
กิจการมีความละเอียดรอบคอบ มีความขยันหม่ันเพียร และรับผิดชอบ 

          ขอเสนอแนะจากการศึกษา การท่ีบุคคลจะเขามาปฏิบัติงานในหนวยงาน ตองมี
การศึกษาคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547.คือ การปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป โดยคํานึงถึงการมีจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีการปฏิบัติงาน
ดวยความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ และ
การรักษาความลับ และตองใหความสําคัญในเร่ืองความรูทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

  


