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ABSTRACT 

 The objective of this independent study was to examine the qualifications and favorable 
characteristics of accounting staff preferred by enterprises in 304 Industrial Park, Prachin Buri 
Province. In this study, the International Education Standard was used the reference characteristics 
of accountants. The data for this study was collected through questionnaires given to a total of 193 
companies located in 304 Industrial Park, Prachin Buri Province, and the statistics used for data 
analysis include frequency, percentage mean and standard deviation. 

The study found that the highest preferable qualification was ability to 
measure/calculate the value of the assets, liabilities, income and expenses correctly at a high level. 
Next having skills to manage their own at a high level and having knowledge related to law, 
accounting and taxation at a high level. The highest Favorable characteristic was found to be 
organizational and business management skills at a medium level. Next was interpersonal and 
communication skills at a medium level. Also, intellectual skills and personal skills at a medium 
level. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ประวตัิควำมเป็นมำ/เหตุปัจจัย 

เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ขอ้มูลทางบญัชีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได ้
โดยขอ้มูลทางบญัชีช่วยให้เจา้ของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพยข์องกิจการ ช่วยให้ทราบ    
ผลการด าเนินงานของกิจการ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึงว่า ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา กิจการมี
ก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใด ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงวา่ กิจการ
ในสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุน ซ่ึงเป็นส่วนของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนเท่าใด เป็นการรวบรวมสถิติ
อยา่งหน่ึงท่ีช่วยในการบริหารงาน และให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน และ
ควบคุมกิจการให้ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย เป็นการบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนตามล าดบั
ก่อนหลงั และจ าแนกตามประเภทของรายการคา้ไว ้และ เพื่อให้ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัว่าด้วย 
การท าบญัชีของกิจการต่างๆ (เพียงเดือน วิทยาประดิษฐ์, 2551) ดงันั้นนกับญัชีจึงมีบทบาทส าคญัต่อ
ภาคธุรกิจในฐานะผูจ้ดัท าบญัชีและน าเสนอรายงานทางการเงินต่อผูบ้ริหาร นกับญัชีเป็นผูท่ี้สามารถ
ให้ขอ้มูลแก่ ฝ่ายบริหารเพื่อใชใ้นการตดัสินใจด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
นกับญัชีนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีความน่าเช่ือถือ รวดเร็วทนัต่อเวลา และสามารถสะทอ้นภาพ
การด าเนินงานท่ีแท้จริงขององค์กรได้  (วิทยา  จัน่คล้าย, 2551) ซ่ึงนับเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคัญต่อ      
การประสบความส าเร็จของภาคธุรกิจ  

ตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ไดมี้การก าหนดถึงคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็น
ผูท้  าบญัชี โดยไดมี้การก าหนดถึง คุณวฒิุขั้นต ่าทางดา้นบญัชี คุณสมบติัของนกับญัชี จรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี และบทก าหนดโทษ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวิชาการบญัชีระหว่างประเทศ 
(International Federation of Accounting Commission : IFAC) และตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนดไว้
ในมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับนกัวิชาชีพบญัชี (International Accounting Education 
Standard for Professional Accountants: IES) (สงกรานต ์ ไกยวงษ,์ 2553) ดงันั้น IES จึงเป็นมาตรฐาน
ท่ีก าหนดคุณสมบัติด้านการศึกษาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี รวมทั้ ง
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จรรยาบรรณของนกัวิชาชีพบญัชี ซ่ึงถูกก าหนดข้ึนโดย IFAC IES ในปัจจุบนัมีทั้งส้ิน 8 ฉบบั ซ่ึงมี
มาตรฐาน 3 ฉบบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นนกับญัชีมืออาชีพ ความรู้ ทกัษะทางวชิาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ IES 2 ซ่ึงอธิบายถึงเน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี IES 3 
อธิบายถึงส่วนผสมของทกัษะนกับญัชีท่ีจ  าเป็น เพื่อให้มีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของ ผูว้า่จา้ง
และ IES 4 อธิบายเร่ืองค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และทศันคติ ท่ีนักศึกษาวิชาชีพบญัชีควร
ไดรั้บในระหวา่งการศึกษา (สุธิรา เรือนศรี, 2553) 

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป พื้นท่ีภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทยจึงทวีความส าคญัมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะจงัหวดัปราจีนบุรีเพราะมีต าแหน่งท่ีตั้งซ่ึงเป็น    
จุดยทุธศาสตร์ของระเบียงเศรษฐกิจดา้นใต ้หรือ Southern Economic  Corridor : SEC (ส านกัอาเซียน, 
2550) ท่ีเช่ือมต่อระหว่างประเทศไทยกับเมืองเศรษฐกิจของกัมพูชา (พนมเปญ) และเวียดนาม              
(โฮจิมินต์)  อันเป็นหน่ึงในเส้นทางคมนาคมของ  “ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง”  
(Greater Mekong Subregion) ดังนั้น จึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความต้องการจา้ง
พนกังานบญัชี และคุณลกัษณะของนกับญัชีท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 
จงัหวดัปราจีนบุรี เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันานกับญัชีให้มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการ อีกทั้งนกับญัชียงัสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาตนเองไดต่้อไป 

ภาคตะวันออกเป็นภาคท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยในปี พ.ศ.2548                 
ภาคตะวนัออกเป็นภาคท่ีมีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม (Gross Regional Product: GRP) เป็นอนัดบัสอง
รองจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีรัฐบาลมีนโยบาย  ในการ
พฒันาภาคตะวนัออกใหเ้ป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจใหม่ เป็นเขตอุตสาหกรรมหลกั และอุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออกของประเทศ เพื่อรองรับการขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (รุ่งโรจน์  เพชระบูรณิน, 2555) ทั้งน้ี นิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี มีสถิติ
จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนมากเป็นอันดับ 4 และมีทุนจดทะเบียนมากเป็นอันดับ 2 ของภาค
ตะวันออก (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2556) อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3 (ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2556) อนัเป็นเขตท่ีให้สิทธิพิเศษดา้นภาษีสูงสุด ดว้ยต าแหน่งท่ีตั้ง
ซ่ึงอยูใ่กลก้รุงเทพมหานครมากท่ีสุด น ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบดา้นการลงทุนในหลายๆ ดา้น จึงถือได้
วา่เป็นศูนยก์ลางกลุ่มอุตสาหกรรมส าคญัของประเทศ  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ี พบว่ามีผูท้  าการศึกษาถึงความต้องการ          
ของนกับญัชี โดยใช้แนวคิดทฤษฏีคุณสมบติัของนกับญัชีมืออาชีพตามขอ้ก าหนดของ International 
Education Standard : IES โดย ศึกษาจากตัวอย่ า งนักบัญ ชี  ใน เขตพื้ น ท่ี จังหวัด เ ชี ย ง ใหม่                
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(กรรณิการ์  ค  าลือ, 2552 และ ธภมร เก้ือกลูวงศ,์ 2554) และในเขตนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัล าพนู (สร
ศกัด์ิ ธนนัไชย, 2551 และ    ปิติคม เบญจโอฬาร, 2553) ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ช้ทฤษฎีคุณสมบติัของนกั
บญัชีมืออาชีพตามขอ้ก าหนดของ IES ฉบบัท่ี 2 หวัขอ้คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวชิาชีพ (Professional 
Skills) ฉบบัเดียว  

ดังนั้ น จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงคุณสมบัติและ
คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผูป้ระกอบการ โดยเลือกพื้นท่ีการศึกษาใน เขตนิคม
อุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี โดยใชม้าตรฐานการศึกษาวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ (IES) ท่ี
ออกโดย สหพนัธ์นกับญัชีสากล ฉบบัท่ี 2 ฉบบัท่ี3 และฉบบัท่ี 4 มาเป็นเกณฑ์ในการศึกษา เน่ืองจาก
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์เป็นสมาชิกของสหพนัธ์นกับญัชีสากล ส่งผลให้ผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีจึงควรปฏิบติัตาม IES ดว้ย  

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

เพื่อศึกษาคุณสมบติัและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกับญัชีจากมุมมองของผูป้ระกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ท าให้ทราบถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักบัญชีจากมุมมองของ
ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี 

1.3.2 สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาและใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาตนเองส าหรับนกับญัชีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 

1.4 นิยำมศัพท์ 

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณสมบติัหรือพฤติกรรมท่ีนกับญัชีพึงมี และปฏิบติัในการ
ด าเนินชีวิต 10 ข้อได้แก่ 1. มีความซ่ือสัตย์และรู้จกัรักษาความลับของกิจการ 2. มีความละเอียด
รอบคอบ 3. มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผดิชอบ 4. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีใน
ด้านการค านวณต้นทุน 5. มีความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับการท าบัญชีในด้านกฎหมายและ           
ภาษีอากร 6. มีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเองเช่น การควบคุมอารมณ์ใหค้งท่ีเม่ือประสบ
ปัญหากบังานเพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 7. มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์
หน้ีสิน รายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกตอ้ง 8. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวข้องกับการท าบญัชีในด้าน
การเงินธุรกิจและการจดัการ 9. มีความสามารถใน การจดัท าและน าเสนอรายงานการเงินในรูปแบบท่ี
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ง่ายต่อความเขา้ใจถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑ์และทนัต่อเวลา 10. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท าบญัชีในดา้นการสอบบญัชี (กรรณิการ์ ล าลือ, 2552) 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลกัษณะประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่คุณลกัษณะด้าน
การศึกษาขั้นต ่าทางดา้นบญัชี คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางวิชาชีพ คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติ
ท่ีดีต่อวิชาชีพ คุณลักษณะด้านการสะสมประสบการณ์เชิงปฏิบัติ คุณลักษณะด้านการประเมิน
ความสามารถทางวชิาชีพ และคุณลกัษณะดา้นการเรียนรู้อยา่งไม่จบส้ิน 

นักบัญชี หมายถึง ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับ-การจ่าย และส่ิงท่ีมีค่า
เป็นตวัเงินในสมุดบญัชี 

ผู้ประกอบกำร หมายถึง เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการของนิติบุคคลต่างๆ ท่ีจดทะเบียน
ต่อกรมพฒันาธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรม 304จงัหวดัปราจีนบุรี 

สถำนประกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี หมายถึง บริษทัจ ากัดท่ีจด
ทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรม 304จงัหวดัปราจีนบุรี   
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชท้ฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะทางวชิาชีพส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี
แนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมการประกอบวิชาชีพบญัชี  และแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของนกับญัชี     
ท่ีดี 

2.1.1  แนวคิดเกีย่วกบัทกัษะทางวชิาชีพส าหรับผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี   

ทกัษะวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวิชาการ         
เชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และการส่ือสาร และทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจและคุณสมบติั ดา้นอ่ืนๆ         
ท่ีเก่ียวขอ้ง (สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2552) ซ่ึงอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ทักษะทางปัญญา ท าให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีสามารถแก้ไขปัญหา ตดัสินใจ 
และใช้ดุลยพินิจท่ีดีแกไ้ขสถานการณ์ท่ีซับซ้อนขององค์กรได ้ทกัษะเหล่าน้ีมกัไดม้าจากการศึกษา
ทัว่ไปในภาพกวา้ง ทกัษะทางปัญญาท่ีจ าเป็นตอ้งประกอบดว้ยทุกเร่ือง ดงัน้ี 

1.1 ความสามารถท่ีจะก าหนดได้มาจดัและเขา้ใจสารสนเทศจากคน ส่ิงพิมพ์ 
และส่ืออิเล็คทรอนิคส์ 

1.2 ขีดความสามารถท่ีจะสอบถาม วจิยั คิดเชิงเหตุผลและวเิคราะห์  
1.3 ความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 

2. ทักษะด้านเทคนิคทั่วไปและเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพ ประกอบด้วยทกัษะ
ทัว่ไปและทกัษะเฉพาะเจาะจงส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ซ่ึงรวมถึง 

2.1 ความช านาญทางตวัเลข (การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ) และความช านาญ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2 การวเิคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจและความเส่ียง 
2.3 การวดั 
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2.4 การรายงาน  
2.5 ความรู้ดา้นกฎหมายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบั 

3. ทักษะส่วนบุคคล คือ ทศันคติและพฤติกรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีการ
พฒันาทกัษะเหล่าน้ีจะช่วยการเรียนรู้และการปรับคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลซ่ึงรวมถึง 

3.1 การจดัการตนเอง 
3.2 ความคิดริเร่ิม อิทธิพล และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
3.3 ความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบัทรัพยากรท่ีมีจ ากดัและจดัแจงงาน        

ใหเ้สร็จตามก าหนดเวลา 
3.4 ความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
3.5 พิจารณาการปรับใชค้่านิยมทางทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทศันคติให้เขา้

กบัการตดัสินใจ 
3.6 ความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

4. ทกัษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกบัผู้อื่น จะช่วยใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพบญัชี
ท างานร่วมกบัคนอ่ืนในองค์กรไดดี้ รับและส่งผ่านสารสนเทศได ้การตดัสินใจอย่างมีเหตุผลและมี
ประสิทธิภาพ ส่วนประกอบของทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารประกอบดว้ย 

4.1 การท างานร่วมกับผู ้อ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหา         
ความขดัแยง้ 

4.2 การท างานเป็นทีม 
4.3 การปฏิสัมพนัธ์กบัผูท่ี้วฒันธรรมหรือความคิดเห็นต่างกนั 
4.4 การเจรจาเพื่อได้ข้อสรุปหรือข้อตกลงท่ียอมรับได้ในสถานการณ์ทาง

วชิาชีพ 
4.5 การท างานในวฒันธรรมท่ีต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.6 การน า เสนอ การพูดคุย การรายงาน และการปกป้องมุมมองของตน           

อยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นการเขียนและพดูทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
4.7 ฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส าคญักบัวฒันธรรมและ

ภาษาท่ีแตกต่าง 
5. ทักษะด้านการจัดการทางธุรกิจและองค์กร มีความส าคญัเพิ่มข้ึนต่อผูป้ระกอบ

วิชาชีพบัญชีซ่ึงจะมีการเรียกร้องให้เป็นแสดงบทบาทเชิงรุกในการจัดการองค์กร ในแต่ละวนั   
ในขณะท่ีก่อนหนา้น้ี บทบาทของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีอาจถูกจ ากดัอยูเ่พียงแค่การเก็บและรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ แต่ในปัจจุบนัท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีได้เขา้ไป มีบทบาทกบั
หลายทีมงานมากข้ึน จึงมีความจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีซ่ึงตอ้งเขา้ไปในทุกองคป์ระกอบของ
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องค์กรจะตอ้งมีความรู้ดา้นธุรกิจมากข้ึนและตระหนกัในเร่ืองการเมืองและมีมุมมองแบบรอบโลก
ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ รวมถึง 

5.1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการโครงการ การจัดการบุคลากรและ
ทรัพยากร และการตดัสินใจ 

5.2 ความสามารถท่ีจะจดัและแบ่งหนา้ท่ีงาน ท่ีจะจูงใจและพฒันาบุคลากร 
5.3 การมีภาวะผูน้ า 
5.4 การพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วชิาชีพ 

2.1.2  แนวคิดเกีย่วกบัการควบคุมการประกอบวชิาชีพบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เพื่อส่งเสริมให้                 
ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีอยู่ภายใต้การดูแลของสภาวิชาชีพเดียวกัน รวมทั้งให้ความรู้และพัฒนา
ส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผู ้ประกอบวิชาชีพมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมี
ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อให้มีการควบคุมจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ (กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 2548: ออนไลน์) โดยมีขอ้ก าหนดในเร่ืองจรรยาบรรณ ดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบวิชาชีพหรือผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพบญัชีมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพ และต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการสอบบญัชี หรือมาตรฐานอ่ืนใดท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

2. สภาวิชาชีพเป็นผูจ้ดัท าจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีข้ึนเป็นภาษาไทย 
และมีขอ้ก าหนดเร่ือง 

- ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต 

- ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 

- ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั 

- ความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้น ผู ้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลท่ี                  
ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให้ 

2.1.3  แนวคิดเกีย่วกบัคุณลกัษณะของนักบัญชีทีด่ี 

สหพนัธ์นกับญัชีระหวา่งประเทศ (International Federation of Accountants: IFAC)  เป็น
องคก์รทางวชิาชีพบญัชีท่ีมีบทบาทในการพฒันาและส่งเสริมเก่ียวกบัวชิาชีพบญัชีในระดบัสากลให้มี
ความสอดคล้องและสามารถให้บริการทางวิชาชีพท่ีมีคุณภาพในเกณฑ์เดียวกนัดงันั้น สภาวิชาชีพ
บญัชี ในฐานะตวัแทนประเทศสมาชิกของ IFAC ไดใ้ช้แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัวิชาชีพท่ีก าหนด
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โดย IFAC ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากองค์กรทางวิชาชีพ โดยด าเนินงานใน รูปของคณะกรรมการ
เช่น คณะกรรมการการศึกษา (Education) คณะกรรมการจรรยาบรรณในวิชาชีพ (Ethics) 
คณะกรรมการการบัญชีการ เ งินและบัญชีบ ริหาร  ( Financial and Management Accounting)
คณะกรรมการสารสนเทศ ( Information) คณะกรรมการปฏิบัติงานภาครัฐ (Public Sector)                 
(ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 2545)  

คณะกรรมการการศึกษาของ IFAC มีบทบาทในการก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติั
เก่ียวกบัการศึกษาก่อนเป็นนกัวิชาชีพบญัชี และอบรมศึกษาต่อเน่ืองเม่ือไดป้ระกอบวิชาชีพบญัชีแลว้ 
เพื่อปรับปรุงคุณสมบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพให้มีความใกลเ้คียงกนั คณะกรรมการการศึกษาไดอ้อก 
IES (International Education Standard) โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะพฒันานกัวิชาชีพบญัชี  โดยก าหนด
บรรทัดฐานส าหรับการเรียนรู้ขั้นต ่าส าหรับนักวิชาชีพบัญชีท่ีมีคุณภาพ อนัประกอบด้วยการศึกษา           
การฝึกฝน เพื่อให้ได้ประสบการณ์ การพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถในการบ าเพ็ญตนให้เกิดคุณค่าต่อวิชาชีพและสังคมตลอดการเป็นนกัวิชาชีพ ปัจจุบนั 
IES มีทั้งส้ิน 8 ฉบบั ไดแ้ก่ 

IES 1, Entry Requirements to a Program of Profession Accounting Education 

IES 2, Content of Professional Education Program 

IES 3, Professional Skills 

IES 4, Professional Values, Ethics and Attitudes 

IES 5, Practical Experience Requirements 

IES 6, Assessment of Professional Capabilities and Competence 

IES 7, Continuing Professional Development  

IES 8, Competence Requirements for Audit Professionals  

โดยใน IES ทั้ง 8 ฉบบัน้ี มีมาตรฐาน 3 ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นนกับญัชีมืออาชีพ 
ความรู้ ทกัษะทางวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพโดยเฉพาะคือ 

1) IES 2 นักบัญชีมืออาชีพจะต้องส าเร็จการศึกษาขั้นต ่าทางด้านบัญชีในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการบัญชี              
ซ่ึงไดก้ าหนดวธีิการคดัเลือกเขา้ศึกษาดา้นการบญัชีอยา่งเป็นระบบ และมีการจดัการเก่ียวกบัหลกัสูตร 
การบัญชี (Content of Professional Accounting Education Programs) ท่ีจะท าให้ผู ้ส าเร็จการศึกษา        
มีความรู้ทางวิชาชีพบญัชีระดบัสูง และสามารถพฒันาตนเองเป็นนกับญัชีมืออาชีพไดใ้นอนาคตและ
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ใน IES ฉบบัท่ี 2 ไดแ้บ่งองคค์วามรู้ในหลกัสูตรการบญัชีเป็น 3 ส่วน คือ การบญัชี การเงิน และความรู้
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  (Accounting, Finance and Related Knowledge) ความรู้เก่ียวกับธุรกิจขององค์กร 
(Organizational and Business Knowledge) 

2) IES 3 นกับญัชีมืออาชีพตอ้งมีทกัษะทางวชิาชีพ (Professional Skills) ในดา้นต่างๆ 
ได้แก่ ทกัษะด้านสติปัญญา (Intellectual Skill) ทกัษะด้านเทคนิคทัว่ไปและเทคนิคเฉพาะเก่ียวกับ
วิชาชีพ (Technical Skill) ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skill) ทักษะในการส่ือสารและการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น (Interpersonal and Communication Skill) และทกัษะดา้นการจดัการทางธุรกิจและองคก์ร 
(Organizational and Business Management Skills) 

3) IES 4 นักบัญชีมืออาชีพต้องมีคุณค่าและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพอันอยู่บน         
พื้นฐานของจริยธรรม (Professional Value, Ethic and Attitudes) ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม            
ความซ่ือสัตยต่์อวชิาชีพ ความสามารถในการรักษาความลบั และความเป็นอิสระ (สุธิรา เรือนศรี, 2553) 

โดยใน IES ทั้ง 8 ฉบบัน้ี มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
1) นกับญัชีมืออาชีพจะตอ้งส าเร็จการศึกษาขั้นต ่าทางดา้นบญัชีในระดบัปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรวชิาการบญัชี ซ่ึงไดก้ าหนดวธีิการ
คดัเลือกเขา้ศึกษาดา้นการบญัชีอยา่งเป็นระบบ และมีการจดัการเก่ียวกบัหลกัสูตรการบญัชีการบญัชี 
(Content of Professional Accounting Education Programs) ท่ีจะท าให้ผูส้ าเร็จการศึกษา มีความรู้ทาง
วชิาชีพบญัชีระดบัสูง และสามารถพฒันาตนเองเป็นนกับญัชีมืออาชีพไดใ้นอนาคต  ใน IES ฉบบัท่ี 2 
ไดแ้บ่งองคค์วามรู้ในหลกัสูตรการบญัชีเป็น 3 ส่วน คือ การบญัชี การเงิน และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
(Accounting, Finance and Related Knowledge) ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจขององคก์ร (Organizational and 
Business Knowledge) 

2) นักบัญชีมืออาชีพต้องมีทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ทกัษะด้านสติปัญญา (Intellectual Skill) ทกัษะด้านเทคนิคทัว่ไปและเทคนิคเฉพาะเก่ียวกับ
วิชาชีพ (Technical Skill) ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skill) ทักษะในการส่ือสารและการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น (Interpersonal and Communication Skill) และทกัษะดา้นการจดัการทางธุรกิจและองคก์ร 
(Organizational and Business Management Skills) 

3) นกับญัชีมืออาชีพตอ้งมีคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพอนัอยู่บนพื้นฐานของ
จริยธรรม (Professional Value, Ethic and Attitudes) ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซ่ือสัตย ์
ต่อวชิาชีพ ความสามารถในการรักษาความลบั และความเป็นอิสระ 

4) นกับญัชีมืออาชีพจะตอ้งมีการสะสมประสบการณ์เชิงปฏิบติั (Experience) เป็น
ระยะเวลานานและเขม้ขน้เพียงพอท่ีจะแสดงให้เห็นวา่เป็นนกับญัชีท่ีมีความรู้และมีทกัษะทางวชิาชีพ 
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รวมทั้งมีความรู้และทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพอนัอยู่บนฐานของความมีจริยธรรม โดยมีหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ ควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ดและมีกระบวนการตรวจสอบอยา่งมีมาตรฐานและสม ่าเสมอ 

5) นักบัญชีมืออาชีพจะต้องสอบผ่านการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ 
(Professional Capabilities) ซ่ึงจะเป็นการประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ ตลอดจน           
การมีคุณค่า ทศันคติทางวชิาชีพและจริยธรรม 

6) นกับญัชีมืออาชีพจะตอ้งมีการเรียนรู้อย่างไม่จบส้ิน (Lifelong Learning) โดยถือ
เป็นภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งพฒันา และรักษาความสามารถดา้นวิชาชีพ โดยมีกฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัให้
นกับญัชีไดมี้โอกาสไดพ้ฒันาความรู้ความสมารถทางดา้นวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 

ส าหรับ IES ฉบับท่ี 8 ได้กล่าวถึง ความสามารถของผูต้รวจสอบบัญชีมืออาชีพ 
(Audit Professional) วา่จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเป็นนกับญัชีมืออาชีพดงักล่าวขา้งตน้ (IES1-7)และ
จะตอ้งมีความรู้ความสามารถทั้งทางดา้นการตรวจบญัชี บญัชีการเงินและการรายงานตามระดบัสูง 
รวมทั้งทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนทกัษะทางวชิาชีพท่ีจ าเป็นต่อการตรวจสอบบญัชี  การ
มีคุณค่าบนพื้นฐานของจริยธรรมและทศันะคติท่ีดีทางวิชาชีพ รวมถึงการมีประสบการณ์เชิงปฏิบติั 
และท่ีส าคญัตอ้งสอบผา่นการประเมินความสามารถเป็นผูส้อบบญัชีมืออาชีพ นอกจากน้ี IES ฉบบัท่ี8 
ยงัไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีมืออาชีพท่ีท างานในสภาพแวดลอ้มและอุตสาหกรรมเฉพาะ
อีกดว้ย (สันสกฤต วจิิตรเลขการ, 2549) 

 

2.2 เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สรศักดิ์   ธ นันไชย (2551)  ได้ศึกษา เ ร่ืองการวัดทักษะทางวิชา ชีพของนักบัญ ชีใน                          
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน โดยอาศยัแนวคิดเร่ืองทกัษะทางวิชาชีพ ท่ีระบุใน
มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 3 เร่ืองทกัษะทางวิชาชีพ 
( International Education Standards for Professional Accountants: IES3  Professional Skills) ซ่ึ ง
ประกอบไปดว้ยทกัษะ 5 ดา้น คือ ทกัษะดา้นปัญญา ทกัษะทางวชิาการเชิงปฎิบติัและหนา้ท่ีงาน ทกัษะ
ทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร และทกัษะทางการ
บริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ และเป็นการส ารวจความเห็นของผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายบญัชี และรองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ท่ีมีต่อนกับญัชีท่ีปฏิบติังานในแต่ละกิจการ ผลการศึกษาพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่พนกังานบญัชีในกิจการมีทกัษะทางวิชาชีพโดยรวมในระดบัมาก 
โดยมีความเห็นต่อทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการ
ส่ือสาร ทกัษะปัญญา ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ี การงาน อยูใ่นระดบัมาก ส่วนทกัษะการ
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บริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ อยูใ่นระดบัปานกลางส าหรับทกัษะยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของ
แต่ละทกัษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในกิจการ ประกอบด้วย ด้านทกัษะทางปัญญา คือ มี
ความสามารถตดัสินใจใช้แหล่งขอ้มูลต่างๆ(ระดบัมาก) ดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ี
การงาน คือ มีความช านาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดบัมาก) และมีความสามารถจดัท ารายงาน 
ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย (ระดับมาก)  ด้านทกัษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล คือ มี
ความสามารถจดัล าดบัทรัพยากรท่ีจ ากดั (ระดบัมาก) ดา้น ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
การส่ือสาร คือ มีความสามารถท างานเป็นทีม (ระดบัมาก) แลว้ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการ
จดัการทางธุรกิจ คือ มีความสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วชิาชีพบญัชี (ระดบัมาก)  

กรรณิการ์ ล าลือ (2552) ได้ท าการศึกษาถึงคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิดตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  ฉบบัท่ี 3 
เร่ือง ทักษะทางวิชาชีพโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัและการศึกษาค้นควา้                
ท่ีเก่ียวขอ้งและอาศยัขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของเจา้ของกิจการ/กรรมการบริหาร หุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ/กรรมการผูจ้ดัการของสถานประกอบการห้างหุ้นส่วนจ ากดัและบริษทัจ ากดัท่ีจดทะเบียน         
ต่อส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัเชียงใหม่มีทั้งหมด 387 ราย แลว้น าขอ้มูลมาประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย พบว่าคุณสมบติัของนกับญัชี ท่ีผูป้ระกอบการ 
พึงประสงค์มีความพึงประสงค์ 10 อนัดบัแรกได้แก่ 1. มีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของ
กิจการ 2. มีความละเอียดรอบคอบ 3. มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบ 4. มีความรู้ความเขา้ใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการค านวณตน้ทุน 5. มีความรู้ความเขา้ใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชี
ในด้านกฎหมายและภาษีอากร 6. มีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเองเช่น การควบคุม
อารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังานเพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 7. มีความสามารถวดั/
ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสิน รายไดค้่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 8. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการท าบญัชีในด้านการเงินธุรกิจและการจดัการ 9. มีความสามารถในการจดัท าและน าเสนอ
รายงานการเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑ์และทนัต่อเวลา และ 
10. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการสอบบญัชี 

  

สุธิรา เรือนศรี (2553) ได้ศึกษาทศันคติในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่อผูท้  าบัญชีและ            
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบญัชี ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน         
ภาคตะวนัออก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ถึงทศันคติในด้านคุณลักษณะของ  ผูท้  าบญัชีท่ีพึง
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ประสงค์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบญัชี เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนอง ความต้องการ          
ของผูป้ระกอบการวิสาหกจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคตะวนัออกโดยการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจยัและการศึกษาค้นควา้ท่ีเก่ียวข้องและอาศยัข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวนัออก ท่ีเป็นเจา้ของ ทายาท 
และหรือผูบ้ริหารระดับสูง โดยท าการเจาะจง ตวัอย่างในการศึกษาจ านวน 92 คน พบว่าระดับ         
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี ของผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ระดับ              
ความตอ้งการอยู่ท่ีปานกลาง และทศันคติของผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษา  ประเภทของธุรกิจ 
รวมทั้งขนาดของธุรกิจท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อทศันคติในการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชี        
เพื่อการตดัสินใจเชิงบริหาร ยกเวน้ สาขาท่ีจบการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความคิดเห็นในการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีโดยผูป้ระกอบการท่ีจบการศึกษาจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ ใช้ประโยชน์จากขอ้มูลบญัชีในระดบัมากท่ีสุด แตกต่างจากผูป้ระกอบการท่ี จบสาขา
กฎหมาย ท่ีใชป้ระโยชนจากขอ้มูลบญัชี ในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ระดบัความคิดเห็นต่อผูท่ี้ท  าบญัชี 
ท่ีพึงประสงค์ของผูป้ระกอบการด้านความสามารถ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก และด้านทกัษะและ
ความเช่ียวชาญอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ระดับความคิดเห็นต่อผูท้  าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของ
ผูป้ระกอบการแบบใช้บริการจากส านักงานบัญชี อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้านโดยทศันคติของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศีกษาสาขาท่ีจบการศึกษา ประเภทของกิจการ และขนาดของกิจการท่ี
แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อลกัษณะของผูท้  าบญัชีท่ีพึงประสงคข์องกิจการ 

 เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์  (2556) ได้ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ส าหรับ
อุตสาหกรรมญ่ีปุ่นในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องนกับญัชี
ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการ ประกอบดว้ยคุณสมบติั 5  ดา้นไดแ้ก่ ( 1) ดา้นจรรยาบรรณ นกับญัชี  ( 2) 
ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะตวัของนกับญัชี ( 3) ดา้นความรู้ความสามารถทางการบญัชี ( 4) ดา้นความรู้
ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีและภาษา และ ( 5) ดา้นองค์กร โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจยัและการศึกษาค้นควา้ท่ีเก่ียวข้องและอาศยัข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหัวหน้า
หน่วยงานบญัชีหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบริษทัท่ีจดัตั้งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี รวม
ทั้งส้ิน 300 แห่ง เลือกประเภทอุตสาหกรรมญ่ีปุ่นโดยเล็งเห็น ถึงความส าคญัของบริษทัญ่ีปุ่น เน่ืองจาก
มีจ านวนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60.46 พบว่าสถานประกอบการตอ้งการนกับญัชีท่ีมีจรรยาบรรณ
ทางการบญัชี โดยเฉพาะเร่ืองของความเท่ียงธรรมและความสุจริต และตอ้งการนกับญัชีท่ีมีความรู้
ความสามารถทางการบญัชี โดยเฉพาะดา้นบญัชีการเงิน ส่วนเร่ืองของภาษาองักฤษเห็นวา่พนกังาน
บญัชีถึงแมว้า่ท างานดา้นบญัชี แต่ควรมีทกัษะดา้นภาษาองักฤษดว้ย เพื่อประโยชน์ในการอ่านเอกสาร
หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษ ส าหรับภาษาญ่ีปุ่นและการบญัชีญ่ีปุ่นนั้นสถานประกอบการ
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เห็นว่ายงัไม่มีความจ าเป็นเน่ืองจากอุตสาหกรรมญ่ีปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครส่วนใหญ่มี
ระบบการทางบญัชีตามแบบบญัชีของประเทศไทย  เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและแม่บทการ
บญัชีของประเทศไทย ใช้รูปแบบกระบวนการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีของไทย และมี
คุณวุฒิดา้นการบญัชีตามมาตรฐานวิชาชีพการบญัชีของประเทศไทย พนกังานบญัชีส่วนใหญ่เป็นคน
ไทย จึงยงัไม่เล็งเห็นถึงความส าคญัของภาษาญ่ีปุ่น และการบญัชีญ่ีปุ่น ความตอ้งการพนกังานบญัชีท่ี
มีความรู้ดา้นบญัชีญ่ีปุ่น และมีความรู้ดา้นภาษาญ่ีปุ่นจึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

2.3 กรอบแนวคิดการศึกษา 

จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์ ไดก้ล่าวถึงขอ้ก าหนด IES 
จ านวน 8 ฉบบั ได้แก่ IES 1, Entry Requirements to a Program of Profession Accounting Education 
IES 2 , Content of Professional Education Program IES 3 , Professional Skills IES 4 , Professional 
Values, Ethics and Attitudes IES 5 , Practical Experience Requirements IES 6 , Assessment of 
Professional Capabilities and Competence IES 7 , Continuing Professional Development IES 8, 
Competence Requirements for Audit Professionals โดยการศึกษาก่อนหน้าเร่ืองคุณสมบัติของนัก
บญัชีท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดท้  าการศึกษาโดยใชท้ฤษฎีจาก IES2 ฉบบั
เดียว จึงอาจท าใหผ้ลการศึกษาท่ีได ้ไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการในปัจจุบนั และ
ขอบเขตการศึกษาท่ีแตกต่างกนั อาจท าใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย เน่ืองจาก ลกัษณะ
ธุรกิจท่ีมีความแตกต่างกันออกไป จากการศึกษาก่อนหน้าได้ท าการศึกษาโดยใช้ขอบเขตจาก
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการจึงมีความต้องการนักบัญชีท่ีมี           
ความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการมากท่ีสุด และการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อบเขตการศึกษา
จากผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรม 
จึงอาจท าให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าคุณสมบติัของนักบญัชี      
ท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 10 อนัดบัจากผลการศึกษาก่อนหนา้เร่ือง คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์
ของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ มาท าการส ารวจถึงคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ของนกับญัชีจาก
มุมมองของผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี ในส่วนของคุณลกัษณะของ
นกับญัชีท่ีพึงประสงค์ไดศึ้กษาโดยใช้แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะทางวิชาชีพ 5 ประเภท และคุณลกัษณะ
ดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 6 ประการ (วชิชุดา  เวชกลู, 2553) 
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ภาพที่  1  กรอบแนวคิดการศึกษาคุณสมบัติและคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของ
ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี 

คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึง
ประสงค ์10 ประการ 

คุณลกัษณะของนกับญัชีท่ีพึง
ประสงค ์(ทกัษะทางวชิาชีพ) 

 

 

คุณลกัษณะดา้นคุณค่า
และมีทศันคติท่ีดีต่อ
วชิาชีพ 6 ประการ 

 

 
ศึกษาคุณสมบัติและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักบัญชีจากมุมมองของ

ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรี 

 

คุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องนกับญัชี
จากมุมมองของผูป้ระกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี 

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกับญัชีจาก
มุมมองของผูป้ระกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

การศึกษาถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ของนักบัญชี จากมุมมองของ
ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี มีระเบียบวิธีการศึกษาอนัประกอบไปดว้ย 
ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยมีขั้นตอน       
ในการด าเนินการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

ขอบเขตการศึกษา 
1.  ขอบเขตเนือ้หา 

ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการ 10 ขอ้ (กรรณิการ์ ล าลือ 
, 2552)  และคุณลกัษณะทกัษะทางวิชาชีพท่ีผูป้ระกอบการพึงประสงค์  ประกอบด้วย ทกัษะทาง
วิชาชีพ 5 ประเภท ไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน ทกัษะทาง
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร และทกัษะทางการ
บริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจและคุณสมบติัด้านอ่ืนๆ และคุณลกัษณะด้านคุณค่าและมี
ทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 6 ขอ้ (วชิชุดา  เวชกลู, 2553) 

2.  ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารของสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 
จงัหวดัปราจีนบุรี ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 475 ราย (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้
, 2556 :  ออนไลน์) 

3.  ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดตวัอย่าง ซ่ึงได้ค  านวณจากสูตรของแดเนียล (Daniel, 1995  
อา้งถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2551, หนา้ 113) โดยใชค้วามเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค  านวณไดด้งัน้ี 

                สูตร 
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                เม่ือ                  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

N = จ านวนประชากรเป้าหมาย 475 ราย  

 = ค่ามาตรฐานใตโ้คง้ปกติเท่ากบั 1.96  

P = ค่าสัดส่วนตวัแทนเท่ากบั 0.30 (มานิตย ์ ผวิขาว, 2552) 

D = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดเ้ท่ากบั 0.05  

 

แทนค่าในสูตร                 

                            n   =                                                                             =  192.40           193 

 

 

ผลจากการค านวณ ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 192.40 ราย ทั้ งน้ี เพื่อให้การศึกษาสมบูรณ์                  
จึงก าหนดขนาดตัวอย่างไว้ท่ีจ  านวน 193 ราย โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ ตามสะดวก 
(Convenience Sampling) (วชัราภรณ์ สุริยาภิวฒัน์, 2550)  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาส่งแบบสอบถาม
ไปยงัผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี จ  านวนทั้งหมด 193 ราย  

 

วธีิการศึกษาและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากผูป้ระกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี จ  านวน 193 ราย โดยวธีิการออกเก็บแบบสอบถามดว้ยตวัเองและ
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ 

1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยและการศึกษา
คน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี สมรรถนะ คุณค่า จรรยาบรรณ ท่ีสถานประกอบการตอ้งการจาก
นกับญัชีมีแหล่งมาจากท่ีต่าง ๆ ทั้งเอกสาร และการคน้ควา้ผา่นทางระบบ อินเตอร์เน็ต  
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2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ  แบบสอบถาม (Questionnaire)  พัฒนามาจาก
แบบสอบถามของกรรณิการ์ ล าลือ (2552) และพฒันามาจากวิชชุดา เวชกูล (2553) โดยประกอบดว้ย 
ค าถามแบบปลายเปิด และค าถามแบบปลายปิด ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สาขาท่ี
ส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งในองคก์ร และประสบการณ์ท างาน 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ ไดแ้ก่ ประเภทธุรกิจมูลค่าสินทรัพยร์วม 
ทุนจดทะเบียน การใชบ้ริการวิชาชีพบญัชี (พนกังานหรือส านกังานบญัชีภายนอก) จ านวนพนกังาน
ทั้งกิจการ จ านวนพนกังานบญัชีในสถานประกอบการ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์ โดยแบ่ง
เน้ือหาของแบบสอบถามเป็น 3 ดา้นคือ 

1) คุณสมบติัของนักบญัชีท่ีผูป้ระกอบการมีความพึงประสงค์ 10 อนัดบั ไดแ้ก่          
1. มีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการ 2. มีความละเอียดรอบคอบ 3. มีความขยนัหมัน่เพียร      
และรับผดิชอบ 4. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการค านวณตน้ทุน 5. มีความรู้
ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นกฎหมายและภาษีอากร 6. มีทกัษะหรือความช านาญใน
การจดัการตนเองเช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังานเพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง 7. มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสิน รายไดค้่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  8. 
มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการเงินธุรกิจและการจดัการ 9. มีความสามารถใน
การจดัท าและน าเสนอรายงานการเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑ์
และทันต่อเวลา และ 10. มีความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับการท าบัญชีในด้านการสอบบัญชี  
(กรรณิการ์ ล าลือ , 2552) 

2) คุณลักษณะด้านทกัษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) ในด้านต่างๆ ได้แก่           
1.ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skill) 2.ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและเทคนิคเฉพาะเก่ียวกบัวิชาชีพ 
(Technical Skill) 3.ทกัษะส่วนบุคคล (Personal Skill) 4.ทกัษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น (Interpersonal and Communication Skill) และ 5.ทกัษะด้านการจดัการทางธุรกิจและองค์กร 
(Organizational and Business Management Skills) 

3) คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 6 อนัดบัไดแ้ก่ 1. ความโปร่งใส 
ความเป็นอิสระ ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรม เท่ียงธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต 2. มีความรู้
ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน 3. ความรับผิดชอบต่อองค์กรและการรักษาความลบั    
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4. ความสนใจใฝ่รู้และตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา 5. มีความรับผิดชอบในงานของตน ไม่ละทิ้งงาน
โดยไม่ มี เหคุผลอันสมควร 6.ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท  และสาธารณะ                     
(วชิชุดา  เวชกลู, 2553) 

ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ค าถามปลายเปิด 

 
3.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบสอบถามส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 จะน ามาวิเคราะห์โดยค่าความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และจะน าเสนอขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ในลกัษณะ
ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้

ลกัษณะของค าถามในส่วนท่ี 3 จะท าการวิเคราะห์โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าตามวธีิของไลเกิร์ต (Likert Scale) โดยใหเ้ลือกตอบถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณสมบติั และ
คุณลกัษณะของนักบญัชีท่ีพึงประสงค์ของผูป้ระกอบการ และมีเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละ
ระดบั ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) 

 

ระดับความพอใจ/ความต้องการ คะแนน 

ระดบัไม่น่าพอใจ/ไม่ตอ้งการ 1 

ระดบัพอใช/้ตอ้งการนอ้ย 2 

ระดบัดี/ตอ้งการปานกลาง 3 

ระดบัดีมาก/ตอ้งการมาก 4 

ระดบัดีมากท่ีสุด/ตอ้งการมากท่ีสุด 5 
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ภายหลังจากท่ีได้น าคะแนนท่ีได้ในแต่ละรายด้านมารวมไว้ จึงค านวณหาค่าเฉล่ียด้วย               
การเปรียบเทียบ และแปลความหมายโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย 

1.00 – 1.49 ระดบัไม่น่าพอใจ/ไม่ตอ้งการ 

1.50 – 2.49 ระดบัพอใช/้ตอ้งการนอ้ย 

2.50 – 3.49 ระดบัดี/ตอ้งการปานกลาง 

3.50 – 4.49 ระดบัดีมาก/ตอ้งการมาก 

4.49 – 5.00 ระดบัดีมากท่ีสุด/ตอ้งการมากท่ีสุด 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาค้นควา้ในหัวข้อเร่ือง คุณสมบติัและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักบัญชีจาก
มุมมองของผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมีจ  านวน  193 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ านวนขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

ผูศึ้กษาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย  โดยแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1       ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 1-6) 

ส่วนที ่2       ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจท่ีตอบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 7-13) 

ส่วนที่ 3        ความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะทางวชิาชิพของนกับญัชีท่ีปฏิบติังานในกิจการ   
(ตารางท่ี 14-29) 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
เงินเดือนเฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ในการการท างานดา้นบญัชี และต าแหน่งงาน  

ตารางที ่1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

  เพศ จ านวน  ร้อยละ  

  ชาย 99 51.30 

  หญิง 94 48.70 

  รวม 193 100.00 



 

21 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ซ่ึงมีจ านวน 99 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 51.30 และเป็นเพศหญิง ซ่ึงมีจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70 

ตารางที ่2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

  อายุ จ านวน  ร้อยละ  

  นอ้ยกวา่ 30 ปี 42 21.76 

  31-35 ปี  101 52.33 

  36 - 40 ปี  37 19.17 

  มากกวา่ 40 ปี ข้ึนไป  13 6.74 

  รวม 193 100.00 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้มีอาย ุ31-35 ปี มีจ  านวน 101 คน  คิด
เป็นร้อยละ 52.33 รองลงมามีอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี มีจ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ  21.76  ผูท่ี้มีอายุ 36-
40 ปี มีจ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.17 และผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 40 ปีข้ึนไป มีจ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.74  

ตารางที ่3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกระดบัการศึกษาสูงสุด 

  ระดับการศึกษาสูงสุด  
จ านว
น 

 ร้อย
ละ  

  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  0 0 

  ปริญญาตรี  60 31.09 

  ปริญญาโท  129 66.84 

  ปริญญาเอก  4 2.07 

  รวม 193 100.00 

จากตางรางท่ี 3  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มากท่ีสุด 
ซ่ึงมีจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 66.84 รองลงมา คือผูมี้ระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี 
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มีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 31.09 และผูมี้ระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาเอก มีจ านวน         
4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.07  

ตารางที ่4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสาขาท่ีส าเร็จการศึกษาสูงสุด 

  สาขาทีส่ าเร็จการศึกษาสูงสุด จ านวน  ร้อยละ  

  สาขาบญัชี  50 25.91 

  สาขาบริหารธุรกิจ 49 25.39 

  สาขาการตลาด  26 13.47 

  สาขาการเงิน 20 10.36 

  สาขาการจดัการ  23 11.92 

  สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 21 10.88 

  สาขาอ่ืน ๆ 4 2.07 

  รวม 193 100.00 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส าเร็จการศึกษาสูงสุดในสาขาบญัชีมากท่ีสุด มีจ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ25.91 รองลงมาคือสาขาบริหารธุรกิจมีจ านวน 49 คิดเป็นร้อยละ 25.39 และสาขา
การตลาด 26คน คิดเป็นร้อยละ 13.47 

ตารางที่ 5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงานท่ีท าอยู่ใน
ปัจจุบนั 

  ต าแหน่งงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน จ านวน  ร้อยละ  

  ผูจ้ดัการ/ผูบ้ริหารระดบักลาง   94 48.70 

  ผูบ้ริหารระดบัตน้/หวัหนา้งาน  99 51.30 

  รวม 193 100.00 
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จากตารางท่ี 5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีต าแหน่งงานท่ีท าอยูปั่จจุบนัในระดบั ผูบ้ริหารระดบั
ตน้/หัวหน้างาน มากท่ีสุด ซ่ึงมีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 51.30 รองลงมามีต าแหน่งงานท่ีท าอยู่
ปัจจุบนัในระดบั ผูจ้ดัการ/ผูบ้ริหารระดบักลาง  มีจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70  

 

ตารางที่ 6   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน           
ในต าแหน่งปัจจุบนั 

  ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

จ านว
น 

 ร้อย
ละ  

  นอ้ยกวา่ 6 ปี  44 22.80 

  6-10 ปี 80 41.45 

  11-15 ปี  59 30.57 

  มากกวา่ 15 ปี 10 5.18 

  รวม 193 100.00 

จากตารางท่ี 6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 6-10 ปี
มากท่ีสุด มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ41.45 รองลงมาคือ 11-15 ปี มีจ  านวน 59คิดเป็นร้อยละ 30.57 
และนอ้ยกวา่ 6 ปี 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 และพบวา่มีเพียงร้อยละ 5.18 ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 
15 ปี 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของธุกจิ 

ข้อมูลทัว่ไปของธุรกิจท่ีตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประเภทธุรกิจ สินทรัพย์รวมทุน       
จดทะเบียน จ านวนพนกังาน และการจดัท าบญัชีของกิจการ 

ตางรางที ่7  แสดงจ านวนและร้อยละของธุรกิจจ าแนกตามประเภทของกิจการ 

  ประเภทของกจิการ จ านวน  ร้อยละ  

  กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 13 6.74 

  สินคา้อุปโภคบริโภค 27 13.99 

  ธุรกิจการเงิน 27 13.99 

  สินคา้อุตสาหกรรม 62 32.12 

  อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 23 11.92 

  ทรัพยากร 12 6.22 

  บริการ 24 12.44 

  เทคโนโลย ี 5 2.58 

  อ่ืน ๆ 0 0    

  รวม 193 100.00  

จากตารางท่ี 7 พบว่าธุรกิจอยู่ในกลุ่มประเภทสินค้าอุตสาหกรรมมากท่ีสุด ซ่ึงมีจ านวน 62 
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 32.12 รองลงมาอยูใ่นสินคา้อุปโภคบริโภคและธุรกิจการเงินจ านวน 27 กิจการ 
คิดเป็นร้อยละ 13.99 และไม่มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นกลุมธรุกิจอ่ืนๆ 
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ตารางที ่8 แสดงจ านวนและร้อยละของธุรกิจจ าแนกตามสินทรัพยร์วมของกิจการ 

  สินทรัพย์รวมของกจิการ  จ านวน  ร้อยละ  

  ไม่เกิน 10 ลา้นบาท  4 2.07 

  11 – 50 ลา้นบาท  11 5.70 

  51 – 100 ลา้นบาท  22 11.40 

  101 – 200 ลา้นบาท  42 21.76 

  201 – 500 ลา้นบาท  47 24.35 

  สูงกวา่ 500 ลา้นบาท  67 34.72 

  รวม 193 100.00 

จากตางรางท่ี 8 พบว่าธุรกิจมีสินทรัพยร์วมมากท่ีสุด คือสูงกว่า 500 ลา้นบาท ซ่ึงมีจ านวน 67 
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 34.72 รองลงมามีสินทรัพย์รวม 201 – 500 ล้านบาท จ านวน  47 กิจการ              
คิดเป็นร้อยละ 24.35 มีสินทรัพยร์วม 101-200 ลา้นบาท จ านวน 42 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 21.76 และ
นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่มีสินทรัพยร์วมไม่เกิน 10 ลา้นบาท จ านวน 4 กิจการคิดเป็นร้อยละ 2.07 

ตารางที ่9 แสดงจ านวนและร้อยละของธุรกิจจ าแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ 

  ทุนจดทะเบียนของกจิการ จ านวน  ร้อยละ  

  ไม่เกิน 50 ลา้นบาท  16 8.29 

  51 – 100 ลา้นบาท  16 8.29 

  101 – 200 ลา้นบาท  44 22.80 

  201 – 500 ลา้นบาท  46 23.83 

  501 – 1,000 ลา้นบาท  39 20.21 

  1,001 – 2,000 ลา้นบาท 20 10.36 

  สูงกวา่ 2,000 ลา้นบาท 12 6.22 

  รวม 193 100.00 
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จากตารางท่ี 9 พบวา่ธุรกิจมีทุนจดทะเบียน 201 – 500 ลา้นบาท มากท่ีสุด ซ่ึงมีจ านวน46 กิจการ 
คิดเป็นร้อยละ 23.83 รองลงมามีทุนจดทะเบียน 101 – 200 ลา้นบาท จ านวน 44 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 
22.83 และ 501 – 1,000  ลา้นบาทจ านวน 39 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 20.21และน้อยท่ีสุดไดแ้ก่มีทุนจด
ทะเบียนสูงกวา่ 2,000 ลา้นบาท จ านวน 12 กิจการคิดเป็นร้อยละ 6.22 

ตารางที ่10 แสดงจ านวนและร้อยละของธุรกิจจ าแนกตามจ านวนพนกังานทั้งหมดในปัจจุบนั 

  จ านวนพนักงานทั้งหมดในปัจจุบัน  จ านวน  ร้อยละ  

  ไม่เกิน 50 คน  47 24.35 

  50-200 คน 79 40.93 

  200 คนข้ึนไป 67 34.72 

  รวม 193 100.00 

จากตารางท่ี 10 พบว่าธุรกิจ มีจ  านวนพนักงานทั้งหมดในปัจจุบันมากท่ีสุดคือ 50-200 คน          
ซ่ึงมีจ านวน 79 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 40.93 รองลงมามีจ านวนพนักงานรวม 200 คนข้ึนไปจ านวน        
67 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 34.72 และจ านวนพนกังานไม่เกิน 50 คน จ านวน 47 กิจการคิดเป็นร้อยละ 
24.35 

ตารางที ่11 แสดงจ านวนและร้อยละของธุรกิจจ าแนกตามการจดัท าบญัชีของกิจการ 

  การจัดท าบัญชีของกจิการ  จ านวน  ร้อยละ  

  จดัท าเองโดยพนกังานบญัชีของกิจการ 162 83.94 

  ใชบ้ริการส านกังานบญัชีภายนอก  31 16.06 

  รวม 193 100.00 

จากตารางท่ี 11 พบวา่ธุรกิจจดัท าบญัชีเองโดยพนกังานบญัชีของกิจการมากท่ีสุด ซ่ึง มีจ  านวน 
162 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 83.94 รองลงมาจดัท าบญัชีโดยใชบ้ริการส านกังานบญัชีภายนอก จ านวน 
31 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 16.06 
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ตารางที ่12 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังานบญัชีจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

  ระดับการศึกษาของพนักงานบัญชี 
จ าน
วน 

 ร้อย
ละ  

  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  430 44.75 

  ปริญญาตรี 488 50.78 

  สูงกวา่ปริญญาตรี 43 4.47 

  รวม 961 100.00 

จากตารางท่ี 12 พบว่ากิจการท่ีตอบแบบสอบถามมีพนักงานบัญชีท่ีจบการศึกษาระดับ            
ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิอเป็นร้อยละ 50.78 รองลงมาจบการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรีคิดเป็น            
ร้อยละ 44.75 และสูงกวา่ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 4.47 
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ตารางที ่13 แสดงจ านวนและร้อยละของการจัดท าบัญชีจ าแนกตามประเภทกจิการ 

การจัดท าบัญชีของกจิการ 

ประเภทของกจิการ 
กลุ่มเกษตร

และ
อุตสาหกรรม

อาหาร 

สินค้าอุปโภค
บริโภค  

ธุรกจิการเงนิ 
สินค้า

อุตสาหกรรม  
อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 

ทรัพยากร  บริการ เทคโนโลยี 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

จดัท าเองโดยพนกังานบญัชีของ
กิจการ 

12 23 21 51 20 10 17 5 

(92.31) (85.19) (87.50) (82.26) (86.96) (83.33) (70.83) (100.00) 

ใชบ้ริการส านกังานบญัชีภายนอก 
1 4 3 11 3 2 7 0 

(7.69) (14.81) (12.50) (17.74) (13.04) (16.67) (29.17)  0.00  

รวม 
13 27 24 62 23 12 24 5 

(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

28 
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จากตารางท่ี 13 พบว่ากิจการประเภทเทคโนโลยีมีการจดัท าบญัชีเองโดยพนักงานบญัชีของ
กิจการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 มีจ  านวน 5 รายรองลงมาเป็นกิจการประเภทกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารมีการจดัท าบญัชีเอง โดยพนกังานบญัชีของกิจการคิดเป็นร้อยละ 92.31 มีจ  านวน 
12 ราย และกิจการประเภทธุรกิจการเงินมีการจดัท าบญัชีเองโดยพนักงานบญัชีของกิจการคิดเป็น         
ร้อยละ 88.89 มีจ านวน 24 ราย และน้อยท่ีสุดได้แก่กิจการประเภทบริการ คิดเป็นร้อยละ 70.83 มี
จ านวน 17 ราย 

กิจการประเภทบริการมีการจดัท าบญัชีโดยใช้บริการส านักงานบญัชีภายนอกมากท่ีสุดคิด         
เป็นร้อยละ 29.17 มีจ านวน 7 ราย รองลงมาเป็นกิจการประเภทสินคา้อุตสาหกรรม มีการจดัท าบญัชี        
โดยใช้บริการส านักงานบญัชีภายนอกคิดเป็นร้อยละ 17.74  มีจ านวน 11 ราย และกิจการประเภท
ทรัพยากรมีการจดัท าบญัชีโดยใชบ้ริการส านกังานบญัชีภายนอกคิดเป็นร้อยละ 16.67 มีจ านวน 2 ราย 
และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่กิจการประเภทเทคโนโลย ีมีจ านวน 0 ราย 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณลักษณะทักษะทางวิชาชิพของนักบัญชีที่ปฏิบัติงาน
ในกจิการ 

ตารางที่ 14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงประสงค์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของนกับญัชี 

คุณสมบัติของนักบัญชี
ทีพ่งึประสงค์ 

ระดับความคิดเห็น 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(S.D.) 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อละ) (ร้อยละ) 

1. มีความซ่ือสัตยแ์ละ
รู้จกัรักษาความลบัของ
กิจการ 

58 58 77 0 0 193 3.90 
ปาน
กลาง (30.05) (30.10) (39.90) (0.00) (0.00) (100.00) (0.83) 

2. มีความละเอียด
รอบคอบ 

62 68 63 0 0 193 3.99 ปาน
กลาง (32.13) (35.20) (32.64) (0.00) (0.00) (100.00) (0.81) 

3. มีความขยนัหมัน่เพียร
และรับผดิชอบ 

62 56 75 0 0 193 3.93 ปาน
กลาง (32.12) (29.00) (38.86) (0.00) (0.00) (100.00) (0.84) 

4. มีความรู้ความเขา้ใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชี
ในดา้นการค านวณ
ตน้ทุน 

56 59 78 0 0 193 3.83 
ปาน
กลาง (29.02) (30.60) (40.41) (0.00) (0.00) (100.00) (0.83) 

5. มีความรู้ความเขา้ใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชี
ในดา้นกฎหมายและ
ภาษีอากร 

63 67 63 0 0 193 4.00 

มาก 
(32.64) (34.70) (32.64) (0.00) (0.00) (100.00) (0.81) 
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ตารางที่ 14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงประสงค์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของนกับญัชี (ต่อ) 

คุณสมบัติของนักบัญชีที่
พงึประสงค์ 

ระดับความคิดเห็น 
รวม ค่าเฉลี่

ย 
(S.D.) 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยะ) (ร้อยละ) 

6. มีทกัษะหรือความ
ช านาญในการจดัการ
ตนเองเช่น การควบคุม
อารมณ์ใหค้งท่ีเม่ือ
ประสบปัญหากบังาน
เพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง  

61 72 60 0 0 193 4.01 

มาก 

(31.61) (37.30) (31.09) (0.00) (0.00) (100.00) (0.79) 

7. มีความสามารถวดั/
ค านวณมูลค่าของ
สินทรัพยห์น้ีสิน รายได้
ค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

70 65 58 0 0 193 4.06 
มาก 

(36.27) (33.70) (30.05) (0.00) (0.00) (100.00) (0.81) 

8. มีความรู้ความเขา้ใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชี
ในดา้นการเงินธุรกิจและ
การจดัการ  

68 52 73 0 0 193 3.97 ปาน
กลาง 

(35.23) (26.09) (37.83) (0.00) (0.00) (100.00) (0.86) 

9. มีความสามารถใน  

การจดัท าและน าเสนอ
รายงานการเงินใน
รูปแบบท่ีง่ายต่อความ
เขา้ใจถูกตอ้งครบถว้น
ตามหลกัเกณฑแ์ละทนั
ต่อเวลา  

65 60 68 0 0 193 3.98 

ปาน
กลาง 

(33.68) (31.10) (35.23) (0.00) (0.00) (100.00) (0.81) 
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ตารางที่ 14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงประสงค์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของนกับญัชี (ต่อ) 

คุณสมบัติของนักบัญชี
ทีพ่งึประสงค์ 

ระดับความคิดเห็น 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(S.D.) 

ระดบั
ความ
คดิเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

10. มีความรู้ความเขา้ใจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท า
บญัชีในดา้นการสอบ
บญัชี 

62 59 72 0 0 193 3.94 
ปาน
กลาง (32.12) (30.60) (37.31) (0.00) (0.00) (100.00) (0.83) 

โดยรวม 
3.97 ปาน

กลาง (0.82) 

จากตารางท่ี 14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงค์มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสินรายได้
ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย = 4.06, SD = 0.81) รองลงมาได้แก่ มีทกัษะหรือความช านาญ          
ในการจดัการตนเองเช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังาน เพื่อนร่วมงานหรือฝ่าย  
ท่ีเก่ียวข้อง (ค่าเฉล่ีย = 4.01, SD = 0.79) มีความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับ การท าบญัชีในด้าน
กฎหมายและภาษีอากร (ค่าเฉล่ีย = 4.00, SD = 0.81) และคุณสมบติัของนักบญัชีท่ีพึงประสงค์น้อย
ท่ีสุด คือ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการค านวณตน้ทุน (ค่าเฉล่ีย = 3.83, SD 
= 0.83) 
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ตารางที ่15 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของนกับญัชีจ าแนกตามประเภทกิจการ 

คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่งึ
ประสงค์ 

ประเภทของกจิการ 
กลุ่มเกษตร

และ
อุตสาหกรรม

อาหาร 

สินค้าอุปโภค
บริโภค  

ธุรกจิการเงนิ 
สินค้า

อุตสาหกรรม  
อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 

ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี 

(13 ราย) (27 ราย) (27 ราย) (62 ราย) (23 ราย) (12 ราย) (24 ราย) (5 ราย) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล 

1. มีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษา
ความลบัของกิจการ 

3.69 3.74 4.26 3.84 3.87 3.83 3.96 4.20 

ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

2. มีความละเอียดรอบคอบ 
3.92 4.19 3.85 4.05 3.78 4.33 3.92 3.80 

ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

3. มีความขยนัหมัน่เพียรและ
รับผดิชอบ 

4.00 4.04 3.67 3.92 3.87 4.00 4.00 4.60 

มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก 

4. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท าบญัชีในดา้นการค านวณ
ตน้ทุน 

3.62 3.89 3.78 3.90 4.00 4.25 3.83 3.80 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง 

33 
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ตารางที ่15 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของนกับญัชีจ าแนกตามประเภทกิจการ (ต่อ) 

คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่งึ
ประสงค์ 

ประเภทของกจิการ 
กลุ่มเกษตร

และ
อุตสาหกรรม

อาหาร 

สินค้าอุปโภค
บริโภค  

ธุรกจิการเงนิ 
สินค้า

อุตสาหกรรม  
อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 

ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี 

(13 ราย) (27 ราย) (27 ราย) (62 ราย) (23 ราย) (12 ราย) (24 ราย) (5 ราย) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล 

5. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท าบญัชีในดา้นกฎหมายและ
ภาษีอากร 

3.77 4.33 3.96 4.02 4.09 3.83 3.75 4.00 

ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

6. มีทกัษะหรือความช านาญในการ
จดัการตนเอง  

3.77 4.00 4.07 4.00 4.17 3.67 4.21 3.80 

ปานกลาง มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 

7. มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่า
ของสินทรัพยห์น้ีสิน รายได้
ค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

4.08 4.15 4.26 3.90 4.13 4.08 4.04 4.20 

มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 

8. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท าบญัชีในดา้นการเงินธุรกิจ  

3.92 3.85 4.19 3.90 3.87 3.92 4.13 4.00 

ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

34 
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ตารางที ่15 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของนกับญัชีจ าแนกตามประเภทกิจการ (ต่อ) 

คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่งึ
ประสงค์ 

ประเภทของกจิการ 
กลุ่มเกษตร

และ
อุตสาหกรรม

อาหาร 

สินค้าอุปโภค
บริโภค  

ธุรกจิการเงนิ 
สินค้า

อุตสาหกรรม  
อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 

ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี 

(13 ราย) (27 ราย) (27 ราย) (62 ราย) (23 ราย) (12 ราย) (24 ราย) (5 ราย) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล 

9. มีความสามารถใน  การจดัท าและ
น าเสนอรายงานการเงินในรูปแบบท่ี
ง่ายต่อความเขา้ใจถูกตอ้งครบถว้น
ตามหลกัเกณฑแ์ละทนัต่อเวลา  

4.15 3.81 4.00 4.05 4.00 4.00 3.92 3.80 

มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง 

10. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท าบญัชีในดา้นการสอบ
บญัชี 

3.85 4.11 3.93 3.84 4.00 3.92 4.08 3.60 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 

รวม 
3.81 3.97 3.89 3.93 3.88 4.10 3.93 4.10 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก 
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จากตารางท่ี 15 พบว่ากิจการประเภทกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีความคิดเห็นว่า
คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุดคือ มีความสามารถในการจดัท าและน าเสนอรายงาน
การเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเข้าใจถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และทนัต่อเวลา  คิดเป็น          
ค่าเฉลีย 4.15 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือมีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท าบญัชีในดา้นการค านวณตน้ทุนคิดเป็นค่าเฉลีย 3.62 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการประเภทสินคา้อุปโภคบริโภค มีความคิดเห็นวา่คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงคม์าก
ท่ีสุดคือ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นกฎหมายและภาษีอากร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.33 และนอ้ยท่ีสุดคือมีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการคิดเป็นค่าเฉลีย 3.74 เป็นความ
พึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการประเภทธุรกิจการเงิน มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด 
คือ มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสิน รายไดค้่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีความ
ซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.26 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก 
และนอ้ยท่ีสุดคือ. มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบคิดเป็นค่าเฉลีย 3.67 เป็นความพึงประสงคใ์น
ระดบัปานกลาง 

กิจการประเภทสินคา้อุตสาหกรรม มีความคิดเห็นวา่คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์มาก
ท่ีสุดคือ มีความสามารถใน การจดัท าและน าเสนอรายงานการเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ
ถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑ์และทนัต่อเวลา และ มีความละเอียดรอบคอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.05 
เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือมีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการ 
และมีความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับการท าบัญชีในด้านการสอบบัญชี คิดเป็นค่าเฉลีย 3.84            
เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการประเภทอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติของนักบัญชีท่ี              
พึงประสงค์มากท่ีสุดคือ มีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเอง เช่น การควบคุมอารมณ์             
ใหค้งท่ีเม่ือประสบปัญหากบังาน เพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.17 เป็นความพึง
ประสงค์ในระดบัมาก และน้อยท่ีสุดคือมีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการ มีความ
ขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบ และมีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการเงินธุรกิจ 
คิดเป็นค่าเฉลีย 3.87 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 
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กิจการประเภททรัพยากร มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุดคือ          
มีความละเอียดรอบคอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.33 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก และน้อยท่ีสุดคือ        
มีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเอง  คิดเป็นค่าเฉลีย 3.67 เป็นความพึงประสงค์ในระดบั
ปานกลาง 

กิจการประเภทบริการ มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนักบญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุดคือ            
มีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเอง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.21 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก 
และน้อยท่ีสุดคือมีความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับการท าบญัชีในด้านกฎหมายและภาษีอากร                 
คิดเป็นค่าเฉลีย 3.75 67 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการประเภทเทคโนโลยี มีความคิดเห็นวา่คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุดคือ  
มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.60 เป็น ความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และ
นอ้ยท่ีสุดคือมีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการสอบบญัชีคิดเป็นค่าเฉลีย 3.60 
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ตารางที ่16 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของนกับญัชีจ าแนกตามสินทรัพยร์วม 

คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์  

สินทรัพย์รวมของกจิการ 
ไม่เกนิ 10  11 – 50  51 – 100  101 – 200  201 – 500  สูงกว่า 500  

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

(4 ราย) (11 ราย) (22 ราย) (42 ราย) (47 ราย) (67 ราย) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล 

1. มีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการ 
4.25 4.00 4.27 3.69 3.79 3.96 

มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

2. มีความละเอียดรอบคอบ 4.00 4.45 3.86 4.26 3.91 3.85 

มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

3. มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผดิชอบ 
4.50 3.36 4.27 3.79 3.79 4.07 

มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

4. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการค านวณ
ตน้ทุน 

4.00 4.27 3.55 3.93 3.85 3.93 

มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

5. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นกฎหมายและ
ภาษีอากร 

4.25 3.91 3.77 4.00 4.13 3.99 

มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 
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ตารางที ่16 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของนกับญัชีจ าแนกตามสินทรัพยร์วม (ต่อ) 

คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์  

สินทรัพย์รวมของกจิการ 
ไม่เกนิ 10  11 – 50  51 – 100  101 – 200  201 – 500  สูงกว่า 500  

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

(4 ราย) (11 ราย) (22 ราย) (42 ราย) (47 ราย) (67 ราย) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล 

6. มีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเองเช่น การควบคุม
อารมณ์ใหค้งท่ีเม่ือประสบปัญหากบังานเพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง  

4.25 3.91 4.14 4.17 3.74 4.04 

มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก 

7. มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสิน รายได้
ค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

4.25 4.18 4.05 4.02 4.26 3.93 

มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง 

8. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการเงินธุรกิจ
และการจดัการ  

4.25 4.27 4.18 3.93 3.81 3.99 

มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

9. มีความสามารถใน  การจดัท าและน าเสนอรายงานการเงินใน
รูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละทนั
ต่อเวลา  

4.00 3.55 4.05 3.95 4.00 4.04 

มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 
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ตารางที ่16 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของนกับญัชีจ าแนกตามสินทรัพยร์วม (ต่อ) 

คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์  

สินทรัพย์รวมของกจิการ 
ไม่เกนิ 10  11 – 50  51 – 100  101 – 200  201 – 500  สูงกว่า 500  

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

(4 ราย) (11 ราย) (22 ราย) (42 ราย) (47 ราย) (67 ราย) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล 

10. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการสอบ
บญัชี 

3.75 4.09 3.59 3.95 4.02 3.97 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

รวม 4.20 4.11 3.94 4.01 3.96 3.98 

มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 16 พบว่ากิจการท่ีมีขนาดสินทรัพยร์วมไม่เกิน 10 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่า
คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบ 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.50 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ มีความสามารถวดั/ค านวณ
มูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสิน รายไดค้่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง, มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท า
บญัชีในดา้นการเงินธุรกิจและการจดัการ, มีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการ, มีความรู้
ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นกฎหมายและภาษีอากร, มีทกัษะหรือความช านาญในการ
จดัการตนเองเช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากับงานเพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.25 และนอ้ยท่ีสุดคือ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้น
การสอบบญัชี คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.75 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพยร์วม 10 - 50 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของ นักบญัชีท่ี             
พึงประสงคม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีความละเอียดรอบคอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.24 เป็นความพึง
ประสงค์ในระดับมากรองลงมาได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในด้านการ
ค านวณตน้ทุน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.16 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมากและมีความสามารถวดั/ค านวณ
มูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.12 เป็นความพึงประสงค์
ในระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือ มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผดิชอบคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.36 เป็นความพึง
ประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพย์รวม 51 - 100 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของ นักบญัชี          
ท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบและ มีความซ่ือสัตย์
และรู้จกัรักษาความลบัของกิจการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.27 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมากรองลงมา
ได้แก่  มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในด้านการเงินธุรกิจและการจดัการ คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.18 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก และมีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเอง
เช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังาน เพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.14 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก และน้อยท่ีสุด มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั           
การท าบญัชีในดา้นการค านวณตน้ทุน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.55 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพยร์วม 101 - 200 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนักบญัชี                                   
ท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด 3 อนัดับแรก มีความละเอียดรอบคอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.26 เป็นความพึง
ประสงคใ์นระดบัมากรองลงมาไดแ้ก่  มีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเอง เช่น การควบคุม
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อารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังาน เพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.17 เป็น
ความพึงประสงค์ในระดบัมาก และมีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสิน รายได้
ค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.02 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือ มี
ความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.69 เป็นความพึงประสงค์ในระดบั
ปานกลาง 

กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพยร์วม 201 - 500 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของ นักบญัชี          
ท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกได้แก่ มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์หน้ีสิน 
รายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกตอ้ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.26 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก รองลงมา
ไดแ้ก่ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นกฎหมายและภาษีอากรคิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.13 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก และ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้น
การสอบบญัชี คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.02 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือมีทกัษะหรือ
ความช านาญในการจดัการตนเองเช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังาน เพื่อน
ร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.74 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพยร์วมสูงกว่า 500 ลา้นบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนักบญัชี         
ท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.07 
เป็นความพึงประสงค์ในระดับมากรองลงมา มีความสามารถใน  การจดัท าและน าเสนอรายงาน
การเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑ์และทนัต่อเวลา และมีทกัษะ
หรือความช านาญในการจดัการตนเองเช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากับงาน            
เพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.04 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมากและน้อย
ท่ีสุดคือ มีความละเอียดรอบคอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.85 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงค์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของ
นกับญัชีจ าแนกตามทุนจดทะเบียน 

คุณสมบัติของนัก
บัญชีทีพ่งึประสงค์  

ทุนจดทะเบียนของกจิการ 

ไม่เกนิ 50  51 – 100  101 – 200 201 – 500 501 – 1,000 1,001 – 2,000 
สูงกว่า 
2,000 

ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 

(16 ราย) (16 ราย) (44 ราย) (46 ราย) (39 ราย) (20 ราย) (12 ราย) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล 

1. มีความซ่ือสัตย์
และรู้จกัรักษา
ความลบัของ
กิจการ 

4.13 4.13 3.75 3.78 3.95 3.95 4.08 

มาก มาก ปานกลาง 
ปาน
กลาง 

ปานกลาง ปานกลาง มาก 

2. มีความละเอียด
รอบคอบ 

4.31 4.00 4.20 3.91 3.82 4.00 3.67 

มาก มาก มาก 
ปาน
กลาง 

ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3. มีความ
ขยนัหมัน่เพียรและ
รับผดิชอบ 

3.69 4.38 3.82 3.78 3.90 4.30 4.17 

ปาน
กลาง 

มาก ปานกลาง 
ปาน
กลาง 

ปานกลาง มาก มาก 

4. มีความรู้ความ
เขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท าบญัชีใน
ดา้นการค านวณ
ตน้ทุน 

4.13 3.63 3.91 3.87 3.77 3.95 4.17 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปานกลาง 
ปาน
กลาง 

ปานกลาง ปานกลาง มาก 

5. มีความรู้ความ
เขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท าบญัชีใน
ดา้นกฎหมายและ
ภาษีอากร 

4.06 3.75 4.00 4.15 3.82 4.00 4.25 

มาก 
ปาน
กลาง 

มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 
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ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงค์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของ
นกับญัชีจ าแนกตามทุนจดทะเบียน (ต่อ) 

คุณสมบัติของนัก
บัญชีทีพ่งึประสงค์  

ทุนจดทะเบียนของกจิการ 

ไม่เกนิ 50  51 – 100  101 – 200 201 – 500 501 – 1,000 1,001 – 2,000 
สูงกว่า 
2,000 

ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 

(16 ราย) (16 ราย) (44 ราย) (46 ราย) (39 ราย) (20 ราย) (12 ราย) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล 

6. มีทกัษะหรือ
ความช านาญใน
การจดัการตนเอง
เช่น การควบคุม
อารมณ์ใหค้งท่ีเม่ือ
ประสบปัญหากบั
งาน เพื่อนร่วมงาน
หรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.06 4.06 4.16 3.76 4.15 3.85 4.00 

มาก มาก มาก 
ปาน
กลาง 

มาก ปานกลาง มาก 

7. มีความสามารถ
วดั/ค านวณมูลค่า
ของสินทรัพย์
หน้ีสิน รายได้
ค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  

4.25 4.00 4.02 4.28 3.79 3.90 4.33 

มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

8. มีความรู้ความ
เขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท าบญัชีใน
ดา้นการเงินธุรกิจ
และการจดัการ  

4.25 4.44 3.93 3.83 4.00 3.70 4.08 

มาก มาก ปานกลาง 
ปาน
กลาง 

มาก ปานกลาง มาก 
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ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงค์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของ
นกับญัชีจ าแนกตามทุนจดทะเบียน (ต่อ) 

คุณสมบัติของนัก
บัญชีทีพ่งึประสงค์  

ทุนจดทะเบียนของกจิการ 

ไม่เกนิ 50  51 – 100  101 – 200 201 – 500 501 – 1,000 1,001 – 2,000 
สูงกว่า 
2,000 

ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 

(16 ราย) (16 ราย) (44 ราย) (46 ราย) (39 ราย) (20 ราย) (12 ราย) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล 

9. มีความสามารถ
ใน  การจดัท าและ
น าเสนอรายงาน
การเงินในรูปแบบ
ท่ีง่ายต่อความ
เขา้ใจถูกตอ้ง
ครบถว้นตาม
หลกัเกณฑแ์ละทนั
ต่อเวลา  

3.69 4.13 3.95 4.02 4.03 3.95 4.08 

ปาน
กลาง 

มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก 

10. มีความรู้ความ
เขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท าบญัชีใน
ดา้นการสอบบญัชี 

4.00 3.81 3.93 4.04 3.95 3.70 4.00 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

รวม 
4.06 4.03 3.97 3.94 3.92 3.93 4.08 

มาก มาก ปานกลาง 
ปาน
กลาง 

ปานกลาง ปานกลาง มาก 

จากตารางท่ี 17 พบวา่กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ลา้นบาท มีความคิดเห็นวา่คุณสมบติั
ของนกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีความละเอียดรอบคอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.31 
เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์
หน้ีสิน รายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.25 เป็นความพึงประสงค์ในระดับมาก        
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และมีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการเงินธุรกิจและการจดัการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.25 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือ มีความสามารถใน  การจดัท าและน าเสนอ
รายงานการเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเข้าใจถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และทันต่อเวลา            
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.69 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน 51-100 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงค์มากท่ีสุด3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการเงิน
ธุรกิจและการจดัการ  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.44 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่  มีความ
ขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.38 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก และมีความ
ซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.13 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก 
และน้อยท่ีสุดคือ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชี ในดา้นการค านวณตน้ทุน คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.63 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน 101-200 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติของนักบัญชี                    
ท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุดท่ีสุด 3 อันดับแรกได้แก่ มีความละเอียดรอบคอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.2             
เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ มีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเองเช่น 
การควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังาน เพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งคิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.16 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก และมีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสิน 
รายไดค้่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.02 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมากและนอ้ยท่ีสุด
คือ . มีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการ  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.75 เป็นความพึงประสงค์ใน
ระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน 201-500 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนักบญัชีท่ีพึง
ประสงค์มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสิน รายได้
ค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.28 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ มี
ความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นกฎหมายและภาษีอากร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.15 เป็น
ความพึงประสงค์ในระดบัมาก และมีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการสอบ
บญัชี คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.04 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดมีทกัษะหรือความช านาญ
ในการจดัการตนเองเช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังานเพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.76 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 



 

47 

กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน 501-1,000 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติของ นักบัญชี              
ท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด  3 อันดับแรกได้แก่ มีทักษะหรือความช านาญในการจัดการตนเองเช่น            
การควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังาน เพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งคิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.15 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก รองลงมาได้แก่ มีความสามารถในการจดัท าและน าเสนอ
รายงานการเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเข้าใจถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และทนัต่อเวลา           
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.03 เป็นความพึงประสงค์ในระดับมาก และมีความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับ          
การท าบญัชีในดา้นการเงินธุรกิจและการจดัการ  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.00 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบั
มาก และน้อยท่ีสุดคือ มีความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับการท าบัญชีในด้านการค านวณต้นทุน            
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.77 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน 1,001-2,000 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของ นักบญัชี          
ท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.3 
เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชี           
ในด้านกฎหมายและภาษีอากร และมีความละเอียดรอบคอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.00 เป็นความพึง
ประสงคใ์นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชี ในดา้นการเงิน
ธุรกิจและการจดัการ และมีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการสอบบญัชี คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.70 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

 กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียนสูงกว่า 2,000 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของ นักบญัชี              
ท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกได้แก่ มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์หน้ีสิน 
รายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกตอ้ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.33 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก รองลงมา
ไดแ้ก่ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นกฎหมายและภาษีอากร  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.25 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก และมีความขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.17 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือ และนอ้ยท่ีสุดคือ มีความละเอียดรอบคอบ 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.67 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงค์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของ
นกับญัชีจ าแนกตามจ านวนพนกังาน 

คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์  

จ านวนพนักงาน 

ไม่เกนิ 50 คน  50-200 คน 200 คนขึน้ไป 

(47 ราย) (79 ราย) (67 ราย) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล แปลผล แปลผล 

1. มีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการ 
3.89 3.90 3.91 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

2. มีความละเอียดรอบคอบ 
3.98 4.01 3.99 

ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3. มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผดิชอบ 
3.91 3.90 3.99 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

4. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีใน
ดา้นการค านวณตน้ทุน 

3.83 3.89 3.93 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

5. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีใน
ดา้นกฎหมายและภาษีอากร 

4.23 3.85 4.01 

มาก ปานกลาง มาก 

6. มีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเองเช่น 

การควบคุมอารมณ์ใหค้งท่ีเม่ือประสบปัญหากบังาน       
เพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.96 4.09 3.94 

ปานกลาง มาก ปานกลาง 

7. มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์
หน้ีสิน รายไดค้่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

4.13 4.08 4.00 

มาก มาก มาก 

8. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีใน
ดา้นการเงินธุรกิจและการจดัการ  

4.21 3.89 3.91 

มาก ปานกลาง ปานกลาง 

9. มีความสามารถใน  การจดัท าและน าเสนอรายงาน
การเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจถูกตอ้งครบถว้น
ตามหลกัเกณฑแ์ละทนัต่อเวลา  

3.87 4.09 3.94 

ปานกลาง มาก ปานกลาง 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงค์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของ
นกับญัชีจ าแนกตามจ านวนพนกังาน (ต่อ) 

คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์  

จ านวนพนักงาน 

ไม่เกนิ 50 คน  50-200 คน 200 คนขึน้ไป 

(47 ราย) (79 ราย) (67 ราย) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล แปลผล แปลผล 

10. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีใน
ดา้นการสอบบญัชี 

4.02 3.89 3.94 

มาก ปานกลาง ปานกลาง 

รวม 
4.00 3.97 3.96 

มาก ปานกลาง ปานกลาง 

จากตารางท่ี 18 พบวา่กิจการท่ีมีจ  านวนพนกังานไม่เกิน 50 คน มีความคิดเห็นวา่คุณสมบติัของ
นักบญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกได้แก่ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชี           
ในด้านกฎหมายและภาษีอากร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.23 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก รองลงมา
ได้แก่ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในด้านการเงินธุรกิจและการจดัการ  คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.21 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และมีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์
หน้ีสิน รายไดค้่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.13 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และ
นอ้ยท่ีสุดคือ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการค านวณตน้ทุน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
3.83 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีจ  านวนพนกังาน50-200 คน มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์
มากท่ีสุด  3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเอง เช่นการควบคุมอารมณ์
ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากบังาน เพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.09 เป็นความพึง
ประสงค์ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ มีความสามารถใน การจดัท าและน าเสนอรายงานการเงินใน
รูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละทนัต่อเวลา  คิดเป็น ค่าเฉล่ีย 4.09 เป็น
ความพึงประสงค์ในระดบัมาก และมีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสิน รายได้
ค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.08 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือ มี
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ความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นกฎหมายและภาษีอากร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.85 เป็น
ความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีจ  านวนพนกังาน 200 คนข้ึนไป มีความคิดเห็นวา่คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นกฎหมายและภาษี
อากร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.01 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก รองลงมาได้แก่มีความสามารถวดั/
ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสิน รายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกตอ้งคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4 เป็นความพึง
ประสงค์ในระดบัมาก และมีความละเอียดรอบคอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.99 เป็นความพึงประสงค์ใน
ระดบัปานกลาง และน้อยท่ีสุดคือ มีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการ และมีความรู้
ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการเงินธุรกิจและการจดัการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.91 เป็น
ความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

 

ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงค์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของ
นกับญัชีจ าแนกตามการจดัท าบญัชีของกิจการ 

คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์  

การจัดท าบัญชีของกจิการ 
จดัท าบัญชีเองโดย
พนักงานบัญชี 

ใช้บริการส านกังาน
บัญชีภายนอก 

(13 ราย) (13 ราย) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล แปลผล 

1. มีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการ 
3.89 3.97 

ปานกลาง ปานกลาง 

2. มีความละเอียดรอบคอบ 
4.01 3.94 

มาก ปานกลาง 

3. มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผดิชอบ 
3.88 4.13 

ปานกลาง มาก 

4. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้น
การค านวณตน้ทุน 

3.85 4.06 

ปานกลาง มาก 
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงค์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณสมบติัของ
นกับญัชีจ าแนกตามการจดัท าบญัชีของกิจการ (ต่อ) 

คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์  

การจัดท าบัญชีของกจิการ 
จดัท าบัญชีเองโดย
พนักงานบัญชี 

ใช้บริการส านกังาน
บัญชีภายนอก 

(13 ราย) (13 ราย) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล แปลผล 

5. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้น
กฎหมายและภาษีอากร 

3.98 4.19 

ปานกลาง มาก 

6. มีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเองเช่น การ
ควบคุมอารมณ์ใหค้งท่ีเม่ือประสบปัญหากบังาน        
เพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.02 3.94 

มาก ปานกลาง 

7. มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสิน 

รายไดค้่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

4.05 4.13 

มาก มาก 

8. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้น
การเงินธุรกิจและการจดัการ  

4.02 3.74 

มาก ปานกลาง 
9. มีความสามารถในการจดัท าและน าเสนอรายงานการเงิน
ในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจถูกตอ้งครบถว้นตาม
หลกัเกณฑแ์ละทนัต่อเวลา  

3.97 4.06 

ปานกลาง มาก 

10. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้น
การสอบบญัชี 

3.97 3.77 

ปานกลาง ปานกลาง 

รวม 
3.96 3.99 

ปานกลาง ปานกลาง 

จากตารางท่ี 19 พบวา่กิจการท่ีมีการจดัท าบญัชีเองโดยพนกังานของบริษทั มีความคิดเห็นว่า
คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่า
ของสินทรัพยห์น้ีสิน รายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกตอ้ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.05  เป็นความพึงประสงค์        
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ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ มีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเองเช่น การควบคุมอารมณ์
ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากับงาน เพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และ มีความรู้ความเข้าใจ                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในด้านการเงินธุรกิจและการจดัการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.02 เป็นความพึง
ประสงค์ในระดบัมาก และมีความละเอียดรอบคอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.01 เป็นความพึงประสงค์ใน
ระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชี  ในดา้นการค านวณตน้ทุน 

คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.85 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีการจดัท าบัญชีโดยใช้บริการส านักงานบัญชี มีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติของ              
นกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีใน
ดา้นกฎหมายและภาษีอากร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.19 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมากรองลงมาไดแ้ก่       
มีความสามารถวัด/ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์หน้ีสิน รายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง และ                      
มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.13 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก และ
น้อยท่ีสุดคือ มีความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าบญัชีในด้านการเงินธุรกิจและการจดัการ               

คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.74 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัคุณลกัษณะทกัษะทางวชิาชีพ 

ตารางที่ 20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ทกัษะทางปัญญา 

1. ทกัษะทางปัญญา 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 

(S.D.) 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ทกัษะในการส่ือสาร
ทั้งกบัคนและส่ือต่างๆ 

64 64 65 0 0 193 3.99 ปาน
กลาง (33.16) (33.16) (33.68) 0.00 0.00 (100.00) (0.82) 

2. ทกัษะการสอบถาม 

วจิยัและการวเิคราะห์ 

59 65 68 0 1 193 3.94 ปาน
กลาง (30.57) (33.68) (35.23) 0.00 (0.52) (100.00) (0.84) 

3. ความสามารถท่ีจะ
ระบุและแกไ้ขปัญหาท่ี
ไม่เคยพบมาก่อน 

55 73 65 0 0 193 3.95 
ปาน
กลาง (28.50) (37.82) (33.68) 0.00 0.00 (100.00) (0.79) 

โดยรวม 
3.96 ปาน

กลาง (0.82) 

จากตารางท่ี 20 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามพึงประสงค์นักบญัชีท่ีมีคุณสมบติัด้านทกัษะทาง
ปัญญา โดยรวมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.96, SD = 0.82) โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น 3 อนัดบั
แรกไดแ้ก่ มีทกัษะในการส่ือสารทั้งกบัคนและส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย = 3.99, SD = 0.82) รองลงมาไดแ้ก่ 
ความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยพบมาก่อน (ค่าเฉล่ีย = 3.95, SD = 0.79 และมีทกัษะ
การสอบถาม วจิยัและการวเิคราะห์ (ค่าเฉล่ีย = 3.93, SD = 0.84)   
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ตารางที่ 21 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 

2. ทกัษะทางวชิาการเชิง
ปฏิบัติและหน้าที่งาน 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 
(S.D.) 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยะ) (ร้อยะ) (ร้อยละ) 

4. ความช านาญทางตวัเลข
และเทคโนโลยี 

52 58 83 0 0 193 3.84 ปาน
กลาง (26.94) (30.05) (43.01) 0.00 0.00 (100.00) (0.82) 

5. วเิคราะห์แบบจ าลองการ
ตดัสินใจและความเส่ียง 

63 55 75 0 0 193 3.94 ปาน
กลาง (32.64) (28.50) (38.86) 0.00 0.00 (100.00) (0.85) 

6. การวดัมูลค่าและประเมิน
ราคา (Measurement) 

66 59 68 0 0 193 3.99 ปาน
กลาง (34.20) (30.57) (35.23) 0.00 0.00 (100.00) (0.84) 

7. การรายงานทางการเงิน 
(Reporting) 

56 55 82 0 0 193 3.87 ปาน
กลาง (29.02) (28.50) (42.49) 0.00 0.00 (100.00) (0.84) 

8. ความรู้ดา้นกฎหมายและ
กฎเกณฑข์อ้บงัคบั 

56 57 80 0 0 193 3.88 ปาน
กลาง (29.02) (29.53) (41.45) 0.00 0.00 (100.00) (0.83) 

โดยรวม 
3.90 ปาน

กลาง (0.83) 

จากตารางท่ี 21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามพึงประสงค์นักบญัชีท่ีมีคุณสมบติัด้านทกัษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงานโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.90, SD = 0.83) โดยมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็น 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การวดัมูลค่าและประเมินราคา (Measurement) (ค่าเฉล่ีย = 
3.99, SD = 0.84) รองลงมาไดแ้ก่ วิเคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจและความเส่ียง (ค่าเฉล่ีย = 3.94, 
SD = 0.85) ความรู้ดา้นกฎหมายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบั (ค่าเฉล่ีย = 3.88 , SD = 0.83) และนอ้ยท่ีสุดคือ
ความช านาญทางตวัเลขและเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย = 3.84 , SD = 0.82) 
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ตารางที่ 22 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

3. ทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 
(S.D.) 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 
(SD) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยะ) (ร้อยะ) (ร้อยละ) 

9. ความรับผดิชอบ สามารถ
จดัการตนเองได ้

63 63 67 0 0 193 3.98 ปาน
กลาง (32.64) (32.64) (34.72) 0.00 0.00 (100.00) (0.82) 

10. ความคิดริเร่ิม เรียนรู้ได้
ดว้ยตนเอง 

64 55 74 0 0 193 3.95 ปาน
กลาง (33.16) (28.50) (38.34) 0.00 0.00 (100.00) (0.85) 

11. มีความสามารถจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
จดัแจงงานใหเ้สร็จไดต้าม
ก าหนด 

58 69 66 0 0 193 3.96 
ปาน
กลาง 

(30.05) (35.75) (34.20) 0.00 0.00 (100.00) (0.80) 

12. ความสามารถในการ
ปรับตวัให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลง 

52 72 69 0 0 193 3.91 ปาน
กลาง 

(26.94) (37.31) (35.75) 0.00 0.00 (100.00) (0.79) 

13. การปรับใชค้่านิยมทาง
วชิาชีพ จรรยาบรรณและ
ทศันคติ ในการตดัสินใจ 

58 74 61 0 0 193 3.98 ปาน
กลาง 

(30.05) (38.34) (31.61) 0.00 0.00 (100.00) (0.79) 
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ตารางที่ 22 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

3. ทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 
(S.D.) 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 
(SD) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยะ) (ร้อยะ) (ร้อยละ) 

14. ความระมดัระวงัสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

66 60 67 0 0 193 3.99 ปาน
กลาง (34.20) (31.09) (34.72) 0.00 0.00 (100.00) (0.83) 

โดยรวม 
3.96 ปาน

กลาง (0.81) 

จากตารางท่ี 22 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามพึงประสงค์นักบญัชีท่ีมีคุณสมบติัด้านทกัษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล โดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.96, SD = 0.81) โดยมีค่าเฉล่ีย          
ความคิดเห็น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสามารถความระมดัระวงัสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  
(ค่าเฉล่ีย = 3.99, SD = 0.81) รองลงมาคือ การปรับใชค้่านิยมทางวชิาชีพ จรรยาบรรณและทศันคติ ใน
การตดัสินใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.98, SD = 0.79)  ความรับผดิชอบ สามารถจดัการตนเองได ้(ค่าเฉล่ีย = 3.98, 
SD = 0.82) และน้อยท่ีสุดคือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง (ค่าเฉล่ีย = 3.91,             
SD = 0.79)   
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ตารางที่ 23 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ทกัษะทางการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร  

4. ทกัษะทางการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล

และการส่ือสาร 

ระดับความคิดเห็น 
รวม ค่าเฉลี่

ย 
(S.D.) 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อละ) (ร้อยละ) 

15. สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น ปรึกษาหารือและ
ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาได ้

62 65 66 0 0 193 3.98 ปาน
กลาง (32.12) (33.68) (34.20) (0.00) (0.00) (100.00) (0.82) 

16. การท างานเป็นทีม 
60 59 74 0 0 193 3.93 ปาน

กลาง (31.09) (30.57) (38.34) (0.00) (0.00) (100.00) (0.83) 

17. การปฏิสัมพนัธ์กบัผูท่ี้
มีวฒันธรรมหรือความ
คิดเห็นต่างกนั 

61 60 72 0 0 193 3.94 ปาน
กลาง (31.61) (31.09) (37.31) (0.00) (0.00) (100.00) (0.83) 

18. การเจรจาเพื่อได้
ขอ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ี
ยอมรับไดใ้นสถานการณ์
ทางวชิาชีพ 

67 56 70 0 0 193 3.98 
ปาน
กลาง 

(34.72) (29.02) (36.27) (0.00) (0.00) (100.00) (0.84) 

19. การท างานร่วมกบักลุ่ม
คนท่ีมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

68 57 68 0 0 193 4.00 
มาก 

(35.23) (29.53) (35.23) (0.00) (0.00) (100.00) (0.84) 
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ตารางที่ 23 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ทกัษะทางการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (ต่อ) 

4. ทกัษะทางการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล

และการส่ือสาร 

ระดับความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลีย่ 
(S.D.) 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยะ) (ร้อยะ) (ร้อยละ) 

20. มีความสามารถในการ
เสนอรายงาน อภิปราย ใน
ทศันะของตนเองไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

62 62 69 0 0 193 3.96 
ปาน
กลาง 

(32.12) (32.12) (35.75) (0.00) (0.00) (100.00) (0.83) 

21. สามารถฟังและอ่านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึง
วฒันธรรมและภาษาอ่ืนๆ 

63 67 63 0 0 193 4.00 
มาก 

(32.64) (34.72) (32.64) (0.00) (0.00) (100.00) (0.81) 

โดยรวม 
3.97 ปาน

กลาง (0.83) 

จากตารางท่ี 23 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามพึงประสงคน์กับญัชีท่ีมีคุณสมบติัดา้นทกัษะทาง การ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร โดยรวมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.97, SD = 0.83) 
โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น 3 อนัดบัแรกได้แก่ สามารถฟังและอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง
วฒันธรรมและภาษาอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย = 4.00, SD = 0.81) รองลงมาไดแ้ก่ การท างานร่วมกบักลุ่มคนท่ีมี
วฒันธรรมท่ีต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 4.00 , SD = 0.84) การเจรจาเพื่อไดข้อ้สรุปหรือ
ขอ้ตกลงท่ียอมรับได้ในสถานการณ์ทางวิชาชีพ  (ค่าเฉล่ีย = 3.98, SD = 0.84) และน้อยท่ีสุดคือการ
ท างานเป็นทีม (ค่าเฉล่ีย = 3.93, SD = 0.83) 
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ตารางที่ 24 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ 

5. ทกัษะทางการบริหาร
องค์กรและการจัดการ

ทางธุรกจิ 

ระดับความคิดเห็น 
รวม ค่าเฉลีย่ 

(S.D.) 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

22. สามารถตดัสินใจ
วางแผนเชิงกลยทุธ์ การ
จดัการองคก์รทั้ง
บุคลากรและทรัพยากร 

69 53 71 0 0 193 3.99 
ปาน
กลาง 

(35.75) (27.46) (36.79) (0.00) (0.00) (100.00) (0.85) 

23. สามารถบริหารงาน
บุคคลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

63 62 68 0 0 193 3.97 ปาน
กลาง (32.64) (32.12) (35.23) (0.00) (0.00) (100.00) (0.83) 

24. มีความเป็นผูน้ า 
57 70 66 0 0 193 3.95 ปาน

กลาง (29.53) (36.27) (34.20) (0.00) (0.00) (100.00) (0.80) 

25. มีความเขา้ใจในธุรกิจ 

สามารถพิจารณาและ
ตดัสินใจได ้

65 70 58 0 0 193 4.04 
มาก 

(33.68) (36.27) (30.05) (0.00) (0.00) (100.00) (0.80) 

โดยรวม 
3.99 ปาน

กลาง 0.82 

จากตารางท่ี 24 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามพึงประสงค์นักบญัชีท่ีมีคุณสมบติัด้านทกัษะทาง  
การบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ โดยรวมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.99, SD = 0.82) 
โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีความเขา้ใจในธุรกิจ สามารถพิจารณาและตดัสินใจได ้
(ค่าเฉล่ีย = 4.04, SD = 0.80) รองลงมาไดแ้ก่ สามารถตดัสินใจวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจดัการองค์กร
ทั้งบุคลากรและทรัพยากร (ค่าเฉล่ีย = 3.99, SD = 0.85)  สามารถบริหารงานบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.97, SD = 0.83) และนอ้ยท่ีสุดคือ มีความเป็นผูน้ า (ค่าเฉล่ีย = 3.97, SD = 0.83) 
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ตารางที่ 25 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 

คุณลกัษณะด้านคุณค่า
และมีทศันคติทีด่ีต่อ

วชิาชีพ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 
(SD) 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ความโปร่งใส ความ
เป็นอิสระ ความตั้งใจท่ี
จะปฏิบติังานอยา่งมี
คุณธรรม เท่ียงธรรม
และซ่ือสัตยสุ์จริต  

70 52 71 0 0 193 3.99 
ปาน
กลาง 

(36.27) (26.94) (36.79) 0.00 0.00 (100.00) (0.86) 

2. มีความรู้ความสามารถ
และมาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน  

73 45 75 0 0 193 3.99 ปาน
กลาง 

(37.82) (23.32) (38.86) 0.00 0.00 (100.00) (0.88) 

3. ความรับผดิชอบต่อ
องคก์รและการรักษา
ความลบั  

70 50 73 0 0 193 3.98 ปาน
กลาง 

(36.27) (25.91) (37.82) 0.00 0.00 (100.00) (0.86) 

4. ความสนใจใฝ่รู้และ
ตั้งใจท่ีจะเรียนรู้
ตลอดเวลา  

63 55 75 0 0 193 3.94 ปาน
กลาง 

(32.64) (28.50) (38.86) 0.00 0.00 (100.00) (0.85) 

5. มีความรับผดิชอบใน
งานของตน ไม่ละทิ้ง
งานโดยไม่มีเหคุผลอนั
สมควร  

57 51 85 0 0 193 3.85 
ปาน
กลาง 

(29.53) (26.42) (44.04) 0.00 0.00 (100.00) (0.85) 
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ตารางที่ 25 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ (ต่อ) 

คุณลกัษณะด้านคุณค่า
และมีทศันคติทีด่ีต่อ

วชิาชีพ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลีย่ 
(SD) 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

6. ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทั 
และสาธารณะ 

64 59 70 0 0 193 3.97 
ปาน
กลาง (33.16) (30.57) (36.27) 0.00 0.00 (100.00) (0.83) 

โดยรวม 3.95 
ปาน
กลาง 

จากตารางท่ี 25 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามพึงประสงคน์กับญัชีท่ีมีดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพโดยรวมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.95 , SD = 0.85) โดยความคิดเห็น 3 อนัดบัแรก
ได้แก่  ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรม เท่ียงธรรมและ
ซ่ือสัตยสุ์จริต (ค่าเฉล่ีย = 3.99 , SD = 0.86) รองลงมาคือ มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.99 , SD = 0.88) ความรับผดิชอบต่อองคก์รและการรักษาความลบั  (ค่าเฉล่ีย = 
3.98 , SD = 0.86) และนอ้ยท่ีสุด คือ มีความรับผดิชอบในงานของตน ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหคุผลอนั
สมควร (ค่าเฉล่ีย = 3.85 , SD = 0.85) 
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ตารางที ่26 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชีจ าแนกตามประเภทของกิจการ 

ทกัษะทางวชิาชีพ 

ประเภทของกจิการ 
กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรม

อาหาร 

สินคา้อุปโภค
บริโภค  

ธุรกิจ
การเงิน 

สินคา้
อุตสาหกรรม  

อสงัหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 

ทรัพยากร บริการ เทคโนโลย ี

(13 ราย) (27 ราย) (27 ราย) (62 ราย) (23 ราย) (12 ราย) (24 ราย) (5 ราย) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล 

1. ทกัษะทางปัญญา 4.13 4.04 3.82 3.97 3.9 4.00 3.89 4.27 

มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก 

2. ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไป
และเทคนิคเฉพาะเก่ียวกบั
วชิาชีพ 

3.88 3.83 4.00 3.82 4.10 3.88 3.96 3.72 

ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

3. ทกัษะส่วนบุคคล 
4.09 3.95 4.00 3.87 4.04 4.01 3.99 4.03 

มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก 

4. ทกัษะในการส่ือสารและ
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

4.01 3.92 3.97 3.93 4.09 3.93 4.04 3.97 

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 

5. ทกัษะดา้นการจดัการทาง
ธุรกิจและองคก์ร 

3.90 3.99 4.01 3.97 3.90 4.10 4.02 4.25 

ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก 

62 



 

63 

ตารางที ่26 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงประสงคข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชีจ าแนกตามประเภทของกิจการ (ต่อ) 

ทกัษะทางวชิาชีพ 

ประเภทของกจิการ 
กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรม

อาหาร 

สินคา้อุปโภค
บริโภค  

ธุรกิจ
การเงิน 

สินคา้
อุตสาหกรรม  

อสงัหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 

ทรัพยากร บริการ เทคโนโลย ี

(13 ราย) (27 ราย) (27 ราย) (62 ราย) (23 ราย) (12 ราย) (24 ราย) (5 ราย) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล 

6. คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและ
มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 

3.92 3.93 3.98 3.94 4.05 3.78 4.02 4.00 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

รวม 
3.99 3.94 3.96 3.92 4.01 3.95 3.99 4.04 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 

 

 

 

63 



 

64 

จากตารางท่ี 26 พบว่ากิจการประเภทกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีความคิดเห็นว่า
ทกัษะทางวิชาชีพของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุดคือ มี ทกัษะทางปัญญา  คิดเป็นค่าเฉลีย 4.13 
เป็นความพึงประสงค์ในระดับมาก  และน้อยท่ีสุดคือทกัษะด้านเทคนิคทัว่ไปและเทคนิคเฉพาะ
เก่ียวกบัวชิาชีพ คิดเป็นค่าเฉลีย 3.88 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค มีความคิดเห็นว่าทกัษะทางวิชาชีพของนักบญัชีท่ีพึง
ประสงคม์ากท่ีสุดคือ ทกัษะทางปัญญา  คิดเป็นค่าเฉลีย 4.04 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก  และ
นอ้ยท่ีสุดคือทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและเทคนิคเฉพาะเก่ียวกบัวชิาชีพ คิดเป็นค่าเฉลีย 3.83 เป็นความ
พึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการประเภทธุรกิจการเงิน มีความคิดเห็นวา่ทกัษะทางวิชาชีพของนกับญัชีท่ีพึงประสงคม์าก
ท่ีสุดคือ ทกัษะดา้นการจดัการทางธุรกิจและองค์กร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.01 เป็นความพึงประสงค์ ใน
ระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือทกัษะทางปัญญา คิดเป็นค่าเฉลีย 3.82 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปาน
กลาง 

กิจการประเภทสินค้าอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นว่าทกัษะทางวิชาชีพของนักบญัชีท่ีพึง
ประสงคม์ากท่ีสุดคือ ทกัษะทางปัญญา และทกัษะดา้นการจดัการทางธุรกิจและองคก์ร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
3.97 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัปานกลาง และน้อยท่ีสุดคือทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและเทคนิค
เฉพาะเก่ียวกบัวชิาชีพ คิดเป็นค่าเฉลีย 3.82 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการประเภทอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง มีความคิดเห็นวา่ทกัษะทางวิชาชีพของนกับญัชีท่ี
พึงประสงค์มากท่ีสุดคือ ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและเทคนิคเฉพาะเก่ียวกบัวิชาชีพ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.10 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือทกัษะทางปัญญา คิดเป็นค่าเฉลีย 3.90 เป็น
ความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการประเภททรัพยากร มีความคิดเห็นว่าทกัษะทางวิชาชีพของนักบญัชีท่ีพึงประสงค์มาก
ท่ีสุดคือ ทกัษะดา้นการจดัการทางธุรกิจและองค์กร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.10 เป็นความพึงประสงค์ ใน
ระดบัมาก และน้อยท่ีสุดคือคุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ คิดเป็นค่าเฉลีย 3.78 
เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 
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กิจการประเภทบริการ มีความคิดเห็นวา่ทกัษะทางวิชาชีพของนกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 
คือ ทกัษะส่วนบุคคล คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.04 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือทกัษะ
ทางปัญญา คิดเป็นค่าเฉลีย 3.89 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการประเภทเทคโนโลยี มีความคิดเห็นว่าทกัษะทางวิชาชีพของนกับญัชีท่ีพึงประสงคม์าก
ท่ีสุดคือ ทกัษะส่วนบุคคล คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.27 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือ
ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและเทคนิคเฉพาะเก่ียวกบัวิชาชีพ คิดเป็นค่าเฉลีย 3.72 เป็นความพึงประสงค์
ในระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงประสงค์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อทกัษะทาง
วชิาชีพของนกับญัชีจ าแนกตามสินทรัพยร์วมของกิจการ 

ทกัษะทางวชิาชีพ 

สินทรัพย์รวมของกจิการ 
ไม่เกนิ 10 
ล้านบาท 

11 – 50 
ล้านบาท 

51 – 100 
ล้านบาท 

101 – 200 
ล้านบาท 

201 – 500 
ล้านบาท 

สูงกว่า 500 
ล้านบาท 

(13 ราย) (13 ราย) (13 ราย) (13 ราย) (13 ราย) (13 ราย) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล 

1. ทกัษะทางปัญญา 
3.67 4.03 3.86 4.01 4.04 3.92 

ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

2. ทกัษะดา้นเทคนิค
ทัว่ไปและเทคนิค
เฉพาะเก่ียวกบัวชิาชีพ 

3.50 3.91 3.99 3.80 3.89 3.97 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

3. ทกัษะส่วนบุคคล 
3.92 4.06 3.96 3.82 3.98 4.03 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

4. ทกัษะในการส่ือสาร
และการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 

3.96 3.93 4.07 3.92 3.98 3.97 

ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

5. ทกัษะดา้นการ
จดัการทางธุรกิจและ
องคก์ร 

3.69 4.05 3.89 4.06 4.01 3.97 

ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

6. คุณลกัษณะดา้น
คุณค่าและมีทศันคติท่ี
ดีต่อวชิาชีพ 

4.21 3.86 3.96 3.96 3.87 4.01 

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

รวม 
3.83 3.97 3.96 3.93 3.96 3.98 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

จากตารางท่ี 27 พบวา่กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพยร์วมไม่เกิน 10 ลา้นบาท มีความคิดเห็นวา่ทกัษะ
ทางวิชาชีพของนักบญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด 3 อนัดับแรกได้แก่ คุณลักษณะด้านคุณค่าและมี
ทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.21 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะ
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ในการส่ือสารและการท างานร่วมกับผูอ่ื้นคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.96 เป็นความพึงประสงค์ในระดับ             
ปานกลาง และทกัษะส่วนบุคคลคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.92 เป็น ความพึงประสงค์ในระดบัปานกลาง และ
น้อยท่ีสุดคือ ทกัษะด้านเทคนิคทัว่ไปและเทคนิคเฉพาะเก่ียวกบัวิชาชีพ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.50 เป็น 
ความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพย์รวม 11 - 50 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าทักษะทางวิชาชีพของ           
นักบญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด 3 อนัดับแรกได้แก่ ทกัษะส่วนบุคคล คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.06 เป็น              
ความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.05 เป็น ความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง และทกัษะทางปัญญา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.03  เป็นความพึงประสงค์ในระดับปานกลาง และน้อยท่ีสุดคือ มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.86 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพย์รวม 51 - 100 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าทักษะทางวิชาชีพของ        
นกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ทกัษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.07 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและ
เทคนิคเฉพาะเก่ียวกับวิชาชีพคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.99 เป็นความพึงประสงค์ในระดับปานกลาง และ
คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.96 เป็น ความพึงประสงคใ์นระดบั
ปานกลาง และน้อยท่ีสุดคือ ทกัษะทางปัญญา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.86 เป็นความพึงประสงค์ในระดบั   
ปานกลาง 

กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพยร์วม 101 - 200 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าทกัษะทางวิชาชีพของ         
นกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการจดัการทางธุรกิจและองคก์รคิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.06เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญาคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.01 
เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก และ คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพคิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.96 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง และนอ้ยท่ีสุดคือ ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและ
เทคนิคเฉพาะเก่ียวกบัวชิาชีพ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.80 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพยร์วม 201 - 500 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าทกัษะทางวิชาชีพของ           
นกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญาคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.04 เป็นความพึง
ประสงคใ์นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการจดัการทางธุรกิจและองคก์รคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.01 
เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก และ ทกัษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกบั ผูอ่ื้นคิดเป็น
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ค่าเฉล่ีย 3.98 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง และนอ้ยท่ีสุดคือ คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมี
ทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.87 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพยร์วมสูงกว่า 500 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าทกัษะทางวิชาชีพของ        
นักบัญชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด3 อันดับแรกได้แก่ ทักษะส่วนบุคคลคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.03 เป็น             
ความพึงประสงค์ในระดบัมาก รองลงมาได้แก่ คุณลกัษณะด้านคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ         
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.01 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก และทกัษะด้านการจดัการทางธุรกิจและ
องคก์รคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.97 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก  และนอ้ยท่ีสุดคือ ทกัษะทางปัญญา คิด
เป็นค่าเฉล่ีย 3.92 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงประสงค์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อทกัษะทาง
วชิาชีพของนกับญัชีจ าแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ 

ทกัษะทางวชิาชีพ 

ทุนจดทะเบียนของกจิการ 

ไม่เกนิ 50  51–100  101–200 201–500 501–1,000 1,001–2,000 สูงกว่า 2,000 

ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 

(16 ราย) (16 ราย) (44 ราย) (46 ราย) (39 ราย) (20 ราย) (12 ราย) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล 

1. ทกัษะทางปัญญา 
3.94 3.81 4.03 4.05 3.90 3.97 3.78 

ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

2. ทกัษะดา้นเทคนิค
ทัว่ไปและเทคนิค
เฉพาะเก่ียวกบัวชิาชีพ 

3.83 3.99 3.80 3.91 3.99 3.88 3.95 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

3. ทกัษะส่วนบุคคล 
4.01 3.91 3.85 3.99 3.95 4.08 4.17 

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

4. ทกัษะในการ
ส่ือสารและการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

3.93 4.07 3.92 3.99 4.01 3.83 4.12 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก 

5. ทกัษะดา้นการ
จดัการทางธุรกิจและ
องคก์ร 

3.91 3.95 4.06 4.03 3.94 3.89 4.04 

ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

6. คุณลกัษณะดา้น
คุณค่าและมีทศันคติท่ี
ดีต่อวชิาชีพ 

3.96 3.85 3.98 3.89 4.01 3.93 4.14 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก 

รวม 
3.93 3.93 3.94 3.98 3.97 3.93 4.03 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 
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จากตารางท่ี 28 พบวา่กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ลา้นบาท มีความคิดเห็นวา่ทกัษะทาง
วิชาชีพของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ทกัษะส่วนบุคคลคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.01 
เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.96 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัปานกลาง และทกัษะทางปัญญาคิดเป็นค่าเฉล่ีย 
3.94 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง  และนอ้ยท่ีสุดคือ ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและเทคนิค
เฉพาะเก่ียวกบัวชิาชีพ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.83 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

 กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน 51-100 ลา้นบาท มีความคิดเห็นว่าทกัษะทางวิชาชีพของ นกับญัชี         
ท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ทกัษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นคิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.07 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและเทคนิค
เฉพาะเก่ียวกบัวิชาชีพคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.99 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัปานกลาง และทกัษะดา้น
การจดัการทางธุรกิจและองค์กรคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.95 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัปานกลาง และ
นอ้ยท่ีสุดคือ ทกัษะทางปัญญา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.81 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน 101-200 ลา้นบาท มีความคิดเห็นว่าทกัษะทางวิชาชีพของนกับญัชี      
ท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการจดัการทางธุรกิจและองคก์รคิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.06 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญาคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.03 เป็น
ความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และคุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพคิดเป็นค่าเฉล่ีย 
3.98 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง  และนอ้ยท่ีสุดคือ ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและเทคนิค
เฉพาะเก่ียวกบัวชิาชีพ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.80 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน 201-500 ลา้นบาท มีความคิดเห็นว่าทกัษะทางวิชาชีพของนกับญัชี    
ท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญาคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.05 เป็นความพึงประสงค์
ในระดบัมาก รองลงมาได้แก่ ทกัษะด้านการจดัการทางธุรกิจและองค์กรคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.03 เป็น
ความพึงประสงค์ในระดบัมาก และทกัษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นคิดเป็นค่าเฉล่ีย 
3.99 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง และนอ้ยท่ีสุดคือ คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติ 
ท่ีดีต่อวชิาชีพ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.89 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน 501-1,000 ลา้นบาท มีความคิดเห็นวา่ทกัษะทางวิชาชีพ ของนกับญัชี
ท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด  3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ทกัษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นคิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.01 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติ
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ท่ีดีต่อวิชาชีพคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.01 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก และทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไป
และเทคนิคเฉพาะเก่ียวกบัวิชาชีพคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.99 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง และ
นอ้ยท่ีสุดคือ ทกัษะทางปัญญา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.90 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน 1,001-2,000 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าทักษะทางวิชาชีพของ            
นักบัญชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ทักษะส่วนบุคคลคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.08 เป็น         
ความพึงประสงค์ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ทักษะทางปัญญาคิดเป็นค่า เฉล่ีย 3.97 เป็น                
ความพึงประสงค์ในระดบัปานกลาง และคุณลกัษณะด้านคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพคิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.93 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง และนอ้ยท่ีสุดคือ ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและ
เทคนิคเฉพาะเก่ียวกบัวชิาชีพ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.88 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียนสูงกว่า 2,000 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าทักษะทางวิชาชีพของ             
นักบัญชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ทักษะส่วนบุคคลคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.17 เป็น           
ความพึงประสงค์ในระดบัมาก รองลงมาได้แก่ คุณลกัษณะด้านคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ          
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.14 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัมาก และทกัษะในการส่ือสารและ การท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.12 เป็นความพึงประสงค์ในระดับมาก  และน้อยท่ีสุดคือ ทกัษะทาง
ปัญญา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.78 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงประสงค์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อทกัษะทาง
วชิาชีพของนกับญัชีจ าแนกตามจ านวนพนกังาน 

ทกัษะทางวชิาชีพ 

จ านวนพนักงาน 
ไม่เกนิ 50 คน  50-200 คน 200 คนขึน้ไป 

(47 ราย) (79 ราย) (67 ราย) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล แปลผล แปลผล 

1. ทกัษะทางปัญญา 
3.96 3.98 3.94 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
2. ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและเทคนิคเฉพาะเก่ียวกบั
วชิาชีพ 

4.00 3.85 3.89 
มาก ปานกลาง ปานกลาง 

3. ทกัษะส่วนบุคคล 
4.02 3.96 3.93 
มาก ปานกลาง ปานกลาง 

4. ทกัษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4.02 3.89 4.03 
มาก ปานกลาง มาก 

5. ทกัษะดา้นการจดัการทางธุรกิจและองคก์ร 
3.90 4.05 3.97 

ปานกลาง มาก ปานกลาง 

6. คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
4.01 3.94 3.94 
มาก ปานกลาง ปานกลาง 

รวม 
3.99 3.95 3.95 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

จากตารางท่ี 29 พบว่ากิจการท่ีมีจ  านวนพนักงานไม่เกิน 50 คน มีความคิดเห็นว่าทกัษะทาง
วิชาชีพของนกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ทกัษะส่วนบุคคลคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.02 
เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะในการส่ือสารและ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.02 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และคุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดี
ต่อวชิาชีพคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.01 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือ ทกัษะทางปัญญา 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.96 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 
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กิจการท่ีมีจ านวนพนักงาน50-200 คน มีความคิดเห็นว่าทกัษะทางวิชาชีพของนักบญัชีท่ีพึง
ประสงคม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการจดัการทางธุรกิจและองคก์รคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.05 
เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญาคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.98 เป็นความพึง
ประสงคใ์นระดบัปานกลาง และทกัษะส่วนบุคคลคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.96 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบั
ปานกลาง และนอ้ยท่ีสุดคือ ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและเทคนิคเฉพาะเก่ียวกบัวชิาชีพ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
3.96 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีจ  านวนพนักงาน 200 คนข้ึนไป มีความคิดเห็นว่าทกัษะทางวิชาชีพของนักบัญชี          
ท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ทกัษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นคิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.03 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการจดัการทางธุรกิจและ
องค์กรคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.97 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัปานกลาง และทกัษะทางปัญญาคิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.94 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง และนอ้ยท่ีสุดคือ ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและ
เทคนิคเฉพาะเก่ียวกบัวชิาชีพคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.89 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงประสงค์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อทกัษะทาง
วชิาชีพของนกับญัชีจ าแนกตามการจดัท าบญัชีของกิจการ 

ทกัษะทางวชิาชีพ 

การจัดท าบัญชีของกจิการ 

จัดท าบัญชีเองโดย  ใช้บริการส านักงาน 

พนักงานบัญชี บัญชีภายนอก 

(13 ราย) (13 ราย) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล แปลผล 

1. ทกัษะทางปัญญา 
3.96 3.98 

ปานกลาง ปานกลาง 
2. ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและเทคนิคเฉพาะ
เก่ียวกบัวชิาชีพ 

3.91 3.85 
ปานกลาง ปานกลาง 

3. ทกัษะส่วนบุคคล 
3.97 3.94 

ปานกลาง ปานกลาง 

4. ทกัษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3.97 4.00 

ปานกลาง มาก 

5. ทกัษะดา้นการจดัการทางธุรกิจและองคก์ร 
3.98 4.03 

ปานกลาง มาก 
6. คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อ
วชิาชีพ 

3.93 4.08 
ปานกลาง มาก 

รวม 
3.95 3.98 

ปานกลาง ปานกลาง 

จากตารางท่ี 30 พบว่ากิจการท่ีมีการจดัท าบญัชีเองโดยพนกังานของบริษทั มีความคิดเห็นว่า
ทกัษะทางวิชาชีพของนักบญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด 3 อนัดับแรกได้แก่ ทกัษะด้านการจดัการ          
ทางธุรกิจและองค์กรคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.98 เป็นความพึงประสงค์ในระดบัปานกลาง รองลงมาไดแ้ก่ 
ทักษะส่วนบุคคลคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.97 เป็นความพึงประสงค์ในระดับปานกลาง และทักษะใน                
การส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.97 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 
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และนอ้ยท่ีสุดคือ คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.93 เป็นความพึง
ประสงคใ์นระดบัปานกลาง 

กิจการท่ีมีการจดัท าบญัชีโดยใชบ้ริการส านกังานบญัชี มีความคิดเห็นวา่ทกัษะทางวิชาชีพของ
นกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.08 เป็นความพึงประสงค์ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ทักษะด้านการจัดการ              
ทางธุรกิจและองคก์รคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.03 เป็นความพึงประสงคใ์นระดบัมาก และทกัษะในการส่ือสาร
และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4 เป็นความพึงประสงค์ ในระดบัมาก และน้อยท่ีสุดคือ 
ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและเทคนิคเฉพาะเก่ียวกบัวิชาชีพ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.85 เป็นความพึงประสงค์
ในระดบัปานกลาง 
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บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ืองคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนกับญัชีท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม304 จังหวดัปราจีนบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติและคุณลักษณะในการ
ปฏิบติังานตามวชิาชีพของนกับญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยใช้ขอ้มูลปฐมภูมิจากการส่งแบบสอบถาม      
ไปยงักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใช้ศึกษามีจ านวนทั้ งหมด 193 ราย สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และ
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.30 มีอายุ          
31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.33 จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 66.84 ส าเร็จ
การศึกษาสูงสุดในสาขาบญัชีร้อยละ25.91 ต  าแหน่งงานท่ีท าอยูปั่จจุบนัในระดบั ผูบ้ริหารระดบัตน้/
หัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 51.30 มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 6-10 ปี  คิดเป็น          
ร้อยละ 41.45  

 

ส่วนที ่2  ข้อมูลทัว่ไปของธุกจิ 

 ธุรกิจของผู ้ประกอบการณ์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มประเภทสินค้า
อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 32.12 สินทรัพยร์วมสูงกว่า 500 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 34.72 ทุนจด
ทะเบียน 201 – 500 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 23.83 มีจ  านวนพนกังานทั้งหมดในปัจจุบนั 50-200 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 40.93 จดัท าบญัชีเองโดยพนกังานบญัชีของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 83.94 และมีพนกังาน
บญัชีท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิอเป็นร้อยละ 50.78 

ส่วนที ่3   ความคิดเห็นเกีย่วกบัทกัษะทางวชิาชิพของนักบัญชีทีป่ฏิบัติงานในกจิการ 

 3.1 คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์ 

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามพึงประสงคน์กับญัชีท่ีมีคุณสมบติัดา้นมีความสามารถ
วดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสินรายไดค้่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากท่ีสุดเป็นความพึงประสงค์
ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาจ าแนกตามประเภทของกิจการ สินทรัพยร์วม ทุนจดทะเบียน จ านวน
พนกังานทั้งหมด และการจดัท าบญัชีของกิจการ ก็มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกนัไปดว้ย 

เม่ือพิจารณาจ าแนกตามตามประเภทของกิจการของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามในกลุ่มกิจการประเภทเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีความพึงประสงคน์กับญัชีท่ีมี
คุณสมบติัดา้นมีความสามารถในการจดัท าและน าเสนอรายงานการเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ
ถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑ์และทนัต่อเวลามากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มกิจการประเภท
สินคา้อุปโภคบริโภค มีความพึงประสงคน์กับญัชีท่ีมีคุณสมบติัดา้นมีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท าบญัชีในดา้นกฎหมายและภาษีอากรมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มกิจการประเภทธุรกิจ
การเงิน มีความพึงประสงคน์กับญัชีท่ีมีคุณสมบติัดา้น ความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์
หน้ีสิน รายไดค้่าใช้จ่ายได้อย่างถูกตอ้ง และ มีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการมาก
ท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มกิจการประเภทสินคา้อุตสาหกรรม มีความพึงประสงคน์กับญัชีท่ีมี
คุณสมบติัดา้นมีความสามารถในการจดัท าและน าเสนอรายงานการเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ
ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และทันต่อเวลา และ มีความละเอียดรอบคอบมากท่ีสุด ผูต้อบ
แบบสอบถามในกลุ่มกิจการประเภทอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง มีความพึงประสงค์นกับญัชีท่ีมี
คุณสมบติัดา้นมีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเองมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่ม
กิจการประเภททรัพยากร มีความพึงประสงคน์กับญัชีท่ีมีคุณสมบติัดา้นมีความละเอียดรอบคอบมาก
ท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มกิจการประเภทบริการ มีความพึงประสงค์นกับญัชีท่ีมีคุณสมบติั 
ด้านมีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเองมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มกิจการ
ประเภทเทคโนโลย ีมีความพึงประสงคน์กับญัชีท่ีมีความขยนัหมัน่เพียรและรับผดิชอบมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาจ าแนกตามสินทรัพยร์วมของกิจการของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากิจการท่ีมี
ขนาดสินทรัพยร์วมไม่เกิน 10 ลา้นบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์มาก
ท่ีสุดคือ มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบ กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพย์รวม 10 - 50 ล้านบาท                
มีความคิดเห็นวา่คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุดคือ มีความละเอียดรอบคอบ กิจการท่ี 
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มีขนาดสินทรัพยร์วม 51 - 100 ลา้นบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์มาก
ท่ีสุดคือ มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบและมีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของกิจการ 
กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพย์รวม 101 - 200 ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนักบญัชี ท่ีพึง
ประสงค์มากท่ีสุดคือ มีความละเอียดรอบคอบ กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพยร์วม 201 - 500 ลา้นบาท มี
ความคิดเห็นวา่คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุดคือ ความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของ
สินทรัพยห์น้ีสิน รายไดค้่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กิจการท่ีมีขนาดสินทรัพยร์วม สูงกวา่ 500 ลา้นบาท 
มีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุดคือ มีความขยนัหมั่นเพียรและ
รับผดิชอบ           

เม่ือพิจารณาจ าแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า กิจการท่ีมี 
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ลา้นบาท มีความคิดเห็นวา่คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุดคือ 
มีความละเอียดรอบคอบ กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน 51-100  ลา้นบาท มีความคิดเห็นวา่คุณสมบติัของ
นกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุดคือ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นการเงินธุรกิจ
และการจดัการ  กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน101-200 ลา้นบาท มีความคิดเห็นวา่คุณสมบติัของนกับญัชี 
ท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุดคือ มีความละเอียดรอบคอบ กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน 201-500 ลา้นบาท มี
ความคิดเห็นวา่คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุดคือ มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของ
สินทรัพยห์น้ีสิน รายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกตอ้ง กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน 501-1,000 ล้านบาท มี
ความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนักบญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุดคือ มีทกัษะหรือความช านาญในการ
จดัการตนเองเช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากับงานเพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน 1,001-2,000 ลา้นบาท มีความคิดเห็นวา่คุณสมบติัของนกับญัชีท่ี
พึงประสงคม์ากท่ีสุดคือ มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผิดชอบ กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียนสูงกวา่ 2,000 
ล้านบาท มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนักบญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุดคือ มีความสามารถวดั/
ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสิน รายไดค้่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

เม่ือพิจารณาจ าแนกตามจ านวนพนกังานทั้งหมดของกิจการ พบวา่กิจการท่ีมีจ  านวนพนกังาน
ไม่เกิน 50 คน มีความคิดเห็นวา่คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุดคือ มีความรู้ความเขา้ใจ
ท่ีเก่ียวข้องกับการท าบญัชีในด้านกฎหมายและภาษีอากร กิจการท่ีมีจ  านวนพนักงาน50-200 คน            
มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุดคือ มีทกัษะหรือความช านาญในการ
จดัการตนเองเช่นการควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหากับงานเพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง กิจการท่ีมีจ  านวนพนักงาน 200 คนข้ึนไป มีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนักบญัชีท่ีพึง
ประสงคม์ากท่ีสุดคือ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีในดา้นกฎหมายและภาษีอากร 
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เม่ือพิจารณาจ าแนกตามการจดัท าบญัชีของกิจการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการจดัท าบญัชี
เองโดยพนกังานบญัชีของกิจการมีความคิดเห็นว่าคุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุดคือ            
มีความสามารถวัด /ค านวณมูลค่ าของสินทรัพย์ห น้ี สิน รายได้ค่ าใช้ จ่ ายได้อย่าง ถูกต้อง                       
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการจัดท าบัญชีโดยใช้บริการส านักงานบัญชีภายนอกมีความคิดเห็นว่า
คุณสมบติัของนักบญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุดคือ มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวข้องกบัการท าบญัชี            
ในดา้นกฎหมายและภาษีอากร 

3.2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัทกัษะทางวชิาชีพ 

3.2.1 ทกัษะทางปัญญา 
ผู้ตอบแบบสอบถามพึงประสงค์นักบัญชีท่ีมีทักษะทางปัญญา โดยรวมในระดับ                

ปานกลาง โดยทกัษะทางปัญญาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ทกัษะในการส่ือสารทั้งกบัคนและส่ือต่างๆ 

3.2.2 ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบัติและหน้าทีง่าน 

ผูต้อบแบบสอบถามพึงประสงค์นักบญัชีท่ีมีทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ี             
งานโดยรวมในระดบัปานกลาง โดยทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงานท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าและประเมินราคา  

3.3.3 ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

ผูต้อบแบบสอบถามพึงประสงคน์กับญัชีท่ีมีทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลโดยรวม
ในระดบัปานกลาง โดยทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบ 
สามารถจดัการตนเองได ้ 

3.3.4 ทกัษะทางการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามพึงประสงค์นักบญัชีท่ีมีทกัษะทางการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และการส่ือสารโดยรวมในระดับปานกลาง โดยทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ            
การส่ือสารท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถฟังและอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึงวฒันธรรมและ
ภาษาอ่ืนๆ 

3.3.5 ทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกจิ 

ผูต้อบแบบสอบถามพึงประสงค์นักบญัชีท่ีมีทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจดั            
การทางธุรกิจโดยรวมในระดบัปานกลาง โดยทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจ           
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีความเขา้ใจในธุรกิจ สามารถพิจารณาและตดัสินใจได ้
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3.3.6 คุณลกัษณะด้านคุณค่าและมีทศันคติทีด่ีต่อวชิาชีพ 

ผูต้อบแบบสอบถามพึงประสงคน์กับญัชีท่ีมีคุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพโดยรวมในระดบัปานกลาง โดยคุณลกัษณะดา้นคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ มีความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม เท่ียงธรรม
และซ่ือสัตยสุ์จริต 

 

ส่วนที ่4 ข้อมูลข้อเสนอแนะอืน่ๆ เกีย่วกบัคุณสมบัติของนักบัญชี  

จากผลการศึกษาเร่ือง คุณสมบติัและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนักบญัชีจากมุมมองของ
ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. กิจการควรจดัฝึกอบรมให้แก่พนกังานบญัชี โดยมีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ืองการบญัชีตน้ทุน
และภาษีอากร เพื่อใหพ้นกังานบญัชีสามารถน าขอ้มูลทางบญัชีมาใชใ้นการจดัท าบญัชีไดถู้กตอ้ง 

2. พนกังานบญัชีควรใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในดา้นความสามารถในดา้นภาษา ทั้งการพูด 

อ่าน เขียน และทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงานในเร่ืองกฎหมายและมาตรฐานบญัชี             

โดยอาจสืบคน้ขอ้มูล ความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากส่ืออินเตอร์เน็ต เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

หรือขอค าปรึกษาจากผูท้รงคุณวติุเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีชดัเจน และน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. หน่วยงานหรือองคก์รทางวิชาชีพควรจดัอบรมสัมมนาโดยมีหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและมีเน้ือหาท่ี

ครอบคลุมเร่ืองกฎหมายและมาตรฐานบญัชีท่ีมีการปล่ียนแปลงและการบริหารจดัการทางธุรกิจ

เพือ่ใหผู้รั้บการอบรมสามารถมองภาพรวมในลกัษณะการน าขอ้มูลทางบญัชีไปใชเ้พื่อการบริหารงาน

ไดอ้ยา่งเหมาะสม และถูกตอ้ง 

4. นกับญัชีควรมีคุณสมบติัเพิ่มในดา้นภาษาต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัในนิคมอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่เป็นบริษทัขา้มชาติ จ  าเป็นตอ้งใชภ้าษาต่างประเทศในการติดต่อส่ือสาร และควรมีคุณสมบติั

เพิ่มในดา้นทศันคติ จรรยาบรรณทางวิชาชีพและการบริหารองคก์ร ไดแ้ก่ ความอดทนในการท างาน 

ความเสียสละ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเป็นผูน้ า กล้าแสดงความคิดเห็นในเร่ืองงาน มีแนวคิดใน             

การจดัท าบญัชีท่ีมีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกบัระบบเก่า เพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและทนั           

กบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 

 



 

 81  

อภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ือง คุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักบัญชีจากมุมมองของ
ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าคุณสมบติัและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ        

นักบัญชีในภาพรวมส่วนใหญ่มีความพึงประสงค์ในระดับปานกลาง คุณสมบัติของนักบัญชีท่ี

ผูป้ระกอบการพึงประสงค์มากท่ีสุด ได้แก่ มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์หน้ีสิน

รายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากงบการเงินมีส่วนส าคัญอย่างมาก                

ใชใ้นการตดัสินใจเชิงบริหารของผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบการเงินจึงตอ้งมีความน่าเช่ือถือได ้

นกับญัชีจึงตอ้งมีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสินรายไดค้่าใช้จ่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

อนัส่งผลให้ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ เพื่อให้ผูบ้ริหารใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ               

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรรณิการ์ ล าลือ (2552) ท่ีได้ศึกษาคุณสมบติัของนักบัญชี             

ท่ีพึงประสงคข์องสถานประกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่คุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์

มากท่ีสุด คือ มีความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับการท าบัญชีในด้านการค านวณต้นทุน โดยผล

การศึกษาคร้ังก่อนท าการส ารวจจากสถานประกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษา

คร้ังน้ีท่ีธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรม จะพบว่าสถานประกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่              

ใหค้วามส าคญัต่อคุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด ในดา้นตน้ทุนเพียงดา้นเดียว แตกต่าง

จากการศึกษาคร้ังน้ีท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในภาพรวมทั้งสินทรัพย์ 

หน้ีสิน รายได ้และค่าใช้จ่าย มากกว่าการให้ความส าคญักบัตน้ทุนเพียงดา้นเดียว สะทอ้นให้เห็นวา่

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความส าคญักบัขอ้มูลในภาพรวมเพื่อใชใ้นการบริหารธุรกิจมากกวา่ขอ้มูล

ดา้นตน้ทุนเพียงดา้นเดียว เน่ืองจากขอ้มูลดา้นเดียวไม่สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงภาพรวมของบริษทั

ไดท้ั้งหมด การน าเอาขอ้มูลเพียงดา้นเดียวไปใช้ในการบริหารงานอาจท าให้การบริหารงานเป็นไป

อย่างไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรืออาจท าให้ตดัสินใจผิดพลาดได้เน่ืองจากไม่ได้ค  านึงถึงบญัชี              

ด้านอ่ืนร่วมด้วย จึงต้องใช้ข้อมูลในภาพรวมเพื่อให้การบริหารของผู ้บริหารเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ส าหรับทกัษะทางวิชาชีพในแต่ละดา้น พบว่าทกัษะทางปัญญาไดแ้ก่ ทกัษะในการส่ือสารทั้ง

กบัคนและส่ือต่างๆมีความพึงประสงค์ในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากบริษทัในนิคมอุตสาหกรรม 304 
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จงัหวดัปราจีนบุรีส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมต่างชาติ ผูป้ระกอบการจึงมีความตอ้งการ             

นักบัญชีท่ีมีทักษะในการส่ือสารในภาษาต่างประเทศ เพื่อส่ือสารกับผูบ้ริหาร บริษัทในเครือท่ี

ต่างประเทศ และบริษัทคู่ค้าได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  กิจการประเภทอสังหา ริมทรัพย์มี                           

ความพึงประสงค์ทกัษะน้ีน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกบักิจการอ่ืนๆ เน่ืองมากจากกิจการอสังหาริมทรัพย์

ไม่ไดมี้การติดต่อกบัต่างชาติมากนกั  

ทักษะทางวิชาการเ ชิงปฏิบัติและหน้า ท่ีงานได้แ ก่  การว ัดมูลค่าและประเมินราคา 
(Measurement) เน่ืองจากขอ้มูลทางบญัชีมีส่วนส าคญัอย่างมาก ใช้ในการตดัสินใจเชิงบริหารของ
ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบการเงินจึงตอ้งมีความน่าเช่ือถือได ้ผูป้ระกอบการจึงให้ความส าคญั 
กบัการทกัษะการวดัมูลค่าและประเมินราคา โดยกิจการประเภทอสังหาริมทรัพยมี์ความตอ้งการทกัษะ
ในด้านน้ีมากกว่ากิจการประเภทอ่ืน ทั้ ง น้ีเ น่ืองจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชีท่ีใช้ใน                 
การวดัมูลค่าผูป้ระกอบการกิจการอสังหาริมทรัพยจึ์งใหค้วามส าคญักบัทกัษะดา้นน้ีมาก 

ทกัษะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ความสามารถความระมดัระวงัสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุธิรา เรือนศรี (2553) ท่ีได้ศึกษาทัศนคติในด้านคุณลักษณะ                   
ท่ีพึงประสงค์ต่อผูท้  าบญัชีและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบญัชี ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจ            
ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวนัออกการ พบว่ามีความตอ้งการความสามารถดา้นการปฏิบติั
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งในวิชาชีพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และ
ไดง้บการเงินท่ีไดมี้ความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ผูบ้ริหารสามารถน างบการเงินไปใชใ้นการบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กิจการประเภทบริการมีความพึงประสงค์ทกัษะดา้นน้ีมากกว่ากิจการประเภท
อ่ืนๆ เน่ืองจากลักษณะธุรกิจเป็นการให้บริการ ด าเนินกิจการแลกเปล่ียนสินค้าท่ีไม่มีตัวตน 
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดา้นความพึงพอใจและความคาดหวงั โดยเฉพาะกิจการรับท าบญัชี
และตรวจสอบบญัชีท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเฉพาะทางวชิาชีพ  

 ทักษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกับผู ้อ่ืน ได้แก่ สามารถฟังและอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงวฒันธรรมและภาษาอ่ืนๆ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของสรศกัด์ิ  ธนันไชย 
(2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการวดัทกัษะทางวิชาชีพของนักบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพนู พบวา่พนกังานบญัชีมีความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อแกไ้ขปัญหา มีความสามารถ
ท างานร่วมกบับุคคลต่างวฒันธรรม ในระดบัมาก เน่ืองจากบริษทัในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดั
ปราจีนบุรีส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ ผู ้ประกอบการจึงมีความต้องการนักบัญชีท่ีมีทักษะ                  
ในการส่ือสารในภาษาต่างประเทศ เพื่อส่ือสารกบัผูบ้ริหาร บริษทัในเครือท่ีต่างประเทศ บริษทัคู่คา้              



 

 83  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการส่ือสารภายในองค์กรกับหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้                    
การปฏิบติังานดา้นบญัชีเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

 ทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจ ไดแ้ก่ มีความเขา้ใจในธุรกิจ สามารถ
พิจารณาและตดัสินใจได้ นกับญัชีจะตอ้งมีความเขา้ใจในธุรกิจเพื่อให้การวิเคราะห์รายการทางบญัชี
เป็นไปอย่างถูกต้อง ส่งผลให้งบการเงินท่ีได้มีความถูกต้องเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กิจการประเภททรัพยากรมีความตอ้งการทกัษะดา้นน้ี
มากกว่ากิจการอ่ืน เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจท่ีมีความซับซ้อนแตกต่างจากกิจการอ่ืนๆ มีกระบวนการ
ผลิตท่ีเฉพาะทาง นกับญัชีจึงตอ้งมีความเขา้ใจในธุรกิจเพื่อให้การวิเคราะห์รายการทางบญัชีเป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง 

คุณลักษณะด้านคุณค่าและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ได้แก่ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ            

ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรม เท่ียงธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (2556) ท่ีได้ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ส าหรับ

อุตสาหกรรมญ่ีปุ่นในประเทศไทย เน่ืองจากธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรม 304 ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกร

รมญ่ีปุ่นจึงไดผ้ลการศึกษาท่ีสอดคล้องกนั สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมญ่ีปุ่น ให้

ความส าคญักบัความซ่ือสัตย ์สุจริตมาก 

 

ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาคุณสมบัติและคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ของนักบัญชีจากมุมมองของ
ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี มีขอ้คน้พบจากผลการศึกษา ดงัน้ี 

1. คุณสมบติัของนักบญัชีท่ีผูป้ระกอบการพึงประสงค์มากท่ีสุด ได้แก่ มีความสามารถวดั/
ค านวณมูลค่าของสินทรัพยห์น้ีสินรายไดค้่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. ผูต้อบแบบสอบถามพึงประสงค์นักบญัชีท่ีมีทกัษะทางวิชาชีพด้านทกัษะทางการบริหาร
องคก์รและการจดัการทางธุรกิจซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด  

3. กิจการส่วนใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม 304 มีการจัดท าบญัชีเองโดยพนักงานบัญชีของ 
กิจการ 4. ส่วนใหญ่นกับญัชีของกิจการจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีและรองลงมาเป็นระดบัต ่า
กวา่ปริญญาตรีซ่ึงมีจ านวนใกลเ้คียงเคียงกนั  
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ข้อเสนอแนะ 

1. นกับญัชีตอ้งมีการศึกษาคุณสมบติัตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 คือ การปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยค านึงถึงการมีจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
การปฏิบติังานด้วยความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความ
รับผดิชอบ และการรักษาความลบั  

2. นกับญัชีควรมีการประยุกตก์ารจดัท ารูปแบบบญัชี สารสนเทศทางการบญัชีท่ีเหมาะสมกบั
องคก์ร เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทางการบญัชีทนัตามเวลาท่ีตอ้งการ  

3. จากผลการศึกษาด้านทักษะนักบัญชีมืออาชีพ พบผู ้ว่าทักษะท่ีพึงประสงค์คือทักษะ             
ทางปัญญามากท่ีสุด โดยเฉพาะในเร่ืองทกัษะการส่ือสารทั้งกบัคนและส่ือต่างๆ รองลงมาคือทกัษะ
ทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะในเร่ืองการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง และทกัษะ           
ทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน โดยเฉพาะในเร่ืองของการจดัท ารายงานทางการเงินซ่ึงเป็น
ผลผลิตท่ีส าคญัของนกับญัชี ดงันั้นนกับญัชีจึงควรฝึกฝนตนเองให้เกิดทกัษะดงักล่าว เพื่อเพิ่มมูลค่า
ใหก้บัตนเองและองคก์ร 

4.  นักบัญชีควรเห็นความส าคัญในการพัฒนาความ รู้อย่าง ต่อเ น่ืองทางวิชาชีพตาม
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองคุณสมบติัและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนักบญัชีจาก
มุมมองของผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี โดยใชแ้นวคิดตามมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 2 เร่ือง  การศึกษาขั้นต ่าทางด้านบญัชีในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับท่ี 3  เร่ือง ทักษะทางวิชาชีพ และมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศฉบบัท่ี 4 เร่ืองคุณค่าและทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ซ่ึงเม่ือมีการบงัคับใช้
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศแล้ว ย่อมมีผลกระทบต่อนักบญัชีทัว่ประเทศ ดงันั้น จึงควรมี
การศึกษาคุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงค์ของผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดัอ่ืน และคุณลกัษณะ
ของส านกังานบญัชีท่ีพึงประสงค์ เพื่อทราบถึงความตอ้งการของผูป้ระกอบการ แลว้น าขอ้มูลน้ีไป
วิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ และส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการบรรลุ
วตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ ควรศึกษาปัญหาด้านคุณสมบติัของนักบญัชีท่ีพึงประสงค์ของ
ผูป้ระกอบการ เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุงแกไ้ขไดต้รงประเด็น 
ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจเลือกปัจจยั และวธีิการทางสถิติอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อ
ใหผ้ลการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามเพือ่การศึกษาค้นคว้าอสิระ 

เร่ือง คุณสมบัติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชีจากมุมมองของผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรี 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใช้ในการศึกษาในกระบวนวิชาการค้นควา้แบบอิสระตาม
หลกัสูตรปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูจ้ดัท าขอความกรุณาจากท่านโปรดให้
ขอ้มูลในแบบสอบถาม ความคิดเห็น และขอ้มูลท่ีไดรั้บจะไม่น าไปเปิดเผยเจาะจงวา่เป็นของผูใ้ดซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น 

แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วนคือ 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ  

ส่วนที ่3 แบบสอบถามคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนกับญัชีท่ีพึงประสงค ์ 

 

 กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ เม่ือตอบแบบสอบถามครบแล้ว ขอความกรุณา
รวบรวมส่งคืนมายงั นางสาวกนกวรรณ  จิตร์กุล เลขท่ี 681/86 หมู่ 10 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ 
จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 ตามซองจดหมายท่ีแนบมาให้พร้อมน้ีจกัเป็นพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณทุก
ท่านท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

           ขอกราบขอบพระคุณท่ีใหข้อ้มูลไว ้ณ โอกาสน้ี 

 

                นางสาวกนกวรรณ  จิตร์กุล 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
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ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงไปใน ( ) หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง  
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  

1. เพศ   (   ) 1. ชาย    (   ) 2. หญิง  

2. อาย ุ (   ) 1. นอ้ยกวา่ 30 ปี  (   ) 2. 31-35 ปี  
(   ) 3. 36 - 40 ปี    (   ) 4. มากกวา่ 40 ปี ข้ึนไป  

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด  
(   ) 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี   (   ) 2. ปริญญาตรี  
(   ) 3. ปริญญาโท   (   ) 4. ปริญญาเอก  

4. สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาสูงสุด  
(   ) 1. สาขาบญัชี   (   ) 2. สาขาบริหารธุรกิจ 
(   ) 2. สาขาอ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................  

5. ต าแหน่งงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั  
(   ) 1. ผูจ้ดัการ/ผูบ้ริหารระดบักลาง   
(   ) 2. ผูบ้ริหารระดบัตน้/หวัหนา้งาน  

6. ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั  
(   ) 1. นอ้ยกวา่ 6 ปี   (   ) 2. 6-10 ปี  
(   ) 3. 11-15 ปี    (   ) 4. มากกวา่ 15 ปี 
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ส่วนที ่2 ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจท่ีตอบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงไปใน (   ) หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง  

7. ประเภทของกิจการท่ีท่านท างานอยู ่ 
(   ) 1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (   ) 2. สินคา้อุปโภคบริโภค  
(   ) 3. ธุรกิจการเงิน    (   ) 4. สินคา้อุตสาหกรรม  
(   ) 5. อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (   ) 6. ทรัพยากร  
(   ) 7. บริการ     (   ) 8. เทคโนโลย ี 
(   ) 9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).........................................................  

8. สินทรัพยร์วมของกิจการ  
(   ) 1. ไม่เกิน 10 ลา้นบาท   (   ) 2. 11 – 50 ลา้นบาท  
(   ) 3. 51 – 100 ลา้นบาท    (   ) 4. 101 – 200 ลา้นบาท  
(   ) 5. 201 – 500 ลา้นบาท   (   ) 6. สูงกวา่ 500 ลา้นบาท  

9. ทุนจดทะเบียนของกิจการ  
(   ) 1. ไม่เกิน 50 ลา้นบาท   (   ) 2. 51 – 100 ลา้นบาท  
(   ) 3. 101 – 200 ลา้นบาท   (   ) 4. 201 – 500 ลา้นบาท  
(   ) 5. 501 – 1,000 ลา้นบาท   (   ) 6. 1,001 – 2,000 ลา้นบาท  
(   ) 7. สูงกวา่ 2,000 ลา้นบาท 

10. จ านวนพนกังานทั้งหมดในปัจจุบนั  
(   ) 1. ต ่ากวา่ 10 คน    (   ) 2. 11-49 คน  
(   ) 3. 50-200 คน   (   ) 4. 201-500 คน  
(   ) 5. 500 คนข้ึนไป 

11. การจดัท าบญัชีของกิจการ  
(   ) 1. จดัท าเองโดยพนกังานบญัชีของกิจการ 
(   ) 2. ใชบ้ริการส านกังานบญัชีภายนอก (ขา้มไปส่วนท่ี 3) 

12. จ านวนพนกังานบญัชีของกิจการจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี  จ านวน..............คน  
2. ปริญญาตรี   จ านวน..............คน  
3. สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน..............คน  
        รวมทั้งหมด...............คน  
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ส่วนที ่3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะทางวชิาชิพของนกับญัชีท่ีปฏิบติังานในกิจการของท่าน  
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงไปใน  เพื่อประเมินคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนกับญัชีท่ี
พึงประสงค ์ท่ีตรงกบัระดบความเห็นของท่าน โดยเลือกเพียงระดบัเดียวเทา่นั้น  

คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์ 

ระดับความเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัรักษาความลบัของ
กิจการ  

          

2. มีความละเอียดรอบคอบ            

3. มีความขยนัหมัน่เพียรและรับผดิชอบ            

4. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชี
ในดา้นการค านวณตน้ทุน  

          

5. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชี
ในดา้นกฎหมายและภาษีอากร 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่งึประสงค์ 

ระดับความเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

6. มีทกัษะหรือความช านาญในการจดัการตนเอง
เช่น การควบคุมอารมณ์ใหค้งท่ีเม่ือประสบปัญหา
กบังานเพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

          

7. มีความสามารถวดั/ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์
หน้ีสิน รายไดค้่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

          

8. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชี
ในดา้นการเงินธุรกิจและการจดัการ  

          

9. มีความสามารถใน  การจดัท าและน าเสนอ
รายงานการเงินในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ
ถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละทนัต่อเวลา  

          

10. มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชี
ในดา้นการสอบบญัชี 

          

ความคิดเห็นเกีย่วกบัทกัษะทางวชิาชีพ 

ระดับความเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านที ่1 ทกัษะทางปัญญา           

1. ทกัษะในการส่ือสารทั้งกบัคนและส่ือต่างๆ           

2. ทกัษะการสอบถาม วจิยัและการวเิคราะห์           

3. ความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคย
พบมาก่อน 
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ความคิดเห็นเกีย่วกบัทกัษะทางวชิาชีพ 

ระดับความเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านที ่2 ทกัษะด้านเทคนิคทั่วไปและเทคนิคเฉพาะ
เกีย่วกบัวชิาชีพ 

          

4. ความช านาญทางตวัเลขและเทคโนโลยี           

5. วเิคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจและความเส่ียง           

6. การวดัมูลค่าและประเมินราคา (Measurement)           

7. การรายงานทางการเงิน (Reporting)           

8. ความรู้ดา้นกฎหมายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบั           

ด้านที ่3 ทกัษะส่วนบุคคล           

9. ความรับผดิชอบ สามารถจดัการตนเองได ้           

10. ความคิดริเร่ิม เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง           

11. มีความสามารถจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
จดัแจงงานใหเ้สร็จไดต้ามก าหนด 

          

12. ความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการ
เปล่ียนแปลง 

          

13. การปรับใชค้่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและ
ทศันคติ ในการตดัสินใจ 

          

14. ความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี           

ด้านที ่4 ทกัษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกบั
ผู้อืน่ 

          

15. สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ปรึกษาหารือและ
ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาได ้

          

16. การท างานเป็นทีม           



 

94 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัทกัษะทางวชิาชีพ 

ระดับความเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

17. การปฏิสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีวฒันธรรมหรือความ
คิดเห็นต่างกนั 

          

18. การเจรจาเพื่อไดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ียอมรับได้
ในสถานการณ์ทางวชิาชีพ 

          

19. การท างานร่วมกบักลุ่มคนท่ีมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

          

20. มีความสามารถในการเสนอรายงาน อภิปราย ใน
ทศันะของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

          

21. สามารถฟังและอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึง
วฒันธรรมและภาษาอ่ืนๆ 

          

ด้านที ่5 ทกัษะด้านการจัดการทางธุรกจิและองค์กร           

22. สามารถตดัสินใจวางแผนเชิงกลยทุธ์ การจดัการ
องคก์รทั้งบุคลากรและทรัพยากร 

          

23. สามารถบริหารงานบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ           

24. มีความเป็นผูน้ า           

25. มีความเขา้ใจในธุรกิจ สามารถพิจารณาและ
ตดัสินใจได ้
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คุณลกัษณะด้านคุณค่าและมีทศันคติทีด่ีต่อวชิาชีพ 

ระดับความเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความตั้งใจท่ีจะ
ปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม เท่ียงธรรมและซ่ือสัตย์
สุจริต  

          

2. มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน  

          

3. ความรับผดิชอบต่อองคก์รและการรักษา
ความลบั  

          

4. ความสนใจใฝ่รู้และตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา            

5. มีความรับผดิชอบในงานของตน ไม่ละทิ้งงาน
โดยไม่มีเหคุผลอนัสมควร  

          

6. ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และ
สาธารณะ 

          

 

ส่วนที ่4 นอกเหนือจากขอ้ความขา้งตน้ ท่านมีความคาดหวงัเก่ียวกบัคุณสมบติัและคุณลกัษณะของ
นกับญัชีในปัจจุบนัอยา่งไร 

………………………………………………..……….………………………………………………
…………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………..….……………………………………………
…………………………………………………………….…..………………………………………
………………..………………………………………………….……………………………………
………………..………………………………………………….…………………………………… 
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