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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงัและความพร้อมของนกับญัชีส าหรับ

ทกัษะด้านต่าง ๆ  ในทรรศนะของผูป้ระกอบการ เม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

เปรียบเทียบช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงัของผูป้ระกอบการและความพร้อมของนกับญัชี ขอ้มูลท่ีใช้

ในการศึกษามาจากการใชแ้บบสอบถามจากผูป้ระกอบการในจงัหวดัสงขลา จ านวน 310 ราย สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  pair sample t- test  และOne Way 

ANOVA  

ผลการวิจยั พบวา่ ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชีส าหรับทกัษะทุกดา้นใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยทกัษะท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัจากนกับญัชีมากท่ีสุด คือ การมีความ

รับผิดชอบในการท างาน รองลงมาคือ ความมีคุณธรรมจริยธรรมและความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

บญัชี ส าหรับดา้นความพร้อมผูป้ระกอบการเห็นว่าในภาพรวมนกับญัชีมีความพร้อมในทกัษะดา้น

ต่าง ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยทกัษะท่ีนกับญัชีมีความพร้อมมากท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบในการ

ท างาน รองลงมา คือ ความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทยและความมีคุณธรรมจริยธรรม งานวิจยัยงั

พบว่า ผูป้ระกอบการเห็นว่านกับญัชียงัมีความพร้อมส าหรับทกัษะดา้นต่าง ๆ  เม่ือเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนนอ้ยกวา่ระดบัท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงั ซ่ึงทกัษะท่ีนกับญัชีมีความพร้อมนอ้ยท่ีสุด 

คือ ความรู้ความสามารถดา้นภาษาอ่ืน ๆ ในอาเซียน รองลงมาคือ ความรู้เก่ียวกบักฎหมายของประเทศ

ในอาเซียนท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชี และความรู้ความสามารถด้านภาษาองักฤษ อุปสรรคส าคญัในการ

พฒันานักบญัชีคือ นักบญัชีขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพิ่มเติมและการไม่ให้

ความส าคญัในการพฒันาความรู้ใหก้บันกับญัชีของสถานประกอบการ ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้
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เป็นแนวทางให้กบัสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบการฝึกอบรมและ

พฒันาหลกัสูตรบญัชีใหต้รงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการและเพิ่มศกัยภาพใหก้บันกับญัชีไทย 

ใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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Abstract 

 
Research Project  The Expectations and Readiness of  Accountants in ASEAN  Economic 

Community  from the Perspective  of  Entrepreneurs.  

Researcher Saowalak  Chanprasit  M.Acc. 

 Economics and Business Administration Faculty 

Thaksin University  

 

 
 This research aims to study the expectations and readiness of accountants in Thailand in 

order to be a part of ASEAN Economic Community from the perspective of entrepreneurs and to 

compare the gaps between the expectations of entrepreneurs and the readiness of Accountants. The 

data for this study will be collected by questionnaires  from 310 entrepreneurs in Songkhla province 

of Thailand. The statistics used in the analysis include mean, percentage, standard deviation, pair 

sample t-test and One Way ANOVA. 

 The research found that the expectations of entrepreneurs for the accountants’ skills in 

general are considerably high. The most expected  qualification from entrepreneurs is responsibility 

and accountability, followed by the morality, ethics in the accounting professional. In overall 

readiness of the accountants for all skills  were on a moderate level. The highest readiness skill   of 

accountants were responsibility and accountability. The second was the knowledge of Thai 

language and morality. The skill that accountants have  minimum knowledge was the use of other 

ASEAN languages. The second required skill was knowledge of the laws in the region associated 

with the account and English skill. The main obstacle in the development of  accountants were a 

lack of  enthusiasm of Accountants for learning new things. In addition, entrepreneurs  did not 

encourage the knowledge development of accountants. The results can be used as a guideline for 

educational institutions and agencies involved in the design and development of accounting courses 

to understand  needs of enterprises as well as to increase their capability to compete in the AEC. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงมีการเปิดการคา้เสรี

ระหวา่งประเทศสมาชิกโดยมีการเปิดเสรีใน 5 ดา้นดว้ยกนั คือ การเปิดเสรีการคา้สินคา้ การเปิดเสรี

การคา้ภาคบริการ การเปิดเสรีดา้นการลงทุน การเปิดเสรีการเคล่ือนยา้ยเงินทุน และการเปิดเส รีการ

เคล่ือนยา้ยแรงงานมีฝีมือ (อนุสรณ์ ธรรมใจ,2559) ซ่ึงจะท าให้ตลาดมีขนาดใหญ่และหลากหลาย 

สามารถรองรับผลผลิตท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนั ประชาชนมีทางเลือกสินคา้และบริการมากข้ึน เกิด

ความร่วมมือและปฏิสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนมากข้ึน แต่

ผลกระทบในเชิงลบก็มีเช่นกนั นัน่คือธุรกิจจะมีคู่แข่งทางการคา้มากข้ึน ดงันั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีธุรกิจ

จะตอ้งปรับตวั ทั้งในดา้นของการด าเนินงาน ตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นการผลิต

สินคา้ตอ้งมีคุณภาพ โดยจะตอ้งมีการคน้ควา้วจิยัและพฒันานวตักรรมใหม่ๆอยูต่ลอดเวลา  

 การท่ีจะท าให้ธุรกิจด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ  าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัองค์กรอยา่งรอบดา้น จึงจะสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผล วางแผน และตดัสินใจ

ในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และทนัเวลา  ขอ้มูลท่ีส าคญัของธุรกิจอยา่งหน่ึงคือขอ้มูลทางบญัชี ซ่ึง

จะช่วยผูบ้ริหารในหลาย ๆดา้น เช่น ค านวณตน้ทุนของทรัพยากรท่ีใชไ้ปในกิจกรรมท่ีส าคญั ๆ ของ

องค์กร   ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน รวมถึงเสนอและประเมิน

ทางเลือกในการท ากิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่ากบัองคก์ร ขอ้มูลทางบญัชียงัเป็นสัญญาณเตือนภยั

ให้กบัองคก์รต่อความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการท ากิจกรรม  ต่าง ๆ ดงันั้นธุรกิจจึงจ าเป็นตอ้งมีนกั

บญัชีท่ีมีความรู้ความสามารถนอกเหนือจากทักษะวิชาชีพแล้วยงัต้องมีทักษะด้านอ่ืน ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อองคก์ร  งานบญัชีมีความเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจแทบทุกขั้นตอน และจะมีความส าคญั

มากข้ึน เม่ือมีการเปิดสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เน่ืองจากอาชีพนกับญัชีเป็นอาชีพอิสระ โดยผู ้

ท่ีประกอบอาชีพน้ีจะเคล่ือนยา้ยไปท างานท่ีใดก็ได้ในประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ตอ้งอยู่ภายใต้

กฎเกณฑ์บางอย่างท่ีไดต้กลงกนัไว ้เช่น การให้บริการดา้นบญัชี การตรวจสอบบญัชีและการจดัท า

บญัชี  ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนสามารถถือหุ้นร่วมกบัไทยไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 
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และจ านวนผูถื้อหุน้ต่างชาติตอ้งนอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว โดย

นักบัญชีอาเซียนสามารถเข้ามาท างานในไทยได้แต่ต้องปฏิบติัตามกฎหมายไทย  กรณีเป็นการ

ให้บริการจัดท าบัญชีส าหรับยื่นแบบภาษีให้กับบริษัทในเครือหรือในกลุ่มของบริษัทต่างชาติ 

ก าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและ

สามารถด าเนินธุรกิจไดเ้ฉพาะในลกัษณะการร่วมทุน(Joint venture) กบับุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติ

ไทยเท่านั้น โดยนักบญัชีอาเซียนสามารถเขา้มาท างานในไทยได้แต่ต้องปฏิบติัตามกฎหมายไทย 

(จินตนา ชยัยวรรณาการ,2555) จากขอ้ตกลงน้ีจะเห็นว่าวิชาชีพบญัชีจะมีคู่แข่งจากประเทศในกลุ่ม

อาเซียนเพิ่มมากข้ึนอย่างแน่นอน  นักบญัชีไทยจึงตอ้งมัน่ใจว่าตนเองมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ 

โดยเฉพาะทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ เพราะภาษาเป็นส่ิงจ าเป็นในการติดต่อส่ือสาร และการท า

ธุรกิจ และหากนกับญัชีสามารถพูดภาษาท่ี 3 ซ่ึงเป็นภาษาในกลุ่มอาเซียนได ้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองมากยิง่ข้ึน (วรียทุธ สุขมากและกนกศกัด์ิ สุขวฒันาสินนิทธ์ิ,2556) ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการท างานใน

ดา้นน้ี ควรมีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี เพราะไม่เช่นนั้นแลว้ การท างานบญัชี

ในอาเซียนก็จะมีอุปสรรค และอาจจะเสียเปรียบคู่แข่งขนัคนอ่ืน ๆ ในหลายประเทศท่ีต้องการ

ต าแหน่งงานบญัชี โดยเฉพาะนกับญัชีจากประเทศท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัประเทศไทยหรือประเทศ

ท่ีเจริญกว่าซ่ึงได้แก่ สิงคโปร์และมาเลเซีย รูปแบบการเข้ามาท างานของนักบญัชีต่างชาติจะเป็น

รูปแบบการเขา้มาท างานกบับริษทัในประเทศของตนท่ีมาลงทุนในประเทศไทย หรือแมแ้ต่นกับญัชี

ฟิลิปปินส์อาจเป็นอีกกลุ่มท่ีมีโอกาสเขา้มาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย ถึงแมจ้ะไม่ไดมี้บริษทั

ฟิลิปปินส์มาลงทุนในประเทศไทยมากนกัก็ตาม แต่ดว้ยความสามารถในภาษาองักฤษท่ีโดยเฉล่ียมี

มากกวา่นกับญัชีไทยและค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัหรืออาจนอ้ยกวา่นกับญัชีไทย จึงเป็นอีก

ชาติหน่ึงท่ีมีโอกาสเขา้มาท างานในประเทศไทยหลงัเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 (ปัศนีย ์การยพนัธ์

และนธี เหมมนัต์,2557)นอกจากน้ีสภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อยกระดับคุณภาพของวิชาชีพบัญชีไทยให้เป็นท่ียอมรับของ

ประเทศต่าง ๆ  โดยก าหนดทกัษะวิชาชีพแบ่งออกเป็น 5 ประเภท (สภาวิชาชีพบญัชี,2552) ได้แก่ 

ทกัษะทางปัญญา  ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน  ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร และทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการ

ธุรกิจ  ซ่ึงเม่ือผูป้ระกอบการวิชาชีพบัญชีมีพื้นฐานทักษะทางวิชาชีพดังกล่าวจะส่งผลให้การ

ปฏิบติังานในสาขาวิชาชีพบญัชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยทกัษะวิชาชีพดงักล่าว มีรายละเอียด

สอดคล้องกบัการเป็นนักบญัชีมืออาชีพของอาเซียนท่ีระบุไวว้่านักบญัชีในประเทศอาเซียนตอ้งมี
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ความพร้อมดา้นมาตรฐานการบญัชีและการสอบบญัชีท่ีเป็นสากล  ความพร้อมในการศึกษากฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ภาษีอากร ความพร้อมดา้นการส่ือสาร การปรับตวั ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และความพร้อมดา้นทศันคติและจริยธรรม (ฝ่ายต่างประเทศสภาวิชาชีพบญัชี,2559) นกับญัชีในยุค 

AEC  จึงต้องมีการปรับตวั เพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผูป้ระกอบการ เน่ืองจากสุดทา้ยแลว้ผูป้ระกอบการจะเป็นผูต้ดัสินใจเลือกนกับญัชีท่ีมีความสามารถ

เขา้มาท างานให้กบักิจการ ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในประเด็นดงักล่าวจึงมุ่งท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั

ความคาดหวงัและความพร้อมของนกับญัชีในทรรศนะของผูป้ระกอบการ เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในการพฒันาตนเองของนกับญัชีและเป็นแนวทางให้สถานศึกษาในการผลิต

บณัฑิตสาขาการบญัชีไดต้รงตามความตอ้งการและความคาดหวงัของผูป้ระกอบการ โดยเลือกจงัหวดั

สงขลาเป็นพื้นท่ีในการศึกษา เน่ืองจากจงัหวดัสงขลา เปรียบเสมือนเมืองหลวงของภาคใตต้อนล่าง 

เป็นเมืองหน้าด่าน ท่ีติดกบัประเทศมาเลเซีย ดา้นรัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิส มีสถานกงสุลใหญ่ของ

ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ สงขลาจึงเป็นเมืองแห่งศูนยก์ลาง

การคมนาคม การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว ดงันั้นการเกิดข้ึนของประชาคมอาเซียน จงัหวดั

สงขลาจึงเป็นเสมือนประตูสู่อาเซียน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1.เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชี เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 2. เพื่อศึกษาความพร้อมของนกับญัชีในทรรศนะของผูป้ระกอบการ 

 3. เปรียบเทียบช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงัของผูป้ระกอบการและความพร้อมของนกับญัชี 

 

1.3 ขอบเขตของโครงการวจิัย  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพร้อมของนกับญัชีและลกัษณะนกับญัชีท่ีผูป้ระกอบการ

คาดหวงัเม่ือไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจะศึกษาจากผูป้ระกอบการของห้างหุ้นส่วน

จ ากดัและบริษทัจ ากดัท่ีจดทะเบียนกบัส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้ จงัหวดัสงขลา ทุกประเภทธุรกิจ 

ทุกขนาด ทั้งหมดจ านวน 7,682 ราย  (ขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 
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2558)  จ  านวนตวัอยา่งประชากรค านวณโดยใชสู้ตรของ    Taro Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95 %  และระดบัความคลาดเคล่ือน 0.5% 

 

    n  =   N   

                  1 + Ne2 

โดย n = ขนาดตวัอยา่งท่ีค านวณได ้

       N = จ านวนประชากรท่ีทราบค่า 

        e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้(allowable error) 

  แทนค่า  n =          7,682  =  380  ราย 

            1 + 7682(0.05)2 

จ านวนตวัอยา่งของประชากรเท่ากบั 380 ราย  โดยจะใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. นกับญัชีสามารถน าขอ้มูลไปปรับปรุงพฒันาตนเองให้ตรงกบัความคาดหวงัของ

ผูป้ระกอบการ 
2. สถาบนัการศึกษาน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรใหต้รงตามความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการ 
 

1.5 นิยามศัพท์ 
ผู้ประกอบการ หมายถึง เจา้ของกิจการ ผูจ้ดัการ หรือหวัหนา้ฝ่ายบญัชีของสถาน

ประกอบการ 
นักบัญชี  หมายถึง ผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชีของสถานประกอบการ 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน หมายถึง การร่วมกนัทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน 

เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการน าเขา้ของสินคา้ จะเร่ิมใชใ้น 
พ.ศ. 2558 



5 
 

บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

AEC เป็นการพฒันามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 (The Association Of SouthEast Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งข้ึนตามปฏิญญากรุงเทพฯ  
(Bangkok Declaration) เม่ือ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผูก่้อตั้งแรกเร่ิม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เขา้เป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 
เวยีดนาม ก็เขา้ร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เขา้ร่วม และปี 2542 กมัพูชา ก็ไดเ้ขา้ร่วมเป็น
สมาชิกล าดบัท่ี 10 ท  าให้ปัจจุบนัอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกนั
เกือบ 500 ลา้นคนจากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี  9 ท่ีอินโดนีเซีย เม่ือ 7 ต.ค.  2546  ผูน้  า
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันท่ีจะจดัตั้ งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซ่ึง
ประกอบดว้ย3 เสาหลกั คือ 

 1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC) 
 2.ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) 
 3.ประชาคมความมัน่คงอาเซียน (Political and Security Pillar) 
ค าขวญัของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One Community.” หน่ึงวิสัยทศัน์   

หน่ึงอตัลกัษณ์   หน่ึงประชาคม    เดิมก าหนดเป้าหมายท่ีจะตั้งข้ึนในปี 2563 แต่ต่อมาไดต้กลงกนั
เล่ือนก าหนดให้เร็วข้ึนเป็นปี 2558 และก้าวส าคญัต่อมาคือการจดัท าปฏิญญาอาเซียน (ASEAN 
Charter) ซ่ึงมีผลใช้บงัคบัแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2552 นบัเป็นการยกระดบัความร่วมมือของ
อาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม โดยมีพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กร
รองรับการด าเนินการเขา้สู่เป้าหมายดงักล่าวภายในปี 2558 ปัจจุบนัประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 
ประเทศไดแ้ก่  ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กมัพูชา บรูไน  
ส าหรับเสาหลกัการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )
ภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และ
เงินทุนท่ีเสรีข้ึน ต่อมาในปี 2550 อาเซียนได้จดัท าพิมพ์เขียวเพื่อจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานดา้นเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซ่ึง
ประกอบดว้ยแผนงานเศรษฐกิจในดา้น ต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาท่ีชดัเจนในการด าเนินมาตรการ
ต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมทั้งการให้ความยืดหยุ่นตามท่ีประเทศสมาชิกได้ตกลงกนั
ล่วงหนา้  ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น เขา้มาอยู่
ดว้ย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์
และ อินเดียต่อไป  
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อาเซียนไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การกา้วไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีส าคญัดงัน้ี 
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั 
2.การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง 
3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนั และ 
4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 

โดยมีรายละเอียดแยกตามหวัขอ้ดงัน้ี 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลติเดียวกนั 

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เป็นยุทธศาสตร์ส าคญัของการจดัตั้ งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะท าให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน โดยอาเซียนได้ก าหนด
กลไกและมาตรการใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินมาตรการดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอยู่แลว้ 
เร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาท่ีมีความส าคญัล าดบัแรก อ านวยความสะดวกการเคล่ือนยา้ย
บุคคล แรงงานฝีมือ และผูเ้ช่ียวชาญ และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลไกสถาบนัในอาเซียน 

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนัของอาเซียน มี 5 องคป์ระกอบหลกั คือ 

(1) การเคล่ือนยา้ยสินคา้เสรี 
(2) การเคล่ือนยา้ยบริการเสรี 
(3) การเคล่ือนยา้ยการลงทุนเสรี 
(4) การเคล่ือนยา้ยเงินทุนเสรีข้ึน 
(5) การเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือเสรี 

ทั้งน้ี อาเซียนไดก้ าหนด 12 สาขาอุตสาหกรรมส าคญัล าดบัแรกอยูภ่ายใตต้ลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกนัของอาเซียน ไดแ้ก่ เกษตร ประมง ผลิตภณัฑ์ยาง ผลิตภณัฑ์ไม ้ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การขนส่งท่าอากาศ สุขภาพ e-ASEAN ท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ รวมทั้ง
ความร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตรและป่าไม ้การเป็นตลาดสินคา้และบริการเดียวจะช่วยสนบัสนุน
การพฒันาเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค และเสริมสร้างศกัยภาพของอาเซียนในการเป็นศูนยก์ลางการ
ผลิตของโลก และเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานโลก โดยประเทศสมาชิกได้ร่วมกันด าเนิน
มาตรการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขนัของอาเซียน ไดแ้ก่ยกเลิกภาษีศุลกากรให้หมด
ไป ทยอยยกเลิกอุปสรรคทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี ปรับประสานพิธีการดา้นศุลกากรให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและง่ายข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนธุรกรรม เคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือเสรี นักลงทุนอาเซียน
สามารถลงทุนไดอ้ยา่งเสรีในสาขาอุตสาหกรรมและบริการท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดให ้เป็นตน้ 
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2. การเป็นภูมิภาคทีม่ีความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมายส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน คือ การสร้างภูมิภาคท่ีมี
ความสามารถในการแข่งขนัสูง มีความเจริญรุ่งเรือง และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ภูมิภาคท่ีมี
ความสามารถในการแข่งขนัมี 6 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ (1) นโยบายการแข่งขนั (2) การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค (3) สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา (IPR) (4) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (5) มาตรการดา้น
ภาษี          (6) พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีขอ้ผกูพนัท่ีจะน ากฎหมายและนโยบาย
การแข่งขนัมาบงัคบัใช้ภายในประเทศ เพื่อท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีเท่าเทียมกนัและสร้างวฒันธรรม
การแข่งขนัของภาคธุรกิจท่ีเป็นธรรม น าไปสู่การเสริมสร้างการขยายตวัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคใน
ระยะยาว 

3. การเป็นภูมิภาคทีม่ีการพฒันาทางเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทยีมกนั 

การพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนั มี 2 องค์ประกอบ คือ (1) การพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) (2) ความริเร่ิมในการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiatives for ASEAN 
Integration: IAI) ความริเร่ิมดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องวา่งการพฒันา ทั้งในระดบั SME และ
เสริมสร้างการรวมกลุ่มของกมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ให้สามารถดาเนินการตามพนัธกรณีและ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
ไดรั้บประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

4. การเป็นภูมิภาคทีม่ีการบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลก 

อาเซียนอยูใ่นท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเช่ือมต่อระหว่างกนัและมีเครือข่ายกบัโลกสูง 
โดยมีตลาดท่ีพึ่ งพากันและอุตสาหกรรมระดับโลก ดงันั้น เพื่อให้ภาคธุรกิจของอาเซียนสามารถ
แข่งขนัไดใ้นตลาดระหวา่งประเทศ ท าให้อาเซียนมีพลวตัรเพิ่มข้ึนและเป็นผูผ้ลิตของโลก รวมทั้งท า
ให้ตลาดภายในยงัคงรักษาความน่าดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อาเซียนจึงตอ้งมองออกไปนอก
ภูมิภาคอาเซียนบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก โดยด าเนิน 2 มาตรการคือ (1) การจดัท าเขตการคา้เสรี 
(FTA) และความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด (CEP)กบัประเทศนอกอาเซียน (2) การมีส่วน
ร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก 
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ทฤษฎคีวามคาดหวงั 
 ทฤษฎีความคาดหวงัโดย Victor Vroom (1964) ไดเ้สนอรูปแบบของความคาดหวงัในการ
ท างานซ่ึงได้รับความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยใ์นการท างานโดย
Vroom มีความเห็นว่าการท่ีจะจูงใจให้พนักงานท างานเพิ่มข้ึนนั้นจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการทาง
ความคิดและการรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติเม่ือคนจะท างานเพิ่มข้ึนจากระดบัปกติเขาจะคิดวา่เขา
จะไดอ้ะไรจากการกระท านั้นหรือการคาดคิดวา่อะไรจะเกิดข้ึนเม่ือเขาไดแ้สดง พฤติกรรมบางอยา่ง
ในกรณีของการท างาน พนกังานจะเพิ่มความพยายามมากข้ึนเม่ือเขาคิดว่าการกระท านั้นน าไปสู่
ผ ล ลั พ ธ์ บ า ง ป ร ะ ก า ร ท่ี เ ข า มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  เ ช่ น  เ ม่ื อ ท า ง า น ห นั ก ข้ึ น ผ ล ก า ร 
ปฏิบติังานของเขาอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีข้ึนท าใหเ้ขาไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งและไดค้่าจา้ง
เพิ่มข้ึน ค่าจา้งกบัต าแหน่งเป็นผลของการท างานหนกัและเป็นรางวลัท่ีเขาตอ้งการเพราะท าให้เขารู้สึก
วา่ไดรั้บการยกย่องจากผูอ่ื้นมากข้ึน แต่ถา้เขาคิดว่าแมเ้ขาจะท างานหนกัข้ึนเท่าไรก็ตามหวัหน้าของ
เขาก็ไม่เคยสนใจดูแลยกยอ่งเขาจึงเป็นไปไม่ไดท่ี้เขาจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งเขาก็
ไม่เห็นความจ าเป็นของการท างานเพิ่มข้ึน ความรุนแรงของพฤติกรรมท่ีจะท างานข้ึนอยู่กับการ
คาดหวงัท่ีจะกระท าตามความคาดหวงันั้นรวมถึงความดึงดูดใจของผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงจะมีเร่ืองของ
การดึงดูดใจ การเช่ือมโยงรางวลักบัผลงาน และการเช่ือมโยงระหว่างผลงานกบัความพยายามโดย
ทฤษฎีน้ีจะเนน้เร่ืองของการจ่ายและ การใหร้างวลัตอบแทนเนน้ในเร่ืองพฤติกรรมท่ีคาดหวงัเอาไวต่้อ
เร่ืองผลงาน ผลรางวลัและผลลพัธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะเป็นตวัก าหนดระดบัของความ
พยายามของพนกังานVroom ไดเ้สนอรูปแบบของความคาดหวงัในการท างานเรียกวา่ VIE Theory ซ่ึง
ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยใ์นการท างาน 

  V=Valance หมายถึงระดบัความรุนแรงของความตอ้งการของบุคคลในเป้าหมายรางวลัคือ
คุณค่าหรือความส าคญัของรางวลัท่ีบุคคลใหก้บัรางวลันั้น 
                 I = Instrumentality หมายถึงความเป็นเคร่ืองมือของผลลพัธ์ (Outcomes) หรือรางวลัระดบั
ท่ี 1 ท่ีจะน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ี 2 หรือรางวลัอีกอยา่งหน่ึง คือเป็นการรับรู้ในความสัมพนัธ์ของผลลพัธ์ท่ี
ได(้เช่ือมโยงรางวลักบัผลงาน) 
               E= Expectancy ไดแ้ก่ ความคาดหวงัถึงความเป็นไปไดข้องการไดซ่ึ้งผลลพัธ์หรือรางวลัท่ี
ตอ้งการเม่ือแสดงพฤติกรรมบางอยา่ง (การเช่ือมโยงระหวา่งผลงานกบัความพยายาม) ตามหลกัทฤษฎี
ความคาดหวงัจะแยง้ว่า ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามเขา้ไปแทรกแซงในสถานการณ์การท างาน  เพื่อให้
บุคคลเกิดความคาดหวงัในการท างาน, คุณลกัษณะท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ และคุณค่าจากผลลพัธ์ สูงสุด 
ซ่ึงจะสนบัสนุนต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ารดว้ยโดย 
              1. สร้างความคาดหวงัโดยมีแรงดึงดูด ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งคดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถ  
ใหก้ารอบรมพวกเขา ใหก้ารสนบัสนุนพวกเขาดว้ยทรัพยากรท่ีจ าเป็น และระบุเป้าหมายการท างานท่ี
ชดัเจน 
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              2. ใหเ้กิดความเช่ือมโยงรางวลักบัผลงาน โดยผูบ้ริหารควรก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งผล
การปฏิบติังานกบัรางวลัใหช้ดัเจน และเนน้ย  ้าในความสัมพนัธ์เหล่าน้ีโดยการใหร้างวลัเม่ือบุคคล
สามารถบรรลุผลส าเร็จในการปฏิบติังาน 
              3. ใหเ้กิดความเช่ือมโยงระหวา่งผลงานกบัความพยายามซ่ึงเป็นคุณค่าจากผลลพัธ์ท่ีเขาไดรั้บ
ผูบ้ริหารควรทราบถึงความตอ้งการของแต่ละบุคคล และพยายามปรับการให้รางวลัเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของพนกังานเพื่อเขาจะไดรู้้สึกถึงคุณค่าของผลลพัธ์ท่ีเขาไดรั้บจากความพยายามของ
เขา มีการแบ่งรางวลัออกเป็น 2 ประเภท คือ 
             1. รางวลัภายนอก (Extrinsic rewards) เป็นรางวลัท่ีนอกเหนือจากการท างาน เช่น  การเพิ่ม
ค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง หรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ (Schermerhorn, Hunt and Osborn 
2003 : 118) หรือเป็นผลลพัธ์ของการท างานซ่ึงมีคุณค่าเชิงบวกท่ีใหก้บับุคคลในการท างาน 
             2. รางวลัภายใน (Intrinsic rewards) เป็นรางวลัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงาน ประกอบดว้ย ความ
รับผดิชอบ ความทา้ทาย หรือเป็นผลลพัธ์ของการท างานท่ีมีคุณค่าเชิงบวกซ่ึงบุคคลไดรั้บโดยตรงจาก
ผลลพัธ์ของการท างาน ตวัอย่างเช่น ความรู้สึกของความส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีมีความทา้ทาย 
แนวทางในการจดัสรรรางวลัภายนอก มีดงัน้ี 

1. ระบุถึงพฤติกรรมท่ีพึงพอใจใหช้ดัเจน 
2. ธ ารงรักษาการใหร้างวลัท่ีมีศกัยภาพท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเสริมแรงเชิงบวก 
3. คิดเสมอวา่บุคคลจะมีความแตกต่างกนั จึงตอ้งให้รางวลัท่ีมีคุณค่าเชิงบวกส าหรับแต่ละ

บุคคล 
             4. ใหแ้ต่ละบุคคลรู้อยา่งชดัเจนถึงส่ิงท่ีเขาจะตอ้งปฏิบติัเพื่อใหไ้ดรั้บรางวลัท่ีตอ้งการ ก าหนด
เป้าหมายใหช้ดัเจนและใหข้อ้มูลป้อนกลบัในการปฏิบติังาน 

5. การจดัสรรรางวลัใหอ้ยา่งทนัทีทนัใดเม่ือเกิดพฤติกรรมท่ีพึงพอใจ 
6. จดัสรรรางวลัใหต้ามตารางท่ีก าหนดเพื่อใหเ้กิดการเสริมแรงเชิงบวก 

 
แนวคิดเกีย่วกบัความพร้อม 
 ความหมายของความพร้อม (readiness) 
 วนิยั  แกว้มุณีวงศ ์(2536 : 30) กล่าววา่ ความพร้อม หมายถึง ความโนม้เอียงท่ีบุคคลจะแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงออกมา ซ่ึงพฤติกรรมนั้นเกิดจากการรับรู้และความรู้สึกท่ีมีอยู่เก่ียวกบั
วตัถุ เหตุการณ์หรือบุคคล 
 เตือนใจ เศรษฐสักโก (อา้งถึงในเบญจมาศ วชัโรภาส, 2545) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความพร้อม
หมายถึงสภาพแห่งความเจริญงอกงามและการพฒันาการอยา่งสูงสุดของบุคคลทั้งกาย สมอง อารมณ์
และสังคม 
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 เจริญศกัด์ิ  ครองพล (2544 : 23) กล่าววา่ ความพร้อม หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีจะมีความ
พร้อมท่ีจะปฏิบติังานใด ๆ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจและมีความรู้สึกท่ีดีต่องานนั้นและเม่ือ
บุคคลมีความรู้และความรู้สึกท่ีดีก็จะส่งผลให้บุคคลสามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้โดยทันทีและมี
ประสิทธิภาพ 
 วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ (2546 : 11)  ไดใ้ห้ความหมายว่า ความพร้อม คือระดบัความสามารถ
หรือความมีสมรรถนะขององค์การท่ีจะด าเนินการตามภารกิจท่ีองค์กรนั้นรับผิดชอบ สมรรถนะน้ี
อาจจะมาจากโครงสร้างและระบบงานตลอดจนระบบสนับสนุนท่ีจ าเป็นขององค์การและมาจาก
บุคลากรขององค์การทั้งในเชิงของความรู้ความสามารถ ทกัษะท่ีจ าเป็นและในเชิงทศันคติท่ีเอ้ือ
อ านวยการท างานขององคก์าร 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า ความพร้อม หมายถึง สภาพของบุคคลท่ีสามารถ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงไดอ้ยา่งมีศกัยภาพและประสิทธิภาพข้ึนอยู่กบัการเตรียมตวั
ส าหรับการท ากิจกรรมนั้น ๆ อย่างสมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ ความสนใจ หรือแรงจูงใจจาก
ประสบการณ์และจากการไดรั้บการฝึกอบรมมา 

 
แนวความคิดเกีย่วกบัทกัษะทางวชิาชีพส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (Professional Skills)  
(คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี , 2550) 
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี (International Education 
Standards for Professional Accountants : IES) ฉบบัท่ี 3 เร่ือง ทกัษะทางวิชาชีพบญัชีระบุ วา่นกับญัชี
ตอ้งมีทกัษะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ซ่ึงแบ่งยอ่ยไดอี้ก 6 ระดบัตามล าดบัจากนอ้ยไปหา
มาก ไดแ้ก่ มีความรู้ มีความเขา้ใจ สามารถประยุกตใ์ช้ สามารถวิเคราะห์ได ้สามารถสังเคราะห์ได ้  
(น าองค์ความรู้หลายๆด้านมาประมวลเข้าด้วยกันแล้วท าการคาดการณ์และให้ผลสรุปได้) และ
สามารถประเมินคุณค่าได ้ส่ิงท่ีส าคญัคือบุคคลท่ีพร้อมจะเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งบรรลุระดบัสูง
ท่ีสุดของทกัษะเหล่าน้ี ณ ช่วงเวลาท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ทกัษะทางปัญญาช่วยให้
นกับญัชีแกปั้ญหา ตดัสินใจ และใชดุ้ลยพินิจท่ีดีแกไ้ขสถานการณ์ท่ีซบัซ้อนขององคก์รไดท้กัษะทาง
ปัญญาท่ีจ าเป็นประกอบไปดว้ยทุกเร่ือง ดงัน้ี 

(ก) ความสามารถท่ีจะก าหนด ไดม้า จดั และเขา้ใจ สารสนเทศจากคน 
ส่ิงพิมพ ์และ ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ 

(ข) ขีดความสามารถท่ีจะสอบถาม วจิยั คิดเชิงเหตุผลและวเิคราะห์ 
(ค) ความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 
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2) ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน (Technical and Functional Skills) 
ประกอบดว้ยทกัษะทัว่ไปและทกัษะเฉพาะเจาะจงส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ซ่ึงรวมถึง 

(ก) ความช านาญทางตวัเลข (การใชค้ณิตศาสตร์และสถิติ) และความช านาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(ข) การวิเคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจและความเส่ียง(Decision modeling and risk 
Analysis) 

(ค) การประเมินค่า 
(ง) การรายงาน และ 
(จ) ความรู้ดา้นกฎหมายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบั 
 
3) ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทศันคติ 

และพฤติกรรมของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี การพฒันาทกัษะเหล่าน้ีจะช่วยการเรียนรู้และการปรับ
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ซ่ึงรวมถึง 

(ก) ความสามารถในการจดัการตนเอง 
(ข) มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถโนม้นา้วและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(ค) ความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบัทรัพยากรท่ีมีจ ากดั และ 

จดัแจงงานใหเ้สร็จตามก าหนดเวลา 
(ง) ความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
(จ) พิจารณาปรับใชค้่านิยมทางวชิาชีพ จรรยาบรรณและทศันคติ ใหเ้ขา้กบัการตดัสินใจ 
(ฉ) ความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 
 
4) ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication 

Skills) ซ่ึงช่วยให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีสามารถปฏิบติังานร่วมกบับุคคลอ่ืนในองค์กรไดดี้รับและ
ส่งผลสารสนเทศไดก้ารตดัสินใจอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบของทกัษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารประกอบดว้ย 

(ก) การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในกระบวนการปรึกษาหารือกนัเพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
(ข) สามารถท างานเป็นกลุ่ม 
(ค) มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีต่างวฒันธรรมและความคิดเห็นต่างกนัได ้
(ง) เจรจาต่อรองหนทางแกปั้ญหาและก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัในสถานการณ์ทางวชิาชีพ 
(จ) การท างานในวฒันธรรมท่ีต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(ฉ) สามารถน าเสนอ อภิปราย รายงานและการปกป้องมุมมองของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผา่นการเขียนและการพูดทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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(ช) ฟังและอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่าง 
 
5) ทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจ (Organizational and Business 

Management Skills) มีความส าคญัเพิ่มข้ึนต่อผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีซ่ึงจะมีการเรียกร้องให้เป็นผู ้
แสดงบทบาทในเชิงรุกในการจดัการองคก์ารในแต่ละวนัในขณะท่ีก่อนหนา้น้ี บทบาทของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีอาจถูกจ ากดัอยู่เพียงแค่การเก็บและรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ แต่ใน
ปัจจุบนัผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีไดเ้ขา้ไปมีบทบาทกบัหลายหน่วยงานมากข้ึน จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมี
ความรู้ดา้นธุรกิจมากข้ึนและตระหนกัในเร่ืองการเมืองและมีมุมมองแบบรอบดา้น ทกัษะการบริหาร
องคก์รและการจดัการธุรกิจ รวมถึง 

(ก) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การบริหารงานบุคคลและทรัพยากร       
การตดัสินใจ 

(ข) ความสามารถท่ีจะจดัแบ่งหน้าท่ีงาน และการมอบหมายงานเพื่อกระตุ้นและพฒันา
บุคลากร 

(ค) การมีภาวะความเป็นผูน้ า 
(ง) การพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วชิาชีพ 

 
ผลสรุปการประชุมนักบัญชีโลก คร้ังที ่18 IFAC 
 การพัฒนาทักษะของนักบัญชี ส าหรับธุรกิจในอนาคต  จากงานวิจัยส าหรับนายจ้าง 
(Employer Research) ในเร่ืองทกัษะของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีการจดัอนัดับทกัษะของผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชีท่ีนายจา้งเห็นวา่ส าคญัท่ีสุด และการจดัอนัดบัของทกัษะของผูป้ระกอบวิชาชีพ
ท่ีนายจา้งเห็นวา่ส าคญัท่ีสุด มีผลดงัน้ี 
ทกัษะของนกับญัชีท่ีส าคญัท่ีสุด 10 อนัดบัแรก ในมุมมองของนายจา้ง 
 อนัดบัท่ี 1 การจดัท าและการตีความหมายของขอ้มูลการบญัชีบริหาร 
 อนัดบัท่ี 2 การส่ือสารและการน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน 
 อนัดบัท่ี 3 ความเป็นผูน้ า 
 อนัดบัท่ี 4 การพฒันาและการด าเนินการระบบบญัชีบริหาร 
 อนัดบัท่ี 5 การบริหารบุคคล 
 อนัดบัท่ี 6 การบริหารโครงการ 
 อนัดบัท่ี 7 การดูแลระบบการเงิน 
 อนัดบัท่ี 8 การวางแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
 อนัดบัท่ี 9 การใหค้  าแนะน าเชิงธุรกิจ 
 อนัดบัท่ี 10 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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ทกัษะของนกับญัชีท่ีส าคญัท่ีสุดในอนาคต 10 อนัดบัแรก ในมุมมองของนายจา้ง 
 อนัดบัท่ี 1 การจดัท าและการตีความหมายของขอ้มูลการบญัชีบริหาร 
 อนัดบัท่ี 2 ความเป็นผูน้ า 
 อนัดบัท่ี 3 การวางแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
 อนัดบัท่ี 4 การพฒันาและการด าเนินการระบบบญัชีบริหาร 
 อนัดบัท่ี 5 การส่ือสารและการน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน 
 อนัดบัท่ี 6 การบริหารโครงการ 
 อนัดบัท่ี 7 การบริหารบุคคล 
 อนัดบัท่ี 8 การด าเนินการระบบสารสนเทศ 
 อนัดบัท่ี 9 การจดัการประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
 อนัดบัท่ี 10 การก ากบัดูแลองคก์ร 
 จะเห็นไดว้า่ในอนาคตทกัษะท่ีมีความส าคญัเพิ่มมากข้ึน ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้ า การวางแผนกล
ยทุธ์ดา้นการเงิน การด าเนินการระบบสารสนเทศ การจดัการประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม และการก ากบั
ดูแลองค์กร ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีนักบญัชีตอ้งพฒันาทกัษะเหล่าน้ีข้ึนมาเพื่อตอบสนองความต้องการใน
อนาคตของธุรกิจขององคก์รและของนายจา้ง 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

นฤมล สุมรรคา (2554)      ไดท้  าวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทาง
บญัชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา สถานประกอบการจงัหวดัสระบุรี  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความรู้ ระดบัความพร้อมและปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมในการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบญัชีในสถานประกอบการจงัหวดัสระบุรี โดยใช้การ
วิจยัเชิงปริมาณและใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
บุคลากรทางบญัชีในสถานประกอบการ อ าเภอหนองแคและอ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ย
สถิติ Independent Sample t-test, One-Way ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
พบว่า เพศและอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ระดับการศึกษามีผลต่อความพร้อมทุกด้านได้แก่ ด้านวิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนประสบการณ์ท างานบญัชีมีผลต่อความพร้อมดา้นภาษาและดา้นกฎหมาย 
ระดบัความรู้ความเขา้ใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบญัชีในสถานประกอบการมี
ความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี
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ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพร้อมของบุคลากรทางบญัชีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในดา้นวชิาชีพบญัชีและดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ณัฐชา วิฒนวิไลและคณะ(2555)  ไดเ้ขียนบทความเก่ียวกบัเร่ืองการพฒันาศกัยภาพวิชาชีพ

บญัชีไทยเม่ือเปิดเสรีทางเศรษฐกิจไวว้่า เม่ือประเทศต่าง ๆ  เขา้รวมกนัเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ 
เกิดการเปิดเสรีการคา้ การลงทุน เงินทุน และการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน วิชาชีพบญัชีของไทยจึง
จ าเป็นตอ้งพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพบุคลากรให้มีศกัยภาพสูงท่ีจะสามารถแข่งขนัไดก้บันกัวิชาชีพ
บญัชีของต่างประเทศทั้งในกลุ่มภูมิภาคและในระดบัสากล วตัถุประสงคข์องบทความน้ีเพื่อน าเสนอ
การพฒันาศกัยภาพวิชาชีพบญัชีไทยซ่ึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัคือ สภาวิชาชีพบญัชีได้ด าเนิน
มาตรการต่างๆหลายประการเพื่อพฒันาศกัยภาพของวชิาชีพบญัชีไทย ไดแ้ก่ 1) การก าหนดมาตรฐาน
การบญัชีการสอบบญัชีและมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2) การเขา้ร่วม
เป็นกรรมการในองคก์รวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ เพื่อสร้างความเขา้ใจและแนวทางในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 3) การจดัตั้ งสถาบนัฝึกอบรมวิชาชีพบญัชี โดย
มุ่งเนน้การสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 4) การให้ค  าแนะน าในการจดัท าบญัชี
แก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงเป็นฐานธุรกิจท่ีส าคญัของไทย และ 5) การพฒันามาตรฐาน
การศึกษาด้านวิชาชีพการบญัชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีซ่ึงเป็นการยกระดบัศกัยภาพบญัชีบณัฑิตไทยให้พร้อมรับมือและเพิ่มโอกาสเม่ือการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจเกิดข้ึน อย่างไรก็ตามแมห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะได้ตระเตรียมความพร้อมให้แก่วิชาชีพ
แลว้แต่หากนกับญัชีไทยยงัคงน่ิงเฉยไม่ตระหนกัถึงการพฒันาตนเอง ให้เป็นผูมี้ศกัยภาพครบถว้นนกั
บญัชีไทยคงจะตอ้งรับกบัผลกระทบทางลบจากการเปิดเสรีทางการคา้ 

 
ลดัดา  หิรัญยวา(2554) ไดศึ้กษาเร่ืองนกัการบญัชีไทยกบัความพร้อมในการใชม้าตรฐานการ

บญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่ 
1. นกัการบญัชีไทยท่ีมีความพร้อมในการใชม้าตรฐานการบญัชีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นทกัษะและ ดา้นมาตรฐานการบญัชีอยู่ใน
ระดบัมาก 

2. นกัการบญัชีไทยท่ีมีเพศแตกต่างกนัท าให้มีความพร้อมในการใชม้าตรฐานการบญัชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนดา้นของมาตรฐานทางการบญัชี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเพศชายมีความพร้อมในการใชม้าตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่ม
เศรษฐกิจอาเซียนมากกวา่เพศหญิง 

3. นกัการบญัชีไทยท่ีมีอายุแตกต่างกนัท าให้มีความพร้อมในการใชม้าตรฐานการบญัชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดย กลุ่ม
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อายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี และ 31 – 35 ปี จะมีความพร้อมในการใชม้าตรฐานการบญัชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนดา้นความรู้ความสามารถอยูใ่นระดบัมาก ส่วนกลุ่มอายุ 36 – 40 ปี 
และ 41 ปีข้ึนไป จะมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจ
อาเซียน ดา้นทกัษะ และดา้นมาตรฐานทางการบญัชีอยูใ่นระดบัมาก  

4. นกัการบญัชีไทยท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัท าให้มีความพร้อมในการใชม้าตรฐานการบญัชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ผูท่ี้
มีการศึกษาในระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก จะมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทกัษะ และด้านมาตรฐาน
ทางการบญัชีอยูใ่นระดบัมาก 

5. นกัการบญัชีไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัท าใหมี้ความพร้อมในการใชม้าตรฐานการบญัชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผูท่ี้มี
อาชีพเก่ียวกบัธุรกิจการจดัทาบญัชี และอาจารยผ์ูส้อนบญัชี จะมีความพร้อมในการใชม้าตรฐานการ
บญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนด้านความรู้ความสามารถอยู่ในระดบัมาก สาหรับ
อาจารยผ์ูส้อนบญัชี จะมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจ
อาเซียนดา้นทกัษะ และดา้นมาตรฐานทางการบญัชีอยูใ่นระดบัมาก 

6. นักการบญัชีไทยท่ีมีประสบการณ์ทางานแตกต่างกันทาให้มีความพร้อมในการใช้
มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนไม่ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยผูท่ี้มีประสบการณ์ทางานมากกวา่ 10 ปี จะมีความพร้อมในการใชม้าตรฐานการบญัชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นทกัษะ และดา้นมาตรฐาน
ทางการบญัชีอยูใ่นระดบัมาก 

7. นักการบญัชีไทยท่ีมีความถ่ีในการรับขอ้มูลแตกต่างกนัท าให้มีความพร้อมในการใช้
มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนไม่ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยผูท่ี้มีความถ่ีในการรับขอ้มูล มากกว่า 10 คร้ัง จะมีความพร้อมในการใชม้าตรฐานการ
บญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนด้านความรู้ความสามารถ ด้านทกัษะ และด้าน
มาตรฐานทางการบญัชีอยูใ่นระดบัมาก 
 

วลัยลักษณ์  สุวรรณวลัยกร(2556) ไดศึ้กษาเร่ืองความคาดหวงัและความพร้อมของวิชาชีพ
สอบบญัชีไทยในการแข่ งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค ์ท่ีจะศึกษา
ระดบัความคาดหวงัและระดบัความพร้ อมในด ้านต างๆ ในการประกอบวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพ
สอบบญัชีไทยต่ อการแข่ งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของผูบ้งัคบับญัชาของผู ้
ประกอบวิชาชีพสอบบญัชี และเปรียบเทียบ    ช่องว่ างระหว่ างระดบัความคาดหวงัและความพร้ อม 
รวมทั้งศึกษาระดบัความส าคญัของความรู้ความสามารถและทกัษะดา้นต่ างๆ ในวิชาชีพสอบบญัชี
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ไทยต่อการแข่ งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลการศึกษาพบ      ว ่าในภาพรวมนั้น คุณสมบติัท่ีผู ้
บังคับบัญชาคาดหวงัจากผู ้ ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมากท่ีสุดคือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบในหน้ าท่ีการงาน และความรู้ ความสามารถด ้านภาษาองักฤษ โดย
คุณสมบติัดา้นความรู้ ความสามารถในเร่ืองทกัษะการท างานและทกัษะอ่ืนๆ ท่ีผู ้ บงัคบับญัชาของผู ้
ประกอบวชิาชีพสอบบญัชีเห็นว ่าส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ได ้แก่  ทกัษะด ้านภาษา ความรู้ เก่ียวกบั
มาตรฐานการบญัชี และความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน งานวิจยัน้ียงัพบว่ า โดยส่ วนใหญ่ แล ้วผู ้
บงัคบับญัชายงัเห็นว่ าผูใ้ต ้บงัคบับญัชาท่ีเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีมีความพร้ อมในคุณสมบติั
ดา้นต่างๆ ส าหรับการแข่ งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน ้อยกวา่ระดบัท่ีผู ้บงัคบับญัชาคาดหวงั 
เช่น ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีระหว่างประเทศ ความรู้ เก่ียวกับกฎหมายธุรกิจ ข้อบงัคบัท่ี
เปล่ียนแปลงไปภายใต ้การเป็ นประชาคมอาเซียน และความรู้ความเข ้าใจธุรกิจท่ีตรวจสอบ เป็ นตน้   

 
เจนจิรา  ขันแก้ว (2556)  ไดท้  างานวิจยัเร่ือง ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของบณัฑิตสาขาวิชาการบญัชี มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาความคาดหวงัของผูป้ระกอบการต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของบณัฑิตสาขาวิชาการบญัชี 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกลุ่ม
ตวัอย่างคือ ผูป้ระกอบการของห้างหุ้นส่วนจ ากดั และบริษทัจ ากดัท่ีจดทะเบียนต่อส านกังานธุรกิจ
การคา้ จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 386 ราย ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน จ านวน 325 ราย คิดเป็นร้อยละ 
84.20 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 
ผูป้ระกอบการมีความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคมของบณัฑิตสาขาวิชาการบญัชี เร่ืองความสามารถในการปฏิบติังานดว้ย
ความระมดัระวงัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในดา้นความละเอียดรอบคอบ  ความแม่นย  า อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด และมีความคาดหวงัในระดบัมาก คือ ดา้นความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  บูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบญัชีอย่างเป็นระบบ ได้แก่ เร่ืองความสามารถวดัและหรือ 
ค านวณมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเร่ืองความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท าบญัชี ในดา้นการวางระบบบญัชีและสารสนเทศทางการบญัชี และดา้นโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล 
ความคิดสร้างสรรค์ พฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ ทกัษะวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งเหมาะสม เร่ืองสามารถปฏิสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีวฒันธรรม หรือความคิดเห็นท่ีต่างกนัได ้

 
น ้าฝน  ตุ้มนิลกาล(2555)  ได้ศึกษาเร่ือง ความต้องการเก่ียวกับคุณสมบัตินักบัญชีตาม

มาตรฐานการบญัชีของสถานประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัสมุทรสงคราม  
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัสมุทรสงคราม โดยการใชแ้บบสอบถามกลุ่ม
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ตวัอย่างผูบ้ริหารและพนกังานบญัชี ในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวน 
249 คน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส า เร็จรูป โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.)ผลการศึกษา
พบว่า ดา้นทกัษะทางปัญญา ผลของการส ารวจพบว่า อนัดบัแรก คือ มีความสามารถท่ีจะระบุและ
แกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.71 ดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ี
การงาน ผลการส ารวจพบว่า อนัดบัแรก คือ มีความสามารถในการจดัทารายงานและปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ขอ้บงัคบั กฎหมาย ท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและตามก าหนดเวลา มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 0.75 ด้านทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลผลของการส ารวจ พบว่า อนัดบัแรก คือ มี
ความสามารถพิจารณาปรับใชค้่านิยมทางวิชาชีพจรรยาบรรณและทศันคติ ให้เขา้กบัการตดัสินใจ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.80 ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารผลของการส ารวจพบวา่
อนัดบัแรก คือ มีความสามารถเจรจาเพื่อให้ไดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ียอมรับไดใ้นสถานการณ์ทาง
วิชาชีพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.83 ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจของการส ารวจ 
พบวา่ อนัดบัแรก คือ มีภาวะความเป็นผูน้ า เช่น มีความสามารถจูงใจให้บุคลากรในองคก์รปฏิบติังาน
ได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.71 โดยสรุปจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ตนเองมีทกัษะทาง
วชิาชีพบญัชี โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสรศกัด์ิ ธนนัไชย (2551) 

 
เฉลิมขวัญ  ครุฑบุญยงค์ (2557) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองคุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงคส์ าหรับ

อุตสาหกรรมญ่ีปุ่นในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องนกับญัชี
ท่ีสถานประกอบการตอ้งการ ประชากรเป้าหมายคือกลุ่มอุตสาหกรรมญ่ีปุ่นท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นนิคม
อมตะนคร จงัหวดัชลบุรี จานวน 300 แห่ง การเก็บขอ้มูลใช้แบบสอบถามทั้งค  าถามปลายปิดและ
ค าถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและ
คุณสมบติัของนกับญัชี การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติอยา่งง่าย คือ ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจยัพบว่าคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ของนักบญัชีท่ีสถาน
ประกอบการตอ้งการมากท่ีสุดคือคุณสมบติัดา้นจรรยาบรรณ ความเท่ียงธรรมและความสุจริตและ
ตอ้งการนกับญัชีท่ีมีความรู้ความสามารถทางการบญัชี ส าหรับภาษาญ่ีปุ่นและการบญัชีญ่ีปุ่นสถาน
ประกอบต้องการปานกลาง โดยเห็นว่ายงัไม่มีความจ าเป็นเน่ืองจากอุตสาหกรรมญ่ีปุ่นในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครส่วนใหญ่ มีระบบการท าบญัชี วงจรบญัชี เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีของ
ประเทศไทย พนกังานบญัชีส่วนใหญ่เป็นคนไทย จึงยงัไม่เล็งเห็นถึงความส าคญัของภาษาญ่ีปุ่นและ
การบญัชีญ่ีปุ่น ขอ้เสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั นักบญัชีตอ้งมีความขยนั อดทน พฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง มีการติดตามงานจากผูอ่ื้นอย่างสม ่าเสมอ สามารถท างานภายใต้ความกดดันสูงได้และ
สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้ าไดดี้และสามารถควบคุมสถานการณ์ได ้
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ควรมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษเพียงพอ มีความรู้ดา้นบญัชีตน้ทุน บญัชีภาษีอากร และ
นกับญัชีท่ีดีควรมีจรรยาบรรณทางการบญัชี 

 
 ดวงกมล  สุขแก้วมณ ี(2554)  ไดท้  าการวจิยัเร่ืองคุณสมบติับญัชีบณัฑิตท่ีนายจา้งตอ้งการตาม

ทรรศนะของผู ้ประกอบการส านักงานบัญชีระดับประเทศ  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
องคป์ระกอบคุณสมบติับญัชีบณัฑิตท่ีนายจา้งตอ้งการตามทรรศนะของผูป้ระกอบการส านกังานบญัชี
ระดบัประเทศ และตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลคุณสมบติับญัชีบณัฑิตท่ีนายจา้งตอ้งการกบั
ข้อมูลเชิงประจกัษ์ ประชากร คือ ผูป้ระกอบการส านักงานบัญชีระดับประเทศจ านวน 650 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามคุณสมบติับญัชีบณัฑิตท่ีนายจา้งตอ้งการ การวิเคราะห์
ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ โดยการสกดัองค์ประกอบด้วยวิธี
วิเคราะห์ตัวประกอบหลัก หมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีแวร์ริแมกซ์ และ 2) การวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลคุณสมบติับญัชี
บณัฑิตท่ีนายจา้งตอ้งการกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบคุณสมบติับญัชี
บณัฑิตท่ีนายจา้งตอ้งการประกอบด้วย 4 ด้าน เรียงล าดบัตามค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ คือ1 ) ด้าน
คุณค่า จริยธรรม และทศันคติทางวิชาชีพ 2) ดา้นความรู้และความสามารถ 3) ดา้นทกัษะและความ
ถนดั และ 4) ดา้นบุคลิกภาพและคุณสมบติัเฉพาะ การตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล
พบวา่  

X2= 568.77 df = 286 P = .000 GFI = 0.83 AGFI = 0.73 CFI = 0.98 SRMR = 0.07 

RMSEA = 0.07 
แสดงว่า โมเดลคุณสมบติับญัชีบณัฑิตท่ีนายจา้งตอ้งการตามทรรศนะของผูป้ระกอบการส านกังาน
บญัชีระดบัประเทศสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ 
 
 วนัชัย  ก าจรเมนุกุล (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของศกัยภาพการปฏิบติังานของนกับญัชี
ท่ีมีต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธนาคารทหารไทย  ไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกับญัชี
ธนาคารทหารไทยจ านวน 194 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ F-test  การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ พบวา่ นกับญัชีธนาคารทหารไทยมีความเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีศกัยภาพในการปฏิบติังาน
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นจรรยาบรรณ  อยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่   ดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพ ดา้นเจตคติ และดา้นทกัษะทางวิชาชีพ  และอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ได้แก่ ด้านความรู้ในวิชาชีพ นักบญัชีมีความเห็นด้วยเก่ียวกับการมีความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นลูกคา้ ดา้น
กระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และพฒันา  และในระดบัปานกลางคือดา้นการเงิน ศกัยภาพ
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การปฏิบติังาน ดา้นเจตคติ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการด าเนินงาน
โดยรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า (1) ดา้นความรู้ในวิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ และเจตคติ มี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการเงิน (2) ดา้นทกัษะทาง
วชิาชีพ และเจตคติ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการด าเนินงาน ดา้นลูกคา้
และดา้นกระบวนการภายในและ (3)ดา้นเจตคติ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน ด้านการเรียนรู้และการพฒันา โดยสรุป ศกัยภาพการปฏิบติังานของนักบญัชี
ธนาคารทหารไทย มีความส าคญัต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน ทั้งดา้นการเงิน  ด้านลูกคา้ ดา้น
กระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการพฒันาซ่ึงขอ้สนเทศน้ีสามารถใช้เป็นประโยชน์ใน
การพฒันาศกัยภาพในการท างานของนกับญัชีใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
 
 สงกรานต์  ไกยวงษ์ (2553)  ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อทกัษะความเป็นมืออาชีพของนกั
วิชาชีพบญัชีไทยในบริบทของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผูส้อบบญัชีภาษีอากร โดยมีขอบเขตการ
ศึกษาวิจยัของผูป้ระกอบวิชาชีพ 2 ดา้นไดแ้ก่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตผูมี้หน้าท่ีในการตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินใหก้บับริษทัจ ากดัและบริษทัจดทะเบียนเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศในการใชส้ารสนเทศทางดา้นการเงินเพื่อใชใ้นการตดัสินใจซ่ึงมีความส าคญัต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและตลาดทุน และผูส้อบบญัชีภาษีอากรเป็นผูมี้หนา้ท่ีตรวจสอบและรับรองการเสีย
ภาษีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคศึ์กษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อทกัษะความเป็นมืออาชีพของนกัวิชาชีพบญัชีในประเทศไทยในบริบทของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
และผูส้อบบญัชีภาษีอากร ท าการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 800 คนจากประชากร
ของนักวิชาชีพดังกล่าวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามระดับความ
คิดเห็น 5 ระดบั Likert Scale และค าถามปลายเปิด  ผลจากการศึกษาวิจยัพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
และผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัใน 4 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัความรู้
ด้านภาษีอากร ปัจจยัด้านความหลากหลายในธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ ปัจจยัด้าน
ความรู้จากการเขา้อบรมพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง และปัจจยัดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงาน
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง และจากการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็น
มืออาชีพกบัทกัษะความเป็นมืออาชีพโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบเส้นตรง พบว่าปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทกัษะความเป็นมืออาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผูส้อบบญัชีภาษี
อากรประกอบดว้ย 1)ปัจจยัความรู้ทางดา้นภาษีอากร 2)ปัจจยัความรู้ดา้นการตรวจสอบ 3)ปัจจยัความ 
หลากหลายของธุรกิจท่ีตรวจสอบ 4) ปัจจยัจ านวนธุรกิจท่ีท าการตรวจสอบ 
5) ปัจจยัระยะเวลาท่ีท างานดา้นตรวจสอบบญัชี 6) ปัจจยัการเขา้อบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ือง และ7) 
ปัจจยัการศึกษาดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง และผลวิจยัจากขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นพบวา่มีความ
ตอ้งการท่ีจะให้มีการก าหนดประสบการณ์การท างานเป็นคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีภาษีอากร และ
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ตอ้งการให้หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดมาตรฐานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและมีบทบาทในการพฒันานัก
วชิาชีพใหม้ากข้ึน นอกจากน้ีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะความ
เป็นมืออาชีพไดแ้ก่ การสร้างความร่วมมือระหวา่งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผูส้อบบญัชีภาษีอากร มี
การเสนอให้เพิ่มหลกัเกณฑ์ในการเขา้รับรองเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยเฉพาะประสบการณ์หรือ
ระยะเวลาในการท างานในวิชาชีพเพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ในงานให้ทดัเทียมผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เสริมความรู้ทางดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้การปฏิบติังานตรวจสอบ เน้นหลกัสูตรการ
อบรมในรูปแบบของ workshop การอบรมในรูปแบบของe-learning และยงัมีขอ้เสนอแนะให้มีการ
จดัตั้งมาตรฐานในการรับงานโดยเฉพาะในเร่ืองของค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีภาษีอากร นอกจากน้ียงัมี
ขอ้เสนอแนะใหส้ภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภเ์ป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารให้แก่สมาชิกโดยไม่
คิดมูลค่า  
 
 นงลกัษณ์ ศิริพศิและคณะ (2556 ) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของนกับญัชีไทย
กบัการเปิดเขตการคา้เสรีอาเซียน (AEC) กรณีศึกษาส านักงานบญัชีท่ีผ่านการรับรองคุณภาพจาก
ส านักงานบญัชีตามขอ้ก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบญัชีในกรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษา
ระดบัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของนกับญัชีไทย และความพร้อมของนกับญัชีไทยกบักบัเปิด
เขตการคา้เสรีอาเซียน พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของผูต้อบแบบสอบถามอยู่
ในระดบัปานกลาง ส่วนในการเตรียมความพร้อมนกับญัชีไทยมีความคิดเห็นดว้ยอยา่งยิ่งเร่ืองของการ
เตรียมความพร้อมในความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี ความรู้ด้านกฎหมาย และความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเห็นดว้ยกบัการเตรียมความพร้อมในความรู้ดา้นภาษา การเตรียมความพร้อมในเชิงตั้ง
รับ คือความรู้และศกัยภาพท่ีมีอยู ่เชิงรุก คือ การพฒันาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในตนเองให้กา้วทนัโลกใน
ยคุโลกาภิวฒัน์ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ความรู้ดา้นวิชาชีพบญัชี ความเห็นเร่ืองความพร้อม
ในความรู้ดา้นวิชาชีพของนักบญัชีไทยมีความเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง   ความเห็นเร่ืองความพร้อมในความรู้
ดา้นภาษาของนกับญัชีไทยมีความเห็นดว้ย   ความเห็นเร่ืองความพร้อมในความรู้ดา้นกฎหมายของนกั
บัญชีไทยมีความเห็นด้วยอย่างยิ่ง   และความเห็นเร่ืองความพร้อมในความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกับญัชีไทยมีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่   โดยนกับญัชีท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งท่ี
ต่างกนั มีความเห็นในเร่ืองการเตรียมความพร้อมในความรู้ดา้นวิชาชีพบญัชี ดา้นภาษา ดา้นกฎหมาย 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่แตกต่างกัน แต่นักบัญชีท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกัน มี
ความเห็นเร่ืองการเตรียมความพร้อมในความรู้ดา้นกฎหมายแตกต่างกนั 

 
 

วีรยุทธ สุขมากและคณะ(2556 ) ได้ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี
เก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจาก 5 สาย
งาน ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ผูส้อบบญัชีภาษีอากร หัวหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี อาจารย์
สาขาวิชาการบญัชี และผูท้  าบญัชี ในประเทศไทย  พบว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุมากกว่า  45 – 55 ปี  มีอาชีพเป็นผู ้ท  าบัญชี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มี
ประสบการณ์ท างาน มากกวา่ 10 ปี และมีรายได ้มากกวา่ 20,000 บาท โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดา้นความรู้ความสามารถในภาษีอากร ดา้นจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชี ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชี ดา้นภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืนใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ด้านความรู้ความสามารถในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล้าน
ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อปรับตวัให้เขา้กบัสังคม และวฒันธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 
อยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีความสัมพนัธ์เชิง
บวก ต่อการเพิ่มมูลค่าของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 

 
ทัศนีย์วรรณ  ภูผ่าน (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการตระหนกัถึงผลกระทบของประชาคมอาเซียน

ต่อผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดัเลย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต  ่ากวา่ 30 ปี 
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชี 6 – 10 ปี ต าแหน่งงานใน
ปัจจุบนั คือพนกังานท าบญัชี จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน รายได้ต่อเดือน และต าแหน่งงาน ไม่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในส่วนของการตระหนกัถึงผลกระทบในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน พบว่า 
อายุมีผลต่อการตระหนกัถึงผลกระทบทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาษา ดา้นแรงงาน และดา้นกฎหมาย
ทางบญัชี ส่วนประสบการณ์การท างานดา้นบญัชีมีผลต่อการตระหนกัต่อผลกระทบดา้นภาษา
และแรงงาน ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัการตระหนกัถึงผลกระทบในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดา้นภาษา และดา้นแรงงาน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ปรัศนี กายพันธ์และคณะ(2557) ไดศึ้กษาเร่ืองนกับญัชีไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 33 – 40 ปี มีวุฒิการศึกษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรี ปัจจุบนัปฏิบติังานด้านวิชาชีพบญัชีในต าแหน่งผูท้  าบญัชีอิสระ มีประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานทางด้านบญัชี       5 – 10 ปี และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ได้เข้ารับอบรมความรู้
ทางด้านวิชาชีพบญัชี 10 – 20 ชัว่โมงต่อปี ประเด็นความพร้อมดา้นทกัษะวิชาชีพบญัชีของนัก
บญัชีไทยโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นความพร้อมด้าน
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ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร มากท่ีสุด รองลงมาเป็นทกัษะทางปัญญา 
และทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงานและทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล การ
วเิคราะห์เปรียบเทียบความพร้อมดา้นทกัษะวชิาชีพของนกับญัชีไทย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบั
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความพร้อมดา้นทกัษะวชิาชีพบญัชีแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว ้ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มี เพศ อาย ุต าแหน่งงาน ต่างกนัมีความพร้อมดา้นทกัษะวชิาชีพบญัชีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมิฐานท่ีวางไว ้
 
 

 



23 
 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความคาดหวงัและความพร้อมของนักบญัชีในทรรศนะของ

ผูป้ระกอบการเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จงัหวดัสงขลา ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัเชิง

ส ารวจ (Survey Research) และไดด้ าเนินการวจิยัตามล าดบัขั้นตอน 

3.1 ประชาการทีใ่ช้ในการวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพร้อมของนกับญัชีและลกัษณะนกับญัชีท่ีผูป้ระกอบการ

คาดหวงัเม่ือไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจะศึกษาจากผูป้ระกอบการของห้างหุ้นส่วน

จ ากดัและบริษทัจ ากดัท่ีจดทะเบียนกบัส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้ จงัหวดัสงขลา ทุกประเภทธุรกิจ 

ทุกขนาด ทั้งหมดจ านวน 7,682 ราย  (ขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 

2558) จ  านวนตวัอยา่งประชากรค านวณโดยใชสู้ตรของ    Taro Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95 %  และระดบัความคลาดเคล่ือน 0.5% 

 
    n  =   N   
                  1 + Ne2 

โดย n = ขนาดตวัอยา่งท่ีค านวณได ้
       N = จ านวนประชากรท่ีทราบค่า 
        e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้(allowable error) 
  แทนค่า  n =          7,682  =  380  ราย 
            1 + 7682(0.05)2 
จ านวนตวัอยา่งของประชากรเท่ากบั 380 ราย  โดยจะใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) 
ซ่ึงผูว้จิยัไดส่้งแบบสอบถามไปยงัสถานประกอบการไดรั้บการตอบกลบัมาจ านวน 310 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 81.58 

 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires)ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนโดย

อาศยักรอบแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม การ

รวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 
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 ตอนท่ี 1  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของผูป้ระกอบการและขอ้มูลเก่ียวกบักิจการ 
 ตอนท่ี 2  ศึกษาระดับความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของ
ผูป้ระกอบการ 
 ตอนท่ี 3  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันานกับญัชีของกิจการ 
 

3.3  การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

   ผูว้จิยัมีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบขอ้มูล ดงัน้ี 

  3.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงั ความพร้อม ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.3.2 เรียบเรียงเน้ือหาในแบบสอบถามและสร้างแบบสอบถาม 

 3.3.3 น าแบบสอบถามไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบแบสอบถามให้ตรงกบัเน้ือหา

การวจิยั และท าการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสม 

 3.3.4 . น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre - test) กบักลุ่มตวัอยา่งแลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อ

หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha coefficient) ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ในภาพรวมของแบบสอบถามเท่ากบั 0.954    

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยอาศยัแหล่งต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 3.4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เก็บขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามไปยงัผูป้ระกอบการในจงัหวดัสงขลา 

3.4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ  จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นส านกังาน

พฒันาชุมชน จ.สงขลา  ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้ จ. สงขลา  หอสมุดมหาวิทยาลยัทกัษิณ หอสมุด

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นตน้ 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 3.5.1 รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งในส่วนท่ี 1 ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ของผูป้ระกอบการ ขอ้มูลกิจการและฝ่ายบญัชี  โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละเพื่อพิจารณา
ลกัษณะโดยรวมของขอ้มูลท่ีจะน าไปวเิคราะห์ในขั้นต่อไป 
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 3.5.2 วิเคราะห์ลกัษณะระดบัความคาดหวงัและความพร้อมของนกับญัชี ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคาดหวังและระดับความพร้อมของนักบัญชีท่ี
ผูป้ระกอบการประเมิน โดยจดัระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั ก าหนดน ้าหนกัของคะแนน ดงัน้ี    

ระดบัความคิดเห็น 1 หมายถึง  มีความพร้อมและความคาดหวงัอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด

ระดบัความคิดเห็น 2 หมายถึง  มีความพร้อมและความคาดหวงัอยูใ่นระดบันอ้ย 

ระดบัความคิดเห็น 3 หมายถึง  มีความพร้อมและความคาดหวงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบัความคิดเห็น 4 หมายถึง  มีความพร้อมและความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก 

ระดบัความคิดเห็น 5 หมายถึง  มีความพร้อมและความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  ส าหรับเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ียก าหนดไวด้งัน้ี (มนสั ค าชัง่.2543 : 80) 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความพร้อมและความคาดหวงัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความพร้อมและความคาดหวงัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง มีความพร้อมและความคาดหวงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 3.50 –4.49  หมายถึง มีความพร้อมและความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความพร้อมและความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 3.5.3 เปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความคาดหวงัและความพร้อมของนกับญัชีด้วยการหา
ผลต่างของค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคาดหวงัและความพร้อมของนกับญัชี และ
ใชส้ถิติ pair sample t- test ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง 
 3.5.4  เปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและความพร้อมของนกับญัชี จ  าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลของผูป้ระกอบการและนกับญัชี วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ความแปรปรวนแบบทางเดียว One 
Way ANOVA เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม 
 3.5.5 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันานักบญัชีของกิจการ โดยการจดัเป็น
หมวดหมู่และสรุปน าเสนอเรียงตามล าดบัความถ่ี 

3.6 กรอบแนวคดิการวจิัย 

สมมุติฐาน 

1.   ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัทกัษะดา้นต่าง ๆ ของนกับญัชีอยูใ่นระดบัมาก 
2. ความพร้อมของนกับญัชีในทรรศนะของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัทกัษะดา้น ต่าง ๆ อยูใ่น

ระดบัปานกลาง 
3. ความพร้อมของนกับญัชีในทกัษะดา้นต่าง ๆ นอ้ยกวา่ระดบัท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงั 
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กรอบแนวคิดการวจัิย : การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความคาดหวงัและความพร้อมของนกับญัชี ใน
ทรรศนะของผูป้ระกอบการ ในจงัหวดัสงขลา   
 

 
 
 

   

 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

- ต าแหน่งงาน 

-ประสบการณ์ในการท างาน 

ข้อมูลเกีย่วกบักจิการและฝ่าย

บัญชี 

-รูปแบบธุรกิจ 

-ประเภทธุรกิจ 

-ขนาดธุรกิจ 

-ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

-ประเภทลูกคา้ 

-ลูกคา้ในกลุ่มอาเซียน 

-การจดัท าบญัชีของกิจการ 

-จ านวนพนกังานในฝ่ายบญัชี 

-อายพุนกังานบญัชีโดยเฉล่ีย 

-ระดบัการศึกษาฝ่ายบญัชี  

- ประสบการณ์ในการท างานโดย

เฉลีย่ 

-ภาษาท่ีใชใ้นเอกสารบญัชี 

-การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปบญัชี 

-การส่งพนกังานไปอบรม 

-การเลือกหวัขอ้ในการอบรม 

-การรับนกับญัชีต่างชาติเขา้ท างาน 

 

ความคาดหวงัของ

ผู้ประกอบการต่อของนัก

บัญชี 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติั

และหนา้ท่ีการงาน 

-ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะ

บุคคล 

-ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและการ

ส่ือสาร 

-ทกัษะทางการบริหารองคก์ร

และการจดัการธุรกิจ 

-ทกัษะดา้นอ่ืน ๆ 

ความพร้อมของนักบญัชีใน

ทรรศนะของผู้ประกอบการ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติั

และหนา้ท่ีการงาน 

-ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะ

บุคคล 

-ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและการ

ส่ือสาร 

-ทกัษะทางการบริหารองคก์ร

และการจดัการธุรกิจ 

-ทกัษะดา้นอ่ืน ๆ 

 

 

ช่องว่างระหว่างความ

คาดหวงักบัความพร้อม

ของนกับญัชี 
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บทที ่4 

ผลการวจัิย 

 

 ขอ้มูลจากแบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยัได้ส่งแบบสอบถามไปยงัผูป้ระกอบการในจงัหวดัสงขลา 

จ านวน 310 ราย  การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น    7 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึง กล่าวถึงขอ้มูล

พื้นฐานของผูป้ระกอบการ ส่วนท่ีสอง กล่าวถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของกิจการ ส่วนท่ีสาม กล่าวถึง 

ลกัษณะของฝ่ายบญัชี ส่วนท่ีส่ี กล่าวถึง ความคาดหวงัและความพร้อมของนกับญัชีในทรรศนะของ

ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัทกัษะดา้นต่าง ๆ ของ ส่วนท่ีห้า  กล่าวถึง ความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงั

และความพร้อมของนักบญัชีในทรรศนะของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัทกัษะด้าน ต่าง ๆ  ส่วนท่ีหก

กล่าวถึง การเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลต่อระดบัความคาดหวงัและความพร้อม

ของนกับญัชีในมุมมองของผูป้ระกอบการในทกัษะดา้น ต่าง ๆ และส่วนท่ีเจ็ด กล่าวถึง ปัญหาและ

อุปสรรคในการพฒันานกับญัชีของกิจการ 

 4.1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูป้ระกอบการ  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์

ในการท างาน  

 4.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะกิจการ  ไดแ้ก่  รูปแบบธุรกิจของกิจการ ประเภทของการประกอบ

ธุรกิจ จ านวนเงินทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ  ประเภทลูกคา้ของกิจการ และลูกคา้

ในกลุ่มประเทศอาเซียน  

 4.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของฝ่ายบญัชี ไดแ้ก่ ลกัษณะการจดัท าบญัชี  จ  านวนพนกังาน อายุ

โดยเฉล่ียของพนกังานบญัชี  ระดบัการศึกษา(หัวหน้าฝ่ายบญัชี)  ประสบการณ์ในการท างานดา้น

บญัชี ภาษาท่ีใชใ้นการลงบญัชี  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี  การพฒันาพนกังานบญัชี  และ

การเคล่ือนยา้ยแรงงานดา้นบญัชี 

 4.4  ความคาดหวงัและความพร้อมของนกับญัชีในทรรศนะของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัทกัษะ

ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

         4.4.1 ทกัษะทางปัญหา 

      4.4.2 ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน 

  4.4.3 ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

  4.4.4 ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 

  4.4.5 ทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ 

  4.4.6 ทกัษะดา้นอ่ืน ๆ 
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            4.5  ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของ

ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัทกัษะดา้น ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญหา  ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและ

หน้าท่ีการงาน  ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล  ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการ

ส่ือสาร    ทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ และทกัษะดา้นอ่ืน ๆ 

 4.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลต่อระดบัความคาดหวงัและความ

พร้อมของนกับญัชีในมุมมองของผูป้ระกอบการในทกัษะดา้น ต่าง ๆ 

            4.7  ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันานกับญัชีของกิจการ 

 

สัญลกัษณ์ทางสถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 

 SS แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

 S.D. แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

 MS แทน ค่าความแปรปรวน 

 Df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ 

 N แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 x  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

 t แทน ค่าค านวณการทดสอบที (T Test) 

 F แทน ค่าค านวณจากการวเิคราะห์ความแปรปรวน (Fisher’s F Ratio) 

 Sig แทน ความน่าจะเป็นส าหรับบอกค่านยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) 

 ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

เกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ียก าหนดไวด้งัน้ี (มนสั ค าชัง่.2543 : 80) 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความพร้อมและความคาดหวงัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความพร้อมและความคาดหวงัอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง มีความพร้อมและความคาดหวงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 3.50 –4.49  หมายถึง มีความพร้อมและความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความพร้อมและความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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4.1 การวเิคราะห์เกีย่วกบัข้อมูลพืน้ฐานของผู้ประกอบการ  

การวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  

และประสบการณ์ในการท างาน ผลการวเิคราะห์ปรากฏดงัตารางท่ี 4.1 

ตารางที4่.1 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลพืน้ฐานของผู้ประกอบการจ านวน 310 ราย 
รายการ จ านวน(ราย) ร้อยละ(N=310) 

เพศ 
           ชาย  
           หญิง 

 
100 
210 

 
32.3 
67.7 

อาย ุ
            นอ้ยกวา่ 30 ปี 
            31 – 40 ปี 
            41 – 50 ปี 
            51 ปีข้ึนไป 

 
57 
139 
90 
24 

 
18.4 
44.8 
29.0 
7.7 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 
            มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือต ่ากวา่ 
            ปวช. 
            ปวส. หรือ อนุปริญญา 
            ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
            สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 

 
13 
3 
30 
217 
47 

 
4.2 
1.0 
9.7 
70.0 
15.2 

ประสบการณ์ในการท างาน 
            นอ้ยกวา่ 2 ปี 
            2 – 5 ปี 
            6 – 10 ปี 
            11 – 15 ปี  
            16 – 20 ปี 
            มากกวา่ 20 ปี 

 
14 
65 
85 
49 
41 
56 

 
4.5 
21.0 
27.4 
15.8 
13.2 
18.1 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการในจงัหวดัสงขลา จ านวน 

310 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31 -40 ปี รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 41- 50 ปี ส่วนใหญ่

ส าเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือระดับปริญญาโท เกือบคร่ึงหน่ึงของผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้มากกวา่ 10 ปี 
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4.2  การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะกจิการในจังหวดัสงขลา 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะกิจการในจงัหวดั  ได้แก่  รูปแบบธุรกิจของกิจการ 

ประเภทของการประกอบธุรกิจ จ านวนเงินทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ  ประเภท

ลูกคา้ของกิจการ และลูกคา้ในกลุ่มประเทศอาเซียน ผลการวเิคราะห์ปรากฏดงัตารางท่ี 4.2 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของ ข้อมูลเกีย่วกบัลักษณะกจิการในจังหวดัสงขลา 
รายการ จ านวน(ราย) ร้อยละ(N=310) 

รูปแบบธุรกิจ 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
บริษทัจ ากดั 
อ่ืนๆ 

 
97 
163 
50 

 
31.3 
52.6 
16.1 

ประเภทของการประกอบธุรกิจ 
ธุรกิจบริการ 
ซ้ือมาขายไป 
ธุรกิจผลิต 

 
109 
137 
64 

 
35.2 
44.2 
20.6 

จ านวนเงินทุนจดทะเบียน 
นอ้ยกวา่ 5,000,000 บาท 
มากกวา่ 5,000,000 บาท 

 
174 
136 

 
56.1 
43.9 

ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
นอ้ยกวา่ 2 ปี 
2 – 5 ปี 
6 – 10 ปี  
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี 
มากกวา่ 20 ปี 

 
8 
60 
63 
45 
49 
85 

 
2.6 
19.4 
20.3 
14.5 
15.8 
27.4 

ประเภทของลูกคา้กิจการ 
ลูกคา้ภายในประเทศ 100% 
ลูกคา้ต่างประเทศ 100% 
มีทั้งลูกคา้ในประเทศและต่างประเทศ 

 
216 
16 
78 

 
69.7 
5.2 
25.2 

ลูกคา้ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
มี 
ไม่มี 

 
 86 
224 

 
27.7 
72.3 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่ากิจการในจงัหวดัสงขลาจ านวน 310 ราย ส่วนใหญ่จดัตั้งกิจการใน

รูปแบบบริษทัจ ากดั รองลงมาเป็นหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ในจ านวนน้ีเกือบคร่ึงหน่ึงประกอบกิจการซ้ือมา

ขายไป รองลงมาเป็นธุรกิจบริการ ส่วนใหญ่มีเงินทุนจดเบียนนอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท ด าเนินธุรกิจมาแลว้

มากกว่า 20 ปี รองลงมาคือระยะเวลาระหว่าง 5 – 10 ปี ลูกค้าของกิจการส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้า

ภายในประเทศ  มีจ  านวนกิจการร้อยละ 25.2 ท่ีมีลูกคา้ต่างประเทศดว้ย โดยกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ

อนัดบัหน่ึงคือ มาเลเซีย  และสิงคโปร์ 

4.3  การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปในฝ่ายบัญชีของกจิการ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับลกัษณะของฝ่ายบญัชี ได้แก่ ลกัษณะการจดัท าบญัชี  จ  านวน

พนกังาน อายุโดยเฉล่ียของพนกังานบญัชี  ระดบัการศึกษา(หวัหนา้ฝ่ายบญัชี)  ประสบการณ์ในการ

ท างานดา้นบญัชี ภาษาท่ีใชใ้นการลงบญัชี  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี  การพฒันาพนกังาน

บญัชี  และการเคล่ือนยา้ยแรงงานดา้นบญัชี ผลการวเิคราะห์ปรากฏดงัตารางท่ี 4.3 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.3 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ไปในฝ่ายบัญชีของกจิการ 
รายการ จ านวน(ราย) ร้อยละ(N=310) 

การจดัท าบญัชีของกิจการ 
กิจการจดัท าบญัชีเอง 
ใชบ้ริการส านกังานบญัชี 
จดัท าบญัชีร่วมกบัการใชบ้ริการส านกังานบญัชี 

 
160 
55 
95 

 
51.6 
17.7 
30.6 

จ านวนพนกังานท่ีรับผิดชอบในการท าบญัชี 
ไม่มี 
มีนอ้ยกวา่ 2 คน 
มี 2 – 5 คน 
มีมากกวา่ 5 คน 

12 
92 
151 
55 

3.9 
29.7 
48.7 
17.7 

อายขุองพนกังานท่ีรับผดิชอบท าบญัชีของกิจการ 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 
20 – 25 ปี 
26 – 30 ปี 
31 – 35 ปี 
มากกวา่ 35 ปี 

11 
74 
134 
68 
23 

 
3.5 
23.9 
43.2 
21.9 
7.4 
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ตารางที ่4.3 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ไปในฝ่ายบัญชีของกจิการ(ต่อ) 
รายการ จ านวน(ราย) ร้อยละ(N=310) 

ระดบัการศึกษาของพนกังานท่ีรับผดิชอบท าบญัชีของกิจการ  
      มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือต ่ากวา่ 
      ปวช. 
      ปวส. หรืออนุปริญญา 
      ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
      สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 

 
4 
5 
33 
243 
25 

 
1.3 
1.6 
10.6 
78.4 
8.1 

ประสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชี 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 
2 – 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี 
มากกวา่ 20 ปี 

 
25 
107 
120 
32 
17 
9 

 
8.1 
34.5 
38.7 
10.3 
5.5 
2.9 

ภาษาทีใชใ้นเอกสารประกอบการท าบญัชีของกิจการ 
ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 
184 
15 
111 

 
59.4 
4.8 
35.8 

การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการบนัทึกบญัชี 
      ไม่มีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี 
       มีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี 

 
79 
231 

 
25.5 
74.5 

การส่งพนกังานบญัชีไปอบรมเพื่อพฒันาความรู้ดา้นบญัชี 
      ไม่ไดส่้งไปอบรม 
       กิจการส่งไปอบรมและออกค่าใชจ่้ายให ้
       พนกังานขอไปอบรมเองและกิจการไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายให ้

 
119 
165 
 26 

 
38.4 
53.2 
8.4 

การเลือกน าหวัขอ้การอบรมเพื่อพฒันาความรู้ดา้นบญัชี 
        กิจการเป็นผูเ้ลือกหวัขอ้ในการอบรมใหน้กับญัชีเอง 
        นกับญัชีเป็นผูเ้ลือกหวัขอ้ท่ีสนใจจะอบรมดว้ยตนเอง 

 
183 
127 

 
59.0 
41.0 
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ตารางที ่4.3 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ไปในฝ่ายบัญชีของกจิการ(ต่อ) 
รายการ จ านวน(ราย) ร้อยละ(N=310) 

การรับนกับญัชีต่างชาติเขา้มาท างาน เม่ือมีการเปิดประชาคม
อาเซียน 
        รับ 
       ไม่รับ 
       ไม่แน่ใจ 

 
 
34 
166 
110 

 
 

11.0 
53.5 
35.5 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่กิจการส่วนใหญ่จะท าบญัชีของกิจการเอง โดยมีบางส่วนจะใชบ้ริการ
ส านักงานบัญชีร่วมด้วย จ านวนพนักงานบัญชีในในกิจการมีระหว่าง 1 – 5 คน ส่วนใหญ่อายุ
ประมาณ 26 – 30 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีถึงร้อยละ 
78.4 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชีไม่เกิน 10 ปี เอกสารประกอบการท าบญัชีของ
กิจการส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย มีกิจการจ านวนร้อยละ 35.8 ท่ีใช้เอกสารทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยในการจดัท าบญัชีของกิจการส่วนใหญ่จะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการบนัทึกบญัชี 
ซ่ึงโปรแกรมทางการบญัชีท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ Express  และ Sap ตามล าดบั ส าหรับการพฒันาความรู้ดา้น
บญัชีให้กับพนักงานส่วนใหญ่กิจการจะส่งเสริมให้พนักงานไปอบรมโดยกิจการจะเป็นผูอ้อก
ค่าใช้จ่ายให้และเป็นผูเ้ลือกหัวขอ้ในการอบรมให้กบัพนักงานบญัชีของกิจการเอง แต่ยงัมีจ  านวน
กิจการร้อยละ 38.4 ท่ีไม่มีการส่งพนกังานไปอบรม กิจการส่วนใหญ่ยงัไม่คิดจะรับนกับญัชีต่างชาติ
เขา้มาท างานในกิจการและมีบางส่วนร้อยละ 35.5 ยงัไม่แน่ใจวา่จะรับนกับญัชีต่างชาติเขา้มาท างาน
หรือไม ่
4.4  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของ

ผู้ประกอบการส าหรับทกัษะด้านต่าง ๆ  

  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพร้อมของนักบญัชีในทรรศนะของ

ผูป้ระกอบการส าหรับทกัษะดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญหา  ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและ

หน้าท่ีการงาน  ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล  ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการ

ส่ือสาร  ทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ และทกัษะดา้นอ่ืน ๆ ผลการวิเคราะห์

ปรากฏดงัตารางท่ี 4.4, 4.5,4.6,4.7,4.8 และตารางท่ี 4.9 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงระดับความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของ
ผู้ประกอบการเกีย่วกบัทกัษะทางปัญญา    เม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน             

 
ทกัษะทางปัญญา 

ระดับความคาดหวงั                 
ต่อนักบัญชี 

ระดับความพร้อม                    
ของนักบัญชี 

ค่าสถิติ t 

x  S.D  x  S.D  
        1. ความสามารถท่ีจะระบุและ
แกปั้ญหา ท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 
        2. ความสามารถในการระบุ
เอกสารประกอบการลงบัญชี ท่ี
จ าเป็นในการบนัทึกบญัชี 
        3.มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้
ในสถานการณ์ท่ีแตกต่าง 
        4 .  ค ว ามส าม า รถ ในก า ร
แกปั้ญหาและตดัสินใจไดท้นัท่วงที 
        5. เม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัยมี
การซกัถาม คน้หาค าตอบ 

4.13 
 

4.30 
 
 

4.26 
 

4.27 
 

4.30 

0.80 
 

0.74 
 
 

0.75 
 

0.71 
 

0.74 

3.03 
 

3.23 
 
 

3.14 
 

3.15 
 

3.18 
 

0.71 
 

0.83 
 
 

0.80 
 

0.81 
 

0.88 

18.917** 
 

17.606** 
 
 

18.751** 
 

18.244** 
 

17.981** 

รวม 4.25 0.75 3.15 0.81 18.30 
**ระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ทกัษะทางปัญญาของนักบญัชีท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัเม่ือเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ซ่ึงประเด็นท่ี

ผูป้ระกอบการคาดหวงัมากท่ีสุดคือ ความสามารถในการระบุเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีจ าเป็นใน

การบนัทึกบญัชี และ เม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัยนกับญัชีตอ้งซกัถามและพยายามคน้หาค าตอบ  ส่วน

ประเด็นท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัน้อยท่ีสุดคือ ความสามารถท่ีจะระบุและแกปั้ญหาท่ีไม่เคยเจอมา

ก่อน ส าหรับในด้านความพร้อมนั้น พบว่า ในมุมมองของผูป้ระกอบการนักบญัชีมีความพร้อม

เก่ียวกบัทกัษะทางปัญญาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 โดยประเด็นท่ีมีความ

พร้อมมากท่ีสุด คือ ความสามารถในการระบุเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีจ าเป็นในการบนัทึกบญัชี 

รองลงมาคือ เม่ือมีปัญหาหรือข้อสงสัยนักบัญชีสามารถซักถามและพยายามค้นหาค าตอบ และ

ประเด็นท่ีผู ้ประกอบการคิดว่านักบัญชีมีความพร้อมน้อยท่ีสุดส าหรับทักษะทางปัญญา คือ 

ความสามารถท่ีจะระบุและแก้ปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน  เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
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ระหวา่งระดบัความคาดหวงัและระดบัความพร้อม พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติใน

ทุกประเด็นท่ีศึกษา 

ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงระดับความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของ
ผู้ประกอบการเกีย่วกบัทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงาน    เม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน             

 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบัติและหน้าทีก่าร

งาน     

ระดับความ
คาดหวงั                 

ต่อนักบัญชี 

ระดับความพร้อม                    
ของนักบัญชี 

ค่าสถิติ t 

x  S.D  x  S.D  
        1.  ความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับ
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานรายงาน
การเงินท่ีบงัคบัใชก้บักิจการ 
        2 .  ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ ก่ี ย ว กับ
มาตรฐานการบญัชีไทยท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั 
การตีความ และร่างการตีความมาตรฐาน
การบญัชี 
        3.ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์
โปรแกรม Word, Excel และ Power point 
        4. ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูล
ผ่านระบบ Internet มาช่วยในการ
ปฏิบติังาน 
        5. ความช านาญในการค านวณตวัเลข 
        6.  ความสามารถในการวิ เคราะห์                
ความเส่ียงของกิจการ 
         7 .  ความเข้าใจ เ ก่ียวกับกฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
         8. ความสามารถในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินและการประเมินมูลค่าทาง
ธุรกิจ 
         9. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษี
อากร 

4.33 
 
 

4.34 
 
 
 

4.39 
 

4.32 
 
 

4.46 
4.24 

 
4.29 

 
4.25 

 
 

4.39 
 

0.71 
 
 

0.72 
 
 
 

0.69 
 

0.73 
 
 

0.71 
0.78 

 
0.76 

 
0.76 

 
 

0.74 
 

3.14 
 
 

3.09 
 
 
 

3.43 
 

3.35 
 
 

3.45 
2.99 

 
3.10 

 
3.09 

 
 

3.22 
 

0.82 
 
 

0.81 
 
 
 

0.90 
 

0.88 
 
 

0.94 
0.82 

 
0.87 

 
0.85 

 
 

0.92 

19.986** 
 
 

21.416** 
 
 
 

16.468** 
 

16.532** 
 
 

17.418** 
21.497** 

 
19.139** 

 
18.789** 

 
 

19.231** 
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ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงระดับความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของ
ผู้ประกอบการเกีย่วกบัทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงาน    เม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ต่อ)         

 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบัติและหน้าทีก่าร

งาน     

ระดับความ
คาดหวงั                 

ต่อนักบัญชี 

ระดับความพร้อม                    
ของนักบัญชี 

ค่าสถิติ t 

x  S.D  x  S.D  
      1 0 . คว าม รู้ด้ าน เทคโนโลยี ระบบ
สารสนเทศ ทางการบญัชี  

4.28 0.813.17 3.17 0.83 18.061** 

รวม 4.33 0.74 3.20 0.86 17.047 
**ระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีการงานของนักบัญชีท่ี

ผูป้ระกอบการคาดหวงั เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.33 ซ่ึงประเด็นท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความช านาญในการค านวณ

ตวัเลข  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาษีอากร และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม 

Word, Excel และ Power Point  ส่วนคุณสมบติัท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงันอ้ยท่ีสุด คือ ความสามารถ

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงของกิจการ ส าหรับในด้านความพร้อมนั้ น พบว่า ในมุมมองของ

ผูป้ระกอบการนักบญัชีมีความพร้อมเก่ียวกบัทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีการงานโดย

รวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 โดยประเด็นท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 

ได้แก่ ความช านาญในการค านวณตวัเลข  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, 

Excel และ Power Point มี และความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูลผา่นระบบ Internet มาช่วยในการ

ปฏิบติังาน และประเด็นท่ีผูป้ระกอบการคิดว่านักบญัชีมีความพร้อมน้อยท่ีสุดส าหรับทกัษะทาง

วิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีการงาน คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ความเส่ียงของกิจการ เม่ือ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างระดบัความคาดหวงัและระดบัความพร้อม พบว่ามีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทุกประเด็นท่ีศึกษา 
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ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงระดับความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของ
ผู้ประกอบการเกีย่วกบัทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล    เม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน             

 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะ

บุคคล     

ระดับความ
คาดหวงั                 

ต่อนักบัญชี 

ระดับความพร้อม                    
ของนักบัญชี 

ค่าสถิติ t 

x  S.D  x  S.D  
        1. ความมีจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 
        2. ความสามารถในการเข้า
ร่วมและการปรับตัวเข้ากับการ
เปล่ียนแปลง 
        3.ความระมดัระวงัสงสัยเยีย่ง
ผูป้ระกอบวชิาชีพ 
        4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
        5. มีความรับผิดชอบในการ
ท างาน 
        6. ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
        7. มีความสามารถในการโนม้
นา้วผูอ่ื้น 
        8 .  มีความสามารถในการ
เรียนรู้ ฝึกฝนด้วยตอนเอง ชอบ
แสวงหาความรู้ในส่ิงใหม่ 
        9 .  มีความสามารถในการ
จดัการตนเอ 

4.48 
 

4.36 
 
 

4.33 
 

4.29 
4.53 

 
4.51 
4.19 

 
4.28 

 
 

4.32 

0.68 
 

0.69 
 
 

0.68 
 

0.71 
0.63 

 
0.58 
0.74 

 
0.72 

 
 

0.72 

3.42 
 

3.25 
 
 

3.25 
 

3.17 
3.49 

 
3.46 
3.05 

 
3.12 

 
 

3.24 

0.93 
 

0.80 
 
 

0.81 
 

0.80 
0.93 

 
0.92 
0.79 

 
0.87 

 
 

0.90 

18.813** 
 

19.859** 
 
 

19.120** 
 

20.049** 
19.367** 

 
19.103** 
18.581** 

 
19.067** 

 
 

17.872** 

รวม 4.37 0.68 3.27 0.86 19.092 
**ระดบันยัส าคญั 0.05 

 จากตารางท่ี  4 .6 พบว่า  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของนักบัญชี ท่ี

ผูป้ระกอบการคาดหวงั เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.37  ประเด็นท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบในการท างาน 

ความมีคุณธรรมจริยธรรม และความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ส่วนคุณสมบติัด้านลกัษณะเฉพาะ

บุคคลท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงันอ้ยท่ีสุด คือ ความสามารถในการโนม้นา้วผูอ่ื้น ส าหรับในดา้นความ
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พร้อมนั้น พบวา่ ในมุมมองของผูป้ระกอบการนกับญัชีมีความพร้อมเก่ียวกบัทกัษะทางลกัษณะเฉพาะ

บุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 โดยประเด็นท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุด 3 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบในการท างาน ความมีคุณธรรมจริยธรรม และความมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ และประเด็นท่ีผูป้ระกอบการคิดว่านักบญัชีมีความพร้อมน้อยท่ีสุดส าหรับทกัษะทาง

คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล คือ ความสามารถในการโนม้นา้วผูอ่ื้น กิจการ เม่ือทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียระหวา่งระดบัความคาดหวงัและระดบัความพร้อม พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติในทุกประเด็นท่ีศึกษา 

ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงระดับความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร    เม่ือเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน             

ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และการส่ือสาร     

 

ระดับความคาดหวงั                 
ต่อนักบัญชี 

ระดับความพร้อม                    
ของนักบัญชี 

ค่าสถิติ t 

x  S.D  x  S.D  
        1. ความสามารถในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นในกระบวนการ
ปรึกษาหารือกนั เพื่อแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ 
        2. สามารถท างานเป็นกลุ่ม 
        3.มีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลท่ีต่าง
วฒันธรรมและความคิดเห็นต่างกนัได ้
        4. เจราจาต่อรองหาหนทางแกไ้ข
ปัญหาและก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัใน
สถานการณ์ทางวชิาชีพ 
        5. การท างานในวัฒนธรรมท่ี
ต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
        6.  สามารถน าเสนอ อภิปราย 
รายงาน และการปกป้องมุมมองของ
ตนอยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นการเขียน
และการพูดทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่
เป็นทางการ 

4.36 
 
 
 

4.33 
4.27 

 
4.27 

 
 

4.26 
 

4.25 
 

0.66 
 
 
 

0.70 
0.69 

 
0.74 

 
 

0.74 
 

0.79 
 

3.26 
 
 
 

3.32 
3.19 

 
3.12 

 
 

3.09 
 

3.09 

0.79 
 
 
 

0.85 
0.82 

 
0.82 

 
 

0.82 
 

0.79 

19.828** 
 
 
 

18.575** 
18.433** 

 
19.957** 

 
 

20.424** 
 

20.788** 
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ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงระดับความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร    เม่ือเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน (ต่อ)        

 
ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล

และการส่ือสาร     

ระดับความคาดหวงั                 
ต่อนักบัญชี 

ระดับความพร้อม                    
ของนักบัญชี 

ค่าสถิติ t 

x  S.D  x  S.D  
    7. ฟังและอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรม
และภาษาท่ีแตกต่าง 

4.24 0.74 3.02 0.82 20.741** 

รวม 4.28 0.72 3.16 0.82 19.820 
**ระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารของนกับญัชีท่ี

ผูป้ระกอบการคาดหวงั เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.28  ประเด็นท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสามารถในการท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นในกระบวนการปรึกษาหารือกนัเพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้  รองลงมาคือ ความสามารถ

ในการท างานเป็นกลุ่ม  การมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีต่างวฒันธรรมและความคิดเห็นต่างกนัไดแ้ละ

สามารถเจรจาต่อรองเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาและก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัในสถานการณ์ทาง

วิชาชีพ ส่วนทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงันอ้ยท่ีสุด 

คือ สามารถฟังและอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึงให้ความส าคญักบัวฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่าง  

ส าหรับในด้านความพร้อมนั้น พบว่า ในมุมมองของผูป้ระกอบการนกับญัชีมีความพร้อมเก่ียวกบั

ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.16 โดยประเด็นท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม  

รองลงมาคือ ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในกระบวนการปรึกษาหารือกนัเพื่อแกปั้ญหา

ความขดัแยง้ และการมีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลท่ีต่างวฒันธรรมและความคิดเห็นต่างกันได้  และ

ประเด็นท่ีผูป้ระกอบการคิดว่านกับญัชีมีความพร้อมนอ้ยท่ีสุด คือ ความสามารถในการฟังและอ่าน

อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้ความส าคญักับวฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่าง  เม่ือทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งระดบัความคาดหวงัและระดบัความพร้อม พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติในทุกประเด็นท่ีศึกษา 
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ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงระดับความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ  เม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน             

 
ทกัษะการบริหารองค์กรและ

การจัดการธุรกจิ   

ระดับความคาดหวงั                 
ต่อนักบัญชี 

ระดับความพร้อม                    
ของนักบัญชี 

ค่าสถิติ t 

x  S.D  x  S.D  
        1.  มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจท่ี
ท างานอยู ่
        2. มีความสนใจเก่ียวกับ
การเมืองและสภาพเศรษฐกิจ 
        3. มีภาวการณ์เป็นผูน้ า 
        4. มีความสามารถในการ
จูงใจใหบุ้คลากรในองคก์รร่วม
แรงร่วมใจในการท างาน 
        5. มีความสามารถในการ
พิจารณาและตดัสินใจอย่างผูมี้
วชิาชีพ 

4.35 
 

4.18 
 

4.22 
4.31 

 
 

4.34 

0.71 
 

0.79 
 

0.74 
0.72 

 
 

0.66 

3.31 
 

3.09 
 

3.10 
3.12 

 
 

3.19 

0.86 
 

0.78 
 

0.86 
0.78 

 
 

0.80 

19.092** 
 

18.447** 
 

18.589** 
21.278** 

 
 

20.688** 

รวม 4.28 0.72 3.16 0.82 19.618 
**ระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจของนักบัญชีท่ี

ผูป้ระกอบการคาดหวงั เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.28  ประเด็นท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัมากท่ีสุด คือ นกับญัชีตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจท่ีท างานอยู ่ 

รองลงมาคือ มีความสามารถในการพิจารณาและตดัสินใจอย่างผูมี้วิชาชีพ ส่วนทกัษะการบริหาร

องคก์รและการจดัการธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงันอ้ยท่ีสุด คือ การมีความสนใจเก่ียวกบัการเมือง

และสภาพเศรษฐกิจ ส าหรับในดา้นความพร้อมนั้น พบว่า ในมุมมองของผูป้ระกอบการนกับญัชีมี

ความพร้อมเก่ียวกบัทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 โดยประเด็นท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุด คือ มีความรู้เก่ียวกับธุรกิจท่ีท างานอยู ่ 

รองลงมาคือ ความสามารถในการพิจารณาและตดัสินใจอย่างผูมี้วิชาชีพ และประเด็นท่ีนักบญัชีมี

ความพร้อมน้อยท่ีสุด คือ การมีความสนใจเก่ียวกบัการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ เม่ือทดสอบความ
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แตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งระดบัความคาดหวงัและระดบัความพร้อม พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติในทุกประเด็นท่ีศึกษา 

 

ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงระดับความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของ
ผู้ประกอบการเกีย่วกบัทกัษะด้านอ่ืน ๆ เม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน             

 
ทกัษะด้านอ่ืน ๆ      

ระดับความคาดหวงั                 
ต่อนักบัญชี 

ระดับความพร้อม                    
ของนักบัญชี 

ค่าสถิติ t 

x  S.D  x  S.D  
       1.ความรู้ความสามารถดา้นภาษา 
องักฤษ 
       2 .  ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 
       3.ความรู้ความสามารถดา้นภาษา
อ่ืนๆ ในอาเซียน 
       4 .  ค ว ามสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ 
       5. ความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ
เบ้ืองตน้ได ้
       6 .  ค ว ามสามารถในการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทัว่ไป 
       7.ความพร้อมในการเดินทางทั้ง
ต่างจงัหวดัและต่างประเทศ ความ
อดทนในการเดินทาง 
       8.มีความรู้ความเขา้ใจในมิติ ทาง
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
         9.ความรู้เก่ียวกบักฎหมายของ
ประเทศในอาเซียนท่ีเก่ียวข้องกับ
บญัชี 

4.25 
 

4.47 
 

4.12 
 

4.38 
 

4.30 
 
 

4.37 
 

4.16 
 
 

4.13 
 

4.23 

0.77 
 

0.63 
 

0.95 
 

0.69 
 

0.72 
 
 

0.33 
 

0.80 
 
 

0.78 
 

0.83 

2.93 
 

3.47 
 

2.67 
 

3.37 
 

3.18 
 
 

3.33 
 

3.03 
 
 

3.02 
 

2.90 
 

0.78 
 

0.89 
 

0.91 
 

0.87 
 

0.83 
 
 

0.89 
 

0.81 
 
 

0.80 
 

0.84 

21.826** 
 

17.635** 
 

23.459** 
 

17.666** 
 

19.851** 
 
 

18.101** 
 

19.609** 
 
 

19.689** 
 

24.048** 

รวม 4.27 0.72 3.10 0.85 20.209 
**ระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ทกัษะด้านอ่ืน ๆ ของนักบญัชีท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงั เม่ือเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27  ประเด็นท่ีผูป้ระกอบการ

คาดหวงัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทย รองลงมาคือ ความสามารถ

ในการใช้คอมพิวเตอร์ และความสามารถในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทั่วไป ส่วนประเด็นท่ี

ผูป้ระกอบการคาดหวงันอ้ยท่ีสุด คือ ความรู้ความสามารถดา้นภาษาอ่ืน ๆ ในอาเซียน  ส าหรับในดา้น

ความพร้อมนั้น พบว่า ในมุมมองของผูป้ระกอบการนกับญัชีมีความพร้อมเก่ียวกบัทกัษะดา้นอ่ืน ๆ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 โดยประเด็นท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุด 3 อนัดบั

แรก ได้แก่ ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย รองลงมาคือ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  

และความสามารถในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทัว่ไป และประเด็นท่ีนกับญัชีมีความพร้อมนอ้ยท่ีสุด 

คือ ความรู้ความสามารถดา้นภาษาอ่ืน ๆ ในอาเซียน เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง

ระดับความคาดหวงัและระดับความพร้อม พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในทุก

ประเด็นท่ีศึกษา 

 4.5 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของ

ผู้ประกอบการเกีย่วกบัทกัษะด้าน ต่าง ๆ 

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและความพร้อมของนกับญัชีในทรรศนะ

ของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัทกัษะดา้น ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญหา  ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติั

และหนา้ท่ีการงาน  ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล  ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการ

ส่ือสาร  ทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ และทกัษะดา้นอ่ืน ๆ ผลการวิเคราะห์

ปรากฏดงัตารางท่ี 4.10 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.10 ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีใน
ทรรศนะของผู้ประกอบการเกีย่วกบัทกัษะทางด้านต่าง ๆ      

 
ทกัษะทางด้านต่าง ๆ      

ค่าเฉลีย่ ความแตกต่าง
ระหว่างความ

คาดหวงัและความ
พร้อม 

 

ความ
คาดหวงั 

ความ 
พร้อม 

ค่าสถิต ิt 

ทกัษะด้านปัญญา:  
1. ความสามารถท่ีจะระบุและแกปั้ญหา ท่ีไม่เคยเจอมา
ก่อน 
 2.  ความสามารถในการระบุเอกสารประกอบการ
ลงบญัชีท่ีจ าเป็นในการบนัทึกบญัชี 
 3.มีความยดืหยุน่ ปรับตวัไดใ้นสถานการณ์ท่ีแตกต่าง 
 4. ความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้
ทนัท่วงที 
  5. เม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสยัมีการซกัถาม คน้หาค าตอบ 

4.13 
 

4.30 
 

4.26 
4.27 

 
4.30 

3.03 
 

3.23 
 

3.14 
3.15 

 
3.18 

 

1.10 
 

1.07 
 

1.12 
1.12 

 
1.12 

 

18.917** 
 

17.606** 
 

18.751** 
18.244** 

 
17.981** 

ทกัษะเชิงวชิาการปฏิบัตแิละหน้าทีก่ารงาน:  
 1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีและ
มาตรฐานรายงานการเงินท่ีบงัคบัใชก้บักิจการ 
  2. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีไทยท่ี
ใช้อยู่ในปัจจุบัน การตีความ และร่างการตีความ
มาตรฐานการบญัชี 
  3.ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม Word, 
Excel และ Power point 
  4. ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูลผ่านระบบ Internet 
มาช่วยในการปฏิบติังาน 
  5. ความช านาญในการค านวณตวัเลข 
  6. ความสามารถในการวเิคราะห์ ความเส่ียงของกิจการ 
  7. ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัทางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
  8. ความสามารถในการจดัท ารายงานทางการเงินและ
การประเมินมูลค่าทางธุรกิจ 
  9. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากร 
10.ความรู้ดา้นเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศ ทางการบญัชี 

4.33 
 

4.34 
 
 

4.39 
 

4.32 
 

4.46 
4.24 
4.29 

 
4.25 

 
4.39 
4.28 

3.14 
 

3.09 
 
 

3.43 
 

3.35 
 

3.45 
2.99 
3.10 

 
3.09 

 
3.22 
3.17 

1.19 
 

1.25 
 
 

0.96 
 

0.97 
 

1.01 
1.25 
1.18 

 
1.16 

 
1.17 
1.11 

19.986** 
 

21.416** 
 
 

16.468** 
 

16.532** 
 

17.418** 
21.497** 
19.139** 

 
18.789** 

 
19.231** 
18.061** 
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ตารางที ่4.10 ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีใน
ทรรศนะของผู้ประกอบการเกีย่วกบัทกัษะทางด้านต่าง ๆ (ต่อ)  

 
ทกัษะทางด้านต่าง ๆ      

ค่าเฉลีย่ ความแตกต่าง
ระหว่างความ

คาดหวงัและความ
พร้อม 

 

ความ
คาดหวงั 

ความ 
พร้อม 

ค่าสถิต ิt 

ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล :  
 1. ความมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
 2. ความสามารถในการเขา้ร่วมและการปรับตวัเขา้กบั
การเปล่ียนแปลง 
 3.ความระมดัระวงัสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 
 4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 5. มีความรับผิดชอบในการท างาน 
 6. ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
 7. มีความสามารถในการโนม้นา้วผูอ่ื้น 
 8. มีความสามารถในการเรียนรู้ ฝึกฝนดว้ยตอนเอง ชอบ
แสวงหาความรู้ในส่ิงใหม่ 
 9. มีความสามารถในการจดัการตนเอ      

4.48 
4.36 

 
4.33 
4.29 
4.53 
4.51 
4.19 
4.28 

 
4.32 

3.42 
3.25 

 
3.25 
3.17 
3.49 
3.46 
3.05 
3.12 

 
3.24 

1.06 
1.12 

 
1.08 
1.12 
1.04 
1.05 
1.14 
1.16 

 
1.08 

18.813** 
19.859** 

 
19.120** 
20.049** 
19.367** 
19.103** 
18.581** 
19.067** 

 
17.872** 

ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร:  
 1. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู ้อ่ืนใน
กระบวนการปรึกษาหารือกนั เพ่ือแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
 2. สามารถท างานเป็นกลุ่ม 
 3.มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลท่ีต่างวฒันธรรมและความ
คิดเห็นต่างกนัได ้
 4. เจราจาต่อรองหาหนทางแก้ไขปัญหาและก าหนด
ขอ้ตกลงร่วมกนัในสถานการณ์ทางวชิาชีพ 
 5. การท างานในวัฒนธรรมท่ีต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 6. สามารถน าเสนอ อภิปราย รายงาน และการปกป้อง
มุมมองของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเขียนและ
การพดูทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
 7. ฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้
ความส าคญักบัวฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่าง 

4.36 
 

4.33 
4.27 

 
4.27 

 
4.26 

 
4.25 

 
 

4.24 

3.26 
 

3.32 
3.19 

 
3.12 

 
3.09 

 
3.09 

 
 

3.02 

1.10 
 

1.07 
1.08 

 
1.15 

 
1.17 

 
1.16 

 
 

1.22 

19.828** 
 

18.575** 
18.433** 

 
19.957** 

 
20.424** 

 
20.788** 

 
 

20.741** 
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ตารางที ่4.10 ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีใน
ทรรศนะของผู้ประกอบการเกีย่วกบัทกัษะทางด้านต่าง ๆ (ต่อ)  

 
ทกัษะทางด้านต่าง ๆ      

ค่าเฉลีย่ ความแตกต่าง
ระหว่างความ

คาดหวงัและความ
พร้อม 

 

ความ
คาดหวงั 

ความ 
พร้อม 

ค่าสถิต ิt 

ทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการธุรกจิ :  
 1.  มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจท่ีท างานอยู ่
 2. มีความสนใจเก่ียวกบัการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ 
 3. มีภาวการณ์เป็นผูน้ า 
 4. มีความสามารถในการจูงใจใหบุ้คลากรในองคก์รร่วม
แรงร่วมใจในการท างาน 
  5. มีความสามารถในการพิจารณาและตดัสินใจอยา่งผูมี้
วชิาชีพ 

4.35 
4.18 
4.22 
4.31 

 
4.34 

3.31 
3.09 
3.10 
3.12 

 
3.19 

1.04 
1.09 
1.12 
1.19 

 
1.15 

 

19.092** 
18.447** 
18.589** 
21.278** 

 
20.688** 

ทกัษะด้านอ่ืน ๆ :  
  1.ความรู้ความสามารถดา้นภาษา องักฤษ 
  2. ความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทย 
  3.ความรู้ความสามารถดา้นภาษาอ่ืนๆ ในอาเซียน 
  4. ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ 
  5. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัระบบ
สารสนเทศเบ้ืองตน้ได ้
  6. ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทัว่ไป 
  7.ความพร้อมในการเดินทางทั้งต่างจงัหวดัและ
ต่างประเทศ ความอดทนในการเดินทาง 
  8.มีความรู้ความเขา้ใจในมิติ ทางวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
  9.ความรู้เก่ียวกับกฎหมายของประเทศในอาเซียนท่ี
เก่ียวขอ้งกบับญัชี 

4.25 
4.47 
4.12 
4.38 
4.30 

 
4.37 
4.16 

 
4.13 
4.23 

2.93 
3.47 
2.67 
3.37 
3.18 

 
3.33 
3.03 

 
3.02 
2.90 

 

1.32 
1.00 
1.45 
1.01 
1.12 

 
1.04 
1.13 

 
1.11 
1.33 

21.826** 
17.635** 
23.459** 
17.666** 
19.851** 

 
18.101** 
19.609** 

 
19.689** 
24.048** 

**ระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่าคุณสมบัติหรือทกัษะท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัจากนักบญัชีของ
กิจการมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความรับผดิชอบในการท างาน ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทย และช านาญในการค านวณตวัเลข ส่วน
ทกัษะท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัจากนกับญัชีของกิจการนอ้ยท่ีสุด คือ ความรู้ความสามารถดา้นภาษา
อ่ืน ๆ ในอาเซียน ส าหรับในดา้นความพร้อม ในมุมมองของผูป้ระกอบการคิดวา่นกับญัชีของกิจการมี
ความพร้อมมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  มีความรับผิดชอบในการท างาน ความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาไทย ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความช านาญในการค านวณตวัเลข และความสามารถในการใช้
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คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel และ Power point และคุณสมบติัท่ีนกับญัชีมีความพร้อมนอ้ย
ท่ีสุด คือ ความรู้ความสามารถดา้นภาษาอ่ืน ๆ ในอาเซียน จะเห็นว่าส่ิงท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัมาก
ท่ีสุด 5 อนัดบัแรก กบัส่ิงท่ีนักบญัชีมีความพร้อมมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกส่วนใหญ่เป็นทกัษะเร่ือง
เดียวกนั แต่ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัและระดบัความพร้อมแตกต่างกนั โดยค่าเฉล่ียของระดบั
ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการในทกัษะทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีค่าเฉล่ียของความพร้อม
ของนักบญัชีในทกัษะทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาถึงทักษะท่ีมีความแตกต่างกัน
ระหว่างความคาดหวงัและความพร้อมของนกับญัชีในมุมมองของผูป้ระกอบการมากท่ีสุด 5 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถดา้นภาษาอ่ืน ๆ ในอาเซียน  ความรู้เก่ียวกบักฎหมายของประเทศใน
อาเซียนท่ีเก่ียวข้องกับบญัชี ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
มาตรฐานการบญัชีไทยท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั การตีความ และร่างการตีความมาตรฐานการบญัชี และ
ความสามารถในการวิเคราะห์ความเส่ียงของกิจการ ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีนกับญัชีจะตอ้งพฒันา
ตนเองเพื่อใหมี้คุณสมบติัตรงกบัท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงั 

 
4.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับความคาดหวังและความพร้อมของ

นักบัญชีในมุมมองของผู้ประกอบการในทกัษะด้าน ต่าง ๆ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ และปัจจยัส่วนบุคคล

ของนกับญัชี ต่อระดบัความคาดหวงัท่ีมีต่อนกับญัชีส าหรับคุณสมบติั 5 อนัดบัแรกท่ีผูป้ระกอบการ

คาดหวงัมากท่ีสุด  ได้แก่ ความรับผิดชอบในการท างาน ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทย และช านาญในการค านวณตวัเลข  และ

เปรียบเทียบความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของนกับญัชีต่อระดบัความพร้อมมากท่ีสุด 5 อนัดบั

แรกของนกับญัชี  ไดแ้ก่  มีความรับผดิชอบในการท างาน ความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทย ความมี

คุณธรรมจริยธรรม ความช านาญในการค านวณตวัเลข และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรม Word, Excel และ Power point 
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ตารางที ่4.11 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อนัก
บัญชีมากทีสุ่ด 5 อนัดับแรก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ  

ทกัษะ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความรับผิดชอบในการท างาน ระหวา่งกลุ่ม 0.62 3 0.20 0.53 0.66 

ภายในกลุ่ม 120.61 306 0.39   

รวม 121.23 309    

ความมีคุณธรรมจริยธรรม ระหวา่งกลุ่ม 0.98 3 0.32 0.96 0.41 

ภายในกลุ่ม 104.46 306 0.34   

รวม 105.44 309    

ความมีจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.82 3 0.27 0.59 0.62 

ภายในกลุ่ม 142.55 306 0.46   

รวม 143.38 309    

ความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 0.02 3 0.01 0.02 0.99 

ภายในกลุ่ม 121.27 306 0.39   

รวม 121.29 309    

ความช านาญในการค านวณ
ตวัเลข 

ระหวา่งกลุ่ม 0.21 3 0.07 0.13 0.93 

ภายในกลุ่ม 156.82 306 0.51   

รวม 157.03 309    

 
จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น
อาย ุ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ่างกนัมีการใหร้ะดบัความคาดหวงัท่ีมีต่อนกับญัชีมากท่ีสุด 5 
อนัดบัแรก ในทุกประเด็นไม่ความแตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.12 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อนัก
บัญชีมากทีสุ่ด 5 อนัดับแรก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา  

ทกัษะ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความรับผิดชอบในการท างาน ระหวา่งกลุ่ม 2.19 4 0.55 1.40 0.23 

ภายในกลุ่ม 119.05 305 0.39   

รวม 121.24 309    

ความมีคุณธรรมจริยธรรม ระหวา่งกลุ่ม 1.68 4 0.42 1.23 0.30 

ภายในกลุ่ม 103.77 305 0.34   

รวม 105.45 309    

ความมีจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.29 4 1.07 2.35 0.05 

ภายในกลุ่ม 139.09 305 0.46   

รวม 143.38 309    

ความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 2.19 4 0.55 1.40 0.23 

ภายในกลุ่ม 119.11 305 0.39   

รวม 121.29 309    

ความช านาญในการค านวณ
ตวัเลข 

ระหวา่งกลุ่ม 8.19 4 2.05 4.19 0.00** 

ภายในกลุ่ม 148.85 305 0.49   

รวม 157.03 309    

 
จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น
ระดบัการศึกษา  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการให้ระดบัความคาดหวงัท่ี
มีต่อนกับญัชี ดา้นความช านาญในการค านวณตวัเลข แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึง
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อนัก
บัญชีด้านความช านาญในการค านวณตัวเลข จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาเป็น
รายคู่ด้วยวธีิ LSD 

 
ระดบัการศึกษา 

 
ค่าเฉลีย่ 

 
SD 

ระดบัการศึกษา 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

ปีท
ี่ 6

ห
รือ

ต า่
กว่
า 

ปว
ช.

 

ปว
ส.

 

ปริ
ญญ

าต
รี 

สูง
กว่
า

ปริ
ญญ

าต
รี 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6หรือต ่ากวา่ 4.54 0.66  0.00** 0.90 0.58 0.72 
ปวช. 3.00 2.00   0.00** 0.00** 0.00** 
ปวส. 4.57 0.57    0.31 0.76 
ปริญญาตรี 4.43 0.72     0.09 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.62 0.53      

จากตารางท่ี 4.13 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความคาดหวงัของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชีในดา้นความช านาญในการค านวณตวัเลข จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ดา้นระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัความ
คาดหวงัต่อนกับญัชีในดา้นความช านาญในการค านวณตวัเลข แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี6หรือต ่ากว่า 
ระดบัปวส. ระดบัปริญญาตรี และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีทั้ง 4 ระดบั  มีความคาดหวงัต่อ
นกับญัชีในดา้นความช านาญในการค านวณตวัเลข มากกวา่ผูมี้การศึกษาระดบัปวช. 
 
ตารางที ่4.14 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อนัก
บัญชีมากทีสุ่ด 5 อนัดับแรก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์ในการท างาน  

ทกัษะ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความรับผิดชอบในการท างาน ระหวา่งกลุ่ม 2.79 5 0.56 1.43 0.21 

ภายในกลุ่ม 118.45 304 0.39   

รวม 121.24 309    

ความมีคุณธรรมจริยธรรม ระหวา่งกลุ่ม 1.33 5 0.27 0.78 0.57 

ภายในกลุ่ม 104.12 304 0.34   

รวม 105.45 309    

ความมีจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 

ระหวา่งกลุ่ม 6.24 5 1.25 2.77 0.02** 

ภายในกลุ่ม 137.15 304 0.45   

รวม 143.38 309    
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ตารางที ่4.14 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อนัก
บัญชีมากทีสุ่ด 5 อนัดับแรก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์ในการท างาน (ต่อ)  

ทกัษะ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 0.98 5 0.20 0.49 0.78 

ภายในกลุ่ม 120.32 304 0.40   

รวม 121.29 309    

ความช านาญในการค านวณ
ตวัเลข 

ระหวา่งกลุ่ม 4.35 5 0.87 1.73 0.13 

ภายในกลุ่ม 152.68 304 0.50   

รวม 157.03 309    

จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ
คาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น
ประสบการณ์ในการท างาน  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การในการท างานต่างกนัมี
การให้ระดบัความคาดหวงัท่ีมีต่อนักบญัชี ด้านความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อนัก
บัญชีด้านความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์ในการ
ท างานเป็นรายคู่ด้วยวธีิ LSD 

 
ประสบการณ์ในการ

ท างาน 

 
ค่าเฉลีย่ 

 
SD 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 

น้อ
ยก

ว่า
  

2 ปี
 

2 –
 5 
ปี 

6 –
 10

 ปี
 

11
 – 
15
 ปี

 

16
 – 
20
 ปี

 

มา
กก

ว่า
  

20
 ปี

 

นอ้ยกวา่ 2 ปี 4.43 .756  0.40 0.98 0.27 0.45 0.37 
2 – 5 ปี 4.26 .853   0.14 0.00** 0.12 0.01** 
6 – 10 ปี 4.42 .697    0.06 0.21 0.11 
11 – 15 ปี 4.65 .481     0.63 0.73 
16 – 20 ปี 4.59 .591      0.87 
มากกวา่ 20 ปี 4.61 .562       

จากตารางท่ี 4.15 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความคาดหวงัของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชีในดา้นความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น
ประสบการในการท างานเป็นรายคู่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั
มีระดบัความคาดหวงัต่อนกับญัชีในดา้นความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 
11 – 15 ปี มีความคาดหวงัต่อนกับญัชีในดา้นความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพมากกวา่ผูมี้ประสบการณ์
ในการท างานระหวา่ง 2 – 5 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 20 ปี 
มีความคาดหวงัต่อนกับญัชีดา้นความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพมากกวา่ผูมี้ประสบการณ์ในการท างาน
ระหวา่ง 2 – 5 ปี 
 
ตารางที ่4.16 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อนัก
บัญชีมากทีสุ่ด 5 อนัดับแรก จ าแนกตามอายุโดยเฉลีย่ของนักบัญชีในสถานประกอบการ  

ทกัษะ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความรับผิดชอบในการท างาน ระหวา่งกลุ่ม 3.69 4 0.92 2.40 0.05 

ภายในกลุ่ม 117.54 305 0.38   

รวม 121.24 309    

ความมีคุณธรรมจริยธรรม ระหวา่งกลุ่ม 2.65 4 0.66 1.97 0.10 

ภายในกลุ่ม 102.79 305 0.34   

รวม 105.45 309    

ความมีจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.69 4 0.67 1.46 0.21 

ภายในกลุ่ม 140.70 305 0.46   

รวม 143.38 309    

ความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 3.59 4 0.90 2.33 0.06 

ภายในกลุ่ม 117.70 305 0.39   

รวม 121.294 309    

ความช านาญในการค านวณ
ตวัเลข 

ระหวา่งกลุ่ม 3.48 4 0.87 1.73 0.14 

ภายในกลุ่ม 153.56 305 0.50   

รวม 157.03 309    

 
จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จ าแนกตามอายุโดยเฉล่ียของนัก
บญัชีในสถานประกอบการ  พบวา่ นกับญัชีท่ีมีอายตุ่างกนัมีระดบัความคาดหวงัจากผูป้ระกอบการไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.17 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อนัก
บัญชีมากทีสุ่ด 5 อนัดับแรก จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยเฉลีย่ของนักบัญชีในสถานประกอบการ 

คุณสมบัต ิ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความรับผิดชอบในการท างาน ระหวา่งกลุ่ม 0.77 4 0.19 0.49 0.74 

ภายในกลุ่ม 120.46 305 0.39   

รวม 121.24 309    

ความมีคุณธรรมจริยธรรม ระหวา่งกลุ่ม .349 4 0.09 0.25 0.91 

ภายในกลุ่ม 105.10 305 0.34   

รวม 105.45 309    

ความมีจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 

ระหวา่งกลุ่ม 7.84 4 1.96 4.41 0.00** 

ภายในกลุ่ม 135.55 305 0.44   

รวม 143.38 309    

ความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 2.80 4 0.70 1.8 0.13 

ภายในกลุ่ม 118.50 305 0.39   

รวม 121.29 309    

ความช านาญในการค านวณ
ตวัเลข 

ระหวา่งกลุ่ม 3.07 4 0.77 1.521 0.196 

ภายในกลุ่ม 153.96 305 0.50   

รวม 157.03 309    

จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดย

เฉล่ียของนักบญัชีในสถานประกอบการ  พบว่า นักบญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัความ

คาดหวงั ดา้นความมีจรรยาบรรณในวชิาชีพจากผูป้ระกอบการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 

0.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.18 
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ตารางที ่4.18 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อนัก
บัญชีด้านความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของนักบัญชีในสถาน
ประกอบการเป็นรายคู่ด้วยวธีิ LSD 

 
ระดบัการศึกษา 

 
ค่าเฉลีย่ 

 
SD 

ระดบัการศึกษา 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

ปีท
ี่ 6

ห
รือ

ต า่
กว่
า 

ปว
ช.

 

ปว
ส.

 

ปริ
ญญ

าต
รี 

สูง
กว่
า

ปริ
ญญ

าต
รี 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6หรือต ่ากวา่ 3.50 0.58  0.004** 0.001** 0.006** 0.001** 
ปวช. 4.80 0.45   0.820 0.228 0.714 
ปวส. 4.73 0.45    0.19 0.789 
ปริญญาตรี 4.44 0.70     0.83 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.68 0.56      

จากตารางท่ี 4.18 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความคาดหวงัของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชีในดา้นความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดย
เฉล่ียของนกับญัชีในสถานประกอบการเป็นรายคู่ พบว่า นกับญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบั
ความคาดหวงัจากผูป้ระกอบการในดา้นความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ นกับญัชีมีการศึกษาระดบั ปวช.  ระดบัปวส.  ระดบัปริญญา
ตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีทั้งหมดมีระดบัความคาดหวงัจากผูป้ระกอบการมากกวา่นกับญัชีท่ีมี
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที 6 หรือต ่ากวา่ 
ตารางที ่4.19 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อนัก
บัญชีมากที่สุด 5 อันดับแรก จ าแนกตามประสบการณ์ท างานโดยเฉลี่ยของนักบัญชีในสถาน
ประกอบการ 

คุณสมบัต ิ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความรับผิดชอบในการท างาน ระหวา่งกลุ่ม 2.96 5 0.59 1.52 0.18 

ภายในกลุ่ม 118.28 304 0.39   

รวม 121.24 309    

ความมีคุณธรรมจริยธรรม ระหวา่งกลุ่ม 2.76 5 0.55 1.63 0.15 

ภายในกลุ่ม 102.69 304 0.34   

รวม 105.45 309  

 
  

ความมีจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.07 5 0.61 1.33 0.25 

ภายในกลุ่ม 140.31 304 0.46   

รวม 143.38 309    
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ตารางที ่4.19 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อนัก
บัญชีมากที่สุด 5 อันดับจ าแนกตามประสบการณ์ท างานโดยเฉลี่ยของนักบัญชีในสถานประกอบการ
(ต่อ) 

คุณสมบัต ิ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 0.74 5 0.145 0.37 0.87 

ภายในกลุ่ม 120.56 304 0.40   

รวม 121.29 309    

ความช านาญในการค านวณ
ตวัเลข 

ระหวา่งกลุ่ม 0.64 5 0.13 0.245 0.94 

ภายในกลุ่ม 156.40 304 0.51   

รวม 157.03 309    

 
จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน
โดยเฉล่ียของนกับญัชีในสถานประกอบการ พบวา่ นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมี
ระดบัความคาดหวงัจากผูป้ระกอบการไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.20 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความพร้อมของนักบัญชีมากที่สุด 5 อันดับ
แรกในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามอายุโดยเฉลีย่ของนักบัญชีในสถานประกอบการ 

คุณสมบัต ิ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความรับผิดชอบในการท างาน ระหวา่งกลุ่ม 10.72 4 2.68 3.16 0.01** 

ภายในกลุ่ม 258.75 305 0.85   

รวม 269.47 309    

ความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 16.49 4 4.12 5.50 0.00** 

ภายในกลุ่ม 228.80 305 0.75   

รวม 245.29 309    

ความมีคุณธรรมจริยธรรม ระหวา่งกลุ่ม 15.89 4 3.97 4.90 0.00** 

ภายในกลุ่ม 247.06 305 0.81   

รวม 262.95 309    

ความช านาญในการค านวณ
ตวัเลข 

ระหวา่งกลุ่ม 16.46 4 4.11 4.90 0.00** 

ภายในกลุ่ม 256.22 305 0.84   

รวม 272.67 309    
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ตารางที ่4.20 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความพร้อมของนักบัญชีมากที่สุด 5 อันดับ
แรกในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามอายุโดยเฉลีย่ของนักบัญชีในสถานประกอบการ(ต่อ) 

คุณสมบัต ิ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรม word, 
excel และ power point 

ระหวา่งกลุ่ม 9.64 4 2.41 3.19 0.01** 

ภายในกลุ่ม 230.3 305 0.75   

รวม 240.07 309    

จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ
ความพร้อมของนกับญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกในมุมมองของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามอายุโดย
เฉล่ียของนกับญัชีในสถานประกอบการ  พบวา่ นกับญัชีท่ีมีอายุต่างกนัมีระดบัความพร้อมทั้ง 5 ดา้น 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD ปรากฏผล
ดงัตารางท่ี 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 และ 4.25 
ตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความพร้อมของนักบัญชีด้านความ
รับผดิชอบในการท างานในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามอายุโดยเฉลี่ยของนักบัญชีในสถาน
ประกอบการเป็นรายคู่ด้วยวธีิ LSD 

 
อายุ 

 
ค่าเฉลีย่ 

 
SD 

อายุ 

น้อ
ยก

ว่า
  

20
 ปี

 

20
 – 
25
 ปี

 

26
 – 
30
 ปี

 

31
 – 
35
 ปี

 

มา
กว่
า 3

5 ปี
 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 3.45 1.21  0.45 0.94 0.46 0.22 
20 – 25 ปี 3.23 0.88   0.06 0.00** 0.00** 
26 – 30 ปี 3.48 0.95    0.15 0.06 
31 – 35 ปี 3.68 0.89     0.38 
มากกวา่ 35 ปี 3.87 0.81      

จากตารางท่ี 4.21 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความพร้อมของนกับญัชี
ดา้นความรับผิดชอบในการท างานในมุมมองของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามอายุโดยเฉล่ียของนัก
บญัชีในสถานประกอบการเป็นรายคู่ พบว่า นกับญัชีท่ีมีอายุต่างกนัมีระดบัความพร้อมในดา้นความ
รับผิดชอบในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ นกั
บญัชีท่ีมีอายรุะหวา่ง 31 – 35 ปีจะมีความรับผิดชอบในการท างานมากกวา่นกับญัชีท่ีมีอายุ 20 – 25 ปี 
และนกับญัชีท่ีมีอายมุากกวา่ 35 ปีจะมีความรับผิดชอบในการท างานมากกวา่นกับญัชีท่ีมีอายุ 20 – 25 
ปี 
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ตารางที่ 4.22 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความพร้อมของนักบัญชีด้านความรู้
ความสามารถด้านภาษาไทยในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามอายุโดยเฉลี่ยของนักบัญชีใน
สถานประกอบการเป็นรายคู่ด้วยวธีิ LSD 

 
อายุ 

 
ค่าเฉลีย่ 

 
SD 

อายุ 

น้อ
ยก

ว่า
  

20
 ปี

 

20
 – 
25
 ปี

 

26
 – 
30
 ปี

 

31
 – 
35
 ปี

 

มา
กว่
า 3

5 ปี
 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 3.55 0.93  0.16 0.82 0.84 0.12 
20 – 25 ปี 3.15 0.95   0.01** 0.00** 0.00** 
26 – 30 ปี 3.49 0.89    0.36 0.01** 
31 – 35 ปี 3.60 0.77     0.04** 
มากกวา่ 35 ปี 4.04 0.64      

จากตารางท่ี 4.22 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความพร้อมของนกับญัชี
ดา้นความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทยในมุมมองของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามอายโุดยเฉล่ียของนกั
บญัชีในสถานประกอบการเป็นรายคู่ พบวา่ นกับญัชีท่ีมีอายุต่างกนัมีระดบัความพร้อมในดา้นความรู้
ความสามารถดา้นภาษาไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ นกั
บญัชีท่ีมีอายุตั้ งแต่ 26 ปีข้ึนไปจะมีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยมากกว่านักบัญชีท่ีมีอาย ุ        
20 – 25 ปี นกับญัชีท่ีมีอายุมากกวา่ 35 ปีจะมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทยมากกวา่นกับญัชีท่ีมี
อายุ 26 - 30 ปี และนกับญัชีท่ีมีอายุมากกวา่ 35 ปีจะมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทยมากกวา่นกั
บญัชีท่ีมีอาย ุ31 - 35 ปี 
ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความพร้อมของนักบัญชีด้านความมี
คุณธรรรมจริยธรรมในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามอายุโดยเฉลี่ยของนักบัญชีในสถาน
ประกอบการเป็นรายคู่ด้วยวธีิ LSD 

 
อายุ 

 
ค่าเฉลีย่ 

 
SD 

อายุ 

น้อ
ยก

ว่า
  

20
 ปี

 

20
 – 
25
 ปี

 

26
 – 
30
 ปี

 

31
 – 
35
 ปี

 

มา
กว่
า 3

5 ปี
 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 3.55 1.21  0.19 0.67 0.73 0.17 
20 – 25 ปี 3.16 0.91   0.04** 0.00** 0.00** 
26 – 30 ปี 3.43 0.90    0.10 0.01** 
31 – 35 ปี 3.65 0.89     0.10 
มากกวา่ 35 ปี 4.00 0.74      
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จากตารางท่ี 4.23 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความพร้อมของนกับญัชี

ดา้นความมีคุณธรรมจริยธรรมในมุมมองของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามอายุโดยเฉล่ียของนกับญัชีใน

สถานประกอบการเป็นรายคู่ พบวา่ นกับญัชีท่ีมีอายุต่างกนัมีระดบัความมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ นกับญัชีม่ีมีอายุตั้งแต่ 26 ปีข้ึนไปมีระดบั

ความมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่านักบญัชีท่ีมีอายุ ระหว่าง 20 – 25 ปีและนักบญัชีม่ีมีอายุตั้ งแต่ 

มากกวา่ 35 ปีข้ึนไปมีระดบัความมีคุณธรรมจริยธรรมมากกวา่นกับญัชีท่ีมีอาย ุระหวา่ง 26 – 30 ปี 

ตารางที ่4.24 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความพร้อมของนักบัญชีด้านความช านาญ
ในการค านวณตัวเลขในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามอายุโดยเฉลี่ยของนักบัญชีในสถาน
ประกอบการเป็นรายคู่ด้วยวธีิ LSD 

 
อายุ 

 
ค่าเฉลีย่ 

 
SD 

อายุ 
น้อ

ยก
ว่า
  

20
 ปี

 

20
 – 
25
 ปี

 

26
 – 
30
 ปี

 

31
 – 
35
 ปี

 

มา
กว่
า 3

5 ปี
 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 3.45 0.93  0.30 0.90 0.52 0.11 
20 – 25 ปี 3.15 1.02   0.04** 0.00** 0.00** 
26 – 30 ปี 3.42 0.92    0.09 0.01** 
31 – 35 ปี 3.65 0.86     0.11 
มากกวา่ 35 ปี 4.00 0.67      

จากตารางท่ี 4.24 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความพร้อมของนกับญัชี

ดา้นความช านาญในการค านวณตวัเลขในมุมมองของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามอายุโดยเฉล่ียของนกั

บญัชีในสถานประกอบการเป็นรายคู่ พบวา่ นกับญัชีท่ีมีอายุต่างกนัมีระดบัความมีพร้อมแตกต่างกนั

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่ นกับญัชีม่ีมีอายุตั้งแต่ 26 ปีข้ึนไปมีระดบั

ความช านาญในการค านวณตวัเลขมากกว่านกับญัชีท่ีมีอายุ ระหวา่ง 20 – 25 ปีและนกับญัชีม่ีมีอายุ

ตั้งแต่ มากกวา่ 35 ปีข้ึนไปมีระดบัความช านาญในการค านวณตวัเลขมากกวา่นกับญัชีท่ีมีอายุ ระหวา่ง       

26 – 30 ปี 
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ตารางที ่4.25 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความพร้อมของนักบัญชีด้านความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามอายุโดยเฉลี่ยของนักบัญชีในสถาน
ประกอบการเป็นรายคู่ด้วยวธีิ LSD 

 
อายุ 

 
ค่าเฉลีย่ 

 
SD 

อายุ 

น้อ
ยก

ว่า
  

20
 ปี

 

20
 – 
25
 ปี

 

26
 – 
30
 ปี

 

31
 – 
35
 ปี

 

มา
กว่
า 3

5 ปี
 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 3.36 1.12  0.31 0.94 0.56 0.37 
20 – 25 ปี 3.08 0.90   0.04** 0.00** 0.01** 
26 – 30 ปี 3.34 0.90    0.15 0.12 
31 – 35 ปี 3.53 0.76     0.56 
มากกวา่ 35 ปี 3.65 0.71      

จากตารางท่ี 4.25 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความพร้อมของนกับญัชี

ดา้นความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel และ Power pointในมุมมองของ

ผูป้ระกอบการ จ าแนกตามอายโุดยเฉล่ียของนกับญัชีในสถานประกอบการเป็นรายคู่ พบวา่ นกับญัชีท่ี

มีอายตุ่างกนัมีระดบัความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ นกับญัชีม่ีมีอายตุั้งแต่ 26 ปีข้ึนไปมีระดบัความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์

มากกวา่นกับญัชีท่ีมีอายุ ระหวา่ง 20 –  25 ปี  

ตารางที ่4.26 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความพร้อมของนักบัญชีมากที่สุด 5 อันดับ

แรกในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามระดับการศึกษาเฉลีย่ของนักบัญชีในสถานประกอบการ 

คุณสมบัต ิ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความรับผิดชอบในการท างาน ระหวา่งกลุ่ม 0.63 4 0.16 0.18 0.95 

ภายในกลุ่ม 268.84 305 0.88   

รวม 269.47 309    

ความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 2.75 4 0.69 0.86 0.48 

ภายในกลุ่ม 242.54 305 0.79   

รวม 245.29 309    

ความมีคุณธรรมจริยธรรม ระหวา่งกลุ่ม 0.61 4 0.15 0.18 0.95 

ภายในกลุ่ม 262.34 305 0.86   

รวม 262.95 309    
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ตารางที ่4.26 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความพร้อมของนักบัญชีมากที่สุด 5 อันดับ
แรกในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามระดับการศึกษาเฉลี่ยของนักบัญชีในสถานประกอบการ 
(ต่อ) 

คุณสมบัต ิ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความช านาญในการค านวณ
ตวัเลข 

ระหวา่งกลุ่ม 1.50 4 0.38 0.42 0.79 

ภายในกลุ่ม 271.17 305 0.89   

รวม 272.67 309    

ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรม word, 
excel และ power point 

ระหวา่งกลุ่ม 2.46 4 0.61 0.79 0.53 

ภายในกลุ่ม 237.61 305 0.78   

รวม 240.07 309    

จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

ความพร้อมของนักบญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดับแรกในมุมมองของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามระดับ

การศึกษาเฉล่ียของนกับญัชีในสถานประกอบการ  พบวา่ นกับญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบั

ความพร้อมทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 

ตารางที ่4.27 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความพร้อมของนักบัญชีมากที่สุด 5 อันดับ
แรกในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยเฉลี่ยของนักบัญชีใน
สถานประกอบการ 

คุณสมบัต ิ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความรับผิดชอบในการท างาน ระหวา่งกลุ่ม 17.04 5 3.41 4.10 0.00** 

ภายในกลุ่ม 252.43 304 .83   

รวม 269.47 309    

ความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 14.78 5 2.96 3.90 0.00** 

ภายในกลุ่ม 230.51 304 0.76   

รวม 245.29 309    

ความมีคุณธรรมจริยธรรม ระหวา่งกลุ่ม 16.90 5 3.38 4.17 0.00** 

ภายในกลุ่ม 246.059 304 0.81   

รวม 262.95 309    

ความช านาญในการค านวณ
ตวัเลข 

ระหวา่งกลุ่ม 14.78 5 2.95 3.48 0.00** 

ภายในกลุ่ม 257.90 304 0.85   

รวม 272.67 309    
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ตารางที ่4.27 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความพร้อมของนักบัญชีมากที่สุด 5 อันดับ
แรกในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยเฉลี่ยของนักบัญชีใน
สถานประกอบการ(ต่อ) 

คุณสมบัต ิ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความช านาญในการค านวณ
ตวัเลข 

ระหวา่งกลุ่ม 6.38 5 1.27 1.61 0.16 

ภายในกลุ่ม 241.42 304 0.79   

รวม 247.79 309    

จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

ความพร้อมของนักบัญชีมากท่ีสุด 5 อันดับแรกในมุมมองของผู ้ประกอบการ จ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการท างานโดยเฉล่ียของนักบัญชีในสถานประกอบการ  พบว่า นักบัญชีท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีระดบัความพร้อมเกือบทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.28, 4.29, 4.30 

และ 4.31 

ตารางที่ 4.28 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความพร้อมของนักบัญชีด้านความ
รับผิดชอบในการท างานในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดย
เฉลีย่ของนักบัญชีในสถานประกอบการ เป็นรายคู่ด้วยวธีิ LSD 

 
ประสบการณ์ในการ

ท างาน 

 
ค่าเฉลีย่ 

 
SD 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 

น้อ
ยก

ว่า
  

2 ปี
 

2 –
 5 
ปี 

6 –
 10

 ปี
 

11
 – 
15
 ปี

 

16
 – 
20
 ปี

 

มา
กก

ว่า
  

20
 ปี

 

นอ้ยกวา่ 2 ปี 3.76 0.83  0.01** 0.17 0.67 0.53 0.19 
2 – 5 ปี 3.25 0.93   0.06 0.03** 0.00** 0.00** 
6 – 10 ปี 3.48 0.93    0.34 0.05 0.02** 
11 – 15 ปี 3.66 0.97     0.30 0.10 
16 – 20 ปี 3.94 0.75      0.45 
มากกวา่ 20 ปี 4.22 0.67       

จากตารางท่ี 4.28 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความพร้อมของนกับญัชี

ดา้นความรับผิดชอบในการท างานในมุมมองของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ท างานโดยเฉล่ียของนกับญัชีในสถานประกอบการ เป็นรายคู่ พบวา่ นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างานต่างกนัมีระดบัความพร้อมในดา้นความรับผิดชอบในการท างาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 ปีข้ึนไปจะมีความ

รับผิดชอบในการท างานมากกว่านักบญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 2 – 5  ปี และนัก

บญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 2 ปีจะมีความรับผิดชอบในการท างานมากกวา่นกับญัชี

ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 2 - 5 ปี 

ตารางที่ 4.29 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความพร้อมของนักบัญชีด้านความรู้
ความสามารถด้านภาษาไทยในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดย
เฉลีย่ของนักบัญชีในสถานประกอบการ เป็นรายคู่ด้วยวธีิ LSD 

 
ประสบการณ์ใน
การท างาน 

 
ค่าเฉลีย่ 

 
SD 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 

น้อ
ยก

ว่า
  

2 ปี
 

2 –
 5 
ปี 

6 –
 10

 ปี
 

11
 – 
15
 ปี

 

16
 – 
20
 ปี

 

มา
กก

ว่า
  

20
 ปี

 

นอ้ยกวา่ 2 ปี 3.68 0.94  0.02** 0.30 0.76 0.76 0.20 
2 – 5 ปี 3.23 0.93   0.03** 0.00** 0.02** 0.00** 
6 – 10 ปี 3.48 0.87    0.12 0.21 0.04** 
11 – 15 ปี 3.75 0.67     0.95 0.27 
16 – 20 ปี 3.76 0.66      0.33 
มากกวา่ 20 ปี 4.11 0.93       

จากตารางท่ี 4.29 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความพร้อมของนกับญัชี

ดา้นความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทยในมุมมองของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ท างานโดยเฉล่ียของนกับญัชีในสถานประกอบการเป็นรายคู่ พบวา่ นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างานต่างกนัมีระดับความพร้อมในด้านความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 6 คู่ ไดแ้ก่ นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 ปีข้ึนไป

จะมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทยมากกวา่นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 2 – 5  

ปี นักบญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 2 ปีจะมีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย

มากกวา่นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 2 - 5 ปี และนกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างานมากกวา่ 20 ปีจะมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทยมากกวา่นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างานระหวา่ง 6 - 10 ปี  
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ตารางที่ 4.30 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความพร้อมของนักบัญชีด้านความมี
คุณธรรมจริยธรรมในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยเฉลี่ยของ
นักบัญชีในสถานประกอบการ เป็นรายคู่ด้วยวธีิ LSD 

 
ประสบการณ์ใน
การท างาน 

 
ค่าเฉลีย่ 

 
SD 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 

น้อ
ยก

ว่า
  

2 ปี
 

2 –
 5 
ปี 

6 –
 10

 ปี
 

11
 – 
15
 ปี

 

16
 – 
20
 ปี

 

มา
กก

ว่า
  

20
 ปี

 

นอ้ยกวา่ 2 ปี 3.76 0.78  0.01** 0.13 0.93 0.82 0.71 
2 – 5 ปี 3.20 0.87   0.03** 0.00** 0.01** 0.03** 
6 – 10 ปี 3.46 0.96    0.07 0.12 0.17 
11 – 15 ปี 3.78 0.91     0.88 0.75 
16 – 20 ปี 3.82 0.81      0.86 
มากกวา่ 20 ปี 3.89 0.78       

จากตารางท่ี 4.30 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความพร้อมของนกับญัชี

ดา้นความมีคุณธรรมจริยธรรมในมุมมองของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน

โดยเฉล่ียของนกับญัชีในสถานประกอบการ เป็นรายคู่ พบวา่ นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน

ต่างกนัมีระดบัความพร้อมในดา้นความมีคุณธรรมจริยธรรม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ได้แก่ นักบญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 ปีข้ึนไปจะมีระดบัความ

พร้อมดา้นคุณธรรมจริยธรรมมากกวา่นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 2 – 5  ปี และ

นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 2 ปีจะมีระดบัความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม

มากกวา่นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 2 - 5 ปี  
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ตารางที ่4.31 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดับความพร้อมของนักบัญชีด้านความช านาญ
ในการค านวณตัวเลขในมุมมองของผู้ประกอบการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยเฉลี่ย
ของนักบัญชีในสถานประกอบการ เป็นรายคู่ด้วยวธีิ LSD 

 
ประสบการณ์ใน
การท างาน 

 
ค่าเฉลีย่ 

 
SD 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 

น้อ
ยก

ว่า
  

2 ปี
 

2 –
 5 
ปี 

6 –
 10

 ปี
 

11
 – 
15
 ปี

 

16
 – 
20
 ปี

 

มา
กก

ว่า
  

20
 ปี

 

นอ้ยกวา่ 2 ปี 3.68 0.90  0.05 0.11 0.51 0.77 0.37 
2 – 5 ปี 3.28 0.92   0.53 0.00** 0.04** 0.03** 
6 – 10 ปี 3.36 0.94    0.01** 0.09 0.04** 
11 – 15 ปี 3.84 0.92     0.77 0.65 
16 – 20 ปี 3.76 0.83      0.54 
มากกวา่ 20 ปี 4.00 0.87       

จากตารางท่ี 4.31 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความพร้อมของนกับญัชี

ดา้นความช านาญในการค านวณตวัเลขในมุมมองของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ท างานโดยเฉล่ียของนกับญัชีในสถานประกอบการ เป็นรายคู่ พบวา่ นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างานต่างกันมีระดับความพร้อมในด้านความช านาญในการค านวณตัวเลขแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปีข้ึนไป

จะมีระดบัความพร้อมดา้นความช านาญในการค านวณตวัเลขมากกวา่นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างานระหวา่ง 2 – 5  ปี  นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 11 – 15 ปีจะมีความช านาญในการ

ค านวณตวัเลขมากกว่านักบญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 6 - 10 ปี และนักบญัชีท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างาน มากกวา่ 20 ปีจะมีความช านาญในการค านวณตวัเลขมากกวา่นกับญัชีท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 6 - 10 ปี 
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ตารางที ่4.32 ตารางสรุปค่าเฉลี่ยของทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ ระหว่างระดับความคาดหวังและความ

พร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของผู้ประกอบการ 

 
ทกัษะวชิาชีพด้านต่าง ๆ      

ค่าเฉลีย่ ความแตกต่าง
ระหว่างความ

คาดหวงัและความ
พร้อม 

 

ความ
คาดหวงั 

ความ 
พร้อม 

ค่าสถิต ิt 

1. ทกัษะทางปัญญา 
2. ทกัษะเชิงวชิาการปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 
3. ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
4. ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการ

ส่ือสาร 
5. ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ 

 

4.25 
4.33 
4.37 
4.28 

 
4.28 

3.15 
3.20 
3.27 
3.16 

 
3.16 

1.10 
1.13 
1.10 
1.12 

 
1.12 

18.30* 
17.047* 
19.092* 
19.820* 

 
19.618* 

*ระดบันยัส าคญั0.05  

 จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของผูป้ระกอบการในทกัษะวิชาชีพ

ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากในขณะท่ีค่าเฉล่ียของความพร้อมของนกับญัชีในทกัษะวิชาชีพทุกดา้นอยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยทกัษะท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัจากนกับญัชีมากท่ีสุด คือ ทกัษะทางคุณลกัษณะ

เฉพาะบุคคล ในด้านความรับผิดชอบในการท างาน และความมีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ 

ทกัษะเชิงวชิาการปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน ในดา้นความช านาญในการค านวณตวัเลข ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัภาษีอากร และความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel และPower point 

ในส่วนของความพร้อมของนกับญัชีผูป้ระกอบเห็นว่า ทกัษะท่ีนักบญัชีมีความพร้อมมากท่ีสุด คือ 

ทกัษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ในด้านความรับผิดชอบในการท างาน และความมีคุณธรรม

จริยธรรม รองลงมา คือ ทกัษะเชิงวิชาการปฏิบติัและหน้าท่ีงาน ในดา้นความช านาญในการค านวณ

ตวัเลข และความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel และPower point ซ่ึงทกัษะ

วิชาชีพท่ีนักบญัชีมีความพร้อมมากท่ีสุดกบัทกัษะวิชาชีพท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัมากท่ีสุด เป็น

ทกัษะดา้นเดียวกนั แต่ระดบัความคาดหวงัของผูป้ระกอบการสูงกว่าระดบัความพร้อมของนกับญัชี

ในปัจจุบนั ดงันั้นนกับญัชีจะตอ้งพฒันาตนเองเพื่อใหมี้ระดบัทกัษะตรงกบัท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงั 
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4.7 ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันานักบัญชี  

 1.  นกับญัชีขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  ขาดเป้าหมายในการท างาน อยาก

ท างานแบบสบาย ๆ ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง กลวัการตอ้งรับผดิชอบงานมากข้ึน 

2.   งบประมาณของกิจการมีจ ากดั จึงไม่สามารถจดัสรรงบประมาณมาพฒันานกับญัชีได้

อยา่งเตม็ท่ี 

3.  จ  านวนนกับญัชีในกิจการมีจ านวนนอ้ยแต่ปริมาณงานมีจ านวนมาก จึงไม่สามารถส่งไป

อบรมได ้เน่ืองจากจะกระทบต่อเวลาในการท างาน 

4.  ขาดความรู้ในดา้นภาษาองักฤษ 

5.  นกับญัชียงัมีจ านวนน้อยเม่ือเทียบกบัความตอ้งการของกิจการจึงมีโอกาสในการเลือก

ท างานกบักิจการท่ีดีกวา่ ท าใหมี้การเปล่ียนงานบ่อย ส่งผลใหกิ้จการตอ้งรับพนกังานใหม่ ตอ้งฝึกงาน

กนัใหม่และมีปัญหาในเร่ืองของการมอบหมายงาน 

6. ปัญหาดา้นระบบการศึกษาในปัจจุบนัสอนใหนิ้สิตเรียนรู้ทฤษฎีเป็นหลกั ไม่ไดฝึ้กให้นิสิต

รู้จกัคิดวิเคราะห์ ท าใหไ้ม่เขา้ใจปัญหาเม่ือปฏิบติังานจริง 

7.  ปัญหาในการใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel และโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ

บญัชียงัไม่ดีเท่าท่ีควร 

8. ขาดความรู้ทางดา้นภาษีอากร 

9.  นกับญัชีขาดปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้และเพื่อนร่วมงาน 

10.  มีพื้นฐานความรู้ดา้นบญัชีนอ้ย ไม่ครอบคลุมกบัการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 

11.  ไม่มีความยดืหยุน่ ไม่กลา้แสดงออก ขาดทกัษะในการซกัถามเม่ือเจอปัญหาจึงไม่กลา้

ตดัสินใจ 

12. ผูบ้ริหารของกิจการไม่ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู้ใหก้บันกับญัชี 
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บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 เน้ือหาบทท่ี 5 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 กล่าวถึง สรุปผลการวจิยั ส่วนท่ีสอง กล่าวถึง 

อภิปรายผลการวจิยั และส่วนท่ีสาม กล่าวถึง ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 

1.เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชี เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 2. เพื่อศึกษาความพร้อมของนกับญัชีในทรรศนะของผูป้ระกอบการ 

 3. เปรียบเทียบช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงัของผูป้ระกอบการและความพร้อมของนกับญัชี 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม ใชส้ าหรับสอบถามผูป้ระกอบการในจงัหวดั

สงขลา จ านวน 310 ราย  ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
5.1.1  ความคาดหวงัของผู้ประกอบการที่มีต่อนักบัญชี เม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตามแนวความคิดเก่ียวกบัทกัษะทางวิชาชีพส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (Professional Skills) 

ประกอบไปดว้ยทกัษะ 5 ดา้น กลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัต่อนกับญัชีส าหรับทกัษะทั้ง 5 ดา้นโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปตามขอ้สมมุติฐาน เม่ือพิจารณาระดบัความคาดหวงัในแต่ละดา้น

พบว่า (1) ทกัษะทางด้านปัญญาของนกับญัชีท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยคาดหวงัในเร่ืองความสามารถในการระบุเอกสารประกอบการ

ลงบญัชีท่ีจ าเป็นในการบนัทึกบญัชี และเม่ือพบปัญหาหรือขอ้สงสัยนกับญัชีตอ้งซกัถามและพยายาม

คน้หาค าตอบ มากท่ีสุด (2) ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงานในภาพรวมผูป้ระกอบการ

มีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมาก โดยคาดหวงัในเร่ืองความช านาญในการค านวณตวัเลข มากท่ีสุด 

รองลงมาคือเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาษีอากร และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรม Word, Excel และ Power point (3) ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลในภาพรวมมีความ

คาดหวงัในระดบัมาก โดยคาดหวงัในเร่ืองความรับผิดชอบในการท างาน มากท่ีสุด รองลงมาคือเร่ือง

ความมีคุณธรรมจริยธรรม (4) ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารในภาพรวมมีความ
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คาดหวงัในระดบัมาก โดยคาดหวงัในเร่ือง ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในกระบวนการ

ปรึกษาหารือกนัเพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้มากท่ีสุด รองลงมาคือความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม 

(5) ทกัษะในการบริหารองค์กรและการจดัการธุรกิจในภาพรวมมีความคาดหวงัในระดบัมาก โดย

คาดหวงัในเร่ืองการมีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจท่ีท างานอยู่มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสามารถในการ

พิจารณาและตัดสินใจอย่างผู ้มีวิชาชีพ  เม่ือพิจารณาคุณสมบัติหรือทักษะประเด็นต่าง ๆ ท่ี

ผูป้ระกอบการคาดหวงัจากนักบญัชีของกิจการตามค่าเฉล่ียสูงสุด 5 อนัดบัแรก พบว่า การมีความ

รับผิดชอบในการท างาน เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัสูงสุดต่อนักบญัชี รองลงมาคือ ความมี

คุณธรรมจริยธรรม  ความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย และความ

ช านาญในการค านวณตวัเลข ตามล าดบั 

5.1.2 ความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของผู้ประกอบการ  ทกัษะทางวิชาชีพส าหรับผู ้

ประกอบวิชาชีพบัญชี (Professional Skills) ประกอบไปด้วยทักษะ 5 ด้าน  ในมุมมองของ

ผูป้ระกอบการนกับญัชีมีความพร้อมส าหรับทกัษะทั้ง 5 ดา้นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึง

เป็นไปตามขอ้สมมุติฐาน เม่ือพิจารณาทกัษะในแต่ละดา้น พบวา่ (1) ทกัษะทางปัญญา ในมุมมองของ

ผูป้ระกอบการนกับญัชีมีความพร้อมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเร่ืองท่ีมองวา่นกับญัชีมี

ความพร้อมมากท่ีสุด คือ ความสามารถในการระบุเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีจ าเป็นในการบนัทึก

บญัชี รองลงมาคือ เม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัยนกับญัชีสามารถซักถามและพยายามคน้หาค าตอบ (2) 

ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน ในมุมมองของผูป้ระกอบการนกับญัชีมีความพร้อม

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเร่ืองท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุด คือ ความช านาญในการค านวณ

ตวัเลข รองลงมาคือ ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel และ Power point 

(3)ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ในมุมมองของผูป้ระกอบการนกับญัชีมีความพร้อมโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเร่ืองท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบในการท างาน 

รองลงมาคือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม (4) ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร 

ผูป้ระกอบการมองว่านักบญัชีมีความพร้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพร้อมในเร่ือง

ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

ในกระบวนการปรึกษาหารือกนัเพื่อแก้ปัญหาความขดัแยง้ (5) ทกัษะการบริหารองค์กรและการ

จดัการธุรกิจ ผูป้ระกอบการมองว่านกับญัชีมีความพร้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี

ความพร้อมในเร่ืองการมีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจท่ีท างานอยูม่ากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสามารถในการ

พิจารณาและตดัสินใจอยา่งผูมี้วิชาชีพ  เม่ือพิจารณาคุณสมบติัหรือทกัษะประเด็นต่าง ๆ ตามค่าเฉล่ีย
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สูงสุด 5 อนัดบัแรก พบวา่ในมุมมองของผูป้ระกอบการคิดวา่นกับญัชีของกิจการมีความพร้อมในเร่ือง

ความรับผิดชอบในการท างานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ความมี

คุณธรรมจริยธรรม ความช านาญในการค านวณตวัเลข และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรม Word, Excel และ Power point  ตามล าดบั 

5.1.3 เปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้ประกอบการและความพร้อมของนัก

บัญชี ทกัษะดา้นต่าง ๆ ท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก กบัทกัษะดา้นต่าง ๆ ท่ีนัก

บญัชีมีความพร้อมมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกส่วนใหญ่เป็นทกัษะเร่ืองเดียวกนั แต่ค่าเฉล่ียของระดบัความ

คาดหวงัและระดบัความพร้อมแตกต่างกนั โดยค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัของผูป้ระกอบการใน

ทกัษะทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ในขณะท่ีค่าเฉล่ียของความพร้อมของนกับญัชีในทกัษะทุกดา้นอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นไปตามขอ้สมมติฐาน เม่ือพิจารณาถึงทกัษะท่ีมีความแตกต่างกนัระหวา่งความ

คาดหวงัและความพร้อมของนักบญัชีในมุมมองของผูป้ระกอบการมากท่ี สุด 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 

ความรู้ความสามารถดา้นภาษา  อ่ืน ๆ ในอาเซียน  ความรู้เก่ียวกบักฎหมายของประเทศในอาเซียนท่ี

เก่ียวขอ้งกบับญัชี ความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการ

บญัชีไทยท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั การตีความ และร่างการตีความมาตรฐานการบญัชี และความสามารถใน

การวิเคราะห์ความเส่ียงของกิจการ ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีนกับญัชีจะตอ้งพฒันาตนเองเพื่อให้มี

คุณสมบติัตรงกบัท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงั 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความคาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ

นกับญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุเป็นรายคู่  พบวา่ ผูป้ระกอบการ

ท่ีมีอายุต่างกันมีระดับความคาดหวงัต่อนักบัญชี ในทุกประเด็นไม่ความแตกต่างกัน ผลการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความคาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชีมากท่ีสุด 

5 อนัดบัแรก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 ดา้น คือ ดา้นความช านาญในการค านวณตวัเลข มีจ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี6หรือต ่ากว่า ระดบัปวส. ระดบัปริญญาตรี และ

ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีทั้ง 4 ระดบั  มีความคาดหวงัต่อนกับญัชีในดา้นความช านาญในการ

ค านวณตวัเลข มากกว่าผูมี้การศึกษาระดบัปวช. ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียระดบัความคาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนักบญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นประสบการณ์ในการท างาน เป็นรายคู่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 มีจ านวน 1 ดา้น คือ ความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีมี
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ประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 11 – 15 ปี มีความคาดหวงัต่อนกับญัชีมากกวา่ผูมี้ประสบการณ์

ในการท างานระหว่าง 2 – 5 ปี และผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี มี

ความคาดหวงัต่อนกับญัชีมากกวา่ผูมี้ประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง2 – 5 ปี   

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความคาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ

นกับญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จ าแนกตามอายโุดยเฉล่ียของนกับญัชีในสถานประกอบการ เป็นรายคู่ 

พบว่า นกับญัชีท่ีมีอายุต่างกนัมีระดบัความคาดหวงัจากผูป้ระกอบการไม่แตกต่างกนั ผลวิเคราะห์

ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความคาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชี

มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยเฉล่ียของนกับญัชีในสถานประกอบการ เป็น

รายคู ่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จ านวน 1 ดา้นคือ ความมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มี

จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ นกับญัชีมีการศึกษาระดบั ปวช.  ระดบัปวส.  ระดบัปริญญาตรี และระดบัสูงกว่า

ปริญญาตรีทั้งหมดมีระดับความคาดหวงัจากผูป้ระกอบการมากกว่านักบญัชีท่ีมีการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาปีที 6 หรือต ่ากว่า ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนักบญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ท างานโดยเฉล่ียของนกับญัชีในสถานประกอบการ  พบว่า นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน

ต่างกนัมีระดบัความคาดหวงัจากผูป้ระกอบการไม่แตกต่างกนั   

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความพร้อมของนักบญัชีมากท่ีสุด 5 

อนัดบัแรกในมุมมองของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามอายุโดยเฉล่ียของนกับญัชีในสถานประกอบการ 

เป็นรายคู่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทุกด้าน คือ (1) ด้านความรับผิดชอบในการ

ท างาน จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ นกับญัชีท่ีมีอายรุะหวา่ง 31 – 35 ปีจะมีความพร้อมมากกวา่นกับญัชีท่ีมีอาย ุ

20 – 25 ปี และนกับญัชีท่ีมีอายุมากกว่า 35 ปีจะมีความพร้อมมากกว่านกับญัชีท่ีมีอายุ 20 – 25 ปี  

(2)ดา้นความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทย จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ นกับญัชีท่ีมีอายุตั้งแต่ 26 ปีข้ึนไปจะมี

ความพร้อมมากกว่านักบญัชีท่ีมีอายุ   20 – 25 ปี นักบญัชีท่ีมีอายุมากกว่า 35 ปีจะมีความพร้อม

มากกว่านกับญัชีท่ีมีอายุ 26 - 30 ปี และนกับญัชีท่ีมีอายุมากกว่า 35 ปีจะมีความรู้พร้อมมากกว่านัก

บญัชีท่ีมีอาย ุ31 - 35 ปี  (3)ดา้นความมีคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ นกับญัชีม่ีมีอายุตั้งแต่ 26 

ปีข้ึนไปมีพร้อมมากกวา่นกับญัชีท่ีมีอายุ ระหวา่ง 20 – 25 ปีและนกับญัชีม่ีมีอายุตั้งแต่ มากกวา่ 35 ปี

ข้ึนไปมีระดบัความพร้อมมากกวา่นกับญัชีท่ีมีอาย ุระหวา่ง 26 – 30 ปี  (4)ความช านาญในการค านวณ

ตวัเลข จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ นกับญัชีม่ีมีอายุตั้งแต่ 26 ปีข้ึนไปมีระดบัความพร้อมมากกวา่นกับญัชีท่ีมี

อาย ุระหวา่ง 20 – 25 ปีและนกับญัชีม่ีมีอายตุั้งแต่ มากกวา่ 35 ปีข้ึนไปมีความพร้อมมากกวา่นกับญัชีท่ี
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มีอายุ ระหวา่ง  26 – 30 ปี (5)ดา้นความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel และ 

Power point จ  านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ นกับญัชีม่ีมีอายตุั้งแต่ 26 ปีข้ึนไปมีระดบัความพร้อมมากกวา่นกับญัชี

ท่ีมีอาย ุระหวา่ง 20 – 25 ปี  ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความพร้อมของ

นกับญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกในมุมมองของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยเฉล่ียของ

นักบญัชีในสถานประกอบการ เป็นรายคู่ พบว่า นักบญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัความ

พร้อมทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความพร้อม

ของนกับญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกในมุมมองของผูป้ระกอบการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ท างานของนักบญัชีในสถานประกอบการ เป็นรายคู่ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

จ านวน 4 ดา้น คือ (1)ดา้นความรับผดิชอบในการท างาน จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์

ในการท างาน 6 ปีข้ึนไปจะมีความพร้อมมากกวา่นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 2 – 

5  ปี และนกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 2 ปีจะมีความพร้อมมากกว่านกับญัชีท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 2 - 5 ปี  (2)ดา้นความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทย จ านวน 6 คู่ 

ไดแ้ก่ นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 ปีข้ึนไปจะมีพร้อมมากกวา่นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์

ในการท างานระหวา่ง 2 – 5  ปี นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 2 ปีจะมีความพร้อม

มากกวา่นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 2 - 5 ปี และนกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างานมากกวา่ 20 ปีจะมีความรู้ความพร้อมมากกวา่นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 6 

- 10 ปี (3)ดา้นความมีคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 

ปีข้ึนไปจะมีระดบัความพร้อมมากกวา่นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 2 – 5  ปี และ

นักบญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 2 ปีจะมีระดับความพร้อมมากกว่านักบญัชีท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 2 - 5 ปี (4)ดา้นความช านาญในการค านวณตวัเลข จ านวน 5 คู่ 

ไดแ้ก่ นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปีข้ึนไปจะมีระดบัความพร้อมมากกวา่นกับญัชีท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 2 – 5  ปี  นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 11 – 15 ปีจะมี

ความพร้อมมากกว่านักบัญชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 6 - 10 ปี และนักบัญชีท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 20 ปีจะมีความพร้อมมากกวา่นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างานระหวา่ง 6 - 10 ปี 

5.1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนานักบัญชี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งปัญหาและ

อุปสรรคในการพฒันานกับญัชีไดเ้ป็น 2 ดา้น (1) ดา้นตวันกับญัชีเอง ขาดความความกระตือรือร้นใน

การเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆไม่อยากรับภาระในการท างานเพิ่มมากข้ึน ไม่มีความยืดหยุน่ ไม่กลา้แสดงออก 
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ขาดทกัษะในการซักถามเม่ือเจอปัญหา ขาดการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ความรู้ทางด้านภาษีอากรและ

ความรู้ด้านภาษาองักฤษยงัมีน้อย  (2) ด้านสถานประกอบการ ผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญัต่อการ

พฒันาความรู้ให้กบันกับญัชี ขาดการจดัสรรงบประมาณในการพฒันานกับญัชี และจ านวนนกับญัชี

ในกิจการมีจ านวนนอ้ยจึงไม่สามารถส่งนกับญัชีไปอบรมไดเ้น่ืองจากจะท าใหมี้ปัญหากบัการท างาน 

 

5.2 การอภิปรายผล 

 ระดบัความคาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อนกับญัชีเก่ียวกบัทกัษะวิชาชีพ ทุกดา้นอยู่ใน

ระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียสูงสุด ทกัษะ 5 อนัดบัแรกท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ การมีความรับผดิชอบในการท างาน ความมีคุณธรรมจริยธรรม  ความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทย และความช านาญในการค านวณตวัเลข สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

วลยัลกัษณ์  สุวรรณวลยักร (2556) ท่ีพบว่า ส่ิงท่ีผูบ้งัคบับญัชาคาดหวงัจากผูป้ระกอบวิชาชีพสอบ

บญัชีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบในการท างาน ความรู้

ความสามารถด้านภาษาองักฤษ ความใฝ่เรียนรู้ และทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ  เจนจิรา  ขนัแก้ว (2556) พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค์ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคมของบณัฑิตสาขาวิชา

การบญัชี เร่ืองความสามารถในการปฏิบติังานด้วยความระมดัระวงัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในด้าน

ความละเอียดรอบคอบ ความแม่นย  า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ดวงกมล  สุขแกว้

มณี (2554) พบว่า องค์ประกอบคุณสมบติับญัชีบณัฑิตท่ีนายจา้งตอ้งการอนัดบัแรก คือ ดา้นคุณค่า 

จริยธรรม และทศันคติทางวิชาชีพ จะเห็นว่าผูป้ระกอบการจะเน้นให้ความส าคญักับเร่ืองการมี

คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบในการท างานเป็นเร่ืองส าคญั เน่ืองจากนกับญัชีเป็นผูรู้้ขอ้มูล

เก่ียวกบัการเงินและความลบัต่าง ๆ ของกิจการ  โดยทกัษะ 5 อนัดบัแรกท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงักบั

ความพร้อม 5 อนัดบัแรกของนกับญัชีในทรรศนะของผูป้ระกอบการ 4 ใน 5 ดา้นเป็นเร่ืองเดียวกนั 

ได้แก่ ความรับผิดชอบในการท างาน ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ด้านภาษาไทย และความ

ช านาญในการค านวณตัวเลข  จะเห็นว่า 2 อันดับแรกเป็นทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

เหมือนกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปรัศนี กายพนัธ์ และนธี เหมมนัต์ (2557) ท่ีพบว่า นัก

วิชาชีพบัญชีมีความพร้อมด้านทักษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร มากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นทักษะทางปัญญา และทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน และทกัษะทาง

คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล   
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 ผูป้ระกอบการมีความคาดหวงักับนักบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทมากกว่าผูจ้บ

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต ่ากว่า เช่น ความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพบญัชี  สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ วลยัลกัษณ์ สุวรรณวลยักร (2556) ท่ีพบว่าโดยรวมแลว้ผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาโท

จะถูกคาดหวงัจากผูบ้งัคบับญัชามากกว่าผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้น

ทกัษะท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท างาน และนกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่จะมีความพร้อม

ในทกัษะวชิาชีพบญัชีมากกวา่ผูมี้ประสบการณ์นอ้ย ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ประสบการณ์ในการท างานเป็น

การสร้างความเช่ียวชาญให้กบับุคคล สอดคล้องกบังานวิจยัของ นฤมล สุมรรคา (2554) ท่ีพบว่า

ประสบการณ์ในการท างานบญัชีมีผลต่อความพร้อมดา้นภาษาและดา้นกฎหมาย 

 ทกัษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ ของนักบญัชีในทรรศนะของผูป้ระกอบการมีความพร้อมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาถึงทกัษะท่ีมีความแตกต่างกนัระหวา่งความคาดหวงัและความพร้อมของ

นกับญัชี มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกซ่ึงมีค่าเฉล่ียไม่ถึง 3.00 ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถดา้นภาษาอ่ืน ๆ ใน

อาเซียน  ความรู้เ ก่ียวกับกฎหมายของประเทศในอาเซียนท่ีเ ก่ียวข้องกับบัญชี และความรู้

ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นเม่ือมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยเฉพาะทกัษะทางดา้นภาษาเพราะเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร การรับขอ้มูลข่าวสาร 

การแสวงหาความรู้ การศึกษาต่อ ฯลฯ  อีกทั้งกฎบตัรอาเซียนขอ้ 34 ไดบ้ญัญติัว่า “The working 

language of ASEAN shall be English” โดยก าหนดว่าภาษาองักฤษเป็นภาษาในการท างานของ

อาเซียน (กฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ 2559)  นัน่หมายถึง ภาษาองักฤษจะ

เป็นภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร การโตต้อบทางจดหมาย การพูดคุยระหวา่งการประชุม การจดัท า

รายงาน ตลอดจนการจดัท าค าแถลงการณ์ และปฏิสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของอาเซียน 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากผลการวจัิย 

1. ทกัษะทางดา้นคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล เป็นทกัษะท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัมาก

ท่ีสุด โดยเฉพาะในเร่ืองของความรับผิดชอบในการท างาน และความมีคุณธรรมจริยธรรม ดงันั้น

หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี จึงควรส่งเสริม โดยนอกจากมีการจดัฝึกอบรมเพิ่ม

ทักษะความรู้ทางด้านบัญชีให้กับผูป้ระกอบวิชาชีพแล้ว ควรเพิ่มเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพของนกับญัชีดว้ย 
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2. สถาบนัการศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานแรกในการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อมาเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพบัญชี ควรปลูกฝังผูเ้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รวมถึงเน้นในเร่ืองของความ

รับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ทกัษะทางด้านปัญญา เป็นทกัษะท่ีนักบัญชีมีความพร้อมน้อยท่ีสุด ซ่ึงทกัษะ

ดงักล่าวเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัช่วยให้นักบญัชีแก้ปัญหา ตดัสินใจ และใช้ดุลยพินิจท่ีดีแก้ไข

สถานการณ์ท่ีซบัซอ้นขององคก์รได ้จึงควรเร่งพฒันาใหมี้ความพร้อมมากข้ึน 

4. ทกัษะทางดา้นภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืน ๆ ในอาเซียน นกับญัชียงัมี

ความพร้อมน้อยเม่ือเทียบกบัความคาดหวงัของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษา

หลกัท่ีใช้เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนกับญัชีจึงตอ้งพฒันาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 

รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัให้มีการอบรมเพื่อพฒันาทกัษะดงักล่าวควบคู่ไปกบัการอบรม

ทกัษะวชิาชีพดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย 

ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ 

1. อยากให้ภาครัฐจดัฝึกอบรมความรู้ทางด้านบญัชี ภาษีอากร และภาษาองักฤษ 

ให้กบันกับญัชีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบา้งเพราะกิจการขนาดเล็กไม่มีงบประมาณในการสนบัสนุนนัก

บญัชีของกิจการท าใหข้าดโอกาสในการพฒันาตนเอง 

2. อยากให้สถาบนัการศึกษาจดัให้นิสิตบญัชีมีการฝึกงาน 2 ภาคการศึกษา เพื่อเพิ่ม

ทกัษะและเพิ่มขีดความสามารถของบณัฑิต 

3. สถาบนัการศึกษาควรเนน้สอนให้นิสิตบญัชีฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกท ากรณีศึกษาให้

มากข้ึนเพื่อเพิ่มมุมมองและประสบการณ์ รวมทั้งฝึกใหมี้การน าเสนอมากข้ึน 

4. นกับญัชีตอ้งเปล่ียนทศันคติในการท างานใหม่ โดยเพิ่มความกระตือรือร้นในการ

ท างานใหม้ากข้ึนพร้อมท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลงและการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  

 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

  การวิจยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มขอบเขตของการวิจยัให้มากข้ึน โดยแยกกลุ่มผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชีแต่ละประเภท เช่น ดา้นการตรวจสอบบญัชี  ดา้นการท าบญัชี  ดา้นการวางระบบบญัชี  

ดา้นการศึกษา ฯลฯ และควรเพิ่มพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลให้กวา้งข้ึน เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีละเอียดและ

ชดัเจนมากข้ึน  
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