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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะของนักบญัชีตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
เชียงใหม่ ไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1 ทักษะทางวิชาชีพส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (Professional Skills) (สภาวิชาชีพ

บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2556: ออนไลน์) มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountants: IES) ฉบับท่ี 3 เร่ือง 
ทกัษะทางวชิาชีพบญัชีระบุวา่นกับญัชีตอ้งมีทกัษะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ซ่ึงแบ่งยอ่ยไดอี้ก 6 ระดบัตามล าดบัจากน้อย
ไปหามาก ไดแ้ก่ มีความรู้ มีความเขา้ใจ สามารถประยกุตใ์ช ้สามารถวิเคราะห์ได ้สามารถสังเคราะห์
ได ้(น าองค์ความรู้หลายๆ ดา้นมาประมวลเข้าดว้ยกนั แลว้ท าการคาดการณ์และให้ผลสรุปได)้ และ
สามารถประเมินคุณค่าได ้ส่ิงท่ีส าคญัคือ บุคคลท่ีพร้อมจะเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งบรรลุระดบัสูง
ท่ีสุดของทกัษะเหล่าน้ี ณ ช่วงเวลาท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ทกัษะทางปัญญาช่วยให้
นกับญัชีแก่ปัญหา ตดัสินใจและใชดุ้ลยพินิจท่ีดีแกไ้ขสถานการณ์ท่ีซบัซ้อนขององคก์รได ้ทกัษะทาง
ปัญญาท่ีจ าเป็น ประกอบไปดว้ยทุกเร่ือง ดงัน้ี 

(ก) ความสามารถท่ีจะก าหนด ได้มา จดั และเขา้ใจ สารสนเทศจากคน ส่ิงพิมพ์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(ข) ขีดความสามารถท่ีจะสอบถาม วจิยั คิดเชิงเหตุผลและวเิคราะห์ 
(ค) ความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 

2) ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีการงาน (Technical and Functional Skills) 
ประกอบดว้ยทกัษะทัว่ไปและทกัษะเฉพาะเจาะจงส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ซ่ึงรวมถึง 

(ก) ความช านาญทางตวัเลข (การใชค้ณิตศาสตร์และสถิติ) และความช านาญดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(ข) การวเิคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจและความเส่ียง  
(ค) การประเมินค่า 
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(ง) การรายงานและ  
(จ) ความรู้ดา้นกฎหมายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบั 

3) ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทศันคติและ
พฤติกรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี การพัฒนาทักษะเหล่าน้ีจะช่วยการเรียนรู้และการปรับ
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ซ่ึงรวมถึง 

(ก)  ความสามารถในการจดัการตนเอง 
(ข)  มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถโนม้นา้วและเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
(ค)  ความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบัทรัพยากรท่ีมีจ ากดั และจดัแจงงานให้

เสร็จตามก าหนดเวลา 
(ง)  ความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
(จ)  พิจารณาปรับใชค้่านิยมทางวชิาชีพ จรรยาบรรณและทศันคติ ใหเ้ขา้กบัการ

ตดัสินใจ 
(ฉ)  ความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 

4) ทักษ ะท างป ฏิสั มพัน ธ์ ระหว่าง บุ คคลและการ ส่ื อส าร (Interpersonal and 
CommunicationaSkill) ซ่ึงช่วยให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนใน
องคก์รไดดี้ รับและส่งผลสารสนเทศได ้การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบ
ของทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารประกอบดว้ย 

(ก)  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในกระบวนการปรึกษาหารือกนัเพื่อแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้  

(ข)  สามารถท างานเป็นกลุ่ม 
(ค)  มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีต่างวฒันธรรมและความคิดเห็นต่างกนัได ้
(ง)  เจรจาต่อรองหนทางแกปั้ญหาและก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัในสถานการณ์ทาง

วชิาชีพ 
(จ)  การท างานในวฒันธรรมท่ีต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(ฉ)  สามารถน าเสนอ อภิปราย รายงานและการปกป้องมุมมองของตนอย่างมี

ประสิทธิภาพผา่นการเขียนและการพดูทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
(ช)  ฟังและอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมและภาษา

ท่ีแตกต่าง 
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5) ทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจ (OrganizationalaandaBusiness 
ManagementaSkills) มีความส าคญัเพิ่มข้ึนต่อผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงจะมีการเรียกร้องให้เป็น         
ผูแ้สดงบทบาทในเชิงรุกในการจัดการองค์การในแต่ละวนัaในขณะท่ีก่อนหน้าน้ีบทบาทของ               
ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีอาจถูกจ ากดัอยู่เพียงแค่การเก็บและการรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้หน่วยงานอ่ืน
น าไปใช้ แต่ในปัจจุบนัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีได้เขา้ไปมีบทบาทกบัหลายหน่วยงานมากข้ึน จึงมี
ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีความรู้ดา้นธุรกิจมากข้ึนและตระหนกัในเร่ืองการเมืองและมีมุมมองแบบรอบดา้น 
ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ รวมถึง 

(ก)  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การบริหารงานบุคคลและ
ทรัพยากร การตดัสินใจ 

(ข)  ความสามารถท่ีจะจดัแบ่งหน้าท่ีงาน และการมอบกมายงานเพื่อกระตุน้และ
พฒันาบุคลากร  

(ค)  การมีภาระความเป็นผูน้ า 
(ง)  การพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วชิาชีพ 

2.1.2aแนวคิดเกีย่วกบัสหกรณ์การเกษตรa(กรมตรวจบญัชีสหกรณ์,a2556ค)         
         สหกรณ์การเกษตร เป็นสหกรณ์ท่ีเกษตรกรรวมตวักนัจดัตั้งข้ึน เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 

ความเดือดร้อนในดา้นเงินทุน การผลิต การจ าหน่าย โดยมุ่งท่ีจะยกฐานะความเป็นอยูข่องเกษตรกร
สมาชิกใหดี้ข้ึน 
         สหกรณ์การเกษตร มีหน้าท่ีในการส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มพูนรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรท่ี
เป็นสมาชิก ซ่ึงหมายถึงการด าเนินงานของสหกรณ์ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การให้สินเช่ือเพื่อ
การเกษตร การรับฝากเงิน การจดัหาสินค้าอุปโภคบริโภค วสัดุการเกษตร เคร่ืองมือและอุปกรณ์
การเกษตรมาจ าหน่ายแก่สมาชิก การรวบรวมผลิตผลของสมาชิกออกจ าหน่ายการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรและการผลิตสินค้าเพื่อขาย ตลอดจนการส่งเสริมการเกษตรและการให้บริการเพื่อ
การเกษตร การจดัระบบส่งน ้ า การปรับพื้นท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การเพาะปลูกของสมาชิกยิ่งข้ึน 
ทั้งน้ี สหกรณ์การเกษตรมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ์ โดยจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
ประเภทการเกษตร ซ่ึงสมาชิกผูถื้อหุ้นทุกคนเป็นเจา้ของ และลงทุนร่วมกนัในสหกรณ์ด้วยความ
สมคัรใจ  
     สหกรณ์การเกษตรจึงมีลกัษณะการด าเนินงานต่างๆ โดยมีนักบญัชีเป็นผูจ้ดัท าบญัชีและ
รายงานทางการเงินและตอ้งท างานภายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
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2.1.2.1 ลกัษณะการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์การเกษตร  
 1) ธุรกิจสินเช่ือ เป็นธุรกิจซ่ึงสหกรณ์เป็นผูใ้ห้เงินกู้หรือสินเช่ือการเกษตร   
แก่สมาชิกตามระเบียบและหลกัเกณฑ์การให้เงินกู ้เพื่อให้สมาชิกน าไปประกอบอาชีพหรือใชจ่้ายท่ี
จ าเป็น แบ่งประเภทเงินกูอ้อกตามระยะเวลาการให้เงินกู ้ได้แก่ เงินกูร้ะยะสั้ น เงินกูร้ะยะปานกลาง 
เงินกูร้ะยะยาว ซ่ึงเงินกูแ้ต่ละประเภทมีเง่ือนไขแตกต่างกนัออกไปตามแต่ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ นอกจากน้ียงัมีการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินโดยปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับ
ความเห็นของจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

2) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เป็นธุรกิจท่ีสหกรณ์จัดหาหรือจัดซ้ือ
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวสัดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืช เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
ตลอดจนสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น เพื่อน ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิกตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ ทั้งน้ีโดยจ าหน่ายให้ในราคาท่ีเหมาะสม ส าหรับประเภท ชนิด และคุณภาพสินคา้เป็นไป
ตามความตอ้งการของสมาชิก 

3) ธุรกิจรวบรวมผลิตผล เป็นธุรกิจท่ีเกิดจากการท่ีสหกรณ์ท าการรวบรวม
หรือ รับซ้ือผลิตผลและผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรของสมาชิกน ามาขายให้ไดร้าคาดี ทั้งยงัให้ความเป็น
ธรรมในด้านการชั่ง ตวง วดั และคดัคุณภาพผลิตผลของสมาชิกตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ 

4) ธุรกจิแปรรูปผลติผลการเกษตรและการผลิตสินค้า เป็นธุรกิจท่ีเกิดจากการ
น าผลิตผล ท่ีสหกรณ์รวบรวม/จดัหามาแปรรูปเป็นสินคา้ส าเร็จรูปเพื่อขายต่อ ตลอดจนการส่งเสริมให้
สมาชิกผลิตสินคา้เพื่อน ามาขายตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

5) ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร เป็นธุรกิจท่ีเกิดจากการท่ีสหกรณ์
ให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรในดา้นการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการเกษตร การวางแผนเพาะปลูก
ตลอดจนการให้บริการและบ ารุงท่ีดินเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การเพาะปลูกของสมาชิก เช่น การ
ให้บริการ สูบน ้ า ปรับพื้นท่ี การให้บริการไถไร่/นา การจดัระบบส่งน ้ า ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ 
 นอกจากน้ี สหกรณ์ยงัระดมเงินทุนโดยการส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินโดยสหกรณ์ให้บริการ
รับฝากเงินจากสมาชิกทั้งประเภทเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า ก าหนดระยะเวลาการฝากและ
อตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑ์การรับฝากเงิน รวมทั้งรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 
ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 อน่ึง การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในรูปของการขายและบริการนั้น สหกรณ์
การเกษตรในฐานะผูป้ระกอบการขายสินคา้และบริการมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายรับ
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จากการขายสินคา้หรือให้บริการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เกินกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี และตอ้งยื่นค าขอ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน โดยค านวณภาษีท่ีตอ้งเสียจากภาษีขาย 
หกัดว้ยภาษีซ้ือ 

2.1.2.2 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของพนักงานบัญชีของสหกรณ์การเกษตร 
พนักงานบญัชีของสหกรณ์การเกษตร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ปฏิบติัการ ดงัต่อไปน้ี 
1) จดัเตรียมและจดัท าเอกสารหลกัฐานทางการเงิน เช่น การเบิก การจ่าย การ

รับเงิน การค านวณดอกเบ้ียเงินกูแ้ละค านวณค่าปรับช าระเกินก าหนด รวมทั้งการท าเร่ืองขออนุมติั

ต่างๆ เพื่อน ามาประกอบการบนัทึกบญัชีใหเ้รียบร้อย 

2) ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ว่าถูกตอ้งสมบูรณ์หรือไม่ ก่อนการรับ

และจ่ายเงิน เช่น มีลายมือช่ือผูอ้นุมติัครบถ้วน เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ    

เป็นค่าใชจ่้ายท่ีถูกตอ้งหรือเป็นรายไดท่ี้ไดรั้บครบถว้นหรือไม่ พร้อมทั้งค  านวณตวัเลข 

3) รวบรวมเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเงิน เพื่อน ามาบนัทึกบญัชี

ขั้นตน้และขั้นปลายใหถู้กตอ้งเรียบร้อยและใหเ้ป็นปัจจุบนั 

4) ปิดบัญชีเป็นประจ าทุกวนั และปิดบัญชีประจ าเดือน รวมทั้ งประจ าปี 

พร้อมกบัน าเสนอใหผู้จ้ดัการท าการตรวจสอบ 

5) ควบคุมและจดัท าสมุดทะเบียนพร้อมทั้งค  านวณเงินปันผลตามหุ้น หรือ

เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกแต่ละคนท ากบัสหกรณ์เพื่อเตรียมจ่ายใหก้บัสมาชิก 

6) ควบคุมดูแลและเก็บรักษาใบส าคญั เอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัการเงิน

ของสหกรณ์ สมุดบญัชี ตลอดจนสมุดทะเบียนย่อยต่างๆ ไวใ้ห้ครบถว้น จดัให้เป็นหมวดหมู่อยู่ในท่ี

ปลอดภยั คน้หาง่ายและพร้อมท่ีจะใหผู้ต้รวจสอบท าการตรวจสอบได ้

7) ตรวจสอบรายละเอียดในบญัชียอ่ยทุกบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นและตรงกบั

ยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภท 

8) ควบคุมบญัชีและจ านวนเงินเป็นหน้ีทุกประเภทท่ีสหกรณ์เป็นหน้ี และการ

ส่งคืนเจา้หน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือตามสัญญาหรือตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้

9) เก็บรวมรวมขอ้มูลตวัเลขรายได ้และค่าใช้จ่ายของสหกรณ์เสนอผูจ้ดัการ

เพื่อจดัท างบประมาณ 
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10) ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ เจ้าหน้าท่ีตลาดและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ     

ในการรวบรวมขอ้มูลการท าธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น การให้เงินกู ้การช าระหน้ีดว้ยผลิตผลหรือ

ผลิตภณัฑก์ารจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย การรวบรวมผลิตผล เป็นตน้ 

11) จดัท ารายงานกิจการประจ าเดือน แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์

เสนอผูจ้ดัการ เพื่อใหน้ าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 

12)  จดัท างบทดลองเสนอผูจ้ดัการ เพื่อน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 

13) จดัท างบการเงินประจ าปีเสนอผูจ้ดัการ เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ 

14) ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีผูจ้ดัการมอบหมายเป็นคร้ังคราว 

2.2 วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
สรศักดิ์   ธนันไชย (2551) ศึกษาการวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญ ชีในเขตนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจความเห็นของผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและรองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีจ านวน 52aราย ท่ีมีต่อนักบญัชีท่ีปฏิบติังาน     
ในแต่ละกิจการตามมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี (International 
Education Standards for Professional Accountants: IES) ฉ บั บ ท่ี  3 เ ร่ื อ ง ทั ก ษ ะ ท า ง วิ ช า ชี พ 
(ProfessionalaSkills) พบว่า พนักงานบัญชีมีทักษะทางวิชาชีพด้านทักษะทางปัญญา ทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีการงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล และทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร อยู่ในระดบัมาก แต่มีทกัษะด้านการบริหารองค์กรและการจดัการ      
ทางธุรกิจ ได้แก่ ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความสามารถจดัแบ่งหน้าท่ีและจูงใจ
บุคลากร และภาวะความเป็นผูน้ า ในระดบัปานกลาง และพบว่าทกัษะของพนักงานบญัชีมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกิจการท่ี
ส่งเสริมและไม่ส่งเสริมทกัษะโดยการสนบัสนุนใหข้อค าปรึกษาปัญหาจากผูท้รงคุณวฒิุ 

พัชรินทร์  ทานนท์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการประเมินสมรรถนะพนงังานบญัชีของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ (พิษณุโลก) ตามเกณฑ์มาตรฐานยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากรภาครัฐ 
เป็นการศึกษาสมรรถนะพนักงานบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ (พิษณุโลก)       
และเปรียบเทียบสมรรถนะตามความคิดเห็นของตนเองและของหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน     
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามพนกังานบญัชี จ  านวน 159 คน และหัวหนา้แผนกบญัชีและ
การเงิน จ านวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานบัญชีมีสมรรถนะหลักอยู่ในระดับปานกลาง 
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ประกอบดว้ย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี ความร่วมแรงร่วมใจ คุณธรรม จริยธรรม อยูใ่นระดบั
มาก การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด สมรรถนะประจ ากลุ่มงานอยู่ใน
ระดบัมาก ประกอบดว้ย การคิดวเิคราะห์ ความถูกตอ้งของงาน การมองภาพองคร์วมศิลปะการส่ือสาร
จูงใจอยู่ในระดับมากประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติของผูท้  าบัญชีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือด้าน
จรรยาบรรณและมาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีอยูใ่นระดบัมาก 

ความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกบญัชีและการเงินท่ีมีต่อสมรรถนะของพนกังานบญัชี พบว่า 
สมรรถนะหลกัตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกบญัชีและการเงิน ชั้น 1 สูงกว่าชั้น 3 สมรรถนะ
ประจ ากลุ่มงานมีความเห็นไม่แตกต่างกนั ส่วนสมรรถนะเชิงวิชาชีพความเห็นของหวัหนา้แผนกบญัชี
และการเงินสูงกวา่ความคิดเห็นของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สังวาล  ยมเกิด (2552 ) ไดศึ้กษาเร่ือง ทกัษะทางวิชาชีพของพนกังานบญัชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจความเห็นของ
ผูบ้ริหารทางดา้นบญัชี จ  านวน 52 ราย ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริหารทางดา้นบญัชีเห็นวา่ตนเองมีทกัษะ
ทางวิชาชีพบญัชีโดยรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของทกัษะแต่ละดา้นพบวา่ ตนเอง  
มีทกัษะทางวชิาชีพในแต่ละดา้นเรียงล าดบัดงัน้ี ทกัษะทางปัญญา (ระดบัมาก) ทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล (ระดบัมาก) ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (ระดบัมาก) ทกัษะการ
บริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ (ระดบัปานกลาง) และทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ี
การงาน (ระดบัปานกลาง) 
 เปรมกมลaaเศรษฐีกุล (2554) ได้ศึกษาเร่ืองการวดัทกัษะทางวิชาชีพของนักบญัชีในกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตรในเขตส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 7 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจ
ความคิดเห็นจากนกับญัชีในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรประเภทสหกรณ์การเกษตรทัว่ไปท่ีตั้งอยูใ่นเขต
ส านักงานตรวจสอบบญัชีท่ี 7 ท่ีมีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีการบญัชีในการปฏิบติังาน จ านวน 
118 ราย ผลการศึกษาพบว่านักบญัชีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสามารถของตนเองต่อทกัษะ
ทางวิชาชีพบญัชีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ระดบัความสามารถสูงสุดในแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นทกัษะทางปัญญา คือ มีความสามารถซกัถามและ
คิดเชิงเหตุผลเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยทางดา้นการบญัชี 2) ดา้นทกัษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีการงาน คือ มีความสามารถ  ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บญัชี 3) ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล คือมีความสามารถในการใชจ้รรยาบรรณและค่านิยม
ทางวิชาชีพบญัชีประกอบการจดัสินใจในการท าบญัชี 4) ด้านทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และการส่ือสาร คือ มีความสามารถท างานเป็นทีม และ 5) ด้านทกัษะการบริหารองค์กรและการ
จดัการทางธุรกิจ คือ มีความสามารถในการเป็นผูน้ าตามคุณลกัษณะพื้นฐานของผูน้ าสหกรณ์ท่ีดี 
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 วราภรณ์   ปาละมะ  (2556) ได้ศึกษาเร่ืองaคุณลักษณะของนักบัญ ชีตามทัศนะของ
ผูป้ระกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจ
ความเห็นของผูบ้ริหารทางด้านบัญชี จ านวน 57aราย ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริหารทางด้านบัญชี      
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมนกับญัชีของตนในดา้นทกัษะทางวิชาชีพในระดบัมากและใน
ขณะเดียวกนัก็มีความตอ้งการนกับญัชีท่ีมีคุณลกัษณะตรงตามท่ีพึงประสงคใ์นระดบัมากเช่นกนั และ
ผูบ้ริหารทางการบญัชีเห็นวา่พนกังานบญัชีในกิจการของตนมีทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ี
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางและทกัษะย่อยทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การ
บริหารงานบุคคลและทรัพยากร และการตดัสินใจต่างๆ การประเมินมูลค่าทรัพยากรขององคก์ร เช่น 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใช้จ่าย และการจดัท างบการเงิน รวมถึงดา้นการใช้ทกัษะเก่ียวกบัการฟัง
และการอ่านรวมถึงการใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัวฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่างอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผูบ้ริหารทางการบัญชีเห็นว่าพนักงานบัญชีในกิจการมีทักษะทางวิชาชีพด้านทกัษะทาง
ปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ี ทกัษะทางด้านคุณลกัษณะเฉพาะบุคล ทกัษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร รวมถึงทกัษะดา้นการบริหารองค์กรและการจดัการธุรกิจ
นอ้ยกวา่คุณลกัษณะท่ีตอ้งการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 


