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สารบาญ 

 
  หน้า 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 
สารบาญ ซ 
สารบาญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทน า 1 
 1.1 หลกัการและเหตุผล 1 
 1.2 วตัถุประสงค ์ 4 
 1.3 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 4 
 1.4 นิยามศพัท ์ 5 
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 6 
 2.1 แนวความคิดเก่ียวกบัทกัษะทางวชิาชีพส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 6 
 2.2 การพฒันาทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ และการพฒันาสมรรถนะทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
9 

 2.3 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 11 
 2.4 เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 14 
บทท่ี 3 ระเบียบวธีิวจิยั 16 
 3.1 ประชากรเป้าหมาย และกลุ่มตวัอยา่ง 16 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 16 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 17 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 17 
 3.5 สถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 18 
 3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 18 
บทท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 19 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 19 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจท่ีตอบแบบสอบถาม 23 
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 สารบาญ (ต่อ)  

  หน้า 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการประเมินทกัษะทางวชิาชีพ 5 ดา้น ของนกับญัชีและผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต 
27 

 ส่วนท่ี 4  การเปรียบเทียบผลการประเมินทกัษะทางวชิาชีพ 5 ดา้น ของนกับญัชี
และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

43 

 ส่วนท่ี 5 ตารางแสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี และจ านวนพนกังานบญัชีใน
กิจการ/หน่วยงาน 

51 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 91 
 สรุปผลการศึกษา  91 
 อภิปรายผล   105 
 ขอ้คน้พบ 107 
 ขอ้เสนอแนะ 112 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 117 
บรรณานุกรม 118 
ภาคผนวก 120 
ประวติัผูเ้ขียน 128 
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สารบาญตาราง 

 
  หน้า 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 19 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 20 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 20 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา

สูงสุด 
21 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งท่ีท า
อยูใ่นปัจจุบนั 

21 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

22 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของ
กิจการ/หน่วยงาน 

23 

ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวน
พนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 

23 

ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการส่งเสริม
ทกัษะทางวชิาชีพของพนกังานบญัชี 

24 

ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวธีิการส่งเสริม
ทกัษะทางวชิาชีพของพนกังานบญัชี 

25 

ตารางท่ี 11 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพ
ของนกับญัชีดา้นทกัษะทางปัญญา 

27 

ตารางท่ี 12 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพ
ของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน 

28 

ตารางท่ี 13  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพ
ของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

30 

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพ
ของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 

32 
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 สารบาญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 
ตารางท่ี 15 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพ

ของนกับญัชี ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ 
34 

ตารางท่ี 16 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดา้นทกัษะทางปัญญา 

35 

ตารางท่ี 17 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบ ัติและหนา้ท่ีการ
งาน 

36 

ตารางท่ี 18 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

38 

ตารางท่ี 19 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการ
งาน 

40 

ตารางท่ี 20 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทาง
ธุรกิจ 

42 

ตารางท่ี 21 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะ
ทางวชิาชีพทางบญัชี ดา้นทกัษะทางปัญญา จ าแนกตามอาชีพนกับญัชีและ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

43 

ตารางท่ี 22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะ
ทางวชิาชีพทางบญัชี ดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน 
จ าแนกตามอาชีพนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

44 

ตารางท่ี 23 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะ
ทางวชิาชีพทางบญัชี ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล จ าแนกตาม
อาชีพนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

46 

ตารางท่ี 24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะ
ทางวชิาชีพทางบญัชี ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการ
ส่ือสาร จ าแนกตามอาชีพนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

48 
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 สารบาญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 
ตารางท่ี 25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินทกัษะ

ทางวชิาชีพทางบญัชี ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ
จ าแนกตามอาชีพนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

50 

ตารางท่ี 26 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะ
ทางปัญญาจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

51 

ตารางท่ี 27 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะ
ทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

53 

ตารางท่ี 28 ตารางท่ี 28 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี 
ดา้นทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

56 

ตารางท่ี 29 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะ
ทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการ
ส่ือสาร จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

58 

ตารางท่ี 30 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะ
ทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทาง
ธุรกิจ จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

61 

ตารางท่ี 31 ตารางท่ี 31 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต ดา้นทกัษะทางปัญญา จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

63 

ตารางท่ี 32 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ดา้นทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและ
หนา้ท่ีการงาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

64 

ตารางท่ี 33 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
ดา้นทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

66 
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 สารบาญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 
ตารางท่ี 34 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ดา้นทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และการส่ือสาร จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

68 

ตารางท่ี 35 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ดา้นทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการ
จดัการทางธุรกิจ จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

70 

ตารางท่ี 36 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะ
ทางปัญญาจ าแนกตามจ านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 

71 

ตารางท่ี 37 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะ
ทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

73 

ตารางท่ี 38 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะ
ทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล จ าแนกตาม
จ านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 

76 

ตารางท่ี 39 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะ
ทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการ
ส่ือสาร จ าแนกตามจ านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 

78 

ตารางท่ี 40 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะ
ทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทาง
ธุรกิจ จ าแนกตามจ านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 

80 

ตารางท่ี 41 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ดา้นทกัษะทางปัญญาจ าแนกตามจ านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 

82 

ตารางท่ี 42 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
ดา้นทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและ
หนา้ท่ีการงาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

83 

ตารางท่ี 43 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
ดา้นทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
จ าแนกตามจ านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 

85 



 

ฑ 
 

 
 สารบาญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 
ตารางท่ี 44 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

ดา้นทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และการส่ือสาร จ าแนกตามจ านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 

87 

ตารางท่ี 45 แสดงค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
ดา้นทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการ
จดัการทางธุรกิจ จ าแนกตามจ านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 

89 

ตารางท่ี 46 สรุปค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพตามแนวทางท่ีก าหนดโดย
มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 3 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยของกลุ่มนกับญัชี 

92 

ตารางท่ี 47 สรุปค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพตามแนวทางท่ีก าหนดโดย
มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 3 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยของกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

95 

ตารางท่ี 48 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความการประเมินทกัษะทางวชิาชีพตามแนวทางท่ี
ก าหนดโดยมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพ
บญัชี 

97 

ตารางท่ี 49 สรุปการเปรียบเทียบระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพตามแนวทางท่ี
ก าหนดโดยมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพ
บญัชี 

98 

ตารางท่ี 50 สรุปค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

101 

ตารางท่ี 51 สรุปค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี 

102 

ตารางท่ี 52 สรุปค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี จ  านวน
พนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 

103 

ตารางท่ี 53 สรุปค่าเฉล่ียระดบัการประเมินทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
จ านวนพนกังานบญัชีในกิจการ/หน่วยงาน 

104 

 


