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Abstract 
 

Project Code:   social 014/2556 
Project Name: The Measurement for Professional Skills of Accountants in 

Nakhon Pathom Province 
Researcher Name: Kannika Namwong and Chadanat Piyawibool 

 
  This research aims to study the facts of the measurement for professional 
skills of accountants and the level five of skills specific random sample size 140 of 
the tools used, questionnaire that measures the competence of accountants working 
in Nakhon Pathom province. 
 The results showed that most of the respondents were female graduated 
inbachelor degree with 10 years of work experience. They had high level of providing 
positive opinion towards the measurement for professional skills of accountants in 
Nakhon Pathom province however, they had high level of Intellectual skills of 
accountants found that professional accountants are competent to decide on the 
use of different data sources at a good level. Skills, technical skills and practical 
functions. Account numbers have expertise such as using math and statistics. And the 
ability to use technology as Microsoft - Word, Excel, and Internet search as well. Skills 
of individual features . Accountants have the ability to limit the resources available to 
meet the job well. Interpersonal and communication skills. Planning, staffing and 
resources for the operation of the organization to achieve good performance. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1. ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 

ปัจจุบันวิชาชีพการบัญชีมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมาก ประเทศไทยได้มี
การส่งเสริมด้านวิชาชีพมากขึ้น อาชีพการบัญชีจัดเป็นวิชาชีพหนึ่งซึ่งมีความส าคัญต่อภาคเอกชนและ
ภาครัฐในการพัฒนาประเทศชาติ ทุกภาคส่วนของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐบาล 
กิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ย่อมต้องการทราบผลการด าเนินงานทั้งสิ้น  

การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของภาครัฐท าให้มีสถานประกอบการเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก 
การที่มีสถานประกอบการมากขึ้นการประกอบธุรกิจ ที่มีผู้ผลิตเป็นจ านวนมากนั้นย่อมท าให้เกิดการ
แข่งขันมากข้ึน จากการแข่งขันกันของธุรกิจท าให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือมาใช้
ในการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด ในการแข่งชันกันในด้านธุรกิจสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการรู้
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงของธุรกิจ จึงจะท าให้ธุรกิจสามารถที่จะแข่งขันกันได้ ข้อมูลบัญชีเป็นส่วน
ส าคัญของการประกอบธุรกิจ เพราะถ้าธุรกิจจัดท าข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน จะท าให้ธุรกิจนั้นๆ 
ตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจผิดพลาดได้ นอกจากนั้นข้อมูลบัญชียังมีประโยชน์ส าหรับบุคคลภายนอกที่
ใช้ข้อมูลในการเปรียบเทียบเพ่ือตัดสินใจด้านการลงทุน นักบัญชีนับว่าเป็นบุคคลส าคัญที่ช่วยให้ทราบ
ข้อมูลด้านตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นวิชาชีพการบัญชีจึงต้องมีการก าหนด
ผู้ท าบัญชี ผู้ท าบัญชีต้องมีความรู้และความเข้าใจในการจัดท าบัญชีเป็นอย่างดีเพ่ือสามารถปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2547 
ข้อก าหนดเรื่องการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการท าบัญชี ผู้ท าบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับสภา
วิชาชีพบัญชีต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
เบื้องต้นในการรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี  และยังมี กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2543 ให้ผู้ท าบัญชีต้องได้รับการ
อบรมความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอย่างน้อยทุกรอบ 3 ปี ต้องมีการพัฒนาความรู้ไม่น้อยกว่า 
27 ชั่วโมง จากสถาบันวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลทางด้านวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย  
และเป็นสมาชิกของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants 
- IFAC) จึงต้องปฏิบัติตามความส าคัญมาตรฐาน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่องค์กรวิชาชีพบัญชีระหว่าง
ประเทศก าหนด เพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับแล้วนักบัญชีในประเทศไทยอาจไม่มีคุณสมบัติ
เพียงพอตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เพ่ือให้การพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้บริการที่ม ี
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คุณภาพเพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ยังมีปัจจัยทางด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการที่มีทักษะวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการข้อมูลทางวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ  แล้ว ผู้
ประกอบ วิชาชีพบัญชียังจ าเป็นต้องมีทักษะวางแผนในการท างานด้านต่างๆ เพ่ือให้การประกอบ
วิชาชีพการบัญชี เป็นที่ต้องการของสถานการณ์  และนอกจากนั้นยังต้องทัศนะคติที่ดีต่อการประกอบ
วิชาชีพการบัญชี เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีจรรยาบรรณ จึงเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ประสบความส าเร็จ (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 2548, สภาวิชาชีพการบัญชี 2555) 

ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะด าเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาทักษะในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
ของนักบัญชีว่าเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ในการส่งเสริมและสนับสนุน
ช่วยเหลือทางด้านการฝึกอบวิชาชีพการบัญชีในพื้นที่จังหวัดนครปฐมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

-เพ่ือวัดทักษะวิชาชีพ 5 ด้าน ของนักบัญชีในจังหวัดนครปฐม 
 
3. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 5 ด้านจากสถานประกอบการต่าง ๆ ใน
จังหวัดนครปฐม 

  1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักบัญชีในจังหวัดนครปฐม  
2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนักบัญชี 

โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง (Specific Random) จ านวน 140 คน  
3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
- เพศ  

    -  อายุ  
    -  ระดับการศึกษา  
   -  ต าแหน่งงานที่ท า  
   -  ประสบการณ์ท างาน   

ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะ 5 ด้าน ของนักบัญชีในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 1. ด้าน        
ปัญญา 2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน 3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล         
4. ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ และ 5. ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหว่างบุคคล 
และการสื่อสาร 
 
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
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1. ท าให้ได้ข้อมูลด้านทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 

 
5. นิยำมค ำศัพท์ 
  วิชาชีพบัญชี หมายถึง วิชาชีพในด้านการท าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร  
ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี  ทั้งนี้ ในภาย
หน้าหากเห็นว่ามีบริการเก่ียวกับการบัญชีด้านใดที่มีความส าคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้นเพ่ิมเติมขึ้นในค านิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้  เช่น 
การตรวจสอบภายใน ฯลฯ (พ.ร.บ.การบัญชี, 2547) 

ทักษะวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลที่จะน าความรู้มาใช้ในประกอบ
วิชาชีพได้อย่างดี และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2544) 

 
 การวัดผล หมายถึง การทดสอบสมรรถนะในแบบต่างๆ เช่น ค าถามแบบปรนัย อัตนัย หรือ
รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ต้องการ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2544)



 
 
 

 

 



 
 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นศึกษาด้านการวัดทักษะด้านวิชาชีพของนักบัญชี ในจังหวัดนครปฐม ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดด้านทักษะด้านวิชาชีพบัญชี 
 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
1. แนวคิดด้านทักษะด้านวิชาชีพบัญชี 

วิชาชีพบัญชี หมายถึง วิชาชีพในด้านการท าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร  
ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี  ทั้งนี้ ในภาย
หน้าหากเห็นว่ามีบริการเก่ียวกับการบัญชีด้านใดที่มีความส าคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้นเพ่ิมเติมขึ้นในค านิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้  เช่น 
การตรวจสอบภายใน ฯลฯ (พ.ร.บ.การบัญชี, 2547) 

ทักษะวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลที่จะน าความรู้มาใช้ในประกอบ
วิชาชีพได้อย่างดี และมีความสามารถในการปฏิบัตงานได้ ทักษะวิชาชีพบัญชีแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่  

ทักษะด้านที่ 1 ด้านปัญญา 
ทักษะทางปัญญาจัดเป็น 6 ระดับ เมื่อเรียงตามความต้องความจากน้อยไปหามาก คือ 

ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ (รวมความรู้จากหลายด้าน พยากรณ์
และได้มาซึ่งข้อสรุป) และการประเมิน สิ่งส าคัญ คือ บุคคลที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อง
บรรลุระดับสูงที่สุดของทักษะเหล่านี้ ณ ช่วงเวลาที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี ท าให้ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจที่ดีแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อน
ขององค์กรได้ ทักษะเหล่านี้มักได้จากการศึกษาทั่วไปในภาพกว้าง ทักษะทางปัญญาที่จ าเป็นต้อง
ประกอบด้วยทุกเรื่อง ดังนี้ 

1. ความสามารถที่จะก าหนด และเข้าใจสารสนเทศจากคน  สิ่ งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็คทรอนิค 

2. ขีดความสามารถท่ีจะสอบถาม วิจัย คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห์ 
3. ความสามารถที่จะระบุและแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน 

ทักษะด้านที่ 2  ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน 
ทักษะทางวิชาชีพการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งานประกอบด้วยทักษะทั่วไปและทักษะ

เฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึง 
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1. ความช านาญทางตัวเลข (การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ) และความช านาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ                                               

2. การวิเคราะห์แบบจ าลองการตัดสินใจและความเสียง                                                                                                              
3. การวัด                                                                                                                                                                                  
4. การรายงาน                                                                                                                                                                            
5. ความรู้ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ 
ซึ่งทักษะด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน จากแบบสอบถามของผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชี สรุปได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความช านาญทางตัวเลข เช่น การใช้
คณิตศาสตร์และสถิติได้ และมีความสามารถด้านเทคโนโลยี เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft - Word, 
Excel และการสืบค้นทาง Internet ได้เป็นอย่างด ี

ทักษะด้านที่ 3 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล คือ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ประกอบการ

วิชาชีพบัญชี การพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยการเรียนรู้และการปรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ซึ่ง
รวมถึง                                           

1.การจัดการตนเอง                                                                                                                                                       
2. ความคิดริเริ่ม อิทธิพล และการเรียนรู้ด้วยตนเอง                                                                                              
3. ความสามารถที่จะเลือกและเรียงล าดับทรัพยากรที่มีจ ากัด และจัดแจงงานให้เสร็จ 

ตามก าหนดเวลา            
4. ความสามารถที่จะเข้าร่วมและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง                                                                       
5. พิจารณาการปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ให้เข้ากับการ 

ตัดสินใจ                                           
6. ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ทักษะด้านที่ 4 ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 
ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีท างานร่วมกับคนอ่ืนในองค์กรได้ดี รับและส่งผ่านสารสนเทศได้ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมี
ประสิทธิภาพ ส่วนประกอบของทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารประกอบด้วย                                                      

1. การท างานร่วมกับผู้อ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง                                                                     
2. การท างานเป็นทีม                                                                                                                                                                    
3. การปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่วัฒนธรรมหรือความคิดเห็นต่างกัน                                                                                              
4. การเจรจาเพื่อได้ข้อสรุปหรือข้อตกลงที่ยอมรับได้ในสถานการณ์ทางวิชาชีพ                                                                             
5. การท างานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                      
6. การน าเสนอ การพูดคุย การรายงาน และการปกป้องมุมมองของคนอย่างนี้  
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ประสิทธิภาพ ผ่านการเขียนและพูดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ                                                                                                                                     
7. ฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมและภาษาที่ 

แตกต่าง 
ทักษะด้านที่ 5 ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ           

ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจมีความส าคัญเพ่ิมขึ้นต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีซึ่งมีการเรียกร้องให้แสดงบทบาทเชิงรุกในการจัดองค์กรในแต่ละวันในขณะที่ก่อนหน้านี้
บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจถูกจ ากัดอยู่เพียงแค่การเก็บและการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้
หน่วยงานอื่นน าไปใช้  แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เข้าไปมีบทบาทกับหลายทีมงานมากขึ้น  
จึงมีความจ าเป็นที่ผู้ประกอบิวิชาชีพบัญชีต้องเข้าไปในทุกองค์ประกอบขององค์กร  จะต้องมีความรู้
ทางธุรกิจมากขึ้นและตระหนักในเรื่องการเมืองและในมุมมองแบบรอบโลก ทักษะทางการบริห าร
องค์กรและการจัดการธุรกิจ  รวมถึง 

1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การจัดโครงการ  การจัดบุคลากรและทรัพยากรและการ
ตัดสินใจ 

2. ความสามารถที่จะจัดและแบ่งหน้าที่งาน  ที่จะจูงใจและพัฒนาบุคลากร                                                                     
3. การมภีาวะผู้น า                                                                                                                                                                    
4. การพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างผู้มีวิชาชีพ  (สภาวิชาชีพบัญชี, 2544)       

การวัดผล หมายถึง การทดสอบสมรรถนะในแบบต่างๆ เช่นค าถามแบบปรนัย อัตนัย หรือ
รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ต้องการ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2544) 
 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 นักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการเจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบการส่วนใหญ่
มีความพึงประสงค์มากท่ีสุด ด้านความรู้ความสามารถ คือ ด้านภาษีอากรด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 
คือสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม คือ มีความรับผิดชอบ ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ คือ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นอกจากนั้นยังต้องการนักบัญชีที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานด้านคุณวุฒิของผู้ท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
และต้องมีความรู้และทักษะด้านการบัญชีและบัญชีสินทรัพย์ สามารถใช้เครื่องใช้ส านักงานและ
คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรับผิดชอบในงานที่ท า และยังได้ ความสามารถด้านการท างานวิชาชีพ
บัญชีและความสามารถด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชีและเรื่องที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความสามารถด้านการ
ท างานวิชาชีพบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
สื่อสาร ด้านการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในเหตุการณ์ธุรกิจ
ที่ซับซ้อนได้ดีเท่าที่ควรประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ท าบัญชีที่ละเลยการ 
ติดตามข้อมูลข่าวสารจึงไม่สามารถน าเสนอข้อมูลทางการบัญชีที่เป็นสาระส าคัญเพ่ือน าเสนอต่อ 
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ผู้บริหารในการตัดสินใจได้ ในด้านความสามารถด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชีและเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เฉพาะด้านการบัญชีและความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหาร
และการจัดการทั่วไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความรู้ทั่วไปได้แก่ ความรู้ความเข้าใจใน
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน การติดตามและสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมโลก ความคิดในเชิง
สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีเหตุมีผล และความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จึงต้องให้ผู้ท าบัญชีไป
เพ่ิมพูนหาความรู้ทางด้านมาตรฐานการบัญชี การควบคุมและการตรวจสอบภายใน กฎหมายธุรกิจ 
และความรู้ที่เก่ียวข้อง (ศรัณย ์ชูเกียรติ และ ประจิต หาวัตร, 2546; สุวรรณ หวังเจริญเดช, 2548) 

การวิเคราะห์การปฏิบัติงานและการส ารวจทักษะที่จ าเป็นของนักบัญชีบริหารในบริษัทใหญ่ 
จ านวน 147 ราย โดยศึกษาทักษะวิชาชีพบัญชี 2 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ผลจากงานวิจัยนี้เป็น
ประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาที่มีการสอนทางด้านการบัญชี โดยสามารถน ามาปรับปรุงด้านการเรียน
การสอนทางการบัญชี เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณสมบัติด้านความรู้และทักษะต่างๆ ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
      ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

 

 

ระดับทักษะวิชาชีพบัญชีของนัก

บัญชีในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- สถานท่ีท างาน  
- ประการณ์ท างาน  

 
 
 



 

 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่องการวัดทักษะวิชาชีพของนักบัญชีในจังหวัดนครปฐม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาด้านการวัดทักษะของนักบัญชีในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และเพ่ือศึกษาระดับ
ความรู้ความสามารถและปัญหาในการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมส าหรับ
วิธีการด าเนินงานวิจัย คณะผู้วิจัยสามารถก าหนดตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชากร 
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3. วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5. การรวมรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงาน 

  

1. ประชากร 
  ส าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักบัญชีในสถานประกอบการจังหวัดนครปฐม  
 
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนครปฐม โดยก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง (Specific Random) จ านวน 140 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 
.05  
 
 3. วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัย สร้างเครื่องมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ได้แก่ แบบสอบถามที่ใช้วัดระดับความรู้ความสามารถของนักบัญชีในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ตามกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 140 ตัวอย่าง นอกจากนั้นยังได้ก าหนดขั้นค่าคะแนนมาตรฐานส าหรับแสดงระดับ

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
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มากที่สุด 5 คะแนน 

มาก 4 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 

น้อย 2 คะแนน 

น้อยที่สุด 1 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับชั้นใช้สูตรการค านวณช่วงความกว้างของชั้น ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย   =      
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด

ช่วงคะแนน
 

     = 5 – 1 

        5 

     =  0.8 

เกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงต่างๆ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับ  มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับ  มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับ  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับ  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับ  น้อยที่สุด 

 
4. การรวมรวมข้อมูล 

4.1 ขอหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ออกโดยคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.2 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยท าการสอบถามจากประชาชนที่
เป็นสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานทางบัญชี  จ านวน 140
ตัวอย่าง 

4.3 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์ทั้งฉบับ 
4.4 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนตามน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึก

ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows 
4.5 น าผลค านวณมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยต่อไป 



 

10 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้  
 ส าหรับศึกษาระดับความรู้ความสามารถและปัญหาในการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนใน
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และการศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการฝึกทักษะทางความสามารถในการจัดท าบัญชี
ของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความ
คิดเห็นโดยการใช้ ค่าสถิติ t (t-test)  

โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์มีดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2544: 125) 

1.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร   
  

เมื่อ      

P  แทน    ค่าสถิติร้อยละ 

             f    แทน    ความถ่ีของข้อมูล 

                       N    แทน    ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร 
 

เมื่อ         
  แทน   ค่าคะแนนเฉลี่ย    

 x  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
n         แทน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร 
       

 เมื่อ        

S.D.       แทน    ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

 2x แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
2x     แทน    ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

n             แทน    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

100x
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f
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาการวัดทักษะวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้จ านวน 140 ชุด แล้วมาท าการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ โดย
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  น าเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่ จ านวน     
ร้อยละ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงานที่ท า ประสบการณ์ในการท างาน ส่วนที่ 2 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ น าเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Χ ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 เป็นการแสดงข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ลักษณะงานที่ท า ประสบการณ์ในการท างาน โดยแสดงในตารางที่ 1  
 
 

ตารางที่  1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน      ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
20 
120 

 
14.29 
85.71 

อายุ 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี    

 
32 
30 
42 
38 

 
22.85 
21.83 
30.00 
25.32 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี  
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
     49 
     63 
     28 

 
       35.00 
       45.00 
       20.00 

ต าแหน่งงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 
    นักบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  

  ผู้ท าบัญชีหน่วยงานภาคเอกชน 
    นักบัญชีอิสระ (ผู้สอบบัญชี ผู้สอบภาษีอากร ผู้ท าบัญชีอิสระ) 

 
10 
77 
53 

 
7.14 
55.00 

  37.86 
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จากตารางที่ 1 พบว่า 

 เพศ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 120  คน คิดเป็นร้อยละ 120 รอง
มาเป็นเพศชาย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 
 อายุ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.0 รองมา อายุ 51 – 60 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32  
 ระดับการศึกษา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 
63 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองมาศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.0  
 ประสบการณ์ในการท างาน ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในอาชีพ 
มากกว่า 10 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 42.14 รองมา 1 - 5 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.85 
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในจังหวัดนครปฐม 

ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับ  มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับ  มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับ  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับ  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับ  น้อยทสีุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน      ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการท างาน 
     1 - 5  ปี   
    5 - 10 ปี        
    มากกว่า 10 ปี  

 
46 
35 
59 

 
     32.85 

25.01 
 42.14 
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ตารางที่ 2   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในจังหวัดนครปฐม 

รายการ Χ  S.D. ระดับ 
ทักษะด้านที่ 1 ทักษะทางปัญญา                                          3.69 0.62 มาก 
1.1 ท่านมีความรู้ความสามารถการตัดสินใจในการใช้

แหล่งข้อมูลต่างๆ 
3.74 0.67 มาก 

1.2 ท่านมีความรู้ในขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ 3.56 0.56 มาก 
1.3 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี 3.56 0.66 มาก 
1.4 ท่านมีทักษะในการบันทึกบัญชี 3.91 0.58 มาก 
1.5 ท่านสามารถเข้าใจ และแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอได้ 3.81 0.56 มาก 

1.6 ท่านมีความสามารถในการซักถามและคิดเชิงเหตุผล 3.54 0.71 มาก 
ทักษะด้านที่ 2 ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน  3.79 0.55 มาก 
2.1 ท่านมีความช านาญทางตัวเลข เช่น การใช้คณิตศาสตร์    

    และสถิติได้ และมีความสามารถด้านเทคโนโลยี เช่น การใช้
โปรแกรม Microsoft – Word, Excelและการสืบค้นทาง 
Internet ได้เป็นอย่างดี 

3.93 0.52 มาก 

2.2 ท่านสามารถวิเคราะห์รายงานการเงินหาข้อผิดพลาดที่
เกิดข้ึนและแก้ไขได้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านบัญชี เช่น ความเสี่ยงของการจัดท า
รายงานการเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงการควบคุมภายในได้ 

4.02 0.52 มาก 

2.3 ท่านมีความสามารถในการวัดมูลค่าของข้อมูลทาง       
การเงิน เช่น ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และค่าใช้จ่าย 

3.67 0.57 มาก 

2.4 ท่านสามารถจัดท ารายงานการเงินของหน่วยงานได้อย่าง
ถูกต้องและน าเสนอรายงานการเงินได้ทันเวลา 

3.93 0.61 มาก 

2.5 ท่านมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับ
การด าเนินงานและการจัดท ารายงานทางบัญชี 

3.40 0.53 มาก 

ทักษะด้านที่ 3 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 3.84 0.61 มาก 
3.1 ท่านคิดว่าท่านมีความสามารถในการจัดทรัพยากรที่มี 3.78 3.78 มาก 
อยู่จ ากัดให้เพียงพอต่องานอยู่ได้มากน้อยเพียงใด    
3.2 ท่านคิดว่าท่านมีความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับการ 4.05 0.50 มาก 
เปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด    
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ตารางที่ 2 (ต่อ)    
รายการ Χ  S.D. ระดับ 

เปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด    
3.3 ท่านคิดว่าท่านมีการปรับใช้ค่านิยมทาง 3.86 0.62 มาก 
วิชาชีพบัญชีได้มากน้อยเพียงใด    
3.4 ท่านคิดว่าท่านมีความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบ 3.90 0.70 มาก 
วิชาชีพบัญชีได้มากน้อยเพียงใด    
3.5 ท่านคิดว่าท่านมีจรรยาบรรณและทัศนคติที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้มากน้อยเพียงใด 

3.62 0.61 มาก 

3.6 ท่านคิดว่าท่านมีความสามารถจัดแจงงานให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลาได้มากน้อยเพียงใด 

3.84 0.63 มาก 

ทักษะด้านที่ 4 ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร 

3.86 0.59 มาก 

4.1 ท่านมีความสามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมี 3.78 0.61 มาก 
ประสิทธิภาพ    
4.2 ท่านมีความสามารถท่ีจะท างานร่วมกับผู้ที่มีวัฒนธรรมหรือ
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 

3.98 0.65 มาก 

4.3 ท่านมีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในกระบวนการ
ปรึกษาหารือกันเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

3.75 0.59 มาก 

4.4 ท่านมีความสามารถรับฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่าง 

3.99 0.52 มาก 

4.5 ท่านมีการน าเสนอ การพูดคุย การรายงาน และการปกป้อง
มุมมองของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเขียนและพูดทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

3.81 0.56 มาก 

ทักษะด้านที่ 5 ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการ
ธุรกิจ 

3.88 0.64 มาก 

5.1 ท่านมีการวางแผนการจัดบุคลากรและทรัพยากรในการ 3.84 0.65 มาก 
ปฏิบัติงานขององค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    
5.2 ภายในองค์กรของท่านมีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

3.83 0.63 มาก 

5.3 ท่านสามารถพิจารณาและตัดสินใจในเหตุการณ์ส าคัญที่ 3.99 0.52 มาก 
เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม    
5.4 ท่านมีภาวะเป็นผู้น าที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.99 0.65 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ)    
รายการ Χ  S.D. ระดับ 

5.4 ท่านมีภาวะเป็นผู้น าที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.99 0.65 มาก 

5.5 ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในพัฒนาบุคลากรใน 3.94 0.58 มาก 
องค์กรของท่าน    
5.6 ท่านมีความรู้ทางธุรกิจและมีความสามารถในการบริหาร

องค์กรเป็นอย่างดี 
3.71 0.79 มาก 

รวม 3.81 0.60 มาก 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในจังหวัด

นครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับมาก (Χ = 3.81, S.D. = 0.60) โดย ทักษะที่ 5 ทักษะทางการบริหาร
องค์กรและการจัดการธุรกิจมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (Χ = 3.88, S.D. = 0.64) จัดอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาเป็น ทักษะด้านที่ 4 ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการสื่อสาร ด้านที่ 3 ทักษะ
ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านที่ 2 ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ด้านที่ 1 ทักษะ
ทางปัญญา โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 3.86 3.84 3.79 และ 3.69 ตามล าดับ 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านที่ 1 ทักษะด้านปัญญา ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นว่า การมีทักษะในการบันทึกบัญชี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (Χ = 3.91, S.D. = 0.58) จัดอยู่
ในระดับมาก รองลงมาเป็นการเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอได้ (Χ = 3.81, S.D. = 0.56) จัดอยู่
ในระดับมาก ความรู้ความสามารถการตัดสินใจในการใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ (Χ = 3.74, S.D.       = 
0.67) จัดอยู่ในระดับมาก ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี (Χ = 3.56, S.D. = 0.66)    จัด
อยู่ในระดับมาก ความรู้ในขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ (Χ = 3.56, S.D. = 0.56) จัดอยู่ในระดับมาก 
และความสามารถในการซักถามและคิดเชิงเหตุผล (Χ = 3.54, S.D. = 0.71) จัดอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

ทักษะด้านที่ 2 ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นว่า สามารถวิเคราะห์รายงานการเงินหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้ รวมถึงสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านบัญชี เช่น ความเสี่ยงของการจัดท ารายงานการเงินไม่
ถูกต้อง ความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (Χ = 4.02, S.D. = 0.52) จัดอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาเป็นความสามารถจัดท ารายงานการเงินของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและน าเสนอ

รายงานการเงินได้ทันเวลา (Χ = 3.93, S.D. = 0.61) จัดอยู่ในระดับมาก  มีความช านาญทางตัวเลข 
เช่น การใช้คณิตศาสตร์และสถิติได้ และมีความสามารถด้านเทคโนโลยี เช่น การใช้โปรแกรม 

Microsoft – Word, Excelและการสืบค้นทาง Internet ได้เป็นอย่างดี (Χ = 3.93, S.D. = 0.52) 
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จัดอยู่ในระดับมาก  ความสามารถในการวัดมูลค่าของข้อมูลทางการเงิน เช่น ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และ

ค่าใช้จ่าย (Χ = 3.93, S.D. = 0.61) จัดอยู่ในระดับมาก  และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและการจัดท ารายงานทางบัญชี (Χ = 3.93, S.D. = 0.61) จัดอยู่
ในระดับมาก  (Χ = 3.40, S.D. = 0.53) จัดอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  

 
ทักษะด้านที่ 3 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า 

ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (Χ = 4.05, S.D. = 0.50) 
จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นการมีจรรยาบรรณและทัศนคติที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ (Χ = 
3.90, S.D. = 0.70) จัดอยู่ในระดับมาก มีความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (Χ = 3.86, 
S.D. = 0.62) จัดอยู่ในระดับมาก มีความสามารถจัดแจงงานให้เสร็จตามก าหนดเวลา (Χ = 3.84, 
S.D. = 0.63) จัดอยู่ในระดับมาก และการมีจรรยาบรรณและทัศนคติที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ (Χ = 
3.62, S.D. = 0.61) จัดอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 
ทักษะด้านที่ 4 ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นว่า ความสามารถรับฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม

และภาษาที่แตกต่าง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (Χ = 3.99, S.D. = 0.52) จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็น 
ความสามารถที่จะท างานร่วมกับผู้ที่มีวัฒนธรรมหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  (Χ = 3.98, S.D. = 
0.65) จัดอยู่ในระดับมาก การน าเสนอ การพูดคุย การรายงาน และการปกป้องมุมมองของตนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผ่านการเขียนและพูดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Χ = 3.81, S.D. = 0.56) 
จัดอยู่ในระดับมาก ความสามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Χ = 3.78, S.D. = 
0.61) จัดอยู่ในระดับมาก ความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพ่ือ

แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น (Χ = 3.75, S.D. = 0.59) จัดอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
ทักษะด้านที่ 5 ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นว่า ภาวะเป็นผู้น าที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (Χ = 
3.99, S.D. = 0.65) จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นความสามารถพิจารณาและตัดสินใจในเหตุการณ์
ส าคัญที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม (Χ = 3.99, S.D. = 0.52) จัดอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมใน
พัฒนาบุคลากรในองค์กร (Χ = 3.94, S.D. = 0.58) จัดอยู่ในระดับมาก มีการวางแผนการจัด
บุคลากรและทรัพยากรในการปฏิบัติงานขององค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Χ = 3.84, S.D. 
= 0.65) จัดอยู่ในระดับมาก และภายในองค์กรของท่านมีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม                                                                                                                                       
(Χ = 3.71, S.D. = 0.79) จัดอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 นักบัญชีนับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญของภาคธุรกิจ ถ้านักบัญชี เป็นผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของนักบัญชี ปัญหาต่าง ๆ เช่นจากการทุจริตการตกแต่งก าไรทางบัญชีนับว่าเป็นการสร้างปัญหา
ให้กับธุรกิจทั้งสิ้น หากนักบัญชีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
โดยทักษะทั้ง 5 ด้าน ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในจังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ 

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
   
1. สรุปผลการศึกษา 
 1.1 สรุปผลการศึกษาส่วนที่ 1 เพศ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 120  
คน คิดเป็นร้อยละ 120 รองมาเป็นเพศชาย จ านวน 20 คน อายุ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นผู้มีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองมา อายุ 51 – 60 ปี จ านวน 38 
คน ระดับการศึกษา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 63 
คน รองมาศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 49 คน ประสบการณ์ในการท างาน ประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในอาชีพ มากกว่า 10 ปี จ านวน 59 คน  รองมา 1 - 5 ปี 
จ านวน 46 คน  

1.2 สรุปผลการศึกษาส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีใน
จังหวัดนครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทักษะด้านปัญญา จากแบบสอบถามของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชีมีความรู้ความสามารถการตัดสินใจในการใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ 
มากที่สุด 20 คน มาก 78 คน และปานกลาง 42 คน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้ในขอบข่ายงานที่
รับผิดชอบ มากที่สุด 29 คน มาก 66 คน และ ปานกลาง 45 คน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้ 
ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี มากที่สุด 14 คน มาก 74 คน และปานกลาง 52 คน   ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีมีทักษะในการบันทึกบัญชี มากที่สุด 18 คน มาก 91 คน และ ปานกลาง 31 คน          
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถเข้าใจ และแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอได้ มากที่สุด 11 คน มาก 91 คน 
และปานกลาง 38 คนผู้ประกอบวิชาชีพมีความสามารถในการซักถามและคิดเชิงเหตุผล มากที่สุด 18 
คน มาก 39 คน และปานกลาง 83 คน ทักษะด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน      
จากแบบสอบถามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความช านาญทางตัวเลข 
เช่น การใช้คณิตศาสตร์และสถิติได้ และมีความสามารถด้านเทคโนโลยี เช่น การใช้โปรแกรม  
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Microsoft - Word, Excel และการสืบค้นทาง Internet ได้เป็นอย่างดี มากที่สุด 14 คน มาก 53 คน 
และปานกลาง 38 คน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถวิเคราะห์รายงานการเงิน หาข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นและแก้ไขได้  รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านบัญชี เช่น ความ
เสี่ยงของการจัดท ารายงานการเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงการควบคุมภายในได้ มากที่สุด  21 คน มาก 
74 คน ปานกลาง 32คน และ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสามารถในการวัดมูลค่าของข้อมูลทาง
การเงิน เช่น ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และค่าใช้จ่าย มากที่สุด 7 คน มาก 81 คน และปานกลาง 52 คน         
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถจัดท ารายงานการเงินของหน่วยงานได้อย่างถูกต้ องและน าเสนอ
รายงานการเงินได้ทันเวลา มากที่สุด 21 คน มาก 88 คน และปานกลาง 32 คน ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและการจัดท ารายงานทาง
บัญชี มากที่สุด 7 คน มาก 70 คน และปานกลาง 63 คน  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล จาก
แบบสอบถามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สรุปได้ว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคิดว่ามีความสามารถใน
การจัดทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เพียงพอต่องานอยู่ได้มากน้อยเพียงใด มากที่สุด 14 คน มาก 81 คน 
และปานกลาง 45 คน  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคิดว่ามีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด มากที่สุด 28 คน มาก 91 คน และปานกลาง 21 คน  ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีคิดว่ามีการปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพกับงานได้มากน้อยเพียงใด มากที่สุด 18 คน มาก 
84 คน และ ปานกลาง 38 คน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคิดว่ามีความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีได้มากน้อยเพียงใด มากที่สุด 28 คน มาก 70 คน และ ปานกลาง 42 คน ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีคิดว่ามีจรรยาบรรณและทัศนคติที่ใช้ประกอบการตัดสินใจได้มากน้อยเพียงใด มากที่สุด 11 คน 
มาก 81 คน และปานกลาง 74 คน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคิดว่ามีความสามารถจัดแจงงานให้เสร็จ
ตามก าหนดเวลาได้มากน้อยเพียงใด มากที่สุด 18 คน มาก 81 คน และ ปานกลาง 41คน  ทักษะ
ทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร จากแบบสอบถามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พบว่า 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  มากที่สุด 14 คน 
มาก 81 คน และปานกลาง 45 คน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความ สามารถที่จะท างานร่วมกับผู้ที่มี
วัฒนธรรมหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน มากที่สุด 28 คน มาก 81 คน และปานกลาง 31 คน        
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพ่ือ
แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มากที่สุด 11 คน มาก 83 คน และปานกลาง 46 คน ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีมีความสามารถรับฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม
และภาษาที่แตกต่าง มากที่สุด 18 คน มาก 102 คนและปานกลาง 20 คน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมี
การน าเสนอ การพูดคุย การรายงาน และการปกป้องมุมมองของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการ
เขียนและพูดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  มากที่สุด 11 คน มาก 91 คน และปานกลาง 38 
คน  ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ จากแบบสอบถามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการวางแผนการจัดบุคลากรและทรัพยากรในการปฏิบัติงานของ
องค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มากที่สุด 20 คน มาก 78 คน และปานกลาง 42 คน ภายใน
องค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใด มาก
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ที่สุด 18 คน มาก 80 คน และปานกลาง 42 คน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจในเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  มากที่สุด 18 คน  มาก 102 คน  และปาน
กลาง 20 คน ผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีมีภาวะเป็นผู้น าที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
มากที่สุด 29 คน มาก 81 คน และปานกลาง 30 คน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วม
ในพัฒนาบุคลากรในองค์กร มากที่สุด 20 คน มาก 92 คน และปานกลาง 28 คน ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีมีความรู้ทางธุรกิจและมีความสามารถในการบริหารองค์กรเป็นอย่างดี มากที่สุด 29 คน มาก 42 
คน และปานกลาง 69 คน    

1.3 สรุปผลการศึกษาส่วนที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรที่จะศึกษากฎหมายของการบัญชี
ตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือที่จะน ามาใช้ประกอบการท างาน  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรมี
ภาวะความเป็นผู้น า กล้าเสนอแนะ  เสนอข้อคิดเห็น 

 
 
2. อภิปรายผลการศึกษา 
 สรุปได้ว่าจากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในครั้งนี้ ท าให้นักศึกษาได้รู้ถึงความรู้ ความสามารถ ของแต่ละด้านว่ามีความรับผิดชอบในเรื่องใด   
การร่วมงานในสังคม การเข้าถึงมาตาฐานของการบัญชี  การปรับตัวกับค่านิยม ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็น
ทักษะที่พร้อมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในด้านต่างๆ คือ ทักษะทางด้านปัญญา ทางด้านวิชาการเชิง
ปฏิบัติ ด้านคุณลักษณะเฉพาะตน ทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนการสื่อสาร และทางด้านองค์กรการจัดการ
ธุรกิจ  
 
 3. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย  

จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจไม่ดี
เท่าท่ีควร ดังนั้นจึงควรมีการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านการเป็นผู้น าให้นักบัญชีมากขึ้น 
 3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรท าการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานักบัญชี รวมถึงรูปแบบการจัดฝึก
อบรบหรือวิธีการเสริมสร้างความรู้ เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่ส าคัญในการน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
แบบสอบถาม  เรื่องการวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี ในจังหวัดนครปฐม 
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แบบสอบถาม 
การวดัทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชีในจงัหวดันครปฐม 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   (กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ หนา้ขอ้ความต่อไปน้ี) 

1.เพศ 
 ชาย  หญิง 
2.อาย ุ
 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 –60 ปี 
3.ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
4.ต าแหน่งงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั 
 ผูท้  าบญัชีของหน่วยงานภาคเอกชน   

ผูท้  าบญัชี ของหน่วยงานภาครัฐ  

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต/ ผูส้อบภาษีอากร    

                อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

5.ประสบการณ์ในการท างาน 
 นอ้ยกวา่ 5 ปี   5 – 10 ปี มากกวา่ 10 ปี 
 
ตอนที ่2 ความคดิเห็นเกีย่วกบัทกัษะ 5 ด้าน   (กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ หนา้ขอ้ความต่อไปน้ี) 

ท่านเห็นวา่ตวัท่านเองมีทกัษะทางวชิาชีพบญัชีในเร่ืองต่างๆ ต่อไปน้ีในระดบัใด 

 
ล าดบั 

 
ทกัษะทางวชิาชีพของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 

ระดบัความเห็น 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอ้ย 

2 
นอ้ยท่ีสุด 

1 

1. ทกัษะด้านที ่1 ด้านปัญญา 

1.1 ท่านมีความรู้ความสามารถการตดัสินใจใน
การใชแ้หล่งขอ้มูลต่างๆ 

     

 1.2 ท่านมีความรู้ในขอบข่ายงานท่ีรับผดิชอบ      
 1.3 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจในมาตรฐานการ

บญัชี 
     

 1.4 ท่านมีทกัษะในการบนัทึกบญัชี      
 1.5 ท่านสามารถเขา้ใจ และแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคย

เจอได ้
     

 1.6  ท่านมีความสามารถในการซกัถามและคิดเชิงเหตุผล      



 

 
ล าดบั 

 
ทกัษะทางวชิาชีพของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 

ระดบัความเห็น 
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5 
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4 
ปานกลาง 

3 
นอ้ย 

2 
นอ้ยท่ีสุด 

1 

2. ทกัษะด้านที ่2  ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบตัแิละ
หน้าทีง่าน 
2.1 ท่านมีความช านาญทางตวัเลข เช่น การใช้
คณิตศาสตร์และสถิติได ้และมีความสามารถ
ดา้นเทคโนโลย ีเช่น การใชโ้ปรแกรม Microsoft 
- Word, Excel และการสืบคน้ทาง Internet ได้
เป็นอยา่งดี 

     

 2.2 ท่านสามารถวเิคราะห์รายงานการเงิน หา
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนและแกไ้ขได ้ รวมถึง
สามารถวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ทางดา้นบญัชี เช่น ความเส่ียงของการจดัท า
รายงานการเงินไม่ถูกตอ้ง ความเส่ียงการควบคุม
ภายในได ้

     

 2.3 ท่านมีความสามารถในการวดัมูลค่าของ
ขอ้มูลทางการเงิน เช่น ลูกหน้ี เจา้หน้ี และ
ค่าใชจ่้าย 

     

 2.4 ท่านสามารถจดัท ารายงานการเงินของ
หน่วยงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและน าเสนอรายงาน
การเงินไดท้นัเวลา 

     

 2.5 ท่านมีความรู้ดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานและการจดัท า
รายงานทางบญัชี 

     
 

3. ทกัษะด้านที ่3 ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล 
3.1 ท่านคิดวา่ท่านมีความสามารถในการจดั
ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัใหเ้พียงพอต่องานอยู่
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

     

 3.2 ท่านคิดวา่ท่านมีความสามารถท่ีจะปรับตวั
ใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

     

 3.3 ท่านคิดวา่ท่านมีการปรับใชค้า่นิยมทาง
วชิาชีพกบังานไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

     

 3.4 ท่านคิดวา่ท่านมีความระมดัระวงัเยีย่งผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชีไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

     



 
ล าดบั 
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 3.5 ท่านคิดวา่ท่านมีจรรยาบรรณและทศันคติท่ี
ใชป้ระกอบการตดัสินใจไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

     

 3.6 ท่านคิดวา่ท่านมีความสามารถจดัแจงงานให้
เสร็จตามก าหนดเวลาไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

     

4. ทกัษะด้านที ่4 ทกัษะทางการปฏสัิมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร 
4.1 ท่านมีความสามารถในการท างานเป็นทีมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

 4.2 ท่านมีความสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัผูท่ี้มี
วฒันธรรมหรือความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 

     

 4.3 ท่านมีความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นใน
กระบวนการปรึกษาหารือกนัเพ่ือแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

     
 

 4.4 ท่านมีความสามารถรับฟังและอ่านอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงใหค้วามส าคญักบั
วฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่าง 

     

 4.5 ท่านมีการน าเสนอ การพดูคุย การรายงาน 
และการปกป้องมุมมองของตนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผา่นการเขียนและพดูทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

     

5. ทกัษะด้านที ่5 ทกัษะทางการบริหารองค์กรและ
การจดัการธุรกจิ   
5.1 ท่านมีการวางแผนการจดับุคลากรและ
ทรัพยากรในการปฏิบติังานขององคก์รเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

     

 5.2 ภายในองคก์รของท่านมีการแบ่งหนา้ท่ีการ
ปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

     

 5.3 ท่านสามารถพิจารณาและตดัสินใจใน
เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

 5.4 ท่านมีภาวะเป็นผูน้ าท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     

 5.5 ท่านเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมในพฒันา
บุคลากรในองคก์รของท่าน 

 
 
 

    



 
 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ เกีย่วกบัทกัษะทางวชิาชีพส าหรับผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 
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 5.6 ท่านมีความรู้ทางธุรกิจและมีความสามารถ
ในการบริหารองคก์รเป็นอยา่งดี 
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