
ซ 
 

สารบาญ 
  หนา 
กิตติกรรมประกาศ  ค 
บทคัดยอภาษาไทย  ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ฉ 
สารบาญตาราง  ญ 
บทท่ี 1 บทนํา   
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค 2 
 ประโยชนท่ีไดรับ 2 
 นิยามศัพท 2 
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎ ีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
 แนวคิดเกีย่วกบัทักษะทางวชิาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 4 
 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 7 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา  
 ขอบเขตการศึกษา 10 
 วิธีการศึกษา 12 
บทท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล  
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 15 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ี 

พึงประสงคจากนายจาง 
19 

 สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 75 
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ  
 สรุปผลการศึกษา 85 
 อภิปรายผล 94 
 ขอคนพบ 98 
 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป                                                           
98 

100 



ฌ 
 

สารบาญ (ตอ) 
  หนา 
บรรณานุกรม 101 
ภาคผนวก 103 
 ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 104 
 ภาคผนวก ข มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี ฉบับท่ี 3 เร่ือง ทักษะทางวิชาชีพ 
109 

ประวัติผูเขียน 117 
   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 
 

สารบาญตาราง 
ตาราง   หนา 

1  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 15 
2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 16 
3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ

การทํางาน 
16 

4  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงท่ี
ทํางานอยูในปจจุบัน 

17 

5  แสดงจํานวนและรอยละของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 17 
6  แสดงจํานวนและรอยละของหนวยงาน จําแนกตามลักษณะการจัดทําบัญชี

ของหนวยงาน 
18 

7  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางปญญา 

19 

8  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางปญญา  จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน 

20 

9  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางปญญา จําแนกตามตําแหนง
ท่ีทํางานอยูในปจจุบัน 

22 

10  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอคุณลักษณะดานทักษะทางปญญา จําแนกตามประเภท
ของหนวยงาน 

24 

11   แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถาม ท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางปญญาจําแนกตามลักษณะ
การจัดทําบัญชีของหนวยงาน 

26 

12  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ี
งาน 

28 



ฎ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
ตาราง   หนา 

13  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หนาท่ีงาน จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

 29 

14  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอคุณลักษณะดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หนาท่ีงาน จําแนกตามตําแหนงท่ีทํางานอยูในปจจุบัน 

31 

15  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอคุณลักษณะดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หนาท่ีงาน จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 

33 

16  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอคุณลักษณะดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หนาท่ีงาน จําแนกตามลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงาน 

35 

17  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

37 

18  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

38 

19  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
จําแนกตามตําแหนงท่ีทํางานอยูในปจจุบัน 

40 

20  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถาม ท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 

42 

21  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
จําแนกตามลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงาน 

44 



ฏ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
ตาราง   หนา 

22  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและการส่ือสาร 

46 

23  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและการส่ือสาร จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

47 

24  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและการส่ือสาร จําแนกตามตําแหนงท่ีทํางานอยูในปจจุบัน 

49 

25  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและการส่ือสาร จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 

51 

26  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถาม ท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและการส่ือสาร จําแนกตามลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงาน 

53 

27  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอคุณลักษณะดานทักษะทางการบริหารองคกรและการ
จัดการทางธุรกิจ 

55 

28  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอคุณลักษณะดานทักษะทางการบริหารองคกรและการ
จัดการทางธุรกิจ จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

56 

29  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถาม ท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางการบริหารองคกรและการ
จัดการทางธุรกิจ จําแนกตามตําแหนงท่ีทํางานอยูในปจจุบัน 

 58 

30  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางการบริหารองคกรและ 

60 



ฐ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
ตาราง   หนา 
  การจัดการทางธุรกิจ จําแนกตามประเภทของหนวยงาน  

31  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถาม ท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะทางการบริหารองคกรและการ
จัดการทางธุรกิจจําแนกตามลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงาน 

62 

32  แสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงประสงคตอทักษะทางวิชาชีพในแตละดาน 63 
33  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานอ่ืนๆ  
65 

34  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถาม ท่ีมีตอคุณลักษณะดานอ่ืนๆ จําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน 

66 

35  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถาม ท่ีมีตอคุณลักษณะดานอ่ืนๆ จําแนกตามตําแหนงท่ีทํางานอยู
ในปจจุบัน 

68 

36  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามที่ มีตอคุณลักษณะดานอ่ืนๆ  จําแนกตามประเภทของ
หนวยงาน 

70 

37  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงประสงคของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอคุณลักษณะดานอ่ืนๆ จําแนกตามลักษณะการจัดทํา
บัญชีของหนวยงาน 

71 

38  แสดงทักษะหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  10 อันดับแรก 

74 

39  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับปญหาของผูตอบแบบสอบถาม 75 
40  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับของปญหาดานคุณลักษณะของ

บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี  ของผูตอบแบบสอบถาม  จํ าแนกตาม
ประสบการณการทํางาน 
 

76 



ฑ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
ตาราง   หนา 

41  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับของปญหาดานคุณลักษณะของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงท่ี
ทํางานอยูในปจจุบัน 

78 

42  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับของปญหาดานคุณลักษณะของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของ
หนวยงาน 

80 

43  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปญหาดานคุณลักษณะของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะการ
จัดทําบัญชีของหนวยงาน 

82 

 


