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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของผูจ้ดัท าบัญชีท่ีมีต่อ
สมรรถนะวิชาชีพบญัชีเม่ือเปิดเสรีทางการคา้
ในจงัหวดันครราชสีมา ท าการรวบรวมขอ้มูล
โดยใช้แบบสอบถาม  ก ลุ่มตัวอย่างท่ี ใช ้      
ใน ก ารวิ จัย คื อผู ้จ ัดท าบัญ ชี ใน จังห วัด
นครราชสีมา จ านวน  400 คน วิ เคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ได้แก่  ค่ าร้อยละ ค่ าเฉ ล่ีย ส่วน เบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติในการทดสอบสมมติฐาน
ไดแ้ก่ t-test และ One-Way ANOVA 

ผลการศึกษาพบวา่  
1. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 35 - 44 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบอาชีพ
เป็นผู ้จ ัดการฝ่ายบัญ ชีการเงิน /เที ยบ เท่ า 
ประสบการณ์ในการท าอยู่ระหว่าง 10-14 ปี 
และรายไดอ้ยู ่ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท  

2. ความคิดเห็นของผูจ้ดัท าบญัชีท่ีมี
ต่อสมรรถนะวชิาชีพบญัชีเม่ือเปิดเสรีทางการ
คา้ในจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่
ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ความคิดเห็นของผูจ้ดัท าบญัชีท่ีมี
ต่อสมรรถนะวชิาชีพบญัชีเม่ือเปิดเสรีทางการ
คา้ในจงัหวดันครราชสีมา ปานกลาง จ านวน 
6 ดา้น เรียงตามล าดบัคะแนนเฉล่ียมากไปหา
น้อย  ได้แก่  ความ รู้ในการวางแผนและ
ควบคุมทางการเงิน  ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์
และการส่ือสาร ความรู้ด้านบัญชี การเงิน 
ของผู ้จ ัดท าบัญ ชี  ทักษะทางด้านปัญญา 
ความรู้ทัว่ไปผูจ้ดัท าบญัชี และทกัษะดา้นการ
ปฏิบติังาน ตามล าดบั   และ ทกัษะดา้นภาษา
ต่างประเทศ อยูใ่นระดบัมาก 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
คิ ด เห็ น ข อ ง ผู ้ จ ั ด ท า บั ญ ชี ใน จั ง ห วัด
นครราชสีมา ท่ีมีเพศ อายุ ต  าแหน่งงานต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะวิชาชีพบญัชีเม่ือ
เปิดเสรีทางการค้าไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี
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ความคิดเห็นของผู ้จ ัดท าบัญชีในจังหวัด
นครราชสีม า ที ่ม ีระดบัการศึกษา และ 
ประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะวิชาชีพบญัชีเม่ือเปิดเสรี
ทางการคา้ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค าส าคัญ:  ความคิดเห็น สมรรถนะ  ผูจ้ดัท า
บญัชี 
 
Abstract 

The research purposes were to 
study accountants’ opinion on competency 
of free trade zone opening in Nakhon 
Ratchasima province. Data were collected 
by using questionnaires. The samples were 
used in this research were 400 accountants 
in Nakhon Ratchasima province area. The 
data were analyzed by using statistical 
software, which included as following; 
percentage, average, standard deviation, and 
statistical hypothesis testing t-test and One-
Way ANOVA. 

Research results revealed that; 
First, the majority respondents were 

female who had aged between 35 – 44 years 
with had education on master's degree level 
which had occupational in the financial 
accounting manager position or equivalent. 
They had experiences between 10-14 years, 
and incomes between 20,001-30,000 baht. 

Second, overall accountants’ 
opinion on competency in opening free 
trading in Nakhon Ratchasima province area 
were at a moderate level, and considering in 
each aspect, it found that all 6 aspects which 
ordered it respectively from average to 
descending, such a planning and financial 
control knowledge, interaction and 
communication skills, accounting and 
financial knowledge of accountants’, 
cognitive skill, general education in 
accountancy, operational skills, respectively. 
And, the foreign language skills were at 
high level.3. The comparative analysis of 
the accountants in the Nakhon Ratchasima 
province. The level of education has a 
different opinion on the Competence of 
professional accounting when free trade is 
no different. Compared found that the 
opinions that differ with statistical 
significance at the 0.05 level of knowledge 
in general accountants, knowledge of 
accounting, financial accounting is required.  

Third, the analysis to compare 
between accountants’ opinion that were in 
Nakhon Ratchasima province area which 
they had different education level. They had 
opinion on competency in accounting 
professional when they opening free trading 
were not different. However, the comparison 
in each aspect found that had the different 
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opinions with statistical significance at the 
.05 level. 
 
Keyword:  Opinion, Competency, Accountants 
 
บทน า 

ปั จจุบันการด า เนิน ธุรกิจภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์ การแข่งขนัเพื่อเอาชนะคู่
แข่งขันหรืออย่างน้อยเพื่อความอยู่รอดได้
กลายมาเป็นกติกาสากล กลยุทธ์การแข่งขนั
เพื่อเอาชนะคู่แข่งตอ้งปรับให้เขา้กบัโลกของ
การแข่งขัน ซ่ึงเปล่ียนแปลงเร็วมาก เม่ือ
สภาพแวดลอ้มธุรกิจเปล่ียน คู่แข่งขนัเปล่ียน 
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเปล่ียน การปฏิบติั
ท่ีเคยประสบความส าเร็จในอดีตไม่สามารถ
เป็นหลกัประกนัไดว้า่จะท าให้กิจการประสบ
ผลส าเร็จอีกเช่นเดิมในเวลาต่อมา ดงันั้นเม่ือ
ปั จจัย ท่ี ก ระทบ ต่อความส า เร็จ ใน การ
ด าเนินงานมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ผู ้น าหรือผู ้บริหารธุรกิจจ าเป็นต้องต่ืนตัว 
ปรับตวั และปรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ ทั้ งน้ี
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัปัจจยั
การบริหารงานท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 
ภาวะผูน้ า การมอบหมายหน้าท่ี การลงทุน 
การก าหนด   พันธ กิจ  และการก าหนด
วตัถุประสงค์ขององค์กรท่ีชดัเจน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการบริหารงานด้านการบัญ ชี
ผู ้เก่ี ยวข้องต้องก าหนด เป้ าหมาย ท่ี เป็ น
รูปธรรม เพื่อให้กิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ 
ประสบความส าเร็จโดยใช ้ทกัษะทางวิชาชีพ

บญัชี (Accounting Profession Skills) ซ่ึงเป็น
ทกัษะและความรู้ความสามารถในดา้นการท า
บัญ ชี  ด้านการสอบบัญ ชี  ด้านการบัญ ชี
บริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านบัญชี
ภาษีดา้นการศึกษาเทคโนโลยีการบญัชี และ
บริการเก่ียวกับการบัญ ชี อ่ืนโดยยึดหลัก
มาตรฐานการบัญชี โดยทักษะทางวิชาชีพ
บญัชี ประกอบด้วย ด้านความรู้เชิงพาณิชย ์
(Commercial Knowledge) ด้านทักษะด้าน
เทคนิค (Technical Skills) ด้านทักษะส่วน
อ่อนท่ีดี (Soft Skills) และด้านตระหนักถึง
การก ากบัดูแล (Governance Concern) ซ่ึงถือ
เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานท่ีท าให้นักบัญชี
สามารถปฏิบติังานในวิชาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานเยี่ยงมือ
อา ชีพ  ส าม ารถ ช่ วยให้ นั ก บัญ ชี มี ก าร
ปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองทั่วไป  และสามารถจัดท ารายงาน
ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการ
บญัชีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการวิเคราะห์
ความ เส่ี ยงบนพื้ นฐานทฤษฎีและปัจจัย
แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  และการ
จ าลองสถานการณ์การตดัสินใจเพื่อลดความ
เส่ียงการว ัดมูลค่าตลอดจนการจัดท าการ
รายงานการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
อ่ืน เม่ือนักบัญชีสามารถปฏิบัติดังกล่าวได้
เป็นอยา่งดี ก็ถือวา่ประสบความส าเร็จในการ
ท างานในวิชาชีพ และดว้ยคุณสมบติัท่ีจ าเป็น
ทั้งหมดของนกัวชิาชีพบญัชีท่ีกล่าวมาแลว้ จึง
เป็นหน้าท่ีขององค์กรธุรกิจและผูเ้ก่ียวข้อง 
เช่น ฝ่ายบุคคลจะตอ้งร่วมกนัหล่อหลอมและ
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สร้างนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ตามคุณสมบัติ
ดงักล่าว โดยตอ้งร่วมกนัวางแนวทางก าหนด
หลัก สู ตรและวิ ธี ก ารอบรม  เพื่ อบ รรลุ
เป้ าหมายของนักบัญ ชี ท่ี มี คุณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล 

ทักษะของนักบัญ ชี วิชาชีพตาม
แนวคิดของสมาคมนกับญัชีระหวา่งประเทศ 
(International Federation of Accountants : 
IFAC) ได้ก าหนดมาตรฐานแนวทางส าหรับ
การพฒันาการเป็นนกับญัชีวิชาชีพ IFAC ได้
มีการผสมผสานของทักษะเพื่อท่ีจะปฏิบัติ
หน้าท่ีในฐานะนักบญัชีวิชาชีพ  ซ่ึงจะท าให้
นักบญัชีวิชาชีพสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีซับซ้อนข้ึนทุกวนั ไดมี้การ
ก าหนดทกัษะความเป็นมืออาชีพท่ีนกัวชิาชีพ
บญัชีพึงศึกษาไว ้5 ด้าน ตามรายละเอียดใน 
IES3 : Professional Skill (IFAC. 2005)  
ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี  ทั ก ษ ะ ก าร ใช้ ส ติ ปั ญ ญ า 
(Intellectual Skills) ทกัษะเชิงเทคนิคและการ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี  (Technical and Functional 
Skills) ทักษะด้าน บุคคล  (Personal Skills) 
ทักษะด้านความสัมพันธ์ และการส่ือสาร 
( Interpersonal and Communication Skills) 
และทักษะด้านองค์การและทักษะผูบ้ริหาร
จัด ก าร ธุ ร กิ จ  (Organization and Business 
Management Skills) (คณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชี.2554 : เว็บไซต์) และจากข้อก าหนด
มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชี (International Education 
Standards for Professional Accountants-IES) 
ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการมาตรฐาน

การศึกษาวิชาการบัญชีระหว่างประเทศ
( International Accounting Education Standards 
Board -IAESB) แ บ่ ง ไ ด้ เป็ น  4 ด้ าน  คื อ 
ค ว าม รู้  (Knowledge) ทัก ษ ะ  ค ว าม ถนั ด 
(Skill) คุณค่ า จรรยาบรรณ  และทัศนคติ 
(Value, Ethics And Attitude) ประสบการณ์
การท างานจริง (Practical) และจากการวิจัย
ในอดีต ประกอบด้วย บุคลิกและลักษณะ
ส่ ว น บุ ค ค ล  ( Individual Personality and 
Characteristics) (อมรา ติรศรีวฒัน์,2553) 

นอกจากน้ีจากการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนั้นพบว่าทุกสาขาวิชาชีพ
ต่างให้ความส าคัญและมีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีการให้
ค วามส าคัญ ต่ อก าร เปิ ด เส รีป ระช าคม
เศรษฐ กิจอาเซี ยนโดยมีการลงน ามใน
ข้อตกลงยอมรับ ร่วมในสาขาบัญ ชีของ
อ า เ ซี ย น  ( ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement Framework on Accountancy 
Services หรือ AFAS) ซ่ึงได้ระบุหลักเกณฑ์
เก่ี ย วกับ เร่ื อ งก าร ศึ กษ า  ก ารส อบ แล ะ
ประสบการณ์กระบวนการให้การยอมรับ 
ระบบข้อมูลเอกสารและระเบียบวินัยและ
หลกัจริยธรรม มาตรฐานและแนวทางปฏิบติั
สากล ซ่ึงตามกรอบข้อตกลงยอมรับร่วม
วิชาชีพบัญชีของอาเซียนเร่ืองคุณสมบัติใน
การเป็นนักบัญชีต่างชาติในเร่ืองการศึกษา
พบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่า นัก
บัญชีอาชีพ (PPA) ของประเทศสมาชิกซ่ึง
ขอให้มีการยอมรับในอีกประเทศสมาชิก 
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ตอ้งไดรั้บการศึกษาตามเง่ือนไขท่ีมีผลบงัคบั
ใช้อยู่ในประเทศแหล่งก าเนิด ซ่ึงหนังสือ
รับรองการศึกษาของบุคคลนั้ นอาจถูก
ประเมินและยอมรับโดยคณะกรรมการก ากบั
ดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี (NAB) และ/
หรือสภาวิชาชีพบัญชี (PRA) ของประเทศ
ผูรั้บว่าผ่านเกณฑ์เง่ือนไขทางการศึกษาใน
ประเทศผูรั้บใบอนุญาต ในกรณีท่ีหน่วยงาน
ขอ ง รัฐห รือห น่ ว ย งาน ก ากับ ดู แ ล อ่ื น
นอกเหนือจากคณะกรรมการก ากบัดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบญัชี (NAB) และ/หรือสภา
วิ ช า ชี พ บัญ ชี  (PRA) ก าห น ด ให้ ต้ อ ง มี
ใบอนุญาตอ่ืนๆ ในการประกอบวิชาชีพ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กฎระเบียบ
ภ า ย ใ น  จ ะ ต้ อ ง พ ย า ย า ม อ ย่ า ง เต็ ม
ความสามารถในการอ านวยความสะดวกให้
นกับญัชีอาชีพ (PPA) ของประเทศสมาชิกอ่ืน
ได้รับการอนุมัติท่ีจ  าเป็นต่อการประกอบ
วชิาชีพบญัชี (ปรัศนีย ์กายพนัธ์ และ นธี เหม
มนัต์,2014) ส าหรับประเทศไทย สภาวิชาชีพ
บญัชีมีความพยายามในการพฒันามาตรฐาน
วชิาชีพบญัชีในประเทศไทยให้กบัสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานสากล ทั้งน้ี สภาวชิาชีพมีการน า 
IES ท่ีก าหนดโดย IFAC ทั้ง 8 ฉบบั มาช้ีแจง
แนวทางในการพฒันานักวิชาชีพบญัชีไทย 
โด ย ใน  IES ทั้ ง  8 ฉ บั บ  มี ม าต รฐ าน ท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกับการพัฒนานักวิชาชีพ
บัญชีอยู่ 3 ฉบับ โดยทั้ ง 8 ฉบับระบุให้นัก
วิชาชีพบญัชีควรมีความรู้ท่ีหลากหลายและ
ควร มี ก าร เรี ยน รู้พ ร้อม กับ ส ร้ าง เส ริม

ประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง (พงศ์ศิรภพ ทอง
ดีรวสุิรเกตุ, 2555) 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษา ความคิดเห็นของ
ผูจ้ดัท าบัญชีท่ีมีต่อสมรรถนะวิชาชีพบัญชี
เม่ือเปิดเสรีทางการคา้ในจงัหวดันครราชสีมา 
โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า ความ
คิดเห็นของผู ้จ ัดท าบัญชีท่ีมีต่อสมรรถนะ
วิชาชีพบญัชีเม่ือเปิดเสรีทางการคา้ในจงัหวดั
นครราชสีมาและ เพื่ อเป รียบเทียบความ
คิดเห็นของผู ้จ ัดท าบัญชีท่ีมีต่อสมรรถนะ
วิชาชีพบญัชีเม่ือเปิดเสรีทางการคา้ในจงัหวดั
นครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลลัพธ์ ท่ี ได้จากการศึกษาวิจัย  สามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒ น าศัก ยภาพของนักบัญ ชี ให้ มี ก าร
ปฏิบัติงานในวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐาน 
และเป็นข้อสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนใน การ
เสาะแสวงหาและบรรจุนักบญัชีท่ีมีศกัยภาพ
และความสามารถท่ีโดดเด่นเข้าท างานใน
องค์กรและการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานของนกับญัชีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
แ ล ะป ระ สิ ท ธิ ผ ล สู ง สุ ด ซ่ึ ง ส่ ง ผ ล ต่ อ
ความส าเร็จขององค์กรอย่างย ัง่ยืน รวมถึงใช้
เป็นแนวทางการก าหนดการพฒันาศกัยภาพ
ของนกับญัชีทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่ อ ศึ กษ าความ คิ ด เห็ น ของ
ผูจ้ดัท าบัญชีท่ีมีต่อสมรรถนะวิชาชีพบัญชี
เม่ือเปิดเสรีทางการคา้ในจงัหวดันครราชสีมา 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูจ้ดัท าบัญชีท่ีมีต่อสมรรถนะวิชาชีพบัญชี
เม่ือเปิดเสรีทางการคา้ในจงัหวดันครราชสีมา 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดันครราชสีมา 
ท่ีมีเพศ ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
วชิาชีพบญัชีท่ีแตกต่างกนั 

2. ผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดันครราชสีมา 
ท่ีมีอายุ ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
วชิาชีพบญัชีท่ีแตกต่างกนั 

3. ผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดันครราชสีมา 
ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะวชิาชีพบญัชีท่ีแตกต่างกนั 

4. ผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดันครราชสีมา 
ท่ีมีต าแหน่งงาน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะวชิาชีพบญัชีท่ีแตกต่างกนั 

5. ผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดันครราชสีมา 
ท่ี มีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะวิชาชีพบัญชีท่ี
แตกต่างกนั 

6. ผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดันครราชสีมา 
ท่ีมีรายได้ต่อเดือน ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะวชิาชีพบญัชีท่ีแตกต่างกนั 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการใน
ลกัษณะการวิจยัเชิงส ารวจ โดยการเก็บขอ้มูล
ดว้ยการแจกแบบสอบถามใหก้บัผูจ้ดัท าบญัชี
ในจงัหวดันครราชสีมา 

 ขอบเขตของการวจัิย 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

        ในการศึกษ าค ร้ัง น้ี  ผู ้วิ จ ัย
ก าหนดขอบเขตเน้ือหา โดยการทบทวน
เอกสารจาก เอกสาร ต ารา ผลงานวิจัย ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกบั
มาตรฐานวิชาชีพบญัชี ทั้ง 7 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ 1.
ความรู้ทัว่ไปผูจ้ดัท าบญัชี  2.ความรู้ดา้นบญัชี 
การเงิน ของผู ้จ ัดท าบัญชี 3.ความรู้ในการ
วางแผนและควบคุมทางการเงิน  4.ทักษะ
ทางด้านปัญญา 5.ทกัษะด้านการปฏิบติังาน 
6.ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร และ 
7.ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ      

2. ขอบเขตดา้นประชากร 
        ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

ไดแ้ก่ ผูจ้ดัท าบญัชี (ตามมาตรา 8)  ในจงัหวดั
นครราชสีมา ซ่ึงมี ประชากรทั้งหมด 1,255 
คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2552) 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
         ตัวแปรต้น  คือ  ปั จจัยส่ วน

บุคคล  ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน  ประสบการณ์ และรายได้
ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

        ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็น
ของผู ้จ ัดท าบัญชีท่ีมีต่อสมรรถนะวิชาชีพ  
เม่ือเปิดเสรีทางการคา้ในจงัหวดันครราชสีมา 
ทั้ ง 7 ด้าน คือ 1. ความรู้ทั่วไปผูจ้ดัท าบัญชี    
2. ความรู้ดา้นบญัชี การเงิน ของผูจ้ดัท าบญัชี 
3. ความรู้ในการวางแผนและควบคุมทางการ
เงิน 4. ทักษะทางด้านปัญญา 5. ทักษะด้าน
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การปฏิบติังาน 6. ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์และ
การส่ือสาร และ 7. ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ 

4. ขอบเขตดา้นเวลา 
      ในการศึกษ าค ร้ัง น้ี  ผู้วิ จัย

ท าการศึกษาวิจยัตั้ งแต่เดือนมิถุนายน 2557 
ถึง  เดือนธันวาคม  2557 รวมระยะเวลา  7 
เดือน 
 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ี ใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี 
ได้แ ก่   ผู ้มีหน้ า ท่ี จัดท าบัญ ชี  ในจังหวัด
นครราชสีมา  ผู ้วิจ ัยคิดค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง (Simple Size) โดยวิธีการค านวณ 
Toro Yamane (Yamane, 1973: 727) ซ่ึ ง ไ ด้
ก าหนดความเช่ือมั่น  95% ค่าความคลาด
เคล่ือนไม่เกิน 0.05 ในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน ไดจ้  านวน 400 คน ดว้ย
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โด ยวิ ธี ก ารจับ ฉล าก  (Lottery 
Method)  
 เคร่ืองมือ 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวม
ข้อมูล  คือ แบบสอบถาม ผู ้วิจ ัยได้น ามา
วิ เคราะห์ข้อมูลและน าเสนอรายงานใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง 

2. ก ารต รวจส อบ คุณ ภ าพ ขอ ง
เคร่ืองมือ มีขั้ นตอนดังน้ี  (1) การหาความ
เท่ียง (Validity) โดยการน าแบบสอบถาม
ฉบบัร่าง เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 คน 
เพื่ อท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity)  (2) การหาความ
เช่ือถือได ้(Reliability) โดยน าแบบสอบถาม

ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้ (Try-out) 
ผูจ้ดัท าบญัชีท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 
ชุด เพื่อหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใน
แบบสอบถาม และน าแบบสอบถามท่ีได้มา
วเิคราะห์หาความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม 
โด ย ใช้ วิ ธี ค่ า สั ม ป ระ สิ ท ธ์ิ  Cronbach’s 
Coefficient Alpha ได้ค่าความเช่ือถือได้ของ
ตวัแปรอยูร่ะหวา่ง 0.71 – 0.95 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยั
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง พร้อม
ทั้งจดัส่งทางไปรษณียใ์หก้บักลุ่มตวัอยา่ง  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม
ส่ วน ท่ี  1 เป็ น ข้อ มู ล ทั่ ว ไป ข อ งผู ้ต อ บ
แบบสอบถ าม ใช้ ก ารแจก แจงความ ถ่ี 
( Frequency Distribution) แ ล ะ วิ ธี ห า ค่ า     
ร้อยละ (Percentage)   

2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผูจ้ดัท าบัญชีท่ีมีต่อสมรรถนะวิชาชีพบัญชี  
ใชว้ธีิหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน 
ไ ด้ แ ก่  t-test (Independent Samples) แ ล ะ 
One-Way ANOVA 
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการด าเนินการวิจัยและการ
วเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ก ลุ่มตัวอย่างจ านวน  400 คน  
เป็นเพศชาย จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.20 หญิง จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.80 อ ายุน้ อยกว่า  25 ปี  จ  านวน  54 คน       
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คิดเป็นร้อยละ 13.50 อายุ 25 - 34 ปี จ  านวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 อายุ 35 - 44 ปี 
จ  านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ
อายุมากกว่า 44 ปี จ  านวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.00 ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญา
ต รี  จ าน วน  29 คน  คิ ด เป็ น ร้อ ยละ  7.20  
ปริญญาตรี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.20 ปริญญาโท จ านวน 185 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.20 และปริญญาเอก จ านวน 113 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 เป็นผูท้  าบัญชี 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 เจ้าหน้าท่ีบัญชี /
สมุห์บัญชี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.20 ผู้จ ัดการฝ่ายบัญชีการเงิน /เทียบเท่า 
จ  านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และอ่ืนๆ 
จ าน วน  126 คน  คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ  31.50  
ประสบการณ์ในการจดัท าบญัชี ต ่ากว่า 5 ปี 
จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00  ระหว่าง 
5-9 ปี จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 
ระหว่าง 10-14 ปี  จ  านวน 214 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 53.5 และมากว่า 14 ปี จ  านวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23 และรายได้ต ่ากว่า 10,000 
บาท  จ านวน  31 คน  คิด เป็ น ร้อยละ  7.8 
ระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.00 ระหวา่ง 20,001–30,000 
บาท จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 
และมากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 97 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 

2. ความคิดเห็นของผูจ้ดัท าบญัชีท่ีมี
ต่อสมรรถนะวชิาชีพบญัชีเม่ือเปิดเสรีทางการ
คา้ในจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่
ใน ระดับป านกลาง  ( X = 3.42) และ เม่ื อ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความคิดเห็นของ
ผูจ้ดัจ  าบญัชีท่ีมีต่อสมรรถนะวิชาชีพบญัชีเม่ือ
เปิดเสรีทางการค้าในจังหวดันครราชสีมา    
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม าก  ไ ด้ แ ก่  ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ ( X = 3.50)  และปานกลาง 
จ านวน 6 ด้าน เรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ีย
มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความรู้ในการวางแผน
และควบคุมทางการเงิน ( X = 3.38) ทักษะ
การปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร ( X = 3.32)  
ความรู้ด้านบัญชี การเงิน ของผูจ้ดัท าบัญชี 
( X =3.25) ทักษะทางด้านปัญญา( X = 3.20)   
ความรู้ทั่วไปผูจ้ดัท าบัญชี ( X = 3.16)  และ
ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ( X = 3.11)    

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
คิดเห็นผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดันครราชสีมาท่ี
มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
วิช าชีพบัญ ชี เม่ื อ เปิ ด เส รีท างการค้าไม่
แตกต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบรายด้านพบว่า
ด้าน ท่ี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ประกอบดว้ย 
ความรู้ทั่วไปทางด้านบญัชี และทักษะด้าน
การปฏิบติังาน 

4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
คิดเห็นผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดันครราชสีมา ท่ี
มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
วิช าชีพบัญ ชี เม่ื อ เปิ ด เส รีท างการค้าไม่
แตกต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบรายด้านพบว่า
ด้าน ท่ี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ประกอบดว้ย 
ความรู้ทั่วไปของผูจ้ ัดท าบัญชี ความรู้ด้าน
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บัญชี การเงินของผูจ้ดัท าบัญชีท่ีต้องมีและ
ทกัษะทางดา้นปฏิบติังาน  

5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
คิดเห็นผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดันครราชสีมา  
ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะวิชาชีพบญัชีเม่ือเปิดเสรีทางการคา้
ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบรายดา้นพบวา่
ด้าน ท่ี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ประกอบดว้ย 
ความรู้ทั่วไปผูจ้ดัท าบญัชี ความรู้ด้านบัญชี 
การเงิน ของผูจ้ดัท าบญัชีตอ้งมี  

6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
คิดเห็นผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดันครราชสีมา   
ท่ี มี ต าแห น่ งงานกัน มี ความ คิด เห็ น ต่อ
สมรรถนะวิชาชีพบญัชีเม่ือเปิดเสรีทางการคา้
ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบรายดา้นพบวา่
ด้าน ท่ี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้นทกัษะ
การปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร  

7. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
คิดเห็นผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดันครราชสีมา  
ท่ีมีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะวิชาชีพบญัชีเม่ือเปิดเสรีทางการคา้
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

8. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
คิดเห็นผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดันครราชสีมา ท่ี
มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะวิชาชีพบญัชีเม่ือเปิดเสรีทางการคา้
ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบรายดา้นพบวา่
ด้าน ท่ี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ  0.05 คือ ด้าน
ความรู้ทัว่ไปของผูจ้ดัท าบญัชี  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัมีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ี
จะน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูจ้ดัท าบญัชีท่ีมีต่อสมรรถนะวิชาชีพบญัชีเม่ือ
เปิดเสรีทางการคา้ในจงัหวดันครราชสีมา โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง และ เม่ื อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความคิดเห็นของ
ผูจ้ดัจ  าบัญชีท่ีมีต่อสมรรถนะวิชาชีพบัญชี 
เม่ือเปิดเสรีทางการคา้ในจงัหวดันครราชสีมา    
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ไ ด้ แ ก่  ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ และปานกลาง จ านวน 6 
ด้าน เรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ียมากไปหา
น้อย  ได้แ ก่  ความ รู้ในการวางแผนและ
ควบคุมทางการเงิน ทักษะการปฏิสัมพันธ์
และการส่ือสาร ความรู้ด้านบัญชี การเงิน 
ของผู ้จ ัดท าบัญ ชี  ทักษะทางด้านปัญญา 
ความรู้ทัว่ไปผูจ้ดัท าบญัชี และทกัษะดา้นการ
ปฏิบติังาน  

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกับญัชีจ าเป็นตอ้ง
มีทกัษะทางวิชาชีพของตนเองอย่างเต็มท่ีมี
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และความสามารถ
เป็นส่ิงท่ีต้องมาพร้อมๆ กนั  หากขาดส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง ก็อาจจะน ามาซ่ึงอุปสรรคในการ
ท างานของนักบัญชีได้ ดังนั้ น ซ่ึงเม่ือเปิด
การค้าเสรีนักบัญชีต้องเตรียมความพร้อม
ทางด้านทกัษะวิชาชีพให้มากข้ึน เพื่อให้เกิด
ความเช่ียวชาญในงานท่ีตนเองต้องท าเป็น
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อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยัเร่ืองนักบัญชี
ไท ยกับ ป ระ ช าค ม เศ รษ ฐ กิ จอ า เซี ย น 
ผลการวิจัยพบว่าความพร้อมด้านทักษะ
วิชาชีพของนักบญัชีไทยโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า
นักวิชาชีพบัญชีท่ีมีความพร้อมด้านทักษะ
ทางป ฏิสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและการ
ส่ือสารมากท่ีสุด เช่นเดียวกบัการศึกษาของ
กุสุมา ด าพิทักษ์ และคณะ (2556) กล่าวว่า
คุณลกัษณะของนกับญัชีจะตอ้งมีความรู้ดา้น
บญัชีเป็นหลกัและสามารถน าความรู้นั้นไป
ใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากน้ีนักบัญ ชี
จะตอ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจรรยาบรรณ มี
ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพนัธ์รวมทั้ งมี
คุณธรรมจริยธรรมดว้ย เช่นเดียวกบังานวิจยั
ของ สรศกัด์ิ ธนนัไชย (2551 : บทคดัยอ่)  

นอกจากน้ีความรู้เก่ียวกบัการท างาน
บญัชีเพียงอยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอ นกับญัชี
ต้องมีความรู้ความสามารถในการท าธุรกิจ
บา้ง โดยใชท้กัษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจอนัดีในทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือก าลงัด าเนินการอยู ่การให้ความใส่ใจใน
เร่ืองเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่จะท าให้เกิดเขา้ใจ
ใน งาน ได้ม าก ข้ึ น เท่ านั้ น  แ ต่ ย ังท าให้
คนท างาน เข้าใจความ เค ล่ื อนไหวของ
เหตุการณ์ได้อย่างทนัท่วงทีอีกด้วย การเพิ่ม
ความรู้สามารถท าไดโ้ดยการติดตามข่าวสาร
ผา่นช่องทางต่าง ๆ แลว้น ามาคิดวิเคราะห์ ไป
พร้อม ๆ กบัการสังเกตความเคล่ือนไหวท่ีจะ
เกิด ข้ึน ในประชาคม เศรษฐ กิจอาเซี ยน 
เน่ืองจากนักบัญชี  เป็นทรัพยากรบุคคลท่ี

ส าคญัต่อองค์กร เป็นผูท่ี้ปฏิบติังานอย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพในการ
ท าง าน ด้ าน วิ ช า ชี พ บัญ ชี สู ง  ส าม ารถ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ  ได้ส าเร็จตรงตาม
เป้ าป ระส งค์ขององค์ก ร  และส าม ารถ
ปฏิบัติงานได้ทันตรงตามก าหนดเวลาท่ี
ก าหนดไว  ้มีการจัดท าการประเมินความรู้
ความสามารถ แก่พนักงาน และใช้ดชันีช้ีวดั
สมรรถนะหลัก (Key Performance Indicator 
: KPI) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวดั ประเมิน
และพฒันากระบวนการ และผลลพัธ์ของการ
ด าเนินการภายในองค์กร ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผล
ต่อความส าเร็จในการท างานของนกับญัชีใน
ประเทศไทยในทุกๆ  ด้าน  สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Turson และ Riley (2008 : 584 – 
593) พบว่า โครงสร้างของความรู้ท่ีสะทอ้น
ถึงวชิาชีพ โครงสร้างการศึกษา การน าความรู้
เดิมกลับมาใช้จะต้องผ่านกระบวนการจัด
หมวดหมู่ ส่ิงท่ีค้นพบ  วิธีท่ีส่งผ่านความรู้ 
เช่น  การส่งตัวอย่าง ต้นแบบรูปแบบ  บท
ภ าพ ย น ต ร์  ห รื อ ส่ิ ง ท่ี ถู ก ส ร้ า ง จ า ก
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาโดยในการศึกษาวจิยั
ค ร้ั ง น้ี แ ส ด ง ถึ งป ระ โยช น์  แล ะค ว าม
ยากล าบากในการจดัการความรู้ให้บรรลุผล
ส าเร็จแต่มีข้อเสนอแนะ โดยการน าความรู้
เดิม และความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่มาใช้ ซ่ึงจะท า
ให้การจัดการความรู้เกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งข้ึน รวมทั้ งภาษาน้ี เป็นส่ิงจ าเป็นในการ
ติดต่อส่ือสาร และการท าธุรกิจ นกับญัชีควรมี
ความเช่ียวชาญในการใชภ้าษาองักฤษเป็นอย่าง
ดี เพราะไม่เช่นนั้ นแล้ว การท างานบัญชีใน
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อาเซียนคงจะมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อย และอาจจะ
เสียเปรียบคู่แข่งขนัคนอ่ืน ๆ ในหลายประเทศ
ท่ีตอ้งการต าแหน่งงานบญัชี 

2. ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูจ้ดัท าบญัชีใน
จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีเพศ อายุ ต  าแหน่ง
งานต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
วิช าชีพบัญ ชี เม่ื อ เปิ ด เส รีท างการค้าไม่
แตกต่างกัน  ในขณะท่ีความคิดเห็นของ
ผู ้จ ัดท าบัญชีในจังหวัดนครราชสีมา ท่ี มี
ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
วิช าชีพบัญ ชี เม่ื อ เปิ ด เส รีท างการค้าไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส อดคล้ อ งกับ งาน วิ จัย เร่ื อ งค ว าม
คาดหวงัและความพร้อมของวิชาชีพสอบ
บัญ ชี ไทยในการแข่ งขัน ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจยัพบว่า ผูส้ าเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาโทจะถูกคาดหวงัจาก
ผูบ้งัคบับญัชามากกวา่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี (วลยัลกัษณ์ สุวรรณวลยักร,2556)  

ข้อเสนอแนะ 
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 

เป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญัต่อนกัวิชาชีพ
บญัชีไทยในการสร้างโอกาสเขา้ไปประกอบ
อาชีพ ในก ลุ่มป ระ เท ศอา เซี ยน รวม ถึ ง
ความสามารถในการแขง้กบันกัวิชาชีพบญัชี
ในประเทศอ่ืนท่ีเข้ามาประกอบอาชีพใน
ประ เทศไทย  ดังนั้ น  นักบัญ ชีไทยควร
ตระหนักและให้ความสนใจในการพัฒนา
ตนเองทางด้านภาษาต่างประเทศรวมถึง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจดัให้มีการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะดังกล่าวควบคูไปกับการ
พฒันาความรู้ทางดา้นบญัชีวชิาชีพ 
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