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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การพฒันาสมรรถนะนกับญัชีของธุรกิจในอ าเภอเมือง
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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาให้รู้ถึงแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกับญัชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ตามขอ้ตกลงยอมรับร่วมสาขาบริการวิชาชีพบญัชี (Mutual Recognition Arrangements 
Framework On Accountancy Services : MRA) และตามกรอบแนวคิดของมาตรฐานการศึกษา
ระห ว่ างป ระ เท ศส าห รับ ผู ้ป ระกอบ วิช า ชีพ บัญ ชี  (International Education Standards for 
Professional Accountants : IES) ประกอบดว้ย ความรู้ทางวิชาชีพ (IES 2) ทกัษะทางวิชาชีพ(IES 3) 
คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ (IES 4)โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งนกับญัชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
จ  านวน 200 ราย  ท าการวเิคราะห์ผลทางสถิติโดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย   
 
จากผลการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 20-25 ปี  จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาการบญัชีและสาขาอ่ืนๆ เช่น สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
การจดัการ  ต าแหน่งงานท่ีท าในปัจจุบนัคือพนกังานบญัชีดา้นทัว่ไป  และมีประสบการณ์ในการ
ท างานในสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี 1-3 ปี  มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี
ในปัจจุบนั ตามขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนั (MRA) มากท่ีสุดคือเร่ือง ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
และมีความรู้นอ้ยท่ีสุดคือเร่ือง ขอ้ตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาการบญัชี  
 



 

จ 

ผลการศึกษาการพฒันาสมรรถนะความรู้ทางวิชาชีพ (IES 2)  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่    
มีความต้องการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ โดยรวมทุกด้านในระดับมาก โดยต้องการพัฒนา
สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นบญัชีการเงินและความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้ง และดา้นองคก์ารธุรกิจ ตามล าดบั 
 
ส่วนการพฒันาสมรรถนะทกัษะทางวิชาชีพ  (IES 3)  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความ
ตอ้งการพฒันาทกัษะทางวชิาชีพ โดยรวมทุกดา้นในระดบัมาก โดยตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะ
ดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหน้าท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ ดา้นลกัษะเฉพาะบุคคล  ดา้นการ
เรียนรู้ ดา้นการบริหารจดัการธุรกิจและองค์กร และดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
ตามล าดบั 
 
ส าหรับการพฒันาสมรรถนะดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ (IES 4)  
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความตอ้งการพฒันา ดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและ
ทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ โดยรวมทุกด้านในระดับมาก โดยต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถและความช านาญในวิชาชีพด้วยความมีสติ ใส่ใจ เต็ม
ความสามารถ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นการปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม เท่ียงธรรม ซ่ือสัตย ์
สุจริต  และด้านความรับผิดชอบทางสังคม เป็นอิสระและตั้ งใจพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
ตามล าดบั 
 
และในภาพรวมการพฒันาสมรรถนะนกับญัชีตามกรอบแนวคิดของ IES พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่  มีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนกับญัชีตามกรอบแนวคิดของ IES  ทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีความต้องการพฒันาด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ ดา้นความรู้ทางวชิาชีพ และดา้นทกัษะทางวชิาชีพ ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study was to investigate how to develop the accountants’ 
competency in small and medium enterprises (SME) in  Mueang  District, Chiang Mai in order to 
support the opening of ASEAN Economic Community according to the Mutual Recognition 
Arrangements Framework on Accountancy Services (MRA) and the International Education 
Standards for Professional Accountants (IES) including professional knowledge (IES 2), 
professional skills (IES 3), professional values, ethics and good attitudes towards profession (IES 
4).  The data were collected from questionnaires through a random sampling of 200 accountants 
in small and medium enterprises in Mueang District, Chiang Mai and analyzed statistically by 
frequency, percentage and mean.         
  
The results revealed that most respondents were female, aged 20-25 with bachelor degrees in 
Accounting and others, namely Business Administration, Economics and Management. Their 
current job positions were general accountants with 1-3-year-work experience in Accounting.  Their 
basic knowledge concerning ASEAN Community was at the highest level and their knowledge 
about the ASEAN Mutual Recognition Arrangements in Accountancy was at the lowest level.   
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The findings concerning the professional knowledge competency development (IES 2) showed 
that most respondents wanted to develop their overall professional knowledge in all aspects at 
high level.  Their wants of developing the information technology competency showed the 
highest mean.  The followings were financial accounting and related knowledge and business 
organization, respectively.            
 
According to the professional skill competency development (IES 3), it was found that most 
respondents  wanted to develop their overall professional skills in all aspects at high level.  Their 
wants of developing the technical skill competency indicated the highest mean.  The followings 
were individual characteristics, learning, business management and administration and 
interpersonal interaction and communication, respectively.      
 
Regarding the professional values, ethics good attitudes towards profession competency 
development (IES 4), it revealed that most respondents wanted to develop their overall 
professional values, ethics good attitudes towards profession in all aspects at high level.  Their 
wants of developing the performance competency by using knowledge, abilities and professional 
expert with consciousness, intention and full effort showed the highest mean.  The followings 
were the performances with moral, justice, honesty and social responsibilities, being independent 
and intent on developing knowledge continuously, respectively.       
 
Related to the overall accountants’ competency development based on IES framework, it was 
found that most respondents wanted to develop the accountants’ competency development based 
on IES framework in all aspects at high level.  Their wants of developing the professional values, 
ethics good attitudes towards profession indicated the highest mean. The followings were the 
professional knowledge and professional skills, respectively.     
         
 


