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บทคัดย่อ 
 

งานวจิยัในครั4 งนี4 มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื�อศึกษา  ผลกระทบของสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีที�
มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี:สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ (International Education Standard: IES) 
กาํหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีควรพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพ เพื�อสามารถประกอบวิชาชีพบญัชีไดใ้น
สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา  
 งานวิจยันี4 ใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากพนักงานบญัชี สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จาํนวน 60 คน ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสําหรับงานวิจยันี4
ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ คือ สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ทางวิชาชีพบญัชี 
ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี ค่านิยมแห่งวิชาชีพบญัชี จรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี และทศันคติทาง
วชิาชีพบญัชี ที�ส่งผลกระทบต่อตวัแปรตาม คือคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี การวิเคราะห์ทางสถิติใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย สถิติการวิเคราะห์
สัมประสิทธิQ สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple 
Regression Analysis) และสถิติการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวจิยัพบวา่ ผลกระทบของสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีดา้นทศันคติทางวิชาชีพบญัชี 
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 แสดงให้เห็น
วา่พนกังานบญัชีที�มีสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีดา้นทศันคติทางวิชาชีพบญัชีที�ดี จะมีความมุ่งมั�นใน
การปฏิบติังานดว้ยความขยนั อดทน ทุ่มเท และมีความตั4งใจในการปฏิบติังาน เพื�อรักษาประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของสํานกังาน โดยตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อองค์การ มีความพึงพอใจในการทาํงาน 
ส่งผลทาํใหเ้กิดคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 
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ABSTRACT 

 

 This research aims to study the effect of accounting professional competence on 
accounting information quality: Office Of  The National Broadcasting and Telecommunications 
Commission (NBTC). The International Education Standard (IES) indicates guidelines for 
developing professional accountants’ competencies. As a result, professional accountants are 
required to develop their own competencies in order to cope with organization change.  
 Quantitative research method was used in this research. The data were collected from 60 
accountants working in the office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission 
(NBTC). This research defined the relationship between five independent variables (accounting 
professional knowledge, accounting professional skills, accounting professional values, accounting 
professional ethic and accounting professional attitude) and one dependent variable (the accounting 
information quality). Descriptive statistics, correlation analysis, multiple regression analysis and t-test were 
used in this research to analyze the data. 

 The results of this research found that the accounting professional competence in 
accounting professional attitude positively affects on accounting information quality with 95% 
confidence interval.  This means that the professional accountants with having good attitude in 
accounting profession perform their tasks very well due to they are happy and willing to do their 
job with diligence and patience. As a result, this variable is positively an effect of accounting 
information quality. 
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กติติกรรมประกาศ 

  
สารนิพนธ์ฉบบันี4  สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความอนุเคราะห์ และความกรุณา

อย่างดียิ�งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ดารณี  เอื4อชนะจิต ท่านอาจารยที์�ปรึกษา ที�ไดก้รุณาเสียสละ
เวลา ในการให้ความช่วยเหลือ ความรู้ คาํปรึกษา ตลอดจนแนะนาํแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ด้วยดี
ตลอดมา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี4  

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ปรีเปรม  นนทลีรักษ ์และดร. พทัธนนัท ์เพชรเชิดชู ที�ให้ความ
กรุณาแนะนําแนวทางสําหรับการศึกษาสารนิพนธ์ฉบับนี4  ขอขอบพระคุณในความกรุณาของ
คณาจารย์ทุกท่านที�ได้ให้ความรู้ ชี4 แนะแนวทางการศึกษา รวมทั4 งให้คาํแนะนําต่างๆ ตลอดมา 
ขอบคุณ คุณศิริมา เยาวสิทธิQ  เลขานุการหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต ที�อาํนวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน ขอบคุณ คุณภูชิต  ดว้งศาลจา้ว ที�ให้คาํแนะนาํ และให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลา
หลกัสูตร รวมถึงเพื�อนนกัศึกษาหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิตทุกท่าน ที�ไม่ไดก้ล่าวนาม ณ ที�นี4  

การดาํเนินการวิจยัครั4 งนี4สําเร็จลุล่วงไปได ้เนื�องจากความร่วมมือจากพนกังานบญัชีกลุ่ม
งานการคลงั และกลุ่มงานภูมิภาค ของสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง และ ขอขอบพระคุณผูมี้
อุปการคุณ ครอบครัวที�คอยดูแล ห่วงใย และให้กาํลงัใจสมํ�าเสมอตลอดมา สุดทา้ยนี� คุณค่าประโยชน์ 
และความดีที%ไดรั้บจากสารนิพนธ์ฉบบันี�  ผูว้ิจยัขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย ์และผูมี้อุปการคุณ
ทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว ้ณ โอกาสนี�ดว้ย  
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บทที� 1 

บทนํา 
 

1.1  ที�มาและความสําคัญของปัญหา 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรียกโดยยอ่วา่ “สํานกังาน กสทช.” เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐจดัตั)งตาม
พระราชบญัญติัองค์การจดัสรรคลื-นความถี-และกาํกบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 พระราชบญัญติัองคก์ารจดัสรรคลื-นความถี-ฯ พ.ศ. 
2553) โดยตามมาตรา 89 บญัญติัให้โอนบรรดากิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หนา้ที- หนี)  พนกังานและ
ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทีมี-อยู ่
(หมายถึงสํานกังาน กทช. ที-จดัตั)งตามพระราชบญัญติัองคก์ารจดัสรรคลื-นความถี-และกาํกบักิจการ
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543)  

พระราชบญัญติัองคก์ารจดัสรรคลื-นความถี-ฯ พ.ศ. 2543 ซึ- งยกเลิกโดยกฎหมายไปแลว้ 
เป็นของสํานักงาน กสทช. ตามพระราชบญัญติันี)  เพื-อทาํหน้าที-กาํกับดูแลและพฒันากิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยยอ่วา่ “กสทช.” เป็นผูก้าํหนดนโยบาย
หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื-อนไข ค่าธรรมเนียม และขอ้บงัคบัต่างๆ ในเรื-องที-เกี-ยวกบั การจดัสรรคลื-น
ความถี- การออกใบอนุญาตและกาํกบัดูแล การใช้คลื-นความถี- การประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม การใช้เลขหมายโทรคมนาคม การใช้หรือเชื-อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม การป้องกนัการผูกขาด หรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนั การคุม้ครอง 
ผูบ้ริโภคและให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมอยา่งทั-วถึง 

โครงสร้างขององค์การของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส่วนงานบญัชีถือเป็นส่วนหนึ-งที-มีความสําคญัอยา่งยิ-ง 
ในการขบัเคลื-อนภารกิจขององคก์าร ภายใตว้ิสัยทศัน์ พนัธกิจและค่านิยม ซึ- งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎ 
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ระเบียบเป็นสาํคญั โดยถือปฏิบติัตามมาตรา 65 แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารจดัสรรคลื-นความถี-ฯ พ.ศ. 
2553 เรื-องรายได ้
ของสํานกังาน เมื-อไดห้กัรายจ่ายสําหรับการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของสํานกังาน กสทช. 
และค่าภาระต่าง  ๆที-จาํเป็น เงินที-จดัสรรเพื-อสมทบกองทุนตามมาตรา 52 และกองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื-อ
การศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติเหลือเท่าใดให้นาํส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดิน และนโยบายการ
บญัชีที-สําคญัที-ใช้ในการจดัทาํงบการเงินของสํานักงานจดัทาํขึ)นตามหลกัการบญัชีที-รับรองทั-วไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที-ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยบนัทึกตามเกณฑ์คงคา้งและใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ที-กล่าวไวเ้ป็นการเฉพาะในนโยบายการบญัชีขอ้อื-น (รายงานผลการปฏิบติังาน กสทช. ประจาํปี, 2555) 

คุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชี (Accounting Information Quality) เป็นคุณสมบติัของ
ขอ้มูล ในอนัที-จะทาํใหข้อ้มูลทางการบญัชีมีประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ- งประกอบไป
ดว้ย         ความเขา้ใจได ้ความเกี-ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความเชื-อถือได ้และการเปรียบเทียบกนัได ้
คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชี จึงเป็นคุณลกัษณะสําคญัมากตวัหนึ- ง เนื-องจากขอ้มูลทางบญัชี เป็น
ขอ้มูลเบื)องตน้ที-ทาํให้ผูบ้ริหารทราบถึงสถานภาพดา้นการเงินของธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นฐานะการเงิน
ของกิจการซึ- งถูกกระทบดว้ยทรัพยากรทางเศรษฐกิจที-ธุรกิจควบคุมโครงสร้างทางการเงิน สภาพ
คล่อง ความอยู่รอดในระยะยาว และความสามารถที-จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี-ยนแปลงใน
สภาพแวดลอ้มที-ธุรกิจนั)นดาํเนินอยู่ ดงันั)น ธุรกิจต่างๆ จึงจาํเป็นตอ้งจดัทาํขอ้มูลทางการบญัชีที-มี
คุณภาพ เพื-อทาํให้องค์การไดรั้บขอ้มูลทางการบญัชีที-ถูกตอ้ง มีความน่าเชื-อถือ และทนัเวลา หาก
ขอ้มูลทางการบญัชีขององค์การมีคุณภาพ ก็จะทาํให้ผูบ้ริหารมีขอ้มูลเพื-อใชใ้นการบริหารงาน การ
วางแผนการดาํเนินงาน ตลอดจนการตดัสินใจทาํไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพมากยิ-งขึ)น (สมนึก 
เอื)อจิระพงษพ์นัธ์และสมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2552) ซึ- งจะทาํใหธุ้รกิจบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic-Goal) เช่น มีผลกาํไรเพิ-มขึ)น และมีการตอบสนองความตอ้งการของทั)งผูป้ฏิบติังาน นัก
บริหาร ผูถื้อหุน้ และลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที (รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2550)  

สหพนัธ์นกัวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants: 
IFAC) ไดก่้อตั)งคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาบญัชีระหวา่งประเทศ (International Accounting 
Education Standards Board: IAESB) ขึ)นเพื-อกาํหนดมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชี (International Education Standard: IES) เพื-อใชเ้ป็นมาตรฐานการศึกษาที-มี
การระบุถึงความรู้ความสามารถของนกัวิชาชีพบญัชีควรมีความรู้และทกัษะเรื-องใดบา้งที-จาํเป็นต่อ
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การปฏิบติังานในสภาพแวดล้อมที-มีการเปลี-ยนแปลงอย่างต่อเนื-อง มาตรฐานการศึกษากาํหนด
เนื)อหาและกระบวนการสําหรับการศึกษาและพฒันานกัวิชาชีพบญัชีมีวตัถุประสงคเ์พื-อสร้างความ
แขง็แกร่งทางวชิาชีพใหก้บันกัวชิาชีพบญัชีทั-วโลก  

ความสําเร็จขององค์การ ส่วนหนึ-งมาจาก “สมรรถนะ” การทาํงานของพนกังานแต่ละ
คน การที-พนักงานภายในองค์การจะปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ารไดน้ั)น จะตอ้งมีการพฒันาสมรรถนะของพนกังานในการปฏิบติังาน เพื-อเพิ-ม
ขีดความสามารถที-จะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพมากขึ)น โดยเฉพาะอย่างยิ-งพนกังานในส่วนงาน
บญัชี ที-มีความสําคญัในเรื-องการนาํเสนอขอ้มูลทางบญัชี ในรูปของงบการเงิน ซึ- งจะต้องแสดง
ขอ้มูลในงบการเงิน ที-มีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงิน  ดงันั)นบทบาทและหน้าที-ของนกัวิชาชีพบญัชี
ถือเป็นส่วนสําคญัประการหนึ- งที-จะสนบัสนุนให้องค์การกา้วไปสู่จุดมุ่งหมาย ฉะนั)นนกัวิชาชีพ
บญัชีจึงจาํเป็นต้องพฒันาสมรรถนะเพื-อให้เป็นผูมี้คุณสมบติั พร้อมที-จะปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั)งยงัตอ้งมีความมุ่งมั-นที-จะใช้สมรรถนะของตนในการปฏิบติัหน้าที-อย่างเต็ม
ความสามารถ เพื-อใหไ้ดรั้บความสําเร็จบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร (ณัฐชา วฒันะ
วไิล และจุฑามล  สิทธิผลวนิชกุล, 2556)  

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศกาํหนดเกี-ยวกับสมรรถนะของนัก
วิชาชีพบญัชีอนัประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะ ค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี ซึ- งเป็นคุณสมบติัที-จะช่วยให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  มีความสามารถที-จะปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
เตม็ความสามารถ  
โดยนักวิชาชีพบญัชีตอ้งสามารถแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความรู้ในวิชาชีพบญัชี ซึ- งครอบคลุม
เกี-ยวกบัความรู้ดา้นต่างๆ ความรู้ทางธุรกิจ ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ทางบญัชี 
โดยสามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน การแกปั้ญหา ระบุปัญหาธุรกิจ ระบุปัญหาทางจริยธรรม 
และให้คาํแนะนาํ แก่ผูอื้-นไดอ้ย่างมีเหตุผลและชัดเจน ซึ- งจะทาํให้ผูที้-เป็นนายจา้ง ลูกคา้และ
ประชาชนมั-นใจในสมรรถนะ และความสามารถของนักวิชาชีพบญัชีในการทาํงาน และความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที-ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทาํให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม (IFAC, 
2003) ทั)งนี) จึงตอ้งพฒันาดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ ค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติของผูป้ระกอบวิชาชีพไป
พร้อม  ๆกนั 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ กล่าวถึงหลกัเกณฑ์ในการจดัการเรียนการ
สอนที-จะทาํใหน้กัวชิาชีพบญัชีสามารถเป็นผูมี้คุณสมบติัเป็นนกัวิชาชีพบญัชีมืออาชีพโดยเริ-มตั)งแต่
หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูที้-เขา้ศึกษาในหลกัสูตรของการศึกษาวชิาการบญัชี ความรู้ทางวิชาชีพที-ตอ้ง
เรียนรู้ ทกัษะทางวิชาชีพที-ตอ้งฝึกฝน รวมถึงค่านิยม จริยธรรม ทศันคติทางวิชาชีพ และการ
เสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบติัใหแ้ก่นกัศึกษาเพื-อกา้วสู่การเป็นนกัวิชาชีพบญัชีที-มีคุณภาพ รวม
ไปถึงเงื-อนไขการพฒันาความรู้ความสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีอยา่งต่อเนื-อง ดงันั)นผูที้-จะ
เป็นนกัวชิาชีพบญัชีมืออาชีพจะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถทั)งในวชิาการบญัชี การ
ดา้นอื-นที-เกี-ยวขอ้งกบัการบญัชี รวมทั)งมีทกัษะพื)นฐานในการทาํงาน สามารถประยุกตค์วามรู้ทาง
ทฤษฎีไปในการประกอบวชิาชีพได ้และเป็นผูมี้ความตระหนกัถึงคุณค่า จริยธรรมทางวชิาชีพ อีกทั)ง
ยงัตอ้งมีทกัษะในการปฏิบติังานไดท้นัทีหลงัสาํเร็จการศึกษาซึ-งเกิดจากการไดเ้รียนรู้ การฝึกฝน และ
ประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริงนอกห้องเรียน เพื-อให้มีความพร้อมที-จะกา้วสู่การทาํงานจริงได ้
(สภาวชิาชีพบญัชี, 2554) 

ในประเทศไทย สภาวิชาชีพบญัชี ไดมี้ความพยายามที-จะพฒันามาตรฐานวิชาชีพบญัชี
ในประเทศไทยให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ทั)งนี) สภาวิชาชีพบญัชีไดน้าํ IES ที-กาํหนดโดย 
IFAC ทั)ง 8 ฉบบั มาชี)แจงแนวทางในการพฒันานกัวิชาชีพบญัชี โดยมาตรฐานการศึกษาที-เกี-ยวขอ้ง
โดยตรงกบัการพฒันานกัวิชาชีพบญัชีมี 3 ฉบบั ไดแ้ก่ IES ฉบบัที- 2 กล่าวถึงเนื)อหาของหลกัสูตร
การศึกษาวิชาชีพบญัชี IES ฉบบัที- 3 กล่าวถึงทกัษะทางวิชาชีพ และ IES ฉบบัที- 4 กล่าวถึงค่านิยม 
จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพ (สภาวิชาชีพบญัชี, 2554) IES ทั)ง 3 ฉบบันี)  ไดว้างแนวทาง
การศึกษา และการพฒันาอย่างต่อเนื-องของนักวิชาชีพบญัชีในด้านต่างๆ ดงันี)  ความรู้ทางวิชาชีพ
บญัชี ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ค่านิยมแห่งวิชาชีพบญัชี จรรยาบรรณของนักวิชาชีพบญัชี และ
ทศันคติทางวชิาชีพบญัชี 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ ทั)ง 8 ฉบบัไดร้ะบุวา่นกัวิชาชีพบญัชี
ควรมีความรู้ที-หลากหลาย และควรมีการเรียนรู้ไปพร้อมกับการสร้างเสริมประสบการณ์อย่าง
ต่อเนื-อง หากแต่บางฉบบัไดร้ะบุวา่ความรู้และทกัษะ ที-หลากหลายที-นกัวิชาชีพบญัชีควรพฒันานั)น 
จะแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ และลกัษณะขององคก์าร รวมถึงสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานของนกัวิชาชีพบญัชี ด้วยเหตุดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์จะศึกษาว่า นักวิชาชีพ
บญัชีควรมีสมรรถนะในดา้นใดบา้ง และสมรรถนะของพนกังานบญัชีจะส่งผลต่อคุณภาพของขอ้มูล
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ทางบัญชีอย่างไร โดยวิจัยพนักงานบัญชีกลุ่มงานการคลังและกลุ่มงานภูมิภาค ของสํานักงาน
คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 
1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื�อศึกษาผลกระทบของสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชีที�มีต่อคุณภาพของ

ขอ้มูลทางบญัชี  
2. เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชีระหวา่งกลุ่มงาน

การคลงัและกลุ่มงานภูมิภาค 
 

1.3 ขอบเขตของการวจัิย 

  งานวิจยัเรื- อง ผลกระทบของสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีที-มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบญัชี:
สาํนกังานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะพนกังานบญัชีกลุ่มงานการคลงัและกลุ่มงานภูมิภาค ของ
สํานกังานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
เท่านั)น โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งขอบเขตในการศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1.  ขอบเขตดา้นเนื)อหา ผูว้จิยัมุ่งศึกษา สมรรถนะของพนกังานบญัชีที-มีผลต่อคุณภาพของขอ้มูล
ทางบญัชี โดยผูว้ิจยัได้กาํหนดองค์ประกอบของสมรรถนะของพนกังานบญัชีจากมาตรฐานการศึกษา
วชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ (IES) ที-เกี-ยวขอ้งโดยตรงกบัการกาํหนดสมรรถนะทางวิชาชีพ จาํนวน  3  
ฉบบั  ดงันี)  มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (IES) ฉบบัที- 2 เรื-อง 
เนื)อหาของหลกัสูตรการศึกษาทางวชิาชีพบญัชี 

  มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (IES)  ฉบบัที- 3 
เรื-อง ทกัษะทางวชิาชีพ 

  มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสาํหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี (IES) ฉบบัที- 4 เรื-อง 
ค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติทางวชิาชีพ 

2.  ขอบเขตดา้นประชากร การวจิยัครั) งนี)จะศึกษากลุ่มประชากรที-เป็นพนกังานบญัชีกลุ่มงานการ
คลงั จาํนวน 20 คน และกลุ่มงานภูมิภาค จาํนวน 40 คน ทั)ง 14 เขต ของสํานกังานคณะกรรมการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
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1.4   ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1.  สํานกังานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
สามารถนาํผลการศึกษานี) ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ผลกระทบของสมรรถนะของ
พนกังานบญัชีที-มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี กรณีศึกษาพนกังานบญัชีกลุ่มงานการคลงัและกลุ่มงาน
ภูมิภาค ของสํานกังานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) เพื-อใช้เป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง กฎ ระเบียบ และนโยบายขององค์การที-
เกี-ยวขอ้งกบัส่วนงานบญัชี ใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ-งขึ)น 

2.  ผลการวิจยันี) จะช่วยสะทอ้นภาพผลกระทบจากคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีที-จะนาํไปสู่การ
พฒันาสมรรถนะของพนกังานบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพื-อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารที-
มีประสิทธิภาพสาํหรับผูบ้ริหาร 
 
1.5  กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 
 

 
 

         
         
        ตวัแปรอิสระ                                                                                    ตวัแปรตาม 
                                                                                                         

 

 

 

 

 

1.6 สมมต 

1.7  

 

 

 

ผลกระทบของสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีที-มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี : 
สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 

สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี : 

(Accounting Professional Competency) 

1. ความรู้ทางวชิาชีพบญัชี (Knowledge) : H1 
2. ทกัษะทางวชิาชีพบญัชี (Skills) : H2 
3. คุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชี (Value) : H3 
4. จรรยาบรรณทางวชิาชีพบญัชี (Ethics) : H4 
5. ทศันคติทางวชิาชีพบญัชี (Attitude) : H5 

 

 

 
 

 (Accounting Information Quality) 
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1.6 สมมุติฐานการวจัิย (Hypotheses) 

กรอบแนวคิดในการวจิยัและทบทวนวรรณกรรม ไดมี้การพฒันามาเป็นสมมติฐานการวจิยั ดงันี)  
1. สมมติฐานการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ  

H1: สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีด้านความรู้ทางวิชาชีพบญัชีของพนักงานบญัชีส่ง
ผลกระทบเชิงบวกต่อ     คุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี  

H2: สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีด้านทกัษะทางวิชาชีพบญัชีของพนักงานบญัชีส่ง
ผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพ ของขอ้มูลทางบญัชี 

H3: สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีด้านคุณค่าทางวิชาชีพบญัชีของพนักงานบญัชีส่ง
ผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี 

H4: สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชีส่ง
ผลกระทบเชิงบวกต่อ คุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี 

H5: สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีด้านทศันคติทางวิชาชีพบญัชีของพนักงานบญัชีส่ง
ผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี 

2.     สมมติฐานเพื-อเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีระหว่างกลุ่ม โดยใช้สถิติการ
ทดสอบค่า t-test 

H6:  สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีดา้นความรู้ทางวชิาชีพบญัชีของพนกังานบญัชีกลุ่มงานการ
คลงั และกลุ่มงานภูมิภาคแตกต่างกนั 

H7:  สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีดา้นทกัษะทางวชิาชีพบญัชีของพนกังานบญัชีกลุ่มงานการ
คลงั และกลุ่มงานภูมิภาคแตกต่างกนั 

H8:  สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีดา้นคุณค่าทางวชิาชีพบญัชีของพนกังานบญัชีกลุ่มงานการ
คลงั และกลุ่มงานภูมิภาคแตกต่างกนั 

H9:  สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชีกลุ่มงานการ
คลงั และกลุ่มงานภูมิภาคแตกต่างกนั 

H10:  สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีดา้นทศันคติทางวชิาชีพบญัชีของพนกังานบญัชีกลุ่มงานการ
คลงั และกลุ่มงานภูมิภาคแตกต่างกนั 
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1.7  คํานิยามศัพท์เฉพาะ 

   คุณภาพข้อมูลทางบัญชี หมายถึง ขอ้มูลทางการบญัชีที-มีลกัษณะเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ความ
เขา้ใจได ้ความเกี-ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความเชื-อถือได ้และการเปรียบเทียบกนัได ้ 

   สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี หมายถึง ขีดความสามารถทางปัญญาที-แสดงให้เห็นวา่ตนมี
ความรู้ในวิชาชีพบญัชี และความรู้ในเรื-องอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี สามารถนาํไปพฒันา
หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน แกปั้ญหาได ้ให้คาํแนะนาํแก่ผูอื้-นไดอ้ย่างมีเหตุผลและชดัเจน 
โดยไม่ทาํให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั)งตอ้งเป็นผูที้-มีวิจารณญาณทางวิชาชีพใน
เรื-องของความรู้ ทกัษะ คุณค่า ทศันคติ และจรรยาบรรณของนกัวชิาชีพบญัชี  

 ความรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง หัวขอ้ต่างๆที-นาํมารวมกนัแลว้เกิดการเรียนรู้ของวิชาชีพ
บญัชี รวมทั)งสาขาวิชาทางธุรกิจต่าง  ๆที-เมื-อนาํมารวมกนัแลว้จะก่อให้เกิดเป็นองคค์วามรู้ที-จาํเป็นกบัการ
เป็นนกัวชิาชีพบญัชี 

 ทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถดา้นต่างๆที-จาํเป็นจะตอ้งมีทกัษะ ซึ- งรวมถึง
ทกัษะทางดา้นวิชาการ ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ทกัษะดา้นองค์การและการบริหารธุรกิจ ทกัษะ
ดา้นความรู้ทางปัญหา ทกัษะดา้นการสื-อสารและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และทกัษะในการใชดุ้ลย
พินิจเยี-ยงผูป้ระกอบวชิาชีพ อนัจะตอ้งมีการพฒันาทกัษะต่างๆ เหล่านี)อยา่งต่อเนื-อง 

 ค่านิยมแห่งวิชาชีพ หมายถึง การยึดถือปฏิบติัในกิจการงานที-ตนทาํอยูใ่ห้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทาํให้วิชาชีพมีความเจริญกา้วหน้า มั-นคง เป็นที-เลื-อมใสศรัทธาต่อคนทั-วไป โดย
ยึดถืออุดมการณ์ทางวิชาชีพ มีวินัย มารยาททางวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาตนให้เกิดความ
เจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเนื-องและสมํ-าเสมอ 

 จรรยาบรรณทางวชิาชีพบัญชี หมายถึง การประพฤติปฏิบติัดว้ยความเป็นอิสระ มีความ
เที-ยงธรรม การรักษาความลบั มีความซื-อสัตย ์ทั)งต่อตนเอง ต่อเพื-อนรวมงาน ต่อองคก์าร และต่อวชิาชีพ 

 ทัศนคติทางวิชาชีพบัญชี หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม ลักษณะนิสัย และ
แนวความคิดต่อการปฏิบติังานทางดา้นการบญัชีของแต่ละบุคคล 
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บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

งานวิจยัเรื�อง ผลกระทบของสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีที�มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี: 
สาํนกังานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยไดท้าํ
การทบทวนวรรณกรรม ทั8งดา้นแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวจิยั ซึ� งสามารถสรุปเป็นประเด็นหลกัที�สาํคญัไดด้งันี8   

2.1     องคก์าร ขอ้กาํหนด และมาตรฐานที�เกี�ยวเนื�องกบัสมรรถนะของนกัวชิาชีพบญัชี 
2.2     กฎหมาย  ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
2.3     การเปลี�ยนแปลง และพฒันาการของวิชาชีพบญัชีที�มีผลต่อสมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชี    

    2.4    แนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัสมรรถนะของนกัวชิาชีพบญัชี 
2.5    แนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 
2.6    ผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
2.7    บทสรุป 

 
2.1   องค์การ ข้อกาํหนด และมาตรฐานที�เกี�ยวเนื�องกบัสมรรถนะของนักวชิาชีพบัญชี 

องค์การ ขอ้กาํหนด และมาตรฐานนานาชาติที�สําคญั ที�เกี�ยวเนื�องกบัการกาํหนดกรอบ
เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาความรู้ความสามารถของนักวิชาชีพบญัชี ที�จะกล่าวในงานวิจยันี8  
ประกอบดว้ย 1) สหพนัธ์นกัวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ (International Federation of Accountants: 
IFAC) 2) มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (International Education 
Standards: IES) โดยสรุปประเด็นสาํคญัไดด้งันี8  

1)    สหพนัธ์นักวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants:  
IFAC)  สหพนัธ์นกัวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ (International Federation of Accountants: IFAC) 
เป็นสถาบันหนึ� งทางวิชาชีพบญัชีของโลก โดยมีประเทศสมาชิกซึ� งประกอบด้วยตัวแทนจาก
องค์การทางวิชาชีพต่างๆ ทั8งหมด 125 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ก่อตั8งขึ8นเพื�อวตัถุประสงค์ใน
การใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาคุณสมบติั ดา้นความรู้ ความสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีใน
ประเทศไทย โดยสภาวิชาบญัชี มีพนัธกิจเรื�องการพฒันาและเสริมสร้างวิชาชีพบญัชีทั�วโลกดว้ย
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มาตรฐานที�ประสานสอดคลอ้งกนั เพื�อให้บริการทางวิชาชีพมีคุณภาพสูงอยา่งสมํ�าเสมอในการตอบสนอง
ประโยชน์สาธารณะ (สภาวชิาชีพบญัชี,  2554) IFAC ดาํเนินงานจากคณะกรรมการหลายชุดดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชี คณะกรรมการมรรยาทของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบญัชี
บริหาร คณะกรรมการการศึกษา เป็นตน้ โดย IFAC ไดมี้บทบาทสําคญัในการกาํหนดมาตรฐาน
สาํหรับใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทั�ว
โลก ในประเทศไทยสภาวิชาชีพบญัชีได้นาํมาตรฐานวิชาชีพของ IFAC มาใช้เพื�อเป็นแนวทาง
กาํหนดกรอบในการพฒันามาตรฐานวิชาชีพบญัชีของประเทศไทย อนัไดแ้ก่ มาตรฐานการศึกษา
และเทคโนโลยซึี� งมีภารกิจส่งเสริมความกา้วหนา้ดา้นการศึกษาและพฒันาคุณภาพมาตรฐานวิชาการ
บญัชีในประเทศสมาชิก  ที�อ้างอิงมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education 
Standards: IES) และจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพที�อา้งอิงมาจากจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of 
Ethics) เป็นตน้ (นิพนัธ์ เห็นโชคชยั ชนะและศิลปะพร ศรีจั�นเพชร, 2551, อา้งถึงในพงศศิ์รภพ  ทองดีรวิ
สุรเกตุ, 2554)  

2)   มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (International 
Education Standards: IES) มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(International  Education Standards: IES)  เป็นมาตรฐานที�กาํหนดกรอบการให้การศึกษา เพื�อ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและพฒันาคุณภาพมาตรฐานวิชาการบญัชีเพื�อพฒันา
วชิาชีพบญัชีในประเทศสมาชิก ไดร้ะบุหลกัเกณฑ์ในเรื�องของการเตรียมความพร้อมและการพฒันา
นกัวชิาชีพดา้นต่างๆ อยา่งต่อเนื�อง และกาํหนดมาตรฐานสําหรับการเรียนรู้ทางการศึกษาและพฒันา
วชิาชีพบญัชี เรียกวา่ มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (IES) โดย
ใหผู้มี้หนา้ที�รับผดิชอบดา้นการศึกษาไดมี้แนวปฏิบติัในการปฏิบติัที�เหมาะสม   

สําหรับประเทศไทย สภาวิชาชีพบญัชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพด้านการศึกษาและ
เทคโนโลยีการบญัชีไดน้าํแนวทางของ IES ที�กาํหนดแนวทางดา้นการศึกษาและการอบรมในดา้น
ต่างๆ เพื�อให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจะตอ้งพฒันาความรู้และประสบการณ์ให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลง
ทางวิชาชีพและสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั โดย IES ที�ไดก้ล่าวถึงความเกี�ยวเนื�องกบัการพฒันาความรู้
ความสามารถของนกัวชิาชีพบญัชี มีจาํนวน 8 ฉบบั (ชยันรินทร์ วรีะสถาวณิชย ์และคณะ, 2548) ไดแ้ก่ 

IES ฉบับที�  1 ข้อกําหนดด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบัญชี (Entry 
Requirements to a Program of Professional Accounting Education) กาํหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีมือ
อาชีพจะตอ้งสําเร็จการศึกษาขั8นตํ�าทางดา้นการบญัชี ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบนั 
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การศึกษาที�เปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรวิชาการบญัชี ซึ� งมีการกาํหนดวิธีการคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา
อย่างเป็นระบบ และมีการจดั เนื8อหาเกี�ยวกบัหลกัสูตรการบญัชี (Content of Professional 
Accounting Education Programs) ที�จะทาํให้ผูส้ําเร็จการศึกษา เป็นผูมี้ความรู้ และมีความสามารถ
เป็นนกัวชิาชีพบญัชีมืออาชีพ  

IES ฉบบัที� 2 เนื8อหาของหลกัสูตรการศึกษาวิชาชีพบญัชี (Content of Professional 
Accounting Education Program) กาํหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีมืออาชีพตอ้งมีความรู้ทางวิชาชีพ 
(Content of Professional Accountant) โดยตอ้งครอบคลุม ทั8งหมด 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การบญัชี 
การเงิน และวิชาที� เกี�ยวขอ้ง (Accounting, Finance and Related Knowledge) 2) องคก์ารธุรกิจ 
(Organization and Business) และ 3) เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and Technology) 

IES ฉบบัที� 3 ทกัษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) กาํหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีมือ
อาชีพตอ้งมีทกัษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) เพื�อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูมี้
ส่วนเกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นสติปัญญา หรือการ เรียนรู้อยา่งชาญฉลาด (Intellectual Skill) ทกัษะ
ดา้นเทคนิคและ การปฏิบติัหนา้ที� (Technical and Functional Skill) ทกัษะดา้น บุคคล (Personal 
Skill) ทกัษะในการสื�อสารและการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น (Interpersonal and Communication Skill) และ
ทกัษะดา้น การบริหารจดัการธุรกิจและองคก์าร (Organizational and Business Management Skill) 

IES ฉบบัที� 4 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพ (Professional Values, Ethics and 
Attitudes) มาตรฐานฉบบันี8กาํหนดใหน้กัวชิาชีพบญัชีมืออาชีพจะตอ้งมีคุณค่าแห่งวชิาชีพ มีจริยธรรม 
และมีทศันคติที�ดีต่อวิชาชีพ (Professional Value, Ethic and Attitudes) โดยเนื8อหาของหลกัสูตรการศึกษา
ควรกาํหนดเนื8อหาการเรียนการสอนเพื�อปลูกฝังคุณค่าแห่งวิชาชีพก่อนจะออกไปปฏิบติังานจริง เช่น 
ความรับผดิชอบต่อผลงาน ความซื�อสัตยต่์อวชิาชีพ ความเป็นอิสระ และมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

IES ฉบบัที� 5 ข้อกาํหนดด้านประสบการณ์การทาํงานจริง (Practical Experience 
Requirements for Aspiring Professional Accountants) มาตรฐานฉบบันี8กาํหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีมือ
อาชีพจะตอ้งมีการสั�งสมประสบการณ์จากการทาํงานจริง (Practical Experience Requirements) ใน
ระยะเวลาที�เพียงพอ และสามารถแสดงให้เห็นวา่เป็นนกัวิชาชีพบญัชีที�มีความรู้ความสามารถและมี
ทกัษะทางวิชาชีพ จึงควรมีกระบวนการตรวจสอบ โดยมีหน่วยงานที�รับผิดชอบกาํกบัดูแล และมี
กระบวนการติดตามอยา่งมีมาตรฐานและสมํ�าเสมอ 

IES ฉบบัที� 6 การวดัผลขีดความสามารถและสมรรถนะ (Assessment of Professional 
Capabilities and Competence) มาตรฐานฉบบันี8 กาํหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีมืออาชีพจะตอ้งพฒันา
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ตนเองอย่างต่อเนื�อง ซึ� งถือเป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ โดยจะต้องผ่านการประเมินด้าน
สมรรถนะและความสามารถทางวิชาชีพ (Professional Capabilities and Competence) ซึ� งจะเป็นการ
ประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ตลอดจนการมีคุณค่า ทศันคติทางวิชาชีพและ จริยธรรม 
เพื�อเป็นเครื�องบ่งชี8 วา่ผูป้ระกอบวิชาชีพจะประกอบ วิชาชีพบญัชีไดอ้ยา่งเต็มความสามารถและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

IES ฉบบัที� 7 การพฒันาทางวชิาชีพอยา่งต่อเนื�องเกี�ยวกบัโปรแกรมเพื�อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื�อง (Continuing Professional Development:                 
A Program of Lifelong Learning and Continuing Development Professional Competence) 
กาํหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีมืออาชีพจะตอ้งพฒันาตนเองด้วยการ เรียนรู้ต่อเนื�องอย่างไม่จบสิ8น 
(Continuing Professional Development (CPD): Program of Lifelong Learning) ผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนในการประกอบวิชาชีพจะตอ้งมีหนา้ที�ตอ้งพฒันาความรู้ความสามารถ
และปรับปรุง และพฒันาความรู้ของตนเพิ�มเติมอยา่งต่อเนื�องและเป็นรูปธรรม โดยมีหน่วยงานที�รับ 
ผดิชอบกาํกบัดูแลและมีกระบวนการติดตามอยา่งต่อเนื�อง มีมาตรฐานและสมํ�าเสมอ 

IES ฉบับที� 8 ข้อกําหนดด้านสมรรถนะสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี (Competence 
Requirement for Audit Professionals) กาํหนดสมรรถนะสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี (Audit 
Professional) ซึ� งกาํหนดวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชี นอกจากจะตอ้งเป็นผูที้� มี คุณสมบติัเป็นนกั
วชิาชีพบญัชีมืออาชีพดงัที� กล่าว ไวใ้น IES ฉบบัที� 1 ถึง 7 แลว้ยงัตอ้งมีความรู้ความสามารถในการ 
สอบบญัชีขอ้มูลทางการเงิน การบญัชีและการรายงานทางการเงิน ในระดบัสูง อีกทั8งตอ้งมี
ความสามารถทางดา้นเทคโนโลย ีสารสนเทศ ตลอดจนทกัษะที�จาํเป็นต่อการตรวจสอบบญัชี และที�
สาํคญัคือจะตอ้งผา่นการวดัผลขีดความสามารถในการเป็นผูส้อบ บญัชีอยา่งเป็นระบบอีกดว้ย 

สมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีตามกรอบแนวคิดของ IES ประกอบดว้ยคุณสมบติัของ
ความสามารถของบุคคลที�เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการเป็นนักวิชาชีพบญัชีมืออาชีพ โดย
ขอ้กาํหนดที�ระบุใน IES ทั8ง 8 ฉบบั โดยกล่าวถึงหลกัเกณฑ์ในการพฒันานกัวิชาชีพบญัชีในดา้น
ต่างๆ และตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัเป็นนกัวิชาชีพบญัชีมืออาชีพ โดยพฒันาในเรื�องความรู้ทางวิชาชีพ
ที�ตอ้งเรียนรู้ ทกัษะทางวิชาชีพที�ตอ้งฝึกฝน รวมถึงคุณค่า จริยธรรม ทศันคติ ทางวิชาชีพ และการ
เสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบติัให้แก่ผูที้�จะกา้วไปสู่การเป็นนกัวิชาชีพบญัชีที�มีคุณภาพ รวมถึง
เงื�อนไขการพฒันาความรู้ความสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีอยา่งต่อเนื�อง ดงันั8น ผูที้�จะเป็น
นกัวชิาชีพบญัชีจะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถทั8งในวิชาการบญัชี วิชาการดา้นอื�นที�
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เกี�ยวขอ้งกบัการบญัชี  รวมทั8งมีทกัษะพื8นฐานในการทาํงาน สามารถประยุกตค์วามรู้ทางทฤษฎีใน
การประกอบวิชาชีพได ้และเป็นผูมี้ความตระหนักถึงคุณค่า จริยธรรมทางวิชาชีพ อีกทั8งยงัตอ้งมี
ทกัษะในการปฏิบติังาน เพื�อใหมี้ความพร้อมที�จะกา้วสู่การทาํงานจริงได ้ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดเกี�ยวกบั
ทกัษะ ทางวิชาชีพสําหรับนักวิชาชีพที�กาํหนดโดย IES มาเป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบการ
ศึกษาวิจยั โดยอธิบายในรายละเอียดเพียง     3 ฉบบั เนื�องจากเป็นฉบบัที�ทางสภาวิชาชีพบญัชีไดมี้
การแปลและบงัคบัใช ้(สภาวิชาชีพบญัชีฯ, 2554) ไดแ้ก่ IES 2 IES 3 และ IES 4 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี8  

IES ฉบบัที� 2 เนื8อหาของหลกัสูตรการศึกษาวิชาชีพบญัชี (Content of Professional 
Accounting Education Program) มาตรฐานฉบบันี8 กาํหนดแนวทางการพฒันาและให้การศึกษา
ความรู้หลกั เรื�องการประกอบวชิาชีพ ที�กาํหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีตอ้งมีความรู้ทางวิชาชีพบญัชีขั8น
สูง สามารถที�จะประกอบวิชาชีพบัญชีได้ในสภาวะแวดล้อมที�ซับซ้อนและเปลี�ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาความรู้ในวชิาชีพ (knowledge) ที�นกัวชิาชีพบญัชีควรตอ้งมี ไดแ้ก่ 

1.  ความรู้ทั�วไปทางดา้นสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง รวมถึงควรมี
ความรู้เกี�ยวกบัการจดัการดา้นธุรกิจ อนัจะช่วยใหน้กัวชิาชีพบญัชีสามารถเขา้ใจสภาพแวดลอ้มที�ตน
ปฏิบติังานอยู่ สามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบที�จะส่งผลต่อธุรกิจ และเศรษฐกิจในภาพรวมได ้
รวมถึงความสามารถในการสื�อสาร มีการเรียนรู้ด้านการดาํเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน องค์การที�ไม่มุ่งแสวงหาผลกาํไร และสามารถรวบรวมขอ้มูลทางบญัชีเพื�อสนบัสนุนการ
บริหารงานของบผูบ้ริหารได้ พร้อมทั8งสามารถให้คาํแนะนาํด้านขอ้มูลทางบญัชี และด้านอื�น  ๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุม 

2.  ความรู้เกี�ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  นักวิชาชีพบญัชีควรมีความรู้เรื� องการจดัการ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี ทั8งในด้านระบบฐานข้อมูล การเก็บข้อมูล การประมวลผล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทาํรายงานต่างๆ การศึกษาความเสี� ยงอันเนื�องมาจากการนําระบบ
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลทางการบญัชี รวมถึงการควบคุมระบบสารสนเทศ เพราะ
ตอ้งเขา้มามีบทบาทสําคญั และเป็นส่วนหนึ� งของคณะทาํงานเพื�อประเมิน ออกแบบ และจดัการ
ระบบสารสนเทศ  นกัวชิาชีพบญัชีตอ้งมีส่วนร่วมในการทาํงานในฐานะผูใ้ชง้าน ผูต้รวจสอบระบบ 
ผูจ้ดัการ ผูอ้อกแบบ หรือผูป้ระเมินระบบสารสนเทศ นกัวิชาชีพบญัชีควรมีความรู้ ความสามารถ 
เขา้ใจในระบบสารสนเทศ และสามารถนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั8งนี8
ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบันกัวิชาชีพบญัชี ตอ้งสามารถที�จะนาํมาประยุกตใ์ช้
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ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัองค์การธุรกิจ รวมถึงความเขา้ใจในระบบบญัชี และระบบงานทางธุรกิจ และ
การนาํความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการทาํงาน ทั8งนี8ความรู้ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศอาจศึกษาหาความรู้ในรายวิชาต่างๆ หรือจากการรวบรวม และผสมผสานความรู้ในองค์
ความรู้ดา้นองคก์าร และธุรกิจหรือในองคค์วามรู้ดา้นบญัชีและองคค์วามรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบับญัชี 

3.  ความรู้เกี�ยวกบัการบญัชี และเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการบญัชี รวมถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ กฎหมายต่างๆ อีกทั8งความรู้ทางการบญัชี และการเงินที�เป็นความรู้หลกัในการประกอบ
วิชาชีพบญัชีทั8งนี8  IES ได้กาํหนดความรู้ทางการบญัชีและการเงินควรประกอบด้วยความรู้ใน
หลกัการนั8น เนื8อหาควรครอบคลุมองค์ความรู้หลกัในเรื�องการบญัชีการเงินและการรายงานทาง
การเงินการบญัชีบริหารการควบคุมทางการบริหาร ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์
การตรวจสอบบญัชีและการให้ความเชื�อมั�นทางวิชาชีพบญัชี และค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรม
ทางวชิาชีพ ดงันั8นความรู้ทางดา้นการบญัชี และการเงินถือเป็นความรู้ที�สําคญัและเกี�ยวขอ้งโดยตรง 
ที�ทาํใหเ้กิดพื8นความรู้หลกัในอาชีพของนกัวชิาชีพบญัชี รวมถึงค่านิยม และจริยธรรมทางวิชาชีพใน
การปฏิบติังานบญัชี เนื8อหาทางความรู้อาจแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มทางสังคมหรือทอ้งถิ�น
ซึ� งบุคคลนั8นทาํงานอยู่ แต่ทั8งนี8 เนื8อหาตอ้งเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอเพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
สังคมและเศรษฐกิจที�เปลี�ยนแปลงไป นอกจากนี8ความรู้ดา้นองคก์ารและความรู้เกี�ยวกบัธุรกิจ จะช่วย
ใหน้กัวชิาชีพบญัชีเขา้ใจสภาพแวดลอ้มที�ตนปฏิบติังานอยูไ่ดดี้ยิ�งขึ8น  

IES ฉบบัที� 3 ทกัษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) กาํหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีมือ
อาชีพตอ้งมีทกัษะทางวชิาชีพ (Professional Skills) IES ฉบบัที� 3 กล่าวถึงทกัษะ 5 ดา้น ที�นกัวิชาชีพ
บญัชีจะตอ้งพฒันา สามารถอธิบายไดด้งันี8  

ทกัษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) คือ ทกัษะ 5 ดา้นที�นกัวิชาชีพบญัชี จาํเป็นตอ้ง
พฒันา เพื�อให้นกัวิชาชีพบญัชีมีความสามรถในการปฏิบติังานภายใตส้ภาพแวดล้อมในองค์การ
ธุรกิจ และสังคมที�เปลี�ยนไป ทกัษะของนกัวิชาชีพ ตามขอ้กาํหนดของสภาวิชาชีพบญัชี (สภาวิชาชีพ
บญัชี, 2554) ประกอบดว้ยทกัษะ 5 ประการ ดงันี8  

1.  ทกัษะทางปัญญา ซึ� งประกอบดว้ยความสามารถที�จะระบุได ้สามารถจดัระบบ และ
เขา้ใจสารสนเทศจากผูค้น สิ�งพิมพ ์ และแหล่งขอ้มูลต่างๆ ความสามารถที�จะสอบถาม การ
ศึกษาวิจยั การคิดวิเคราะห์อยา่งละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล และความสามารถระบุ และแกไ้ข
ปัญหาในสถานการณ์ที�ไม่เคยประสบมาก่อนได ้
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2.    ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหน้าที� ประกอบดว้ยทกัษะที�เฉพาะเจาะจง และ
ทกัษะทั�วไป รวมถึงความเชี�ยวชาญทางการคาํนวณ การวิเคราะห์ความเสี�ยง การวดัมูลค่า การ
รายงาน และการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ บงัคบัต่างๆ 

3.    ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัทศันคติ และพฤติกรรม การ
พฒันาทกัษะดา้นนี8สามารถช่วยในเรื�องของการเรียนรู้ และเปลี�ยนแปลงคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลได ้             
อนัประกอบดว้ยความสามารถในการคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ การเรียนรู้ที�จะลาํดบัความสําคญัของงาน  
และการเลือกใช้ทรัพยากรที�มีอยู่จาํกดั การบริหารจดัการด้านต่างๆ การจดัระบบการทาํงาน 
ความสามารถ ในการคาดคะเน การพิจารณานาํคุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรม และ ทศันคติไปใชใ้น
การตดัสินใจ และการใชห้ลกัความระมดัระวงัเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมถึงสามารถปรับตวัให้เขา้
กบัการเปลี�ยนแปลงได ้

4.   ทกัษะด้านความสัมพนัธ์ และการสื�อสาร การทาํงานร่วมกบัผูอื้�นการรับและ
ถ่ายทอดสารสนเทศ การมี ดุลยพินิจ และการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิผล ซึ� งหมายถึงความสามารถ
ที� จะทาํงานร่วมกบัผูอื้�นทั8งในการเป็นฝ่ายรับและฝ่ายให้คาํปรึกษา และการแกไ้ขความขดัแยง้ 
สามารถทาํงานเป็นหมู่คณะโดยมี ปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มคนที�มีความหลากหลายในองค์ความรู้ความ 
สามารถ ภาษา และวฒันธรรม ตลอดจนสามารถนาํเสนอ อภิปราย รายงาน และป้องกนัความคิด ใน
รูปแบบของการสื�อสารทางวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร ทั8งแบบทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึง
การรับฟังและการทาํความเขา้ใจต่อการสื�อสารจากผูอื้�นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล จะเห็นไดว้า่ความรู้
และทกัษะมีความสัมพนัธ์กนั แต่ไม่สามารถทดแทนกนั หากแต่จะเป็นส่วนที�เสริมซึ� งกนัและกนั 
เนื�องจากการที�จะเขา้ใจทฤษฎี หลกัการและเนื8อหา รวมถึงการนาํความรู้ที�ไดรั้บมาประยุกต์และ
ฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญนั8น จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ผ่านทกัษะส่วนบุคคล ไม่วา่จะเป็นการอ่าน การฟัง 
การเขียนและการสรุปผล 

5.   ทกัษะดา้นองคก์าร และทกัษะผูบ้ริหารธุรกิจ ซึ� ง ประกอบดว้ยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
บริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การตดัสินใจและมอบหมายงาน ความเป็นผูน้าํและการจูงใจ 

IES ฉบบัที� 4 คุณค่า จรรยาบรรณ และทศันคติทางวชิาชีพ (Professional Values, Ethics and Attitudes)  
คุณค่า จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพ มีความจาํเป็นสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีเพื�อใชเ้ป็นกรอบ
ในการทาํงานภายใตส้ภาพแวดล้อมของวฒันธรรม กฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัที�แตกต่างกนั คุณค่า 
จรรยาบรรณ และทศันคติทางวชิาชีพที�กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี (สภาวชิาชีพบญัชี, 2554) มีดงันี8  
คุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณและทศันคติ การใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ การปฏิบติัตนอย่างมี
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จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื�อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและวิชาชีพ และความมุ่งมั�นที�จะปฏิบติัตาม
หลกัจรรยาบรรณของแต่ละประเทศ (สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณที�กาํหนดโดย IFAC) 

คุณค่าแห่งวิชาชีพ คือ คุณค่าที�บุคคลในวิชาชีพนั8นๆ จะต้องยึดถือปฏิบติังานอย่างมี
คุณธรรม เที�ยงธรรม ซื�อสัตยสุ์จริต สํานึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั�นต่อประโยชน์ของ
สาธารณชน เป็นอิสระ และตั8งใจที�จะพฒันาความรู้อยา่งต่อเนื�อง และปฏิบติัเพื�อก่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบติังาน ทาํให้งานวิชาชีพมีความเจริญกา้วหน้า สังคมให้ความเลื�อมใส
ศรัทธา ในขณะเดียวกนัผูป้ฏิบติังานนั8นๆ จะตอ้งพฒันาให้เกิดความเจริญกา้วหน้าอย่างสมํ�าเสมอ 
ค่านิยมประเภทนี8ประกอบดว้ยอุดมการณ์ทางวิชาชีพ วินยัทางวิชาชีพ มารยาทางวิชาชีพและปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพ (สาโรช บวัศรี,  2526) 

คุณค่าแห่งวิชาชีพบญัชี หมายถึง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี      
ตามพระราชบญัญติัวชิาบญัชี พ.ศ. 2547 มาตรา 46 กาํหนดวา่ “ผูป้ระกอบการวิชาชีพบญัชี หรือผูซึ้� ง
ขึ8นทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี มีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
และตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ของตนตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี หรือมาตรฐานอื�นใดที�
เกี�ยวขอ้งที�กาํหนด ตามพระราชบญัญติันี8 ” และมาตรา 47 กาํหนดวา่ “ให้สภาวิชาชีพบญัชีจดัทาํ
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีขึ8 นเป็นภาษาไทย และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ขอ้กาํหนดในเรื�องดงัต่อไปนี8  

 1.   ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที�ยงธรรม และ ความซื�อสัตยสุ์จริต  
2.   ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน  
3.  ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั  
4.  ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที�ผูป้ระกอบ

วชิาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ที�ให ้
คุณค่าแห่งวิชาชีพ (Professional values) ไดแ้ก่ การปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม เที�ยง

ธรรม ซื�อสัตยสุ์จริต สํานึกถึง ความรับผิดชอบทางสังคม ยึดมั�นประโยชน์ของสาธารณชน เป็น 
อิสระ และตั8งใจที�จะพฒันาความรู้อยา่งต่อเนื�อง (สันสกฤต วจิิตรเลขการ, 2549) 

สําหรับงานวิจยันี8  ค่านิยมแห่งวิชาชีพ (Professional values) หมายถึง การยึดถือปฏิบติั
ในกิจการงานที�ตนทาํอยูใ่หเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทาํใหว้ชิาชีพมีความเจริญกา้วหนา้ มั�นคง 
เป็นที�เลื�อมใสศรัทธาต่อคนทั�วไป โดยยึดถืออุดมการณ์ทางวิชาชีพ มีวินัย มารยาททางวิชาชีพ 
รวมถึงการพฒันาตนใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ 
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ทศันคติ หมายถึง สภาวะความพร้อมของบุคคล ที�แสดงพฤติกรรมการกระทาํ จาก
ความรู้สึกของตน เป็นอาํนาจหรือแรงขบัภายในจิตใจมนุษย ์ ที�พร้อมจะกระทาํอย่างใดอยา่งหนึ� ง 
ทศันคติของบุคคลประกอบขึ8นจาก 3 ส่วน คือความรู้สึก ความรู้ และพฤติกรรม กล่าวคือทศันคติ
เป็นเงื�อนไขภายใน ตวับุคคลที�มีส่วนในการกาํหนดการแสดงออก ทิศทางของ พฤติกรรม และมี
ส่วนในการกาํหนดการรับรู้ ทศันคติที�ดีของนกั บญัชีจึงจะนาํพาให้เกิดการปฏิบติัหน้าที�ไดอ้ย่าง
สุจริตและเหมาะสม และการแสดงสภาวะความพร้อมของบุคคล ที�จะแสดงพฤติกรรมการ
กระทาํออกมาในทางสนบัสนุนหรือต่อตา้นบุคคล สถาบนั สถานการณ์ Kendler (อา้งถึงในพงศ์ศิรภพ 
ทองดีรวสุิรเกตุ, 2555) 

กรมสรรพากร (The Revenue Department) ปัจจุบนักรมสรรพากรไดมี้การจดัให้มีการ
ทดสอบใหก้บันกัวชิาชีพบญัชี ที�ตอ้งการไดใ้บอนุญาตในการเป็นผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี โดย
ผูป้ระสงคที์�จะเขา้ทดสอบจะตอ้งเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ กล่าวคือ 

1.   ความรู้ดา้นการบญัชี ไดแ้ก่ ความรู้การบญัชีเกี�ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดย
ครอบคลุมในเรื�องแม่บทการบญัชี การบนัทึกบญัชี การจดัทาํงบการเงินตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน มาตรฐานการบญัชีเกี�ยวกบัสินทรัพย ์หนี8 สิน และส่วน
ของผู ้เป็นหุ้นส่วน การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบัญชีต้นทุนผลิตสินค้า ทั8 งนี8  ไม่รวมถึง
มาตรฐานการบญัชีที�สภาวชิาชีพบญัชีประกาศใหใ้ชเ้ฉพาะบริษทัมหาชน 

2.   ความรู้ดา้นการสอบบญัชี หมายถึง ความรู้เกี�ยวกบัการสอบบญัชีตามหลกัเกณฑ์การ
ปฏิบติังานและการรายงานสําหรับผูส้อบบญัชีภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
โดยครอบคลุมถึงหลกัฐานการสอบบญัชีและวิธีการตรวจสอบ รวบรวมหลกัฐาน หลกัพื8นฐานของ
การควบคุมภายใน การปริเมินความเสี�ยง เทคนิคต่างๆ ที�ใชใ้นการตรวจสอบบญัชีการจดัทาํกระดาษ
ทาํการ แนวการตรวจสอบ การสอบทานและการควบคุมงานสอบบญัชี จรรยาบรรณของผูต้รวจสอบ และ
รับรองบญัชี 

3.   ความรู้เกี�ยวกบัประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นส่วนที�
เกี�ยวขอ้งกบัหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�ตั8งขึ8นตามกฎหมายไทย หมายถึง ความรู้เกี�ยวกบั 

3.1   ประมวลรัษฎากร ในส่วนที�เกี�ยวกบัการคาํนวณกาํไรสุทธิเพื�อเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ หนา้ที�เกี�ยวกบั
การยื�นแบบแสดงรายการ การนาํส่งภาษี การหักภาษีเงินได้ ณ ที�จ่าย การจดัทาํรายงานและบญัชี
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พิเศษตามประมวลรัษฎากร รวมถึงประกาศเกี�ยวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตร 3 สัตต แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

3.2   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
ประกาศและคาํสั�งของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เฉพาะในส่วนที�เกี�ยวกบัหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 

สภาวิชาชีพบญัชี ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขในการเป็นผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตไดน้ั8น จะตอ้งผา่นเงื�อนไขการฝึกหดังานและการทดสอบดงักาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภา
วิชาชีพ บญัชี (ฉบบัที� 18) เรื�องหลกัเกณฑ์และวิธีการฝึกหดังาน การทดสอบเกี�ยวกบัวิชาชีพบญัชี 
ของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชี รับอนุญาต (แกไ้ขเพิ�มเติมครั8 งที� 1) พ.ศ. 2552 ซึ� งไดก้าํหนด
เงื�อนไขของการขึ8นทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไวด้งันี8  

1. ตอ้งฝึกหดังานในระหวา่งการศึกษาเพื�อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรตามที�กาํหนด
ไว ้โดยเริ�มฝึกหดังานหลงัจากไดส้อบผา่น วิชาการบญัชีตามที�คณะกรรมการกาํหนด ไม่นอ้ยกวา่สี�
รายวิชา และวิชาการสอบบญัชีไม่นอ้ยกวา่หนึ�งรายวิชา ซึ� งรวมทุกรายวิชาแลว้ไม่ นอ้ยกวา่สิบห้า
หน่วยกิต หรือฝึกหดังานหลงัจากไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรตามที�กาํหนดไวม้าแลว้ ทั8งนี8  
การฝึกหดังานดงักล่าว ตอ้งกระทาํเป็นเวลาต่อเนื�องกนัไม่นอ้ยกวา่สามปีบริบูรณ์และมีเวลาฝึกหัด
งานรวมกนัไม่นอ้ยกวา่สามพนัชั�วโมง ยกเวน้วิชาการสอบบญัชี 1 วิชาการสอบบญัชี 2 และวิชาการ
สอบบญัชีที�ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ จะตอ้งมีเวลาฝึกหดังานเป็นเวลาต่อเนื�องกนัไม่น้อยกว่า
หนึ�งปีบริบูรณ์ และมีเวลาฝึกหดังานรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หนึ�งพนัชั�วโมงจึงจะมีสิทธิเขา้รับการทดสอบ 

 2. ขอบเขตของวิชาที�ตอ้งทดสอบเกี�ยวกบัวิชาชีพบญัชีของผูข้อขึ8นทะเบียนเป็นผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต มีดงันี8  วิชาการบญัชี 1 ให้ทดสอบความรู้เกี�ยวกบัการจดัทาํบญัชีและงบการเงิน ที�
เกี�ยวกบัแม่บทการบญัชี  เป็นตน้ วิชาการบญัชี 2 ให้ทดสอบความรู้เกี�ยวกบัการจดัทาํบญัชีและงบ
การเงินที�เกี�ยวกบัรายได ้การนาํเสนองบการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ตลอดจนเรื�องอื�นๆ, 
วิชากฎหมายที�เกี�ยวขอ้งการการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี 1 ให้ทดสอบความรู้เกี�ยวกบักฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพบญัชี, วชิากฎหมายที�เกี�ยวขอ้งการการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี 2 
ใหท้ดสอบความรู้เกี�ยวกบักฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพบญัชี กฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพ
บญัชี และวชิาการสอบบญัชีที�ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ให้ทดสอบความรู้เกี�ยวกบัความรู้ทั�วไป
ในระบบสารสนเทศ การตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศ ที�ใช้คอมพิวเตอร์
ประมวลผลขอ้มูล การประเมินความเสี�ยงและการประเมินประสิทธิผลของการควบคมในระบบ
สารสนเทศ เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี จากหลักเกณฑ ์
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ขอ้กาํหนด และเงื�อนไข นกัวิชาชีพบญัชีจะตอ้งเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ทั8งนกัวิชาชีพบญัชี
ภาษีอากร และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ควรมีความรู้ทั8 งในด้านการบญัชี ด้านการสอบบญัชี ด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�ใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ดา้นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี ทั8งนี8
รวมถึงการพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพอยา่งต่อเนื�องอีกดว้ย  
 

2.2   กฎหมาย ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง 
 2.2.1   กฎหมาย 

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายวา่ดว้ยการจดัทาํบญัชีโดยบงัคบัใช้
แทนกฎหมายฉบบัเก่า (ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที� 285) ตั8งแต่ปี 2543 มีรายละเอียดเกี�ยวกบั 
ขอ้บงัคบั แนวทางการปฏิบติัการทาํบญัชีต่างๆ ที�ตอ้งปฏิบติัเกี�ยวกบังานบญัชี เช่น ผูที้�มีหนา้ที�จดัทาํ
บญัชีและหนา้ที�ความรับผิดชอบ ผูท้าํบญัชีและหนา้ที�ความรับผิดชอบ ชนิดของบญัชีที�ตอ้งจดัทาํ
ขอ้ความและรายการที�ต้องมีในบญัชี ระยะเวลาที�ตอ้งลงรายการในบญัชี เอกสารที�ต้องใช้
ประกอบการลงบญัชี กาํหนดขอ้ยกเวน้ให้ผูมี้หน้าที�จดัทาํบญัชีหรือผูท้าํบญัชีไม่ตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชีในเรื�องใดเรื�องหนึ� งหรือส่วนใดส่วนหนึ�ง คุณสมบติั และเงื�อนไขของการเป็น
ผูท้าํบญัชีตามพระราชบญัญติัการตรวจสอบของเจา้พนกังานที�มีขอ้สงสัยเกี�ยวกบัการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฯ รวมถึงบทลงโทษในกรณีที�มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัโดยมีโทษทั8งจาํ
ทั8งปรับตามแต่ความผดิที�เกิดขึ8น  

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 กล่าววา่ “ผูท้าํบญัชี” คือ ผูรั้บผิดชอบในการทาํ
บญัชีของผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีไม่วา่จะไดก้ระทาํในฐานะเป็นลูกจา้งของผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีหรือไม่
ก็ตาม และในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2547 ฉบบัปัจจุบนั ระบุไวด้งันี8  

พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ให้ความหมายคาํว่า “วิชาชีพบญัชี” 
หมายความว่า วิชาชีพในดา้นการทาํบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ด้านการบญัชีบริหาร ด้านการวาง
ระบบบญัชี ดา้นการบญัชีภาษีอากร ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี และบริการเกี�ยวกบัการ
บญัชีดา้นอื�นตามที�กาํหนดโดยกฎกระทรวง“ผูท้าํบญัชี” หมายความวา่ ผูท้าํบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ย
การบญัชี การบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบันี8ทาํให้เกิดองคก์ารอิสระที�มีหนา้ที�ดูแลวิชาชีพบญัชี คือ สภา
วิชาชีพบญัชีฯ ซึ� งมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพบญัชี มีหนา้ที�
หลกัๆ ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพดา้นการสอบบญัชี การทาํบญัชีและจรรยาบรรณของผู ้
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ประกอบวิชาชีพบญัชี นอกจากนี8กฎหมายฉบบันี8 ยงัมีการกาํหนดบทลงโทษผูฝ่้าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม 
โดยมีทั8งโทษจาํและปรับ 

มาตรา 44 กาํหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพบญัชีเป็นผูท้าํบญัชีตอ้งเป็น สมาชิกสภาวชิาชีพ
บญัชี (สวบช. 1) หรือ ขึ8นทะเบียนเป็นผูท้าํบญัชีกบัสภาวชิาชีพบญัชี (สวบช. 2) โดยเลือกทาํอยา่งใดอยา่ง
หนึ�งเท่านั8น 

มาตรา 46 ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีหรือผูซึ้� งขึ8นทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชีมี หนา้ที�
ตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี และตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ของตนตามมาตรฐาน
การบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี หรือมาตรฐานอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งที�กาํหนดตามพระราชบญัญติันี8
บุคคลตามวรรคหนึ� งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณหรือมาตรฐานที�กาํหนดตามพระราชบญัญติันี8  
ใหถื้อวา่ผูน้ั8นประพฤติผดิจรรยาบรรณ 

มาตรา 47 ให้สภาวิชาชีพบญัชีจดัทาํจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีขึ8นเป็น
ภาษาไทย และอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยขอ้กาํหนดในเรื�องความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความ
เที�ยงธรรม และความซื�อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน ความ
รับผิดชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั และความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน 
หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที�ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ที�ให ้

2.2.2 ระเบียบ และประกาศที�เกี�ยวขอ้ง 
 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช) ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกบัระเบียบต่างๆ เพื�อนาํมาใช้เป็นแนวทางปฏิบติัใน
องคก์ารมีระเบียบที�เกี�ยวขอ้งเรื�องค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน โดยการกาํหนดหลกัเกณฑ์
และวธีิการเกี�ยวกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน และเพื�อใชเ้ป็นฐานในการเบิกค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปปฏิบติังาน  และเรื�องการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน การรับเงิน ให้สํานกัการ
คลงัและสํานกังานภูมิภาคออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที�สํานกังานกาํหนดให้แก่ผูช้าํระเงินทุกครั8 ง 
ทั8งนี8  เวน้แต่การรับเงินตามฎีกาเบิกเงินจากคลัง โดยการออกใบเสร็จรับเงินเล่มใดให้ใช้รับเงิน
ภายในปีงบประมาณนั8นเท่านั8น ใบเสร็จรับเงินฉบบัใดยงัไม่ใชใ้ห้คงติดไวก้บัเล่มและให้เจาะรูหรือ
ประทบัตราเลิกใช ้โดยหา้มขดูลบ แกไ้ขเพิ�มเติม หากใบเสร็จรับเงินฉบบัใดลงรายการผิดพลาด มิให้
ขีดฆ่าข้อความและเขียนใหม่ และให้ผู ้รับเงินลงลายมือชื�อกํากับไว้ด้วย หรือขีดฆ่าเลิกใช้
ใบเสร็จรับเงินนั8นทั8งฉบบั โดยออกฉบบัใหม่ ใบเสร็จรับเงินที�ขีดฆ่าเลิกใช้นั8น ให้ติดไวก้บัสําเนา
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ใบเสร็จรับเงินในเล่ม โดยกาํหนดใหห้วัหนา้การเงินมีหนา้ที�รับผดิชอบในการควบคุมให้เสร็จรับเงิน 
จดัทาํทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  
                 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งดังได้กล่าวมาข้างต้น 
พบวา่ การศึกษาผลกระทบของสมรรถนะของพนกังานบญัชีที�มีผลต่อคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี ที�
นกัวิชาชีพบญัชีตอ้งเกี�ยวขอ้งในการพฒันาสมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชี ซึ� งประกอบดว้ย ความรู้
ทางวิชาชีพบญัชี ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี ค่านิยมแห่งวิชาชีพบญัชี จรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี และทศันคติทางวชิาชีพบญัชี ทั8งนี8 รวมถึงความรู้ดา้นกฎหมายเกี�ยวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี 
ความรู้เกี�ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ที�ปัจจุบนัมีการนาํระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในรูปแบบ
ของโปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นบญัชี เพื�อการประมวลผลขอ้มูลทางการบญัชี และความรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบั
องคก์ารที�ทาํงานอยู ่ผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ผลการศึกษาครั8 งนี8  จะสามารถทาํให้นกัวิชาชีพบญัชีสามารถที�
จะพฒันาสมรรถนะของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะ เพื�อจะสามารถก้าวหน้าไปสู่
บทบาทของ CEO (Chief Executive Officer)  ต่อไป อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจะตอ้งเป็น
นกัวชิาชีพบญัชีที�มีความรู้ความสามารถในทางวชิาชีพ ที�มากเพียงพอต่อการสร้างความเชื�อมั�นให้แก่
บุคคลและองค์การ ตลอดจนการสร้างความมั�นใจว่าผลงานที�ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นผลงานที�มี
ประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย (สุวรรณ หวงัเจริญเดช, 2548) 
 

2.3  การเปลี�ยนแปลง และพฒันาการของวชิาชีพบัญชีที�มีผลต่อสมรรถนะทางวชิาชีพ  
              สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจมีการเปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื�องในปัจจุบนั ซึ� งส่งผล
กระทบต่อนกัวชิาชีพบญัชีที�ตอ้งพฒันาตนเองในเรื�องของความรู้ ความสามารถ เนื�องจากนกัวิชาชีพ
บญัชีเป็นผูจ้ดัทาํขอ้มูลทางดา้นการบญัชี จึงจาํเป็นตอ้งรักษามาตรฐานทางวิชาชีพ เพื�อสร้างความ
น่าเชื�อถือให้มากขึ8น ดงันั8นจึงจาํเป็นอยา่งยิ�งที�นกัวิชาชีพบญัชีจะตอ้งปรับตวัให้ทนัเหตุการณ์ เป็น
สากลอยู่เสมอ อนัจะเห็นไดจ้ากการที� IFAC ไดมี้การพฒันา IES เพื�อใชเ้ป็นแนวทางให้นกัวิชาชีพ
บญัชีประเทศต่างๆ ไดพ้ฒันาตนเอง เพื�อให้เกิดการปรับตวัและพฒันาตนเองให้มีคุณสมบติัและ
สมรรถนะที�ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ทั8งนี8 เนื�องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและการแข่ง
ขั8นที�รุนแรงขึ8น ผูใ้ชบ้ริการจึงมีความคาดหวงัต่อความรู้ ความสามารถของนกัวิชาชีพบญัชีมากขึ8น 
ในฐานะผูท้าํบญัชีและจดัทาํรายการทางการเงิน ซึ� งต้องนําเสนอข้อมูลที�เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารของกิจการ และสะทอ้นฐานะที�แทจ้ริงของกิจการ อนัเนื�องมาจากการทาํธุรกรรมทางธุรกิจ 
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นกัวิชาชีพบญัชีจะตอ้งพฒันาตนเองในหลายดา้นตามสภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
และวฒันธรรมที�เปลี�ยนไป ทาํให้ความต้องการใช้บริการด้านบญัชีซึ� งเป็นแกนหลักในการ
สนบัสนุนธุรกิจ และความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการดา้นบญัชีต่อมาตรฐานและคุณภาพของขอ้มูล
ทางการบญัชีของนกัวิชาชีพบญัชีให้ดียิ�งขึ8น ซึ� งคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ 
(International Accounting Standard Committee : IASC) ออกบรรทดัฐานในการศึกษาและพฒันา
นกัวิชาชีพบญัชีให้เป็น “นกัวิชาชีพบญัชีมืออาชีพ” เรียกวา่ “มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ” 
(International Federation of Accountants: IFAC) ซึ� งรวมถึงประเทศไทยดว้ย นาํไปปฏิบติัและใช้
เป็นเครื�องมือในการเพิ�มสมรรถนะของนักวิชาชีพบญัชีให้มีความน่าเชื�อถือในการปฏิบติังานต่อ
นายจา้ง ลูกคา้ ประชาชน นกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีมีความรู้ความสามารถเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี8  (International for Professional Accounts) 

1. ความรู้ทางวชิาชีพบญัชี (Knowledge) 
2. ทกัษะทางวชิาชีพบญัชี (Skills) 
3. คุณค่าแห่งวชิาชีพ (Value) 
4. จรรยาบรรณทางวชิาชีพ (Ethics) 
5. ทศันคติทางวชิาชีพบญัชี (Attiude) 
นอกจากความรู้ความสามารถดงักล่าวแลว้การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของนักวิชาชีพ

บญัชีเพื�อเสริมสร้างบุคลิกภาพใหน้กัวชิาชีพบญัชีมีภาพลกัษณ์ที�ดีเป็นที�น่าเชื�อถือต่อสาธารณะชน ก็
เป็นสิ�งที�สําคญัไม่นอ้ยไปกว่ากนัในพฤติกรรมของมนุษยอ์นัประกอบดว้ยพฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายใน (ลกัขณา สรีวฒัน์, 2545) 

ปัจจุบนัมีการเปลี�ยนแปลงในโลกธุรกิจยคุการคา้เสรี และมีการปรับเปลี�ยนในหลายดา้น 
โดยเฉพาะในดา้นรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ ลกัษณะของสินคา้และบริการ ซึ� งนกัวิชาชีพบญัชียุคใหม่
จะตอ้งพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีให้เขา้กบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป ดงันั8นจึงตอ้งมี
คุณลกัษณะหลายประการประกอบกนั ไดแ้ก่ ความรู้พื8นฐานดา้นการบญัชี และเขา้ใจระบบ ควรมี
ความรู้ เขา้ใจ และสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างดี มีความเขา้ใจงานด้านอื�นๆ 
สามารถเขา้ใจความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีไดถู้กตอ้ง นาํเสนอขอ้มูลและสารสนเทศทางการ
บญัชีที�เป็นประโยชน์ต่อผูที้�รับขอ้มูล สามารถเลือก สร้าง คน้ควา้ และติดตามการเปลี�ยนแปลง
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ขอ้มูลที�เกิดขึ8นตลอดเวลา ตอ้งมีความกระตือรือร้น ตั8งใจ และควรคน้หาความรู้ให้กบัตนเองในการ
ทาํงานดา้นบญัชีควรมีความเป็นอิสระ และควรมีจรรยาบรรณของความเป็นนกัวชิาชีพบญัชี1  

นกัวชิาชีพบญัชีที�มุ่งหวงัจะเติบโตเป็น CFO ที�ประสบความสาํเร็จในอนาคต จาํเป็นตอ้ง
มีวสิัยทศัน์ที�กวา้งไกล มีความสามารถในการพฒันาและปรับบทบาทใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลงของ
โลกโดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีคุณภาพการบริหารงานที�ดี มีความเป็นผูน้าํ เป็นผูจ้ดัการ
ดา้นขอ้มูลข่าวสาร มีความรอบรู้และเขา้ใจในงานดา้นอื�นๆ ขององคก์าร แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งมี
จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และให้ความสําคญักบั Corporate Governance เพื�อให้การบริหารงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งและตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไปได ้
(สิงห์ ตงัทตัสวสัดิ| , 2543) 
 
2.4  แนวคิดที�เกี�ยวข้องกบัสมรรถนะทางวชิาชีพ 

การศึกษางานวจิยั เรื�อง ผลกระทบของสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีที�มีผลต่อคุณภาพขอ้มูล
ทางบญัชี: สํานกังานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) โดยผูว้ิจยัได้ทาํการทบทวนวรรณกรรม ส่วนของคาํนิยามและความหมายที�
เกี�ยวเนื�องกบัสมรรถนะไวด้งันี8  

 ความหมายของคาํวา่ “สมรรถนะ” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Competency ตามความหมาย
ของรูปศพัทแ์ปลวา่ “ภาวะแฝงอาํนาจหรือคุณสมบติัที�มีแฝงอยูใ่นสิ�งต่างๆ อาจทาํให้ พฒันาหรือทา
ให้ปรากฏเป็นสิ�งที�ประจกัษไ์ด”้ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2538, น. 780) และไดมี้ผูเ้ชี�ยวชาญ รวมทั8ง
นกัวชิาการกล่าวถึงความหมายของสมรรถนะไวใ้นลกัษณะที�สอดคลอ้งกนั อาทิ เช่น 

Procter (1991, p. 805) ให้ความหมายวา่ สมรรถนะ หมายถึง สิ�งที�อาจจะเกิดขึ8นหรือ
อาจจะ ไม่เกิดขึ8นจริงในปัจจุบนัหรือความเป็นไปไดใ้นการพฒันาหรือมีทางทาํใหเ้จริญได ้

วิวฒัน์ชยั บุณยภกัดิ|  (2552) กล่าววา่ สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถ หรือความพร้อม
ในตวัของสิ�งใดสิ�งหนึ�งที�จะเอื8ออาํนวยต่อการพฒันา การปรับปรุง การจดัการ หรือการ เขา้มาทาํให้
เกิดการเปลี�ยนแปลงใดๆ ขึ8น  

เพชรนอ้ย ม่วงงาม (2539) ไดศึ้กษาคาํจาํกดัความของสมรรถนะ หมายถึง พลงัความหมาย
ที�แฝงอยู่และสามารถทาํให้ปรากฏได้ ความสามารถที�แสดงหรือปรากฏเป็นได้ทั8งเครื�องชี8 หรือ

                                                           

1
 อาจารยค์ณะพานิชยศาสตร์และการบญัชีจุฬาลงกรมหาวทิยาลยั ไดก้ล่าวไวใ้นเอกสารการประชุมวิชาการฉลองครอบรอบ 50 

ปี ในหวัขอ้เรื�อง “นกับญัชียคุ 2000” 

DPU



24 
 

สะทอ้นสมรรถนะในอดีต และเป็นเครื�องบ่งบอกสมรรถนะในอนาคต การปรากฏของพลัง
สมรรถนะของสิ�งใดๆ จะเป็นเช่นใด ขึ8นอยูก่บัปัจจยัอยา่งนอ้ย 2 ส่วน คือ พลงัความสามารถของสิ�งนั8น 
และเงื�อนไขบริบทที�เป็นไปไดท้ั8งตวัขดัขวางหรือตวัหนุนเสริม การปรากฏออกมาของสมรรถนะนั8น 
ที�สาํคญัคือเงื�อนไขเชิงบริบทที�มีการเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ  

เสรี พงศพ์ิศ (2547) ใหค้าํนิยามของ “สมรรถนะ” (Competency) หมายถึง ความสามารถที�
ยงัไม่พฒันา หรือยงัไม่พฒันาเต็มที� สมรรถนะเป็นพลงัภายในที�ซ่อนไว ้ หรือพลงัแฝงที�ยงัไม่ได้
แสดงออกมาให้ปรากฏหรือออกมาบา้งแต่ยงัไม่หมด สมรรถนะเป็นภาวะที�เปลี�ยนแปลงได ้และยงั
หมายถึง อาํนาจหรือคุณสมบติัที�แฝงอยูใ่นสิ�งต่างๆ ซึ� งจะทาํให้ พฒันาหรือแสดงให้ปรากฏเป็นที�
ประจกัษไ์ด ้ 

ไพจิตร อภยัจิต (2533) กล่าวว่า สมรรถนะสําหรับการปฏิบติังานคือ คุณสมบติัของผู ้
ปฏิบติัหน้าที� ที�ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในหนา้ที�ที�รับผิดชอบ อาํนาจที�มีอยูแ่ละภาระหนา้ที�ที�
ตอ้งกระทาํใหไ้ดรั้บความสําเร็จ ไดแ้ก่ ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ ค่านิยม จริยธรรม และ
แนวคิดทางวชิาชีพ ที�จาํเป็นต่อการแสดงสมรรถนะในการทาํงาน กล่าวคือ สมรรถนะในการทาํงาน
นั8 น หมายถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การมีสมรรถนะเป็นตัวบ่งชี8 ว่าบุคคลหนึ� งมี
สมรรถนะที�จะทาํงานได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามมาตรฐานที�ก ําหนดไวภ้ายใต้
สภาพแวดลอ้มการทาํงานจริง  

สมรรถนะการปฏิบติังาน จึงตอ้งมีองค์ประกอบหลายอย่างเป็นแนวทางในการนาํไปสู่
ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ประยุกต์จากแนวคิดสมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีของ 
International Education Standards (IES) ซึ� งสหพนัธ์นกัวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ (International 
Federation of Accountants: IFAC)  เป็นองคก์ารทางวชิาชีพที�มีบทบาทในการพฒันาและส่งเสริมใน
ระดบัสากลเกี�ยวกบัวชิาชีพบญัชีมีบทบาทในการกาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัเกี�ยวกบัการศึกษา
ก่อนเป็นนกัวิชาชีพบญัชี และการอบรมศึกษาต่อเนื�องเมื�อไดป้ระกอบวิชาชีพบญัชีแลว้ เพื�อปรับ
คุณสมบติัของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีใหมี้ความใกลเ้คียงกนั คณะกรรมการการศึกษาไดอ้อก IES มาโดย
มีความประสงค์จะพฒันานักวิชาชีพบญัชี โดยการกาํหนดบรรทดัฐานสําหรับการเรียนรู้ขั8นตํ�า
สําหรับนกัวิชาชีพบญัชีที�มีคุณภาพ อนัประกอบดว้ยการศึกษา การฝึกฝน เพื�อให้ไดป้ระสบการณ์ 
และการพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเนื�อง เพื�อเป็นบุคคลที�มีความรู้ความสามารถในการบาํเพญ็ตนให้เกิด
คุณค่าต่อวชิาชีพและสังคม (ชยันรินทร์ วรีะสถาวณิชย ์และคณะ, 2548) 
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ซึ� งในการศึกษาครั8 งนี8  สมรรถนะทางวิชาชีพ ผู ้วิจ ัยได้กําหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ                          
ซึ� งประกอบดว้ย 5 มิติ ไดแ้ก่ ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ ค่านิยมแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชีพ และทศันคติทางวชิาชีพ 

 
2.5   แนวคิดที�เกี�ยวข้องกบัคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

 การบญัชีได้ถูกเรียกว่า เป็นภาษาของธุรกิจ เนื�องจากในปัจจุบนัได้มีการเปลี�ยนแปลง
อย่างมากทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม วิชาการบญัชีเป็นวิชาชีพที�ผูป้ฏิบติัตอ้งมีความรับผิดชอบ
อย่างสูง โดยอาศยัขอ้มูลทางบญัชีที�จดัทาํและนาํเสนอเป็นไปตาม “หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป” 
ซึ� งเป็นที�ยอมรับและเชื�อถือไดส้ําหรับบุคคลทุกฝ่าย ดงันั8น การบญัชีจึงมีบทบาทและความสําคญั
อยา่งมากในปัจจุบนั นอกจากนี8  การบญัชียงัตอ้งไดมี้การพฒันาและเปลี�ยนแปลงไปตามสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื�อง ผูที้�ทาํหน้าที�เป็นนักบญัชีก็ต้องปรับตวัเองให้ทนัต่อการ
เปลี�ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที�ได้มีการเปลี�ยนแปลงและพฒันาวิชาชีพของ
ตนเองใหท้นัสมยัตลอดเวลา   

พยอม สิงห์เสน่ห์ (2535) กล่าวว่า การจดัทาํงบการเงินจาํเป็นตอ้งมีหลกัเกณฑ์และขอ้
สมมติทางการบญัชีในการจดัทาํ เพื�อให้งบการเงินแสดงขอ้มูลที�ถูกตอ้งยุติธรรมต่อผูใ้ชเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกนั โดยคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีที�ทาํให้ขอ้มูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบ
การเงิน ซึ� งมีองคป์ระกอบหลกั 4 ประการ คือ 

1.  ความเขา้ใจได ้(Understandability) 
 งบการเงินที�จดัทาํขึ8 นต้องสามารถเข้าใจได้ทันทีที�ผูใ้ช้งบการเงินใช้ข้อมูลจากงบ

การเงินดงักล่าว ภายใตข้อ้สมมติที�วา่ผูใ้ชง้บการเงินมีความรู้ตามสมควรเกี�ยวกบัธุรกิจ กิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจ และการบญัชี แมว้า่ขอ้มูลทางบญัชีจะยากแก่การทาํความเขา้ใจ 

2.  ความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Relevance) 
 ข้อมูลที� มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ คือ ข้อมูลที� ช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถ

ประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวมทั8งยืนยนัขอ้ผิดพลาดของผลการประเมินที�ผา่น
มาของผูใ้ชง้บการเงินได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบัโครงสร้างของสินทรัพยที์�กิจการมีอยูใ่นปัจจุบนั ซึ� งเป็น
ผลจากเหตุการณ์ในอดีตจะช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถคาดคะเนถึงความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพยด์งักล่าวในการดาํเนินงานในอนาคต รวมถึงเป็นการยืนยนัความถูกตอ้งของ
การคาดคะเนในอดีตได้ว่าผลการดาํเนินงานของโครงสร้างสินทรัพยที์�ปรากฏในปัจจุบนัเป็นไป
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ตามที�ไดว้างแผนไวใ้นอดีตหรือไม่ ส่วนการพิจารณาความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจของขอ้มูลนั8น 
จะขึ8นอยู่กบัลกัษณะและความมีนัยสําคญัของขอ้มูลนั8นด้วย ซึ� งความมีนัยสําคญัเป็นลกัษณะเชิง
คุณภาพที�ขอ้มูลจะตอ้งมี 

 
2.1 ความมีนยัสาํคญั (Materiality) 

 ขอ้มูลจะถือวา่มีนยัสาํคญัก็ต่อเมื�อไม่แสดงขอ้มูลดงักล่าว หรือการแสดงขอ้มูลดงักล่าว
ผดิ จะมีผลกระทบต่อผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ โดยความมีนยัสําคญัขึ8นอยูข่นาด
ของรายการหรือขนาดของความผดิที�เกิดขึ8นภายใตส้ภาพการณ์เฉพาะกรณีๆ ไป 

3.  ความเชื�อถือได ้(Reliability) 
ขอ้มูลจะมีความน่าเชื�อถือได้จะต้องปราศจากความผิดพลาดที�มีนัยสําคญัและความ

ลาํเอียง จึงจะนบัไดว้า่ขอ้มูลนั8นเป็นตวัแทนอนัเที�ยงธรรมของขอ้มูลที�ตอ้งการใหแ้สดงหรือควรแสดง 
กรณีที�ขอ้มูลอาจมีความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจและทาํให้ผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจผิดได้

หากมีการรับรู้ แต่เนื�องจากขอ้มูลนั8นขาดความน่าเชื�อถือ กรณีนี8 ไม่ควรรับรู้เหตุการณ์หรือรายการ
ดงักล่าวในงบการเงิน แต่ควรมีการเปิดเผยให้ทราบถึงสิ�งที�เกิดขึ8น เช่น ประมาณค่าเสียหายจากการ
ฟ้องร้องที�อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีอาจขาดความน่าเชื�อถือในจาํนวนค่าเสียหายและการ
พิจารณาคดียงัไม่สิ8นสุดเป็นที�แน่นอน และไม่สามารถเดาไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล กิจการไม่ควรรับรู้
ผลเสียหายดงักล่าวในงบการเงิน แต่ควรเปิดเผยจาํนวนค่าเสียหายที�มีการเรียกร้องและเหตุการณ์ที�
เกี�ยวกบัการฟ้องร้องดงักล่าวดว้ย 

องคป์ระกอบเชิงคุณภาพหลกัในเรื�องของความเชื�อถือได ้ประกอบดว้ย 
 3.1  การเป็นตวัแทนอนัเที�ยงธรรม (Representational Faithfulness) 
 เพื�อให้ขอ้มูลไดเ้ป็นตวัแทนอนัเที�ยงธรรมซึ� งจะทาํให้ขอ้มูลดงักล่าวมีความน่าเชื�อถือ  

งบดุลจึงควรแสดงสินทรัพย ์หนี8 สินและส่วนของเจา้ของ เฉพาะรายการหรือเหตุการณ์ทางการบญัชี
ที�เขา้เกณฑก์ารรับรู้รายการ ณ วนัที�เสนอรายงาน 

3.2  เนื8อหาสาํคญักวา่รูปแบบ (Substance Over Form) 
ในการบนัทึกรายการและเหตุการณ์ทางการบญัชี จะตอ้งบนัทึกตามเนื8อหาและความ

เป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใชต้ามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยา่งเดียว เพราะบางครั8 งการตีความหมาย
ในส่วนเนื8อหารายการและเหตุการณ์ทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบที�ทาํ
ขึ8น เช่น สัญญาการขายสินทรัพย ์กิจการอาจมีการโอนสินทรัพยใ์ห้แก่บุคคลอื�นโดยมีเอกสารยืนยนั
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ว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ| ตามกฎหมายให้บุคคลนั8นแล้ว แต่ในสัญญาระบุให้กิจการยงัคงได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั8นจากผูซื้8อต่อ  

 
3.3  ความเป็นกลาง (Neutrality) 
ความน่าเชื�อถือของงบการเงินจะเกิดขึ8นไดถ้า้ขอ้มูลที�ปรากฏในงบการเงินมีความเป็น

กลางและปราศจากความลาํเอียง การที�งบการเงินขาดความเป็นกลางในการแสดงขอ้มูลในงบ
การเงินมีผลทาํให้ผูใ้ช้งบการเงินตดัสินใจหรือใช้ดุลยพินิจไปตามที�กิจการตอ้งหรือเป็นไปตาม
เจตนาการนาํเสนอในงบการเงินดงักล่าว 

3.4 ความระมดัระวงั (Prudence) 
ในความไม่แน่นอนที�ไดเ้กิดขึ8นกบัรายการหรือเหตุการณ์ต่างๆ อยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้เช่น 

ความสามารถในการเรียกเก็บหนี8  การประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย ์จาํนวนการเรียกร้อง
ค่าเสียหายที�อาจเกิดขึ8นตามสัญญารับประกนั เป็นตน้ รายการดงักล่าวเกิดขึ8นกิจการจะตอ้งแสดง
และเปิดเผยถึงลกัษณะผลกระทบในงบการเงินดว้ย ซึ� งจะตอ้งใช้ดุลยพินิจที�จาํเป็นในการประมาณ
การภายใตค้วามไม่แน่นอน เพื�อมิให้สินทรัพยห์รือรายไดแ้สดงจาํนวนสูงเกินไปและหนี8 สินหรือ
ค่าใชจ่้ายแสดงจาํนวนที�ต ํ�าเกินไป 

3.5 ความครบถว้น (Completeness) 
การบนัทึกรายการและเหตุการณ์ใหค้รบถว้น ควรคาํนึงถึงขอ้จาํกดัของความมีนยัสําคญั

และตน้ทุนในการจดัทาํ จึงจาํทาํให้ขอ้มูลดงักล่าวมีความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจและน่าเชื�อถือ
มากขึ8น ตรงกนัขา้มหากขอ้มูลที�จดัทาํขึ8นไม่แสดงรายการบางรายการในงบการเงินจะทาํให้ขอ้มูลที�
ปรากฏในงบการเงินผดิพลาด ทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผดิได ้

4.  การเปรียบเทียบกนัได ้(Comparability) 
ผูใ้ชง้บการเงินอาจตอ้งการขอ้มูลจากงบการเงินของกิจการหลายรอบระยะเวลาบญัชี

ของหลายกิจการมาประกอบการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ดงันั8น ผูใ้ชง้บการเงินจึงตอ้งการงบการเงินที�
สามารถนาํมาเปรียบเทียบกนัไดใ้นรอบระยะเวลาที�ต่างกนัของกิจการเดียวกนั เพื�อนาํมาใช้ในการ
คาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการนั8น และนอกจากนี8ผูใ้ชง้บ
การเงินยงัตอ้งการงบการเงินที�สามารเปรียบเทียบระหว่างกิจการภายใตร้ะยะเวลาบญัชีเดียวกนัได้
เพื�อประเมินฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และการเปลี�ยนแปลงฐานะการเงินระหวา่งกิจการได ้
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จึงสรุปไดว้า่คุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชี (Accounting Information Quality) เป็น
คุณสมบติัของขอ้มูลในการที�จะทาํให้ขอ้มูลทางการบญัชีมีประโยชน์สูงสุดในการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารในอนาคต ซึ� งมีลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี ซึ� งประกอบดว้ย ประการที�หนึ� ง
ความเข้าใจได้ จากการนําเสนอข้อมูลในงบการเงิน ที�ผูใ้ช้งบการเงินสามารถทาํความเขา้ใจได ้
ถูกตอ้ง และครบถว้น ประการที�สองความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ เพื�อสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้น
การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ย่างตรงประเด็น  ประการที�สามความเชื�อถือได ้จากการ
แสดงรายการบนัทึกบญัชี ตอ้งเกิดจากความเป็นจริง ชดัเจน โดยขอ้มูลทางบญัชีจะตอ้งสะทอ้นภาพ
ของกิจกรรม มีความน่าเชื�อถือ และปราศจากความไม่โปร่งใส โดยยึดหลกัความระมดัระวงัในการ
รับรู้รายการ  และประการที�สี�  คือการเปรียบเทียบกนัได ้คือการให้ความสําคญักบัการนาํเสนอขอ้มูล 
การเปรียบเทียบในรอบระยะเวลาบญัชีที�แตกต่างกนั รวมทั8งวิธีการทางบญัชีจากงวดหนึ�งกบัอีกงวด
หนึ�ง เพื�อให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลทางบญัชีได ้(สภาวิชาชีพบญัชี, 2550) ดงันั8น
ผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชีขององค์การ จะตอ้งมีทกัษะ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัมาตรฐานการบญัชี ภายใต้
แม่บทการบญัชี (2555) เพื�อที�จะสามารถนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน และแกไ้ขปัญหาที�อาจจะขึ8นกบั
องค์การได้ และประเด็นสําคญัขึ8นอยู่กบัความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชี และการ
สนบัสนุนของผูบ้ริหาร 

 โดยคุณภาพข้อมูลทางบญัชีผูว้ิจยัได้กาํหนดให้เป็นตวัแปรตามในการศึกษาครั8 งนี8                        
ซึ� งประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความเขา้ใจได ้ความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความเชื�อถือได ้และ
การเปรียบเทียบกนัได ้
 

2.6   ผลงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
สมนึก เอื8อจิระพงษ์พนัธ์ และคณะ (2552)  กล่าวถึง คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีเป็น

คุณลักษณะที�สําคัญมากประการหนึ� ง เนื�องจากข้อมูลทางบัญชี เป็นข้อมูลเบื8องต้นที�จะทาํให้
ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงสถานภาพดา้นการเงินขององคก์าร ไม่วา่จะเป็นฐานะการเงิน การใชจ่้ายเงินตาม
งบประมาณและ ผลการดาํเนินงานต่างๆ ซึ� งจะถูกกระทบจากทรัพยากรที�มีอยู ่โครงสร้างทางการเงิน 
และความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัการเปลี�ยนแปลงในสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั จึงจาํเป็น
อย่างยิ�งที�จะตอ้งจดัทาํขอ้มูลทางการบญัชีที�มีคุณภาพ เพื�อทาํให้องค์การ ได้รับขอ้มูลทางบญัชีที�
ถูกตอ้ง มีความน่าเชื�อถือ และทนัเวลา หากขอ้มูลทางการบญัชีมีคุณภาพ ก็จะส่งผลให้ผูบ้ริหารมี
ขอ้มูลเพื�อใช้ในการวางแผน การบริหารงาน และการวางแผนการดาํเนินงานองค์การได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ตลอดจนการตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีคุณภาพมากยิ�งขึ8น ซึ� งนั8นจะทาํให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายทางยทุธศาสตร์ (Strategic-Goal)  

สงกรานต ์ไกยวงษ ์และคณะ (2553) ศึกษาเรื�องปัจจยัที�ส่งผลต่อทกัษะความเป็นมืออาชีพ
ของนกัวิชาชีพบญัชีไทยในบริบทของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะที�สําคญั
ของนักวิชาชีพบญัชีมืออาชีพตามทศันะของผูป้ระกอบการ รวมถึงจากการติดตามและประเมิน
สมรรถนะตนเองของบญัชีบณัฑิต คุณสมบติัที�มีอนัดบัสูงสุด คือ คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรม และ มี
ทศันคติทางวชิาชีพ 

ณัฐชา วฒันวิไล และคณะ (2554) ศึกษาเรื�อง การพฒันาสมรรถนะวิชาชีพบญัชีไทยเมื�อ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื�อตอ้งพฒันาสมรรถนะวิชาชีพบญัชีให้เป็นผูมี้
คุณสมบติัพร้อมที�จะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ที�จะสามารถแข่งขนัไดก้บันกัวิชาชีพบญัชี
ของต่างประเทศทั8งในกลุ่มภูมิภาคและในระดบัสากล จากการศึกษาพบวา่ สภาวิชาชีพบญัชี ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์และ หน่วยงานที�รับผิดชอบ ไดด้าํเนินมาตรการต่างๆ เช่น 1) การกาํหนดมาตรฐาน
การบญัชี การสอบบญัชี และมาตรฐานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2) การเขา้
ร่วมเป็นกรรมการในองคก์ารวชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ เพื�อสร้างความเขา้ใจและแนวทางในการ
เพิ�มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 3) การจดัตั8งสถาบนัฝึกอบรมวิชาชีพบญัชี 
โดยมุ่งเนน้การสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลง 4) การให้คาํแนะนาํในการจดัทาํ
บญัชีแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึ� งเป็นฐานธุรกิจที�สําคญัของไทย และ 5) การพฒันา
มาตรฐานการศึกษาดา้นวชิาชีพการบญัชีตามมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี ซึ� งเป็นการยกระดบัสมรรถนะบญัชีบณัฑิตไทยให้พร้อมรับมือและเพิ�มโอกาสเมื�อการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจเกิดขึ8น  

ดารณี เอื8อชนะจิต (2554) ศึกษาเรื�องผลกระทบของคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี และลกัษณะ
องคก์รธุรกิจ ที�มีต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ผล
การศึกษาพบวา่ คุณภาพขอ้มูลทางบญัชีดา้นความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ และคุณภาพขอ้มูลทาง
บญัชีด้านการเปรียบเทียบได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ทาํให้ถึง
คุณภาพของขอ้มูลทางบญัชีที�มีความสําคญัต่อการตดัสินใจในการบริหารงานนั8นตอ้งการขอ้มูลทาง
บญัชีที�มีลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ และขอ้มูลทางบญัชีนั8นตอ้งสามารถ
นาํไปเปรียบเทียบกนัได ้จึงเป็นขอ้มูลที�ช่วยผูบ้ริหารตดัสินใจเพื�อบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      
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นุชนารถ อินทรโคกสูง และคณะ (2555)  ศึกษาเรื�องผลกระทบของการปฏิบติังานทางการ
บญัชีที�มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี สรุปไดว้่าคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชี มีความสําคญัและเป็น
ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินเป็นอยา่งมาก เพราะจะตอ้งใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจ การวิเคราะห์
ความเสี�ยงในการลงทุนในอนาคต เป็นแนวทางและบรรทดัฐานสําหรับองค์การในการตดัสินใจ
เลือกใชว้ธีิการบญัชีซึ� งเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชข้อ้มูลทุกฝ่าย เพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจระหวา่งบุคคล
หลายฝ่าย ทั8งผูจ้ดัทาํบญัชี ผูใ้ชร้ายงานทางการเงินและสามารถนาํแนวคิดทางการบญัชีไปใชไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ส่งผลใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคแ์ละประสบความสาํเร็จต่อไปตลอดจนสามารถคงไวซึ้� ง
ระดบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์ารควบคู่ไปดว้ย  

เพญ็ธิดา  พงษธ์านี (อา้งถึงในพงศศิ์รภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ, 2555) คุณลกัษณะของบณัฑิต
สาขาการบญัชีที�องค์การรัฐบาล และองค์การเอกชนพึงประสงค์มี 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้น
ความรู้ 2) ดา้นทกัษะ 3) ดา้นค่านิยม  4) ดา้นบุคลิกภาพ ผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะของบณัฑิต ที�
สําคญัที�สุด คือ จรรยาบรรณ ซึ� งสอดคลอ้งกบับทความของปกรณ์ เพ็ญภาคกุล (2548) และ IES 
ฉบบัที� 2, 3 และ 4 ที�เนน้การพฒันาดา้นจรรยาบรรณของนกัวิชาชีพบญัชี คุณลกัษณะของบณัฑิตที�
รองลงมาคือคุณลกัษณะดา้นความรู้ และคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ ตามลาํดบั โดยองคก์ารรัฐบาลมี
ความตอ้งการบณัฑิตที�มีลกัษณะดา้นความรู้ ดา้นบุคลิกภาพในการใชค้าํพูดสูงกวา่องคก์ารเอกชน 

พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2555) ศึกษาเรื�อง สมรรถนะของนักวิชาชีพบญัชี : มุมมอง
ของผูบ้ริหารงานสายบญัชีในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานวิจยันี8 มีจุดเริ�มตน้จาก
การที�มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ (International Education Standard: IES) กาํหนดให้นกั
วิชาชีพบญัชีควรพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการที�เปลี�ยนแปลงไปของ
องค์การ ที�สืบเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของธุรกิจ การศึกษาครั8 งนี8 จึงมี
วตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาถึงองค์ประกอบของสมรรถนะของนักวิชาชีพบญัชีที�เป็นที�ตอ้งการของ
สถานประกอบการ โดยจะสะทอ้นมุมมองของผูบ้ริหารสายบญัชีที�ทาํงานในสถานประกอบการที�อยู่
ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ ผูบ้ริหารใน
สายบญัชีที�ทาํงานในสถานประกอบการในพื8นที�เขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผูว้ิจยั
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บขอ้มูลตวัอย่างสถานประกอบการ และใชว้ิธีการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ 2 วธีิ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล กล่าวคือ อนัดบัแรก จะเป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
สํารวจโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ผลการศึกษาพบว่า 1) สมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีตามความเห็น
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ของผูบ้ริหารงานสายบญัชีฯ มี 11 ประเภท ซึ� งสมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีที� ผูบ้ริหารงานดา้น
บญัชีให้ความสําคญัไว ้5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ คือ ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (.87) ทกัษะทาง
ปัญญา (.77) ทกัษะทางองค์กรและการจดัการ (.70) ความรู้เกี�ยวกบัองคก์รและธุรกิจ (.68) และ
ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน (.66) 2) ผูบ้ริหารงานสายบญัชีในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เห็นวา่ นกัวชิาชีพบญัชีมีจรรยาบรรณทางวชิาชีพบญัชีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั 0.05 

Lapstey (อา้งถึงในดารณี เอื8อชนะจิต, 2554) ศึกษาการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีของทีม
บริหาร เพื�อพิจารณาประสิทธิผลการตดัสินใจในมุมมองของผูใ้ช้ขอ้มูลทางการบญัชีในดา้นของ
ความถูกตอ้ง ความเชื�อถือได ้ความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ และความสําคญั นอกจากนี8 ยงัมีการ
ทดสอบแบบย่อในดา้นของความเขา้ใจไดใ้นขอ้มูลทางการเงิน ผลการศึกษาพบวา่ มีระดบัที�สูงใน
ดา้นของความถูกตอ้ง และความเชื�อถือได้ และมีระดบัสูงมากในด้านของความเกี�ยวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ ผลของภาพรวมเสนอแนะว่า การใช้ขอ้มูลทางการบญัชี แทจ้ริงแล้วเป็นปัจจยัหลกัใน
ความสาํเร็จของแนวคิดใหม่ของความคิดส่วนใหญ่ของผูบ้ริหาร ความสาํคญัควรจะเพิ�มขอบเขตของ
ความน่าเชื�อถือได้ของขอ้มูลที�สามารถเพิ�มการมีส่วนร่วมโดยมีเงื�อนไขสองขอ้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ขอ้
หนึ�งความถูกตอ้งและความน่าเชื�อถือไดข้องขอ้มูลทางการบญัชี และขอ้สองปรับปรุงขอ้จาํกดัและ
รายละเอียดที�ตอ้งคาํนึงถึงความเป็นไปไดใ้นทางเลือกของการประเมินทุน 

Bryer (อา้งถึงในดารณี  เอื8อชนะจิต, 2554) ศึกษาวิจยัเรื�อง “A Marxist Critique of The 
FASB’S Conceptual Framework” โดยกล่าวถึงกรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชี
การเงิน เปรียบเทียบกบัทฤษฎีมูลค่าส่วนเกินของ Marx โดยขอ้โตแยง้ของ Bryer อธิบายเหตุผลวา่ 
การพฒันากรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีการเงินจดัทาํขึ8นเพื�อสนบัสนุนการ
บัญชีแบบดั8 งเดิม มีการกําหนดวัตถุประสงค์และการปฏิบัติงานทางบัญชี ให้ค ํานิยามของ
ส่วนประกอบของงบการเงิน โดยไม่ไดอ้า้งอิงตามคาํนิยามของคาํวา่สินทรัพย ์และหนี8 สิน แต่ใชค้าํ
นิยามโดยอา้งอิงตาม “หลกัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต” มีการวิจารณ์กรอบแนวคิดของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีการเงิน วา่เป็นแนวคิดบนพื8นฐานของมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ สําหรับ
กรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีการเงิน งบดุล คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงถึง
สินทรัพยแ์ละหนี8 สิน ตามคาํนิยามของ “ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต” และผลกาํไร วดัจากการ
เปลี�ยนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิ ในรอบระยะเวลาบญัชี และเชื�อวา่ มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ สามารถวดัได้
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โดยทางออ้มที�ซึ� งมีการกาํหนด “ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชี” (Qualitative Characteristics) 
ขอ้มูลที�มีคุณภาพถือวา่มีประโยชน์ต่อผูล้งทุน ประกอบกบัผูจ้ดัทาํบญัชีและผูส้อบบญัชี  

Alp and Ustundag (อา้งถึงในดารณี เอื8อชนะจิต, 2554) พบว่า กระบวนการพฒันา
มาตรฐานการบญัชีทั�วโลกและผลการปฏิบติัในประเทศกาํลงัพฒันา และทาํการสาํรวจความยากและ
แบ่งปันประสบการณ์จากมุมมองของผูอ้อกขอ้กาํหนดและนักวิชาการ และมีการอภิปรายอย่าง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวทางการนาํไปใชใ้นการปฏิบติัจริง ตามหลกัพื8นฐานของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ในประเทศตุรกี สรุปไดว้า่ จากมุมมองของประเทศกาํลงัพฒันาที�ซึ� งตอ้งการ
เงินทุนจากต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ เพื�อการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีความจาํเป็น
อยา่งมากสาํหรับขอ้มูลทางการบญัชีจะตอ้งมีคุณภาพสูงซึ� งเป็นสิ�งสําคญัอยา่งยิ�ง ผลของสิ�งที�จาํเป็น
ที�ขาดไม่ได้สําหรับขอ้มูลทางการบญัชีที�มีคุณภาพสูง ความสําคญัของมาตรฐานการบญัชีที�ซึ� งมี 
จุดมุ่งหมายเพื�อกาํหนดรูปแบบขอ้มูลทางการบญัชีให้มีความเชื�อถือได ้การเปรียบเทียบกนัไดแ้ละ
ความเขา้ใจได ้เป็นที�รับรู้กนัทั�วโลก สถานะปัจจุบนัของมาตรฐานการบญัชีในตุรกี ไดร้วมอยูภ่ายใต้
ขอ้สมมติฐานทางการบญัชี เช่น หลกัการดาํเนินงานต่อเนื�อง หลกัความสมํ�าเสมอ ช่วงระยะเวลา 
หน่วยวดั หลกัราคาทุน หลกัความระมดัระวงั หลกัฐานอนัเที�ยงธรรม ความมีนยัสําคญั หลกัเนื8อหา
สาํคญักวา่รูปแบบ และการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  

จากการทบทวนงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งผลกระทบของสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีที�มีผลต่อ
คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี:สํานกังานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผูว้ิจยักาํหนดสมรรถนะทางวิชาชีพให้เป็นตวัแปรอิสระ ซึ� ง
ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ ค่านิยมแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวิชาชีพ และทศันคติทางวิชาชีพ ที�มีผลกระทบต่อตวัแปรตาม คือ คุณภาพขอ้มูลทาง
บญัชี จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความเขา้ใจได ้ความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความเชื�อถือได ้และการ
เปรียบเทียบกนัได ้โดยผูว้จิยัสามารถสรุปตวัแปรที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัไดด้งันี8   
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ตารางที� 2.1 สรุปผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีที�มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี:
สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) 

 

 

ชื�อผู้ศึกษา 
ปีที�

ศึกษา 

ชื�อเรื�อง 

 

ตัวแปรที�ศึกษา 

คุณภาพ

ข้อมูล 

ทาง

บัญชี 

ประสิทธิภ

าพ/

สมรรถนะ

ทาง

วชิาชีพ

บัญชี 

คุณค่าและ

จรรยาบรรณ

ทางวชิาชีพ

บัญชี 

สมนึก 
เอื8อจิระพงษ์
พนัธ์ และคณะ  

2552 การบญัชีตน้ทุน 2: แนวคิดและ
การประยกุตเ์พื�อการตดัสินใจ  
เชิงการบริหาร 

� � - 

สงกรานต ์ 
ไกยวงษ ์และ
คณะ  

2553 ปัจจยัที�ส่งผลต่อทกัษะความเป็น
มืออาชีพของนกัวชิาชีพบญัชีไทย
ในบริบทของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร 

- - � 

ณฐัชา  
วฒันวไิล และ
คณะ  

2554 การพฒันาสมรรถนะวชิาชีพบญัชี
ไทยเมื�อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ 

 � - 

ดารณี 
 เอื8อชนะจิต  

2554 ผลกระทบของคุณภาพขอ้มูลทาง
บญัชี และลกัษณะองคก์รธุรกิจ ที�
มีต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารในวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

� � - 
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ตารางที� 2.1 (ต่อ) 

 

 

 

    ชื�อผู้ศึกษา 
ปีที�

ศึกษา 

ชื�อเรื�อง 

 

ตัวแปรที�ศึกษา 

คุณภาพ

ข้อมูล 

ทาง

บัญชี 

ประสิทธิภาพ/

สมรรถนะทาง

วชิาชีพบัญชี 

คุณค่าและ

จรรยาบรรณ

ทางวชิาชีพ

บัญชี 

นุชนารถ 
อินทรโคกสูง 
และคณะ 

2555 ผลกระทบของการ
ปฏิบติังาน 

� - - 

เพญ็ธิดา  
พงษธ์านี 

2548 คุณลกัษณะของบณัฑิตสาขา
การบญัชีที�องคก์ารรัฐบาล 
และองคก์ารเอกชนพึง
ประสงค ์

- � � 

พงศศิ์รภพ  
ทองดีรวสุิรเกตุ 

2555 สมรรถนะของนกัวชิาชีพ
บญัชี:มุมมองของผู ้
บริหารงานสายบญัชีในเขต
นิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

- � � 

Lapsley l. 1979 The Use of Accounting 
Information in Consensus 
Management Teams 

� � - 

Bryer, R.A. 1999 A Marxist critique of the 
FASB’s conceptual 
framework 

� - - 
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ตารางที� 2.1 (ต่อ) 

 
2.7   บทสรุป 

ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ประกอบดว้ย ความรู้ทางวิชาชีพ
บญัชี ทกัษะทางวชิาชีพบญัชี ค่านิยมแห่งวิชาชีพบญัชี จรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี และทศันคติทาง
วิชาชีพบัญชี โดยใช้แนวทางการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม ตาํราต่างๆ ที� เกี�ยวข้องกับ
งานวิจยั รวมถึงศึกษาจากมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(International Education Standard: IES) สรุปไดว้า่ การพฒันาสมรรถนะวิชาชีพบญัชี ถือเป็นการ
พฒันาขีดความสามารถ (Competency) ที�จะส่งผลใหเ้กิดความสาํเร็จในการปฏิบติังานทางวิชาชีพได้
อยา่งมีประสิทธิผล ที�มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู ้
ที�ใชข้อ้มูลทางบญัชีต่อไป 

    ชื�อผู้ศึกษา 
ปีที�

ศึกษา 

ชื�อเรื�อง 

 

ตัวแปรที�ศึกษา 

คุณภาพ

ข้อมูล 

ทางบัญชี 

ประสิทธิภาพ/

สมรรถนะทาง

วชิาชีพบัญชี 

คุณค่าและ

จรรยาบรรณ

ทางวชิาชีพ

บัญชี 

Alp A., 
Ustundag S 

2009 Financial reporting 
transformation: the 

� - - 

Lapsley l. 1979 The Use of Accounting 
Information in Consensus 
Management Teams 

� � - 
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บทที� 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การวจิยัเรื�อง ผลกระทบของสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีที�มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี : 
สํานักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) มีรายละเอียดของระเบียบวธีิวจิยัดงัต่อไปนี3  

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
3.3  การสร้างและพฒันาเครื�องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 สถิติที�ใชใ้นการประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (Population and Sample) ในการศึกษาวิจยัครั3 งนี3  คือ 

พนกังานบญัชีกลุ่มงานการคลงัและกลุ่มงานภูมิภาคของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จาํนวน 60 คน 

3.2 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

                    สําหรับงานวิจัยนี3  มี เครื� องมือที� ใช้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) และสร้าง
แบบสอบถามขึ3นจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั IES 1-8 และเอกสารต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง ซึ� งสร้างตามวตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดที�กาํหนดขึ3น ประกอบดว้ย ความรู้ทางวิชาชีพ
บญัชี ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี ค่านิยมแห่งวิชาชีพบญัชี จรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี และทศันคติ
ทางวิชาชีพบญัชี เพื�อให้ไดข้อ้มูลเกี�ยวกบัผลกระทบของคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ในการออกแบบ
สอบถามเพื�อให้ไดข้อ้มูลเชิงปริมาณนี3  ผูว้ิจยัใช้ออกแบบสอบถามโดยแบ่งลกัษณะของคาํถามใน
แบบสอบถามเป็น 2 ลกัษณะ คือ คาํถามปลายเปิด เพื�อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น
หรือขอ้เสนอแนะที�มีประโยชน์ในการศึกษาวิจยัครั3 งนี3  และคาํถามแบบปลายปิด เป็นคาํถามแบบมี
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ตวัเลือกเพื�อให้เลือกตอบ ทั3งนี3 แบบสอบถามงานวิจยันี3 ส่วนใหญ่จะเป็นคาํถามแบบปลายปิด โดย
รูปแบบของแบบสอบถามที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลแบ่งเป็น 4 ตอน ดงันี3  

ตอนที� 1 ข้อมูลทั�วไปของพนักงานบญัชีกลุ่มงานการคลังและกลุ่มงานภูมิภาคของ
สํานกังานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
โดยลักษณะคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการทาํงานในสาํนกังาน กสทช. และที�ตั3งที�ท่านปฏิบติังานอยูปั่จจุบนั เป็นตน้  

ตอนที� 2  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี ประกอบดว้ย ดา้นความรู้ทาง
วิชาชีพบญัชี จาํนวนสี�คาํถาม ดา้นทกัษะทางวิชาชีพบญัชี จาํนวนสี�คาํถาม ดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพ
บญัชี จาํนวนสามคาํถาม ดา้นจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี จาํนวนสามคาํถาม และดา้น
ทศันคติทางวชิาชีพบญัชี จาํนวนสามคาํถาม 

ตอนที� 3  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี ประกอบดว้ยสิบสองคาํถาม 
ครอบคลุมสี� ปัจจยัหลกั ได้แก่ ความเขา้ใจได้ จาํนวนสามคาํถาม ความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
จาํนวนสามคาํถาม ความเชื�อถือได ้จาํนวนสามคาํถาม และการเปรียบเทียบกนัได ้จาํนวนสามคาํถาม 

ตอนที� 4  ขอ้เสนอแนะ 
ผูว้ิจยักาํหนดให้คะแนนคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

ตามรูปแบบของไลเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยให้เลือกคาํตอบเพียงคาํตอบเดียว และมีเกณฑ์การให้
คะแนนของความเห็นไว ้5 ระดบัดงันี3  

 
   ระดับความคิดเห็น               ค่าคะแนน 

          นอ้ยที�สุด                   1 
          นอ้ย                      2 
          ปานกลาง                   3 
          มาก                      4 
          มากที�สุด                   5 
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ส่วนการแปลความหมายคะแนนเฉลี�ยของผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เกณฑ์การ
วเิคราะห์ของ รศ. ดร. บุญชม  ศรีสะอาด (2535:100) ดงันี3  

คะแนนเฉลี�ย   1.00-1.50     แปลความวา่      นอ้ยที�สุด 
คะแนนเฉลี�ย   1.51-2.50     แปลความวา่      นอ้ย 
คะแนนเฉลี�ย   2.51-3.50     แปลความวา่      ปานกลาง 
คะแนนเฉลี�ย   3.51-4.50     แปลความวา่      มาก 
คะแนนเฉลี�ย   4.51-5.00     แปลความวา่      มากที�สุด 

 
3.3   การสร้างและพฒันาเครื�องมือ 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัดงันี3  
3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง จากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด 

ตาํรา วารสารทางวชิาการ งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง และขอคาํแนะนาํจากผูท้รงคุณวุฒิเพื�อเป็นแนวทางใน
การกาํหนดกรอบแนวคิดและสร้างแบบสอบถาม 

3.3.2 จดัทาํแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที�กาํหนด โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที�ครอบคลุม
ถึงความหมายและสมมติฐานของการวิจยั และตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงเนื3อหา (Content 
Validity) เบื3องตน้เพื�อใหต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัหวัขอ้งานวจิยั 

3.3.3 นาํแบบสอบถามที�สร้างขึ3นเสนออาจารยที์�ปรึกษาสารนิพนธ์เพื�อพิจารณาความเหมาะสม 
ความถูกตอ้งของการใช้ภาษาและความครอบคลุมของเนื3อหาการศึกษา และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข
ตามที�อาจารยที์�ปรึกษาสารนิพนธ์แนะนาํ 

3.3.4 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามที�อาจารยที์�ปรึกษาสารนิพนธ์แนะนาํ และนาํเสนอเพื�อ
พิจารณาอีกครั3 ง 

3.3.5 การทดสอบความน่าเชื�อถือของแบบสอบถาม (Reliability) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามที�
ทดสอบความเที�ยงตรงและทาํการทดสอบ (Pre-Test) ตรวจสอบคาํถามในแบบสอบถาม เพื�อที�จะ
สามารถนาํไปสื�อสารความหมายไดต้รงตามความตอ้งการ และเหมาะสม โดยส่งให้หวัหนา้ส่วนงาน
บญัชี การเงิน และพนกังานบญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบังานดา้นบญัชี และนาํกลบัมาปรับปรุงก่อนส่งไปยงั
กลุ่มตวัอยา่ง จากนั3นทาํการทดสอบค่า Conbach’s Alpha Coefficient โดยไดค่้าความเชื�อมั�นดงันี3  
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ตารางที� 3.1 ผลการทดสอบความน่าเชื�อถือของแบบสอบถาม 
 

ข้อคําถาม ค่าความเชื�อมั�น 

สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี: 
ดา้นความรู้ทางวชิาชีพบญัชี 0.90  
ดา้นทกัษะทางวชิาชีพบญัชี 0.82 
ดา้นคุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชี 0.93 
ดา้นจรรยาบรรณทางวชิาชีพบญัชี 0.87 
ดา้นทศันคติทางวชิาชีพบญัชี 0.94 
คุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี: 
ความเขา้ใจได ้ 0.83 
ความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ 0.84 
ความเชื�อถือได ้ 0.86 
การเปรียบเทียบกนัได ้ 0.85 
 

3.4   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัดงันี3  
3.4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaires) ที�จดัทาํขึ3น และกาํหนดขอบเขต เนื3อหาของแบบสอบถาม เพื�อให้ไดมี้ความชดัเจน
ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

3.4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการศึกษาคน้ควา้รายละเอียด 
เนื3อหา ผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบั ผลกระทบของสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีที�มีผลต่อคุณภาพขอ้มูล
ทางบญัชีของพนักงานบญัชี กรณีศึกษา: สํานักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ข้อมูลบางส่วนผูว้ิจยัได้รวบรวมจากตาํรา 
บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานทางวิชาการต่างๆ ที� เกี�ยวข้อง เพื�อใช้กําหนดรูปแบบของ
แบบสอบถาม ตามประเด็นที�สาํคญัของวตัถุประสงค ์และขอบเขตของงานวจิยั 

DPU



41 
 

3.4.3 นําผลการทดสอบเครื�องมือมาปรับปรุง เพื�อนาํไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
พนักงานบญัชีกลุ่มงานการคลังและกลุ่มงานภูมิภาคของสํานักงานคณะกรรมการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

3.4.4 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากร 
 

3.5   สถิติที�ใช้ในการประมวลผล และการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติที�ใช้ในการประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาครั3 งนี3  ผูว้ิจยัไดน้าํ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที�ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล
จากการนําแบบสอบถามทั3 งหมดมาประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับ
สังคมศาสตร์ และสามารถจาํแนกการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งันี3  

3.5.1  สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
สําหรับแจกแจงข้อมูลทั�วไปของกลุ่มประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการทาํงาน และที�ตั3 งสํานักงาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับความคิดเห็นเกี�ยวกับ
สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี และคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 

3.5.2  สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิm สหสัมพนัธ์ (Correlation 
Analysis) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการทดสอบ
ค่าที (t-test)  
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บทที� 4 
ผลการวจิยั 

 
งานวิจยัเรือง  “ผลกระทบของสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีทีมีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทาง

บญัชี: สํานักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)” ผูท้าํการวจิยัมีวตัถุประสงคห์ลกัเพือศึกษาถึงสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ทีส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาวิจยัโดยการนาํเสนอแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ซึ งผูว้จิยัไดผ้ลการดาํเนินการวจิยั เพือตอบปัญหาดงันี9  

ตอนที 1 ขอ้มูลทัวไปของพนกังานบญัชี ประกอบดว้ย ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และ
เบียงเบน มาตรฐาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณาสําหรับแจกแจงขอ้มูลทัวไปของกลุ่มประชากร ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน และทีตั9งสํานกังาน โดยวิเคราะห์ขอ้มูล
จากระดบัความคิดเหนเกียวกบัสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี และคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 

ตอนที 2 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะ
ทางวชิาชีพบญัชี และคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 

ตอนที 3 การทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติอนุมาน 

3.1 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ@
สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

3.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

3.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดว้ยการเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะ
ทางวิชาชีพบญัชีของพนักงานบญัชีระหว่างกลุ่มงานการคลัง และกลุ่มงานภูมิภาค โดยใช้การ
ทดสอบค่า (T-Test) กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตอนที� 1  ข้อมูลทั�วไปของพนักงานบัญชีโดยใช้สถิติเชิงพรรณา 
ในการศึกษาวิจยันี9  กลุ่มประชากรทีทาํการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานบญัชีกลุ่มงานการคลงั

และกลุ่มงานภูมิภาคของสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผลการวิจยัทีนาํเสนอในส่วนนี9จะประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงานในสาํนกังาน กสทช. และทีตั9งทีปฏิบติังานปัจจุบนั 
 
ตารางที� 4.1 แสดงจาํนวน และค่าร้อยละของขอ้มูลทัวไปของพนกังานบญัชี 
 

 
 
 

ข้อมูลทั�วไป จํานวน (ราย) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 7 11.7 
หญิง 53       88.3  

รวม 60 100.0 

อายุ   
นอ้ยกวา่ 25 ปี  - - 
25-35 ปี                30 50.0 
36-45 ปี 21 35.0 
46 ปีขึ9นไป 9     15.0  

รวม 60 100.0 

สถานภาพ   
โสด 27 45.0 
สมรส 25 41.7 
หมา้ย/หยา่ 8      13.3  

รวม 60 100.0 
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ตารางที� 4.1 (ต่อ) 
 

 
จากตารางที 4.1 ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานบญัชีกลุ่มงานการคลงัและกลุ่มงานภูมิภาค

ของสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 53 คน คิดเป็น ร้อยละ 88.3 มีอายุระหวา่ง 25-35 ปี จาํนวน 
30 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ อายุระหวา่ง 36-45 ปี จาํนวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.0 
และอายุ 46 ปีขึ9นไป จาํนวน 9 คน  คิดเป็น ร้อยละ 15.0 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 27 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 45.0 รองลงมา มีสถานภาพสมรสแลว้ จาํนวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.7 ระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จาํนวน 32 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.3 รองลงมา คือ 

ข้อมูลทั�วไป จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
ตํากวา่ปริญญาตรี 4 6.7 
ปริญญาตรี      32 53.3 
ปริญญาโท 24      40.0  
สูงกวา่ปริญญาโท - - 

รวม 60 100.0 

ระยะเวลาการทาํงาน   
นอ้ยกวา่ 5 ปี 21 35.0 
5 -10 ปี   25 41.7 
11 – 15 ปี 7 11.7 
มากกวา่ 15 ปี 7      11.7  

รวม 60 100.0 

ที�ตั2งสํานักงาน   
กลุ่มงานการคลงั 21 35.0 
กลุ่มงานภูมิภาค 39       65.0  

รวม 60 100.0 
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ปริญญาโท จาํนวน 24 คน คิดเป็น ร้อยละ 40.0 ซึ งส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทาํงานระหวา่ง 5 -10 ปี 
จาํนวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.7 รองลงมา คือ นอ้ยกวา่ 5 ปี จาํนวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.0 
โดยทีตั9งทีปฏิบติังานอยูปั่จจุบนัส่วนใหญ่อยูที่กลุ่มงานภูมิภาค  จาํนวน 39 คน คิดเป็น ร้อยละ  65.0  
 
ตอนที� 2  ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี�ยวกับสมรรถนะทางวิชาชีพ
บัญชี และคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

ผลการวิจยัทีนําเสนอในส่วนนี9 คือ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความ
คิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีของพนกังานบญัชี และคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 
 
ตารางที� 4.2  แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะทาง 
                    วชิาชีพบญัชีโดยรวมและรายดา้น                                                   
 

สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี X  
S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ลาํดับ
ที� 

ดา้นความรู้ทางวชิาชีพบญัชี 3.77 0.67 มาก 5 
ดา้นทกัษะทางวชิาชีพบญัชี  3.99 0.60 มาก 4 
ดา้นคุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชี 4.01 0.63 มาก 3 
ดา้นจรรยาบรรณทางวชิาชีพบญัชี 4.47 0.53 มาก 1 
ดา้นทศันคติทางวชิาชีพบญัชี 4.11 0.58 มาก 2 

รวม 4.07 0.52 มาก  
 

ตารางที 4.2 ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียที 4.07 เมือพิจาณาเป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัความคิดเห็นมาก
ทีสุด ไดแ้ก่ ดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.47 จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา
ไดแ้ก่ ทศันคติทางวชิาชีพบญัชีโดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.11 จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที�  4.3 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะ 
          ทางวชิาชีพบญัชี ดา้นความรู้ทางวชิาชีพบญัชี 
 

สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี 
ด้านความรู้ทางวชิาชีพบัญชี X  

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลาํดับ

ที� 
1. มีความเชือมันวา่หลกัการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 
เช่น การบญัชีการเงิน การบญัชีเพือการจดัการ การบญัชี
ภาษีอากร การบญัชีบริหาร การบญัชีตน้ทุน เป็นตน้ 
จาํเป็นอยา่งยิงต่อการปฏิบติั 

3.76 0.88 มาก 3 

2. มีความมุ่งมันทีจะบูรณาการประสบการณ์และความรู้              
ในภารกิจของส่วนงาน เพือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล และประมาณการไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์
เป็นระบบและน่าเชือถือ 

3.90 0.79 มาก 1 

3. ใหค้วามสาํคญักบัการแสวงหาความรู้ ความเขา้ใจใน
หลกัการบญัชีทีรับรองทัวไปอยา่งต่อเนืองตลอดเวลา 

3.56 0.87 มาก 4 

4. มีความมันใจวา่ในการทาํงานมีการประยกุตแ์ละ 
เชือมโยงความรู้ดา้นบญัชีของส่วนงานและระบบงาน
สารสนเทศมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานดา้นบญัชีไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

3.85 0.79 มาก 2 

รวม 3.77 0.67 มาก  
 

ตารางที 4.3 ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี
ดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชี โดยรวมจดัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.77 เมือพิจาณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ระดบัความคิดเห็นมากทีสุดไดแ้ก่ ความมุ่งมันทีจะบูรณาการประสบการณ์และความรู้ใน
ภารกิจของส่วนงาน เพือนาํมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล และประมาณการไดอ้ย่างมี
หลกัเกณฑเ์ป็นระบบและน่าเชือถือ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.90 จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ มีความ
มันใจว่าในการทาํงานมีการประยุกต์และ เชือมโยงความรู้ด้านบญัชีของส่วนงานและระบบงาน
สารสนเทศมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานดา้นบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.85 
จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที� 4.4   แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะ 
          ทางวชิาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทางวชิาชีพบญัชี 
 

สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี 
ด้านทกัษะทางวชิาชีพบัญชี X  

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลาํดับ

ที� 
1. มุ่งเนน้ใหมี้การนาํทกัษะในการวเิคราะห์ วินิจฉยั  
การทาํงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ ระเบียบ และมีเหตุผล            
มาใชก้าํหนดเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

3.91 0.67 มาก 4 

2. ใหค้วามสาํคญักบัการสร้างเสริม และพฒันาทกัษะ          
ในการปฏิบติังาน โดยนาํความรู้ ความสามารถทาง
วชิาชีพมาปรับใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

3.93 0.75 มาก 3 

3. มันใจวา่การสือสาร เพือใหเ้กิดความเขา้ใจระหวา่งกนั 
รวมถึงการนาํเสนอเพือสือสารขอ้มูลทีสาํคญัเป็นการ
สร้างทกัษะในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.10 0.87 มาก 1 

4. เชือมันวา่การจดัลาํดบัความสาํคญัของงานได ้               
เป็นอยา่งดีช่วยใหเ้กิดทกัษะทางวชิาชีพ 

4.01 0.74 มาก 2 

รวม 3.99 0.60 มาก  
  

ตารางที 4.4 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ด้าน
ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.99 เมือพิจาณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่มีระดบัความคิดเห็นมากทีสุด ไดแ้ก่ ความมันใจวา่การสือสาร เพือให้เกิดความเขา้ใจระหวา่งกนั 
รวมถึงการนาํเสนอเพือสือสารขอ้มูลทีสําคญัเป็นการสร้างทกัษะในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.10 จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ความเชือมันวา่การจดัลาํดบัความสําคญั
ของงานไดเ้ป็นอยา่งดีช่วยใหเ้กิดทกัษะทางวชิาชีพโดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.01 จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที� 4.5   แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะ 
          ทางวชิาชีพบญัชี ดา้นคุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชี 
 

สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี 
ด้านคุณค่าแห่งวชิาชีพบัญชี X  

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลาํดับ

ที� 
1. ยดึมันในหลกัการตามมาตรฐานของการเป็นนกั
วชิาชีพบญัชีทีดี โดยยดึถือปฏิบติัเป็นเกณฑแ์ละแนวทาง  
เพือสร้างคุณค่าในการปฏิบติังาน 

3.95 0.69 มาก 2 

2. มันใจวา่ไดป้ฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั 
และมีความรอบคอบในหนา้ทีการงาน ส่งผลให ้
การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ 

4.23 0.72 มาก 1 

3. มุ่งมันทีจะยกระดบัความสําคญัในวชิาชีพบญัชี 
โดยการพฒันาวชิาชีพบญัชีอยา่งต่อเนือง คาํนึงถึง 
ความรับผดิชอบต่อสังคมเพือใหเ้กิดความเชือถือได ้

3.85 0.75 มาก 3 

รวม 4.01 0.63 มาก  
  

ตารางที 4.5 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี 
ดา้นคุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชี โดยรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.01 เมือพิจาณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นมากทีสุด ไดแ้ก่ มันใจวา่ไดป้ฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผดิชอบมีวินยั  
และมีความรอบคอบในหนา้ทีการงาน ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.23 
จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ยดึมันในหลกัการตามมาตรฐานของการเป็นนกัวิชาชีพบญัชีทีดี 
โดยยดึถือปฏิบติัเป็นเกณฑแ์ละแนวทางเพือสร้างคุณค่าในการปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.95 
จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที� 4.6   แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะ 
          ทางวชิาชีพบญัชี ดา้นจรรยาบรรณทางวชิาชีพบญัชี 
 

สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี 
ด้านจรรยาบรรณวชิาชีพบัญชี X  

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลาํดับ

ที� 
1. ยดึมันในความซือสัตย ์สุจริต โปร่งใส และมีความ
เทียงธรรมในการปฏิบติัหนา้ทีของตน 

4.58 0.61 มากทีสุด 1 

2. ตระหนกัถึงการรักษาความลบัขององคก์าร  
ในขอ้มูลทีไม่ควรเปิดเผยต่อผูอื้น 

4.51 0.56 มากทีสุด 2 

3. มุ่งมันทีจะปฏิบติัหนา้ทีการงาน อยา่งสมําเสมอ  
ไม่ละทิ9งหรือเพิกเฉย ปฏิบติัหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย
ดว้ยความเสียสละ และรับผดิชอบ มีความระมดัระวงั 
รอบคอบ อยา่งละเอียดถีถว้นดว้ยความถูกตอ้ง 
และมีความเป็นอิสระ 

4.31 0.67 มาก 3 

รวม 4.47 0.53 มาก  
 

ตารางที 4.6 ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี 
ดา้นจรรยาบรรณทางวชิาชีพบญัชี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.47 เมือพิจาณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นมากทีสุด ไดแ้ก่ ยดึมันในความซือสัตย ์สุจริต โปร่งใส และมีความเทียง
ธรรมในการปฏิบติัหนา้ทีของตน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.58 จดัอยู่ในระดบัมากทีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
ตระหนกัถึงการรักษาความลบัขององค์การในขอ้มูลทีไม่ควรเปิดเผยต่อผูอื้น โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 
4.51 จดัอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
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ตารางที� 4.7   แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะ 
           ทางวชิาชีพบญัชี ดา้นทศันคติทางวชิาชีพบญัชี 
 

สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี 
ด้านทศันคติทางวชิาชีพบัญชี X  

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลาํดับ

ที� 
1. มุ่งมันในการปฏิบติังานดว้ยความขยนัอดทน ทุ่มเท 
และมีความตั9งใจในการปฏิบติังาน เพือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมของสาํนกังาน โดยตระหนกัถึงความรับผดิชอบ
ต่อองคก์าร 

4.25 0.65 มาก 1 

2. เชือมัน ภาคภูมิใจ และผกูพนักบัองคก์ารทีปฏิบติังาน 4.18 0.67 มาก 2 
3. มุ่งเนน้ทีจะสร้างสรรค ์พฒันา และส่งเสริมสมรรถนะ
ดา้นการปฏิบติังานในปัจจุบนัเพือรักษาผลประโยชน์
ของสาธารณชนและส่วนรวม 

3.90 0.72 มาก 3 

รวม 4.11 0.58 มาก  

 
ตารางที 4.7 ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี 

ดา้นทศันคติทางวชิาชีพบญัชี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.11 เมือพิจาณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ระดบัความคิดเห็นมากทีสุด ไดแ้ก่ มุ่งมันในการปฏิบติังานดว้ยความขยนัอดทน ทุ่มเท 
และมีความตั9งใจในการปฏิบติังาน เพือรักษาประโยชน์ส่วนรวมของสํานักงาน โดยตระหนักถึง
ความรับผดิชอบต่อองคก์าร มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.25 จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ความเชือมัน 
ภาคภูมิใจ และผกูพนักบัองคก์ารทีปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.18 จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที� 4.8   แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพ 
                      ขอ้มูลทางบญัชีโดยรวมและรายดา้น 
 

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี X  
S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ลาํดับ
ที� 

ดา้นความเขา้ใจได ้ 4.05 0.59 มาก 3 
ดา้นความเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 4.06 0.63 มาก 2 
ดา้นความเชือถือได ้ 4.23 0.55 มาก 1 
ดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้ 3.95 0.65 มาก 4 

รวม 4.07 0.53 มาก  

 
ตารางที  4.8 ผลการวิจยัพบว่า ระดับความคิดเห็นเกียวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.07 เมือพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดบัความ
คิดเห็นมากทีสุด ได้แก่ ดา้นความเชือถือได ้ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.23 จดัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดา้นความเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจ โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.06 จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที� 4.9 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพ     
ขอ้มูลทางบญัชี ดา้นความเขา้ใจได ้

 
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

ด้านความเข้าใจได้ X  
S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ลาํดับ
ที� 

1. มุ่งเนน้การนาํเสนอขอ้มูลในงบการเงินอยา่งถูกตอ้ง
และครบถว้นตรงประเด็นตามเหตุการณ์ทีเกิดขึ9นจริงทาง
บญัชี 

4.18 0.67 มาก 1 

2. ใหค้วามสาํคญัต่อขอ้มูลทางบญัชี โดยการนาํเสนอ
รายงานทีกระชบัและไดใ้จความ ใชภ้าษาทีชดัเจนเพือให้
ผูใ้ชเ้ขา้ใจในส่วนสาระสาํคญัไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.13 0.65 มาก 2 
 

3. เชือมันวา่ขอ้มูลทีนาํเสนอในงบการเงิน สามารถแสดง
ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจขอ้มูลไดถู้กตอ้งตรงกนั 

3.83 0.80 มาก 3 

 
ตารางที 4.9 ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ดา้น

ความเขา้ใจได ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.05 เมือพิจาณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ระดับความคิดเห็นมากทีสุด ได้แก่ มุ่งเน้นการนําเสนอข้อมูลในงบการเงิน อย่างถูกต้องและ
ครบถว้นตรงประเด็นตามเหตุการณ์ทีเกิดขึ9นจริงทางบญัชี มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.18 จดัอยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจ โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.13 จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที� 4.10   แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพ 
                         ขอ้มูลทางบญัชีดา้นความเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
 

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
ด้านความเกี�ยวข้องกบัการตัดสินใจ X  

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลาํดับ

ที� 
1. ใหค้วามสาํคญัต่อการนาํเสนอขอ้มูลทางบญัชีทีมี
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูใ้ชข้อ้มูลทุกฝ่าย 

3.96 0.82 มาก 2 

2. ตระหนกัถึงคุณค่าของขอ้มูลทางบญัชีทีนาํเสนอ            
ในงบการเงิน อนัจะช่วยในการวเิคราะห์ คาดคะเนถึง
ประเด็นปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งตรงประเด็น 

3.95 0.69 มาก 3 
 

3. มุ่งมันทีจะนาํเสนองบการเงินใหต้รงตามเวลาที
กาํหนด เพือเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ และแกไ้ข
ปัญหาทีเกียวขอ้งไดท้นัเวลา 

4.26 0.70 มาก 1 

รวม 4.06 0.63 มาก  
 
ตารางที 4.10 ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี

ดา้นความเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.06 จดัอยู่ใน
ระดบัมาก เมือพิจาณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นมากทีสุด ไดแ้ก่ มุ่งมันทีจะนาํเสนองบ
การเงินใหต้รงตามเวลาทีกาํหนด เพือเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหาทีเกียวขอ้งได้
ทนัเวลา มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.26 จดัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา ได้แก่ การให้ความสําคญัต่อการ
นาํเสนอขอ้มูลทางบญัชีทีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้ขอ้มูลทุกฝ่าย โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 
3.96 จดัอยู่ในระดบัมาก 
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ตารางที� 4.11 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพ 
                       ขอ้มูลทางบญัชีดา้นความเชือถือได ้
 

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
ด้านความเชื�อถือได้ X  

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลาํดับ

ที� 
1. มุ่งเนน้ในการแสดงรายการบนัทึกบญัชีทีเกิดจาก 
ความเป็นจริง ถูกตอ้งและชดัเจน เพือสร้างกิจกรรม 
เชิงเศรษฐกิจอยา่งแทจ้ริง 

3.95 0.87 มาก 3 

2. มุ่งมันในการแสดงรายการบนัทึกบญัชี โดยยดึถือ 
หลกัความระมดัระวงัในการรับรู้รายการ  
และมีความโปร่งใส 

4.40 0.55 มาก 1 
 

3. ใหค้วามสาํคญักบัความครบถว้นของขอ้มูล  
เพือสร้างความน่าเชือถือต่อผูใ้ชง้บการเงิน ภายใต้
ขอบเขตของความมีนยัสาํคญั 

4.35 0.57 มาก 2 

รวม 4.23 0.55 มาก  
 

ตารางที 4.11 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ดา้น
ความเชือถือได ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.23 เมือพิจาณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ระดบัความคิดเห็นมากทีสุด ได้แก่ มุ่งมันในการแสดงรายการบนัทึกบญัชี โดยยึดถือหลกัความ
ระมดัระวงัในการรับรู้รายการ และมีความโปร่งใส มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.40 จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา 
ไดแ้ก่ การให้ความสําคญักบัความครบถ้วนของขอ้มูล เพือสร้างความน่าเชือถือต่อผูใ้ช้งบการเงิน 
ภายใตข้อบเขตของความมีนยัสาํคญั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.35 จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที� 4.12   แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพ 
                         ขอ้มูลทางบญัชี ดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้
  

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
ด้านการเปรียบเทยีบได้ X  

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลาํดับ

ที� 
1. มุ่งเนน้การใชว้ธีิการทางบญัชีทีรับรองทัวไป 
จากงวดหนึงไปอีกงวดหนึง เพือใหผู้ใ้ชง้บการเงิน 
สามารถเปรียบเทียบขอ้มูลทางบญัชีได ้

4.03 0.71 มาก 1 

2. ใหค้วามสาํคญักบัการนาํเสนอขอ้มูลทีเปรียบเทียบ 
กนัไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีทีแตกต่างกนั 

3.88 0.76 มาก 3 
 

3. ยดึมันในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ซึ งรวมถึง
การเปิดเผยนโยบายการบญัชีจะช่วยใหง้บการเงินมี
คุณสมบติัในการเปรียบเทียบกนัได ้

3.95 0.72 มาก 2 

รวม 3.96 0.65 มาก  
 

ตารางที 4.12 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ดา้น
การเปรียบเทียบกนัได้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.96 เมือพิจาณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ระดบัความคิดเห็นมากทีสุด ไดแ้ก่ มุ่งเนน้การใชว้ิธีการทางบญัชีทีรับรองทัวไปจากงวดหนึง
ไปอีกงวดหนึง เพือให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลทางบญัชีได ้มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.03 
รองลงมา ไดแ้ก่ ความยดึมันในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ซึ งรวมถึงการเปิดเผยนโยบายการ
บญัชีจะช่วยให้งบการเงินมีคุณสมบติัในการเปรียบเทียบกนัได ้ โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.95 จดัอยูใ่น
ระดบัมาก 

 
 
 
 
 

 

DPU



56 
 

ตอนที� 3 การทดสอบสมมติฐานการวจัิยโดยใช้สถิติอนุมาน 
3.1  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิEสหสัมพนัธ์ 

ผลการวิจยัทีนาํเสนอในส่วนนี9 คือการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใช้
การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิ@ สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) 

 
 ตารางที� 4.13  ค่าสัมประสิทธิ@ สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ระหวา่งสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีและ 
                          คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 
 

 KN SK VA ET AT UN RV RL COM 

สมรรถนะทางวชิาชีพ
บัญชี 

         

KN  0.693** 0.671** 0.611* 0.609** 0.535** 0.482** 0.704** 0.496** 

SK      0.732** 0.713** 0.678** 0.57** 0.562** 0.517** 0.480** 

VA      0.173** 0.729** 0.592** 0.632** 0.605** 0.609** 

ET     0.756** 0.632** 0.580** 0.626** 0.474** 

AT      0.674** 0.707** 0.679** 0.630** 

คุณภาพข้อมูลทาง
บัญชี 

         

UN        0.759** 0.601** 0.698** 

RV        0.661** 0.765** 

RL         0.613** 

COM          

 
หมายเหตุ  **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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จากตารางที 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ@ สหสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะ
ทางวิชาชีพบญัชี ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ
บญัชี ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพบญัชี ดา้นจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ดา้นทศันคติทาง
วชิาชีพบญัชี และตวัแปรตาม 1 ตวัแปร คือคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความเขา้ใจได ้ดา้นความเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ดา้นความเชือถือได ้และดา้นการเปรียบเทียบกนั
ได้ ผลการวิจยัพบว่า ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั โดยมีค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง 0.480-0.765 ที
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 
3.2   การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

สมมติฐาน  H1: สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชีของพนกังาน
บญัชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี  

สมมติฐาน  H2: สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีดา้นทกัษะทางวิชาชีพบญัชีของพนกังาน
บญัชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 

สมมติฐาน  H3: สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพบญัชีของพนกังาน
บญัชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 

สมมติฐาน H4: สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของ
พนกังานบญัชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 

สมมติฐาน  H5: สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีดา้นทศันคติทางวิชาชีพบญัชีของพนกังาน
บญัชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 
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ตารางที� 4.14 การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระหวา่ง 
                      สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี ทีมีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 
 

สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
ดา้นความรู้ทางวชิาชีพบญัชี 0.135 

(0.096) 

ดา้นทกัษะทางวชิาชีพบญัชี 0.025 
(0.122) 

ดา้นคุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชี 0.152 
(0.120) 

ดา้นจรรยาบรรณทางวชิาชีพบญัชี 0.029 
(0.142) 

ดา้นทศันคติทางวชิาชีพบญัชี 0.449** 
(0.125) 

Adjusted R2  0.614 

 
หมายเหตุ  *p<.10, **p<.05, ***p<.01  

a แสดงค่าสัมประสิทธิ@ ถดถอยและแสดงความคลาดเคลือนมาตรฐานในวงเล็บ 
 
จากตารางที 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ระหว่างสมรรถนะ

ทางวิชาชีพบญัชี ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ
บญัชี ดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพบญัชี ดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทศันคติทางวิชาชีพบญัชี 
และตวัแปรตาม 1 ตวัแปร คือคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจได ้
ด้านความเกียวข้องกับการตดัสินใจ ด้านความเชือถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ สรุป
ผลการวจิยัไดด้งันี9  

 
สมมติฐาน  H1: สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชีของพนกังาน

บญัชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี
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ดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีอยา่งไม่มีนยัสําคญั จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวจิยั H1 

สมมติฐาน  H2: สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทางวิชาชีพบญัชีของพนกังาน
บญัชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี 
ดา้นทกัษะทางวิชาชีพบญัชีของพนักงานบญัชี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีอย่างไม่มี
นยัสาํคญั จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั H2 

สมมติฐาน  H3: สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพบญัชีของพนกังาน
บญัชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี
ดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีอย่างไม่มี
นยัสาํคญั จึงปฏิเสธสมติฐานการวจิยั H3 

สมมติฐาน H4: สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชีของ
พนกังานบญัชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะทาง
วิชาชีพบญัชี ดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพขอ้มูล
ทางบญัชีอยา่งไม่มีนยัสาํคญั จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั H4 

สมมติฐาน  H5: สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีดา้นทศันคติทางวิชาชีพบญัชีของพนกังาน
บญัชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี 
ดา้นทศันคติทางวชีิพบญัชีของพนกังานบญัชี ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยั H5 แสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานบญัชีทีมี
สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ด้านทศันคติทีดี มุ่งมันในการปฏิบติังานดว้ยความขยนั อดทน ทุ่มเท 
และมีความตั9งใจในการปฏิบติังาน เพือรักษาประโยชน์ส่วนรวมของสํานักงาน โดยตระหนักถึง
ความรับผดิชอบต่อองคก์าร มีความพึงพอใจทีจะทาํงาน จะทาํใหข้อ้มูลทางบญัชีมีคุณภาพ 
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3.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีของพนักงานบัญชีระหว่างกลุ่ม

งานการคลงัและกลุ่มงานภูมิภาค โดยมีนัยสําคัญที%ระดับ 0.05 
สมมติฐาน  H6:  สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี ดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชี

กลุ่มงานการคลงั และกลุ่มงานภูมิภาคแตกต่างกนั 
 

ตารางที� 4.15 การเปรียบเทียบสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี ดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชีของพนกังาน  
                        บญัชีจาํแนกตามกลุ่มงาน 
 

 
สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี 
ดา้นความรู้ทางวชิาชีพบญัชี 

กลุ่มงาน 

t Sig. 
การคลงั 
(n=21) 

ภูมิภาค 
(n=39) 

X  S.D. X  S.D. 
1. เชือมันวา่หลกัการบญัชีตามมาตรฐาน
การบญัชี เช่น การบญัชีการเงิน การบญัชี
เพือการจดัการ การบญัชีภาษีอากร การ
บญัชีบริหาร การบญัชีตน้ทุน เป็นตน้ 
จาํเป็นอยา่งยิงต่อการปฏิบติั 
 

3.61 0.92 3.84 0.87 -0.94 0.35 

2. มุ่งมันทีจะบูรณาการประสบการณ์และ
ความรู้ ในภารกิจของส่วนงาน เพือ
นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ขอ้มูล และประมาณการไดอ้ยา่งมี
หลกัเกณฑ ์เป็นระบบและน่าเชือถือ 
 

3.71 0.71 4.00 0.82 -1.33 0.18 

3.ใหค้วามสาํคญักบัการแสวงหาความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัการบญัชีทีรับรอง
ทัวไปอยา่งต่อเนืองตลอดเวลา 
 

3.42 0.59 3.64 0.98 -1.03 0.30 
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ตารางที� 4.15 (ต่อ) 
 

 
สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี 
ด้านความรู้ทางวชิาชีพบัญชี 

กลุ่มงาน 

t Sig. 
การคลงั 
(n=21) 

ภูมิภาค 
(n=39) 

X  S.D. X  S.D. 
4. มันใจวา่ในการทาํงานมีการประยกุต์
และ เชือมโยงความรู้ดา้นบญัชีของส่วน
งานและระบบงานสารสนเทศมาปรับใช้
ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3.47 0.81 4.05 0.72 -2.81 0.00** 

รวม 3.55 0.61 3.88 0.68 -1.82 0.07 
 

หมายเหตุ  **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 4.15 การเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นความรู้ทางวิชาชีพ

บญัชีของพนักงานบญัชี จาํแนกตามกลุ่มงาน พบว่าพนักงานบญัชีกลุ่มงานการคลงั และกลุ่มงาน
ภูมิภาค มีสมรรถนะดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชี ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั H6  
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สมมติฐาน  H7:  สมรรถนะดา้นทกัษะทางวชิาชีพบญัชีกลุ่มงานการคลงั และกลุ่มงานภูมิภาคแตกต่างกนั 
 

ตารางที� 4.16 การเปรียบเทียบสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทางวชิาชีพบญัชี จาํแนกตามกลุ่มงาน 
 

สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี 
ด้านทกัษะทางวชิาชีพบัญชี 

กลุ่มงาน 

t Sig. 
การคลงั 
(n=21) 

ภูมิภาค 
(n=39) 

X  S.D. X  S.D. 
1. มุ่งเนน้ใหมี้การนาํทกัษะในการ
วเิคราะห์ วินิจฉยั การทาํงานไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ ระเบียบ และมีเหตุผล มาใชก้าํหนด
เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

3.76 0.62 4.00 0.68 -1.31 .019 

2. ใหค้วามสาํคญักบัการสร้างเสริม และ
พฒันาทกัษะในการปฏิบติังาน โดยนาํ
ความรู้ ความสามารถทางวชิาชีพมาปรับ
ใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

3.66 0.57 4.07 0.80 -2.05 0.04** 

3. มันใจวา่การสือสาร เพือใหเ้กิดความ
เขา้ใจระหวา่งกนั รวมถึงการนาํเสนอเพือ
สือสารขอ้มูลทีสาํคญัเป็นการสร้างทกัษะ
ในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

3.85 0.79 4.23 0.90 -1.59 0.11 

4. เชือมันวา่การจดัลาํดบัความสาํคญัของ
งานไดเ้ป็นอยา่งดีช่วยใหเ้กิดทกัษะทาง
วชิาชีพ 

3.80 0.81 4.12 0.69 -1.59 0.11 

รวม 3.77 0.59 4.10 0.58 -2.10 0.04** 
 

หมายเหตุ  **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตารางที 4.16 การเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทางวิชาชีพบญัชี
ของพนกังานบญัชีจาํแนกตามกลุ่มงาน ผลการวิจยั พบวา่พนกังานบญัชีกลุ่มงานการคลงั และกลุ่ม
งานภูมิภาค มีสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทางวชิาชีพบญัชีของพนกังานบญัชี แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั H7 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า
พนกังานบญัชีกลุ่มงานการคลงั และกลุ่มงานภูมิภาค มีสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทาง
วิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชี แตกต่างกนั เรืองการให้ความสําคญักบัการสร้างเสริม และพฒันา
ทกัษะในการปฏิบติังาน และไดน้าํความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพมาปรับใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 
โดยทีกลุ่มงานภูมิภาคมีค่าเฉลียสูงกวา่ อยูที่ 4.07 

 
สมมติฐาน  H8:  สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นคุณค่าทางวิชาชีพบญัชีของพนกังาน

บญัชีกลุ่มงานการคลงั และกลุ่มงานภูมิภาคแตกต่างกนั 
 

ตารางที� 4.17  การเปรียบเทียบสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี ดา้นคุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชีของพนกังาน 
                       บญัชีจาํแนกตามกลุ่มงาน 
 

สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี 
ด้านคุณค่าแห่งวชิาชีพบัญชี 

กลุ่มงาน 

t Sig. 
การคลงั 
(n=21) 

ภูมิภาค 
(n=39) 

X  S.D. X  S.D. 
1. ยดึมันในหลกัการตามมาตรฐานของการ
เป็นนกัวชิาชีพบญัชีทีดี โดยยดึถือปฏิบติั 
เป็นเกณฑแ์ละแนวทาง เพือสร้างคุณค่า 
ในการปฏิบติังาน 

3.80 0.67 4.02 0.70 -1.14 0.25 

2. มันใจวา่ไดป้ฏิบติัหนา้ทีดว้ยความ
รับผดิชอบ มีวนิยั และมีความรอบคอบ 
ในหนา้ทีการงาน ส่งผลใหก้ารปฏิบติังาน
ของมีประสิทธิภาพ 

4.00 0.70 4.35 0.70 -1.87 0.06 
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ตารางที� 4.17 (ต่อ) 
 

สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี 
ด้านคุณค่าแห่งวชิาชีพบัญชี 

กลุ่มงาน 

t Sig. 
การคลงั 
(n=21) 

ภูมิภาค 
(n=39) 

X  S.D. X  S.D. 
3. มุ่งมันทีจะยกระดบัความสําคญัใน
วชิาชีพบญัชีโดยการพฒันาวิชาชีพบญัชี
อยา่งต่อเนือง คาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อ
สังคมเพือใหเ้กิดความเชือถือได ้

3.76 0.70 3.89 0.78 -0.66 0.51 

รวม 3.85 0.61 4.09 0.63 -1.39 0.17 
 

หมายเหตุ  **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
ตารางที 4.17  การเปรียบเทียบสมมติฐานการวิจยั โดยการเปรียบเทียบสมรรถนะทาง

วิชาชีพบญัชี ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพบญัชีของพนักงานบญัชีจาํแนกตามกลุ่มงาน พบว่าพนักงาน
บญัชีกลุ่มงานการคลงั และกลุ่มงานภูมิภาคมีสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ
บญัชีของพนกังานบญัชี ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั H8 
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สมมติฐาน  H9:  สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชีของพนกังาน
บญัชีกลุ่มงานการคลงั และกลุ่มงานภูมิภาคแตกต่างกนั 

 

ตารางที� 4.18  การเปรียบเทียบสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี ดา้นจรรยาบรรณทางวชิาชีพบญัชีของ     
                       พนกังานบญัชีจาํแนกตามกลุ่มงาน 
 

สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี 

ด้านจรรยาบรรณทางวชิาชีพบัญชี 

กลุ่มงาน 

t Sig. 
การคลงั 
(n=21) 

ภูมิภาค 
(n=39) 

X  S.D. X  S.D. 
1. ยดึมันในความซือสัตย ์สุจริต โปร่งใส 
และมีความเทียงธรรมในการปฏิบติัหนา้ที
ของตน 

4.28 0.78 4.74 0.44 -2.47 0.02** 

2. ตระหนกัถึงการรักษาความลบัของ
องคก์าร ในขอ้มูลทีไม่ควรเปิดเผยต่อผูอื้น 

4.33 0.65 4.61 0.49 -1.87 0.06 

3. มุ่งมันทีจะปฏิบติัหนา้ทีการงาน 
อยา่งสมําเสมอ ไม่ละทิ9งหรือเพิกเฉย 
ปฏิบติัหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายดว้ย ความ
เสียสละ และรับผดิชอบ มีความ
ระมดัระวงั รอบคอบ อยา่งละเอียดถีถว้น
ดว้ยความถูกตอ้งและมีความเป็นอิสระ 

4.09 0.76 4.43 0.59 -1.90 0.06 

รวม 4.23 0.65 4.59 0.41 -2.29 0.02** 

 
หมายเหตุ  **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
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ตารางที 4.18  การเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บญัชีของพนกังานบญัชี จาํแนกตามกลุ่มงาน ผลการวิจยั พบวา่พนกังานบญัชีกลุ่มงานการคลงั และ
กลุ่มงานภูมิภาค มีสมรรถนะดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั H9 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าพนกังานบญัชีกลุ่มงานการ
คลงั และกลุ่มงานภูมิภาค มีสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชีของพนกังาน
บญัชี แตกต่างกนัในเรืองความยึดมันในความซือสัตย ์สุจริต โปร่งใส และมีความเทียงธรรมในการ
ปฏิบติัหนา้ทีของตน โดยทีกลุ่มงานภูมิภาคมีค่าเฉลียทีสูงกวา่ อยูที่ 4.74 

 
สมมติฐาน  H10:  สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทศันคติทางวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชี

กลุ่มงานการคลงั และกลุ่มงานภูมิภาคแตกต่างกนั 
 

 ตารางที� 4.19 การเปรียบเทียบสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี ดา้นทศันคติทางวชิาชีพบญัชีของพนกังาน   
                        บญัชีจาํแนกตามกลุ่มงาน 
 
 

สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี 

ด้านทศันคติทางวชิาชีพบัญชี 

กลุ่มงาน 

t Sig. 
การคลงั 
(n=21) 

ภูมิภาค 
(n=39) 

X  S.D. X  S.D. 
1. มุ่งมันในการปฏิบติังานดว้ยความขยนั
อดทน ทุ่มเท และมีความตั9งใจในการ
ปฏิบติังาน เพือรักษาประโยชน์ส่วนรวม
ของสาํนกังาน โดยตระหนกัถึงความ
รับผดิชอบต่อองคก์าร 

4.09 0.70 4.33 0.62 -1.35 0.18 

2. เชือมัน ภาคภูมิใจ และผกูพนักบั
องคก์ารทีปฏิบติังาน 

3.90 0.70 4.33 0.62 -2.43 0.01** 
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ตารางที� 4.19 (ต่อ) 
 

สมรรถนะทางวชิาชีพบัญชี 

ด้านทศันคติทางวชิาชีพบัญชี 

กลุ่มงาน 

t Sig. 
การคลงั 
(n=21) 

ภูมิภาค 
(n=39) 

X  S.D. X  S.D. 
3. มุ่งเนน้ทีจะสร้างสรรค ์พฒันา และ
ส่งเสริมสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานใน
ปัจจุบนัเพือรักษาผลประโยชน์ของ
สาธารณชนและส่วนรวม 

3.85 0.72 3.92 0.73 -0.33 0.74 

รวม 3.95 0.64 4.19 0.54 -1.55 0.12 
 
หมายเหตุ  **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 
ตารางที 4.19 ผลการเปรียบเทียบสมมติฐานการวจิยั โดยการเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี

ดา้นทศันคติทางวชิาชีพบญัชีของพนกังานบญัชีจาํแนกตามกลุ่มงาน พบวา่พนกังานบญัชีกลุ่มงานการคลงั และ
กลุ่มงานภูมิภาค  มีสมรรถนะดา้นทศันคติทางวชิาชีพบญัชี ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั  H10 
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บทที� 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยั เรื�อง “ผลกระทบของสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีที�มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี:
สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 1) เพื�อศึกษาผลกระทบของสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีของพนกังาน
บญัชีที�มีต่อคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี 2) เพื�อทดสอบความแตกต่างด้านสมรรถนะทางวิชาชีพ
บญัชีระหวา่งกลุ่มงานการคลงัและกลุ่มงานภูมิภาค และ โดยผูว้จิยัจะทาํการศึกษากบัพนกังานบญัชี
กลุ่มงานการคลงัและกลุ่มงานภูมิภาค ของสํานกังานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จาํนวน 60 คน เครื�องมือที�ใชคื้อแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปสําหรับการศึกษา (SPSS) ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธิQ สหสัมพนัธ์ (Correlation 
Analysis) สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการทดสอบที (t-test) 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งันีY  
 

5.1  สรุปผล 

ตอนที� 1  ขอ้มูลทั�วไปของพนกังานบญัชี 
ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่พนกังานบญัชีกลุ่มงานการ

คลงัและกลุ่มงานภูมิภาคของสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสถานที�ปฏิบติังานปัจจุบนัส่วนใหญ่อยูที่�กลุ่มงานภูมิภาค  

ตอนที� 2 ค่าเฉลี�ย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัสมรรถนะ
ทางวชิาชีพบญัชี และคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 

1)  สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ระดบัความคิดเห็นมากที�สุด ไดแ้ก่ ดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี รองลงมาไดแ้ก่ ทศันคติทาง
วชิาชีพบญัชีโดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.11 จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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2) สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชี โดยรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก 
เมื�อพิจาณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความคิดเห็นมากที�สุดได้แก่ ความมุ่งมั�นที�จะบูรณาการ
ประสบการณ์และความรู้ในภารกิจของส่วนงาน เพื�อนาํมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
และประมาณการไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ์เป็นระบบและน่าเชื�อถือ จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ 
มีความมั�นใจว่าในการทาํงานมีการประยุกต์และ เชื�อมโยงความรู้ด้านบญัชีของส่วนงานและ
ระบบงานสารสนเทศมาปรับใช้ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี�ย
เท่ากบั 3.85 จดัอยูใ่นระดบัมาก  

3) สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทางวิชาชีพบญัชี โดยรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก 
เมื�อพิจาณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีระดบัความคิดเห็นมากที�สุด ไดแ้ก่ ความมั�นใจวา่การสื�อสาร เพื�อให้
เกิดความเขา้ใจระหวา่งกนั รวมถึงการนาํเสนอเพื�อสื�อสารขอ้มูลที�สําคญัเป็นการสร้างทกัษะในการ
ทาํงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จดัอยู่ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ความเชื�อมั�นว่าการจดัลาํดบั
ความสําคญัของงานไดเ้ป็นอย่างดีช่วยให้เกิดทกัษะทางวิชาชีพโดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.01 จดัอยูใ่น
ระดบัมาก 

4) สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพบญัชี โดยรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก 
เมื�อพิจาณาเป็นรายขอ้ พบวา่ระดบัความคิดเห็นมากที�สุด ไดแ้ก่ มั�นใจวา่ไดป้ฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความ
รับผดิชอบมีวนิยั และมีความรอบคอบในหนา้ที�การงาน ส่งผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ จดั
อยู่ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ยึดมั�นในหลกัการตามมาตรฐานของการเป็นนกัวิชาชีพบญัชีที�ดี 
โดยยดึถือปฏิบติัเป็นเกณฑแ์ละแนวทางเพื�อสร้างคุณค่าในการปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.95 
จดัอยูใ่นระดบัมาก 

5) สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมื�อพิจาณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความคิดเห็นมากที�สุด ได้แก่ ยึดมั�นในความซื�อสัตย ์สุจริต 
โปร่งใส และมีความเที�ยงธรรมในการปฏิบติัหน้าที�ของตน จดัอยู่ในระดบัมากที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
ตระหนกัถึงการรักษาความลบัขององค์การในขอ้มูลที�ไม่ควรเปิดเผยต่อผูอื้�น โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 
4.51 จดัอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

6) สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทศันคติทางวิชาชีพบญัชี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมื�อพิจาณาเป็นรายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นมากที�สุด ไดแ้ก่ มุ่งมั�นในการปฏิบติังานดว้ยความ
ขยนัอดทน ทุ่มเท และมีความตัYงใจในการปฏิบติังาน เพื�อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของสํานกังาน 
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อองค์การ จดัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา ได้แก่ ความเชื�อมั�น 
ภาคภูมิใจ และผกูพนักบัองคก์ารที�ปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.18 จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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7)  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัความคิดเห็นมากที�สุด ไดแ้ก่ ดา้นความเชื�อถือได ้จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดา้นความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.06 จดัอยูใ่นระดบัมาก 

8) ระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ดา้นความเขา้ใจได ้โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เมื�อพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่าระดบัความคิดเห็นมากที�สุด ไดแ้ก่ มุ่งเน้นการนาํเสนอ
ขอ้มูลในงบการเงิน อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตรงประเด็นตามเหตุการณ์ที�เกิดขึYนจริงทางบญัชี จดั
อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.13 จดั
อยูใ่นระดบัมาก 

9) ระดับความคิดเห็นเกี�ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเกี�ยวข้องกับการ
ตดัสินใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก จดัอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจาณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความ
คิดเห็นมากที�สุด ไดแ้ก่ มุ่งมั�นที�จะนาํเสนองบการเงินให้ตรงตามเวลาที�กาํหนด เพื�อเป็นประโยชน์
ต่อการตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหาที�เกี�ยวขอ้งไดท้นัเวลา จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ การให้
ความสาํคญัต่อการนาํเสนอขอ้มูลทางบญัชีที�มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูใ้ชข้อ้มูลทุกฝ่าย โดย
มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.96 จดัอยูใ่นระดบัมาก 

10) ระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ดา้นความเชื�อถือได ้โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมื�อพิจาณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความคิดเห็นมากที�สุด ไดแ้ก่ มุ่งมั�นในการแสดง
รายการบนัทึกบญัชี โดยยึดถือหลกัความระมดัระวงัในการรับรู้รายการ และมีความโปร่งใส จดัอยู่
ในระดบัมาก รองลงมา ได้แก่ การให้ความสําคญักบัความครบถ้วนของข้อมูล เพื�อสร้างความ
น่าเชื�อถือต่อผูใ้ชง้บการเงิน ภายใตข้อบเขตของความมีนยัสาํคญั โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.35 จดัอยูใ่น
ระดบัมาก 

11) ระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ดา้นการเปรียบเทียบกนัไดโ้ดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจาณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นมากที�สุด ไดแ้ก่ มุ่งเนน้การใช้
วิธีการทางบัญชีที� รับรองทั�วไปจากงวดหนึ� งไปอีกงวดหนึ� ง เพื�อให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถ
เปรียบเทียบขอ้มูลทางบญัชีได ้จดัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ความยึดมั�นในการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชี ซึ� งรวมถึงการเปิดเผยนโยบายการบญัชีจะช่วยให้งบการเงินมีคุณสมบติัในการ
เปรียบเทียบกนัได ้โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.95 จดัอยูใ่นระดบัมาก 

 
ตอนที� 3  การทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้ถิติอนุมาน 
   3.1 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรงานวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิQ สหสัมพนัธ์ สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ทางวิชาชีพ
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บญัชี ด้านทกัษะทางวิชาชีพบญัชี ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพบญัชี ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี ด้าน
ทศันคติทางวิชาชีพบญัชี และตวัแปรตาม 1 ตวัแปร คือคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นความเขา้ใจได ้ดา้นความเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ ดา้นความเชื�อถือได ้และดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้
ผลการวจิยัพบวา่ ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั  

3.2  การทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ทางวชิาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ
บญัชี ดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพบญัชี ดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทศันคติทางวิชาชีพบญัชี และ
ตวัแปรตาม 1 ตวัแปร คือคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจได ้ดา้นความ
เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ ดา้นความเชื�อถือได ้และดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้ผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะ
ทางวิชาชีพบญัชีดา้นทศันคติทางวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูล
ทางบญัชี อยา่งมีนยัสําคญัที�ระดบั 0.05 แสดงให้เห็นวา่ พนกังานบญัชีที�มีสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้น
ทศันคติที�ดี มุ่งมั�นในการปฏิบติังานดว้ยความขยนั อดทน ทุ่มเท และมีความตัYงใจในการปฏิบติังาน เพื�อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมของสํานกังาน โดยตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อองคก์าร มีความพึงพอใจที�จะ
ทาํงาน จะทาํให้ขอ้มูลทางบญัชีมีคุณภาพ  และพบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ในดา้นความรู้ทาง
วิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพบญัชี และดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บญัชี ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 

3.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชีระหวา่ง
กลุ่มงานการคลงัและกลุ่มงานภูมิภาค  ผลการวจิยัพบวา่ สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีของพนกังานบญัชี 
ระหว่างกลุ่มงานการคลัง และกลุ่มงานภูมิภาค มีสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ประกอบดว้ยกนั 2 ดา้น คือ  

1) สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ด้านทกัษะทางวิชาชีพบญัชีของพนักงานบญัชี เมื�อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าพนกังานบญัชีกลุ่มงานการคลงั และกลุ่มงานภูมิภาค มีสมรรถนะทาง
วิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทางวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชี แตกต่างกนัเรื�องการให้ความสําคญักบั
การสร้างเสริม และพฒันาทกัษะในการปฏิบติังาน และไดน้าํความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพมาปรับใช้
ในการแกไ้ขปัญหา โดยที�กลุ่มงานภูมิภาคมีค่าเฉลี�ยสูงกวา่กลุ่มงานการคลงัอยูที่� 4.07 

2) สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชี เมื�อ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนกังานบญัชีกลุ่มงานการคลงั และกลุ่มงานภูมิภาค มีสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี 
ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชีของพนักงานบญัชี แตกต่างกันเรื� องความยึดมั�นในความซื�อสัตย ์
สุจริต โปร่งใส และมีความเที�ยงธรรมในการปฏิบติัหนา้ที�ของตน โดยที�กลุ่มงานภูมิภาคมีค่าเฉลี�ยที�สูง
กว่ากลุ่มงานการคลงัอยู่ที� 4.74  และพบว่าสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชีกลุ่มงานการ
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คลงั และกลุ่มงานภูมิภาค ไม่แตกต่างกนั ประกอบดว้ยกนั 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชี ดา้น
คุณค่าแห่งวชิาชีพบญัชี ดา้นทศันคติทางวชิาชีพบญัชี  

 
5.2  อภิปรายผล 

1.  ค่าเฉลี�ยระดบัความคิดเห็นของสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชีกลุ่มงานการคลงั 
และกลุ่มงานภูมิภาค  

1)  สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจาณาเป็นรายดา้น พบว่า
ระดบัความคิดเห็นมากที�สุด ไดแ้ก่ ดา้นจรรยาบรรณทางวชิาชีพบญัชี 

2) สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชี โดยรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก 
เมื�อพิจาณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความคิดเห็นมากที�สุดได้แก่ ความมุ่งมั�นที�จะบูรณาการ
ประสบการณ์และความรู้ในภารกิจของส่วนงาน เพื�อนาํมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
และประมาณการไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ์เป็นระบบและน่าเชื�อถือ จดัอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นวา่ 
พนกังานบญัชีมีความมุ่งมั�นที�จะนาํความรู้ ความสามารถจากการปฏิบติังานมาบูรณาการ และใช้
เป็นแนวทางในการวเิคราะห์ หรือแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์เป็นระบบ และน่าเชื�อถือ 

3) สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทางวิชาชีพบญัชี โดยรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก 
เมื�อพิจาณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีระดบัความคิดเห็นมากที�สุด ไดแ้ก่ ความมั�นใจวา่การสื�อสาร เพื�อให้
เกิดความเขา้ใจระหวา่งกนั รวมถึงการนาํเสนอเพื�อสื�อสารขอ้มูลที�สําคญัเป็นการสร้างทกัษะในการ
ทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด จดัอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นวา่ พนกังานบญัชี มีความมั�นใจวา่
ตนสามารถที�จะสื�อสารใหผู้อื้�นเขา้ใจไดอ้ยา่งตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4) สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพบญัชี โดยรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก 
เมื�อพิจาณาเป็นรายขอ้ พบวา่ระดบัความคิดเห็นมากที�สุด ไดแ้ก่ มั�นใจวา่ไดป้ฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความ
รับผดิชอบมีวนิยั และมีความรอบคอบในหนา้ที�การงาน ส่งผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ จดั
อยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า พนักงานบญัชีสามารถที�จะปฎิบติัหน้าที�การงานของตนไดด้ว้ย
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม อันส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที� 

5) สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื�อพิจาณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นมากที�สุด ไดแ้ก่ ยึดมั�นในความซื�อสัตย ์สุจริต 
โปร่งใส และมีความเที�ยงธรรมในการปฏิบติัหนา้ที�ของตน จดัอยูใ่นระดบัมากที�สุด แสดงให้เห็นวา่ 
พนกังานบญัชี ปฎิบติัหนา้ที�การงานของตน ดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต โปร่งใส และมีความเที�ยงธรม
ในการปฏิบติัหนา้ที�ของตนอยา่งเตม็ความสามารถ 
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6) สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทศันคติทางวิชาชีพบญัชี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมื�อพิจาณาเป็นรายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นมากที�สุด ไดแ้ก่ มุ่งมั�นในการปฏิบติังานดว้ยความ
ขยนัอดทน ทุ่มเท และมีความตัYงใจในการปฏิบติังาน เพื�อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของสํานกังาน 
โดยตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อองค์การ จดัอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นวา่ พนกังานบญัชี มี
ความเชื�อมั�น และมุ่งมั�นที�จะปฏิบติัหน้าที�การงานของตนให้สําเร็จลุล่วง เพื�อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม ด้วยความตัYงใจ ขยนัอดทน  และทุ่มเท อย่างเต็มความสามารถ ซึ� งสอดคล้องกบัแนว    
ความคิดของ ชยันรินทร์ วีระสถาวณิชย ์และคณะ (2548) ที�ระบุวา่ สมรรถนะการปฏิบติังานตอ้งมี
องคป์ระกอบหลายอยา่งเป็นแนวทางในการนาํไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อนัเป็น
บรรทดัฐานสําหรับการเรียนรู้ขัYนตํ�าสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีที�มีคุณภาพอนัประกอบดว้ยการศึกษา การ
ฝึกฝน เพื�อให้ได้ประสบการณ์ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื�อง เพื�อเป็นบุคคล ที� มีความรู้
ความสามารถในการบาํเพญ็ตนใหเ้กิดคุณค่าต่อวชิาชีพและสังคม 

2.  การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรงานวิจยั โดยใช้การวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณระหว่างผลกระทบของสมรรถนะทางวิชาชีพ
บัญชีที� มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี โดยมีตัวแปรอิสระ คือสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี 
ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ทางวชิาชีพบญัชี ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี คุณค่าแห่งวิชาชีพบญัชี 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี และทศันคติทางวิชาชีพบญัชี โดยมีตวัแปรตาม 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทศันคติทางวิชีพบญัชี
ของพนักงานบญัชี ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�
ระดบั 0.05 แสดงให้เห็นวา่ พนกังานบญัชีที�มีสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ควรมีทศันคติที�ดี และมี
ความมุ่งมั�นที�จะปฏิบติังานด้วยความขยนั อดทน ทุ่มเท และมีความตัYงใจในการปฏิบติังาน เพื�อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมของสํานักงาน โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อองค์การ มีความพึง
พอใจที�จะทาํงาน จะทาํให้ข้อมูลทางบญัชีมีคุณภาพ ผลการวิจยันีY จึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สันสกฤต  วิจิตรเลขการ (2549) กล่าววา่ ทศันคติ คือท่าทีความรู้สึกของคน เป็นอาํนาจหรือแรงขบั
ภายในจิตใจจมนุษย ์พร้อมจะกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ทศันคติของบุคคลประกอบขึYนจาก 3 ส่วน 
คือ ความรู้สึก ความรู้ และพฤติกรรม กล่าวคือทศันคติเป็นเงื�อนไขภายในตวับุคคลที�มีส่วนในการ
กาํหนดการแสดงออก ทิศทางของพฤติกรรม และมีส่วนในการกาํหนดการรับรู้ของบุคคล ดงันัYน
นกัวิชาชีพบญัชี จึงควรมีทศันคติที�ดีต่อวิชาชีพของตน จึงจะนาํพาให้เกิดการปฏิบติัหนา้ที�การการ
ไดอ้ย่างสุจริต และเหมาะสม และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2555) 
กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพร้อมของบุคคล ที�แสดงพฤติกรรมการกระทาํ จาก
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ความรู้สึกของตน เป็นอาํนาจหรือแรงขบัภายในจิตใจมนุษย ์ที�พร้อมจะกระทาํอย่างใดอย่างหนึ� ง 
ทศันคติของบุคคลประกอบขึYนจาก 3 ส่วน คือความรู้สึก ความรู้ และพฤติกรรม กล่าวคือทศันคติ
เป็นเงื�อนไขภายใน ตวับุคคลที�มีส่วนในการกาํหนดการแสดงออก ทิศทางของ พฤติกรรม และมี
ส่วนในการกาํหนดการรับรู้ ทศันคติที�ดีของนัก บญัชีจึงจะนาํพาให้เกิดการปฏิบติัหน้าที�ไดอ้ย่าง
สุจริตและเหมาะสม และการแสดงสภาวะความพร้อมของบุคคล ที�จะแสดงพฤติกรรมการกระทาํ
ออกมาในทางสนบัสนุนหรือต่อตา้นบุคคล สถาบนั สถานการณ์  

3.  การเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีของพนกังานบญัชี 
ระหวา่งกลุ่มงานการคลงั และกลุ่มงานภูมิภาค 

ผลการวิจยัพบว่า พนักงานบญัชีกลุ่มงานการคลงั และกลุ่มงานภูมิภาค มีสมรรถนะทาง
วิชาชีพบญัชี  ที�แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ประกอบด้วยกัน 2 ด้าน ได้แก่ 
สมรรถนะทางวิชาชีบญัชีดา้นทกัษะทางวิชาชีพบญัชี แสดงให้เห็นว่าพนักงานบญัชีกลุ่มงานภูมิภาคมี
สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีดา้นทกัษะทางวิชาชีพบญัชีสูงกวา่พนกังานบญัชีกลุ่มงานการคลงัอยูที่� 4.07
และสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี ซึ� งพนกังานบญัชีกลุ่มงานภูมิภาคมี
สมรรถนะทางดา้นจรรยาบรรณสูงกว่าพนักงานบญัชีกลุ่ม่งานการคลงัอยู่ที� 4.74 สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  สุวรรณ หวงัเจริญเดช (2548) ที�กล่าวว่า นกัวิชาชีพบญัชีควรพฒันาสมรรถนะในดา้น 
ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี จรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ไพจิตร  อภยัจิต
(2533) ที�กล่าวว่า สมรรถนะสําหรับการปฏิบติังานคือ คุณสมบติัของผูป้ฏิบติัหน้าที� จะตอ้งมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ และด้านจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี นอกจากนีY
ผลการวิจยันีY ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  สันสกฤต วิจิตรเลขการ (2549) ระบุว่านกัวิชาชีพบญัชี
จะตอ้งปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม เที�ยงธรรม ซื�อสัตยสุ์จริต สาํนึกถึงความรับผิดชอบทางสังคม ยึดมั�น
ประโยชน์ของสาธารณชน เป็น อิสระ และตัYงใจที�จะพฒันาความรู้อยา่งต่อเนื�อง  
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะการวจิยั 
1) สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีดา้นทศันคติทางวิชาชีพบญัชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ

คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ดงันัYนจึงควรมุ่งเน้นในเรื�องความเชื�อมั�นในองคก์าร การสร้างเสริมความ
ผกูพนัระหวา่งพนกังานบญัชีกบัองคก์าร โดยให้การสนบัสนุนดา้นต่างๆ เพื�อให้พนกังานบญัชีนัYน
เกิดความภาคภูมิใจทัYงต่อตนเอง และองคก์ารที�ปฏิบติังานอยู ่

2) สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทางวชิาชีพบญัชี ควรใหค้วามสําคญักบัการ
ปฏิบติังานดา้นบญัชี ให้การสร้างเสริม และพฒันาทกัษะอยา่งต่อเนื�องในเรื�องการปฏิบติังานอยา่ง
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สมํ�าเสมอเพื�อให้มีความชาํนาญ และสามารถนาํความรู้ความสามารถทางวิชาชีพมาปรับใช้ในการ
แกไ้ขปัญหาได ้

3) สมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี พนกังานบญัชีควร
ยดึมั�นในความซื�อสัตย ์สุจริต ต่อวชิาชีพของตน ทาํงานดว้ยความโปร่งใส และมีความเที�ยงธรรมใน
การปฏิบติัหนา้ที�ของตน 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัY งต่อไป 

นาํผลการวจิยันีY ไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีของนกัวิชาชีพบญัชีไทย
เมื�อเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ� งควรมีการปรับตวั และพฒันาตนเองด้าน
ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ เพื�อเพิ�มความรู้ ความสามารถ และยกระดบัความสามารถของนกั
วชิาชีพบญัชีไทยในอนาคต 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิยั 
เรื�อง ผลกระทบของสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีของพนกังานบญัชีที�มีผลต่อคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี 
 

 
คาํชี) แจง  ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากผูต้อบแบบสอบถาม และขอให้ท่านโปรดให้ขอ้เท็จจริงใน
การตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามขอ้มูลชุดนี)  แบ่งออกเป็น  4 ตอน ซึ� งประกอบดว้ย 
ตอนที� 1   ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม    
ตอนที� 2   ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี 

ตอนที� 3   ความคิดเห็นเกี�ยวกบัคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี 
ตอนที� 4   ขอ้เสนอแนะ 
  

คาํตอบจากแบบสอบถามของท่านมีคุณค่าและสาํคญัอยา่งยิ�งต่องานวจิยันี)  โดยไม่มีขอ้ความใด
ที�แสดง ชื�อ-นามสกุลของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้จิยัจะนาํขอ้มูลที�ไดรั้บจากการตอบแบบสอบถามชุดนี)  
เพื�อนาํไปสรุปผลงานวจิยัในลกัษณะภาพรวมเท่านั)น 

 
ผูว้จิยั ใคร่ขอขอบพระคุณที�ท่านไดใ้หค้วามร่วมมือ และสละเวลาตอบแบบสอบถามชุดนี)

อยา่งถูกตอ้งครบถว้น สุดทา้ยขอความกรุณาท่านส่งแบบสอบถามคืนผูว้จิยัตามที�อยูบ่นหนา้ซองที�
แนบมาพร้อมกนันี)หรือส่งทาง E-mail: ss.lekyodming@hotmail.com ภายในวนัที� 21 พฤษภาคม 2557 
 
 

นางสุภาภรณ์  ยอดมิ�ง 
                         เบอร์ติดต่อ 092-501-6677 
 

 
 
 
 
 

DPU



82 

 

ตอนที� 1   ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

คําชี�แจง กรุณาใส่เครื�องหมาย    �ลงใน (    ) ที�ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากที�สุด 

1. เพศ   
 (    ) ชาย       (    ) หญิง 
 
2. อาย ุ
 (    ) นอ้ยกวา่ 25 ปี      (    ) 25 - 35 ปี 
 (    ) 36 - 45 ปี      (    ) 46 ปี ขึ)นไป 
 
3. สถานภาพ 

(    ) โสด        (    ) สมรส   (    ) หมา้ย/หยา่  
 
4. ระดบัการศึกษา 

(    ) ตํ�ากวา่ปริญญาตรี     (    ) ปริญญาตรี 
(    ) ปริญญาโท      (    ) สูงกวา่ปริญญาโท 
 

5. ระยะเวลาการทาํงานในสาํนกังาน กสทช. 
(    ) นอ้ยกวา่ 5 ปี      (    ) 5 – 10 ปี 
(    ) 11 – 15 ปี      (    ) มากกวา่ 15 ปี  
 

6. ที�ตั)งสาํนกังานที�ท่านปฏิบติังานอยูปั่จจุบนั 
(    ) ส่วนกลาง       (    ) ภาคกลาง  (    ) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(    ) ภาคเหนือ       (    ) ภาคใต ้
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ตอนที� 2   ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที�สุด 

ด้านความรู้ทางวชิาชีพบัญชี 

1. ท่านเชื�อมั�นวา่หลกัการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี เช่น 
การบญัชีการเงิน การบญัชีเพื�อการจดัการ การบญัชีภาษี
อากร การบญัชีบริหาร การบญัชีตน้ทุน เป็นตน้ จาํเป็น
อยา่งยิ�งต่อการปฏิบติัของท่าน  

     

2.ท่านมุ่งมั�นที�จะบูรณาการประสบการณ์และความรู้ ใน
ภารกิจของส่วนงาน เพื�อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล และประมาณการไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์เป็น
ระบบและน่าเชื�อถือ 

     

3.ท่านใหค้วามสาํคญักบัการแสวงหาความรู้ ความเขา้ใจใน
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปอยา่งต่อเนื�องตลอดเวลา 

     

4.ท่านมั�นใจวา่ในการทาํงานของท่านมีการประยกุตแ์ละ 
เชื�อมโยงความรู้ดา้นบญัชีของส่วนงานและระบบงาน
สารสนเทศมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานดา้นบญัชีได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

ด้านทกัษะทางวชิาชีพบัญชี 

5.ท่านมุ่งเนน้ใหมี้การนาํทกัษะในการวเิคราะห์ วนิิจฉยั  
การทาํงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ ระเบียบ และมีเหตุผล มาใช้
กาํหนดเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของท่าน 
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ตอนที� 2  (ต่อ) ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี 
 

สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที�สุด 

6.ท่านใหค้วามสาํคญักบัการสร้างเสริม และพฒันาทกัษะ 
ในการปฏิบติังาน โดยนาํความรู้ ความสามารถทางวชิาชีพ 
มาปรับใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

     

7.ท่านมั�นใจวา่การสื�อสาร เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจระหวา่ง
กนั รวมถึงการนาํเสนอเพื�อสื�อสารขอ้มูลที�สาํคญัเป็นการ
สร้างทกัษะในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

     

8.ท่านเชื�อมั�นวา่การจดัลาํดบัความสาํคญัของงานไดเ้ป็น 
อยา่งดีช่วยใหเ้กิดทกัษะทางวิชาชีพ 

     

ด้านคุณค่าแห่งวชิาชีพบัญชี 

9.ท่านยดึมั�นในหลกัการตามมาตรฐานของการเป็นนกั
วชิาชีพบญัชีที�ดี โดยยดึถือปฏิบติัเป็นเกณฑแ์ละแนวทาง 
เพื�อสร้างคุณค่าในการปฏิบติังาน 

     

10.ท่านมั�นใจวา่ไดป้ฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ มี
วนิยั และมีความรอบคอบในหนา้ที�การงาน ส่งผลใหก้าร
ปฏิบติังานของท่านมีประสิทธิภาพ 

     

11.ท่านมุ่งมั�นที�จะยกระดบัความสาํคญัในวชิาชีพบญัชี 
โดยการพฒันาวชิาชีพบญัชีอยา่งต่อเนื�อง คาํนึงถึงความ
รับผดิชอบต่อสังคมเพื�อให้เกิดความเชื�อถือได ้ 

     

ด้านจรรยาบรรณทางวชิาชีพบัญชี 
12.ท่านยดึมั�นในความซื�อสัตย ์สุจริต โปร่งใส และมีความ
เที�ยงธรรมในการปฏิบติัหนา้ที�ของตน 
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ตอนที� 2  (ต่อ) ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชี 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ที�สุด 

ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 
13.ท่านตระหนกัถึงการรักษาความลบัขององคก์าร ใน
ขอ้มูลที�ไม่ควรเปิดเผยต่อผูอื้�น  

     

14.ท่านมุ่งมั�นที�จะปฏิบติัหนา้ที�การงาน อยา่งสมํ�าเสมอ  
ไม่ละทิ)งหรือเพิกเฉย ปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายดว้ย 
ความเสียสละ และรับผดิชอบ มีความระมดัระวงั รอบคอบ 
อยา่งละเอียดถี�ถว้นดว้ยความถูกตอ้งและมีความเป็นอิสระ 

     

ด้านทศันคติทางวชิาชีพบัญชี 

15.ท่านมุ่งมั�นในการปฏิบติังานดว้ยความขยนัอดทน ทุ่มเท 
และมีความตั)งใจในการปฏิบติังาน เพื�อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมของสาํนกังาน โดยตระหนกัถึงความรับผดิชอบ
ต่อองคก์าร 

     

16. ท่านเชื�อมั�น ภาคภูมิใจ และผกูพนักบัองคก์ารที�ท่าน
ปฏิบติังาน 

     

17. ท่านมุ่งเนน้ที�จะสร้างสรรค ์พฒันา และส่งเสริม
สมรรถนะดา้นการปฏิบติังานในปัจจุบนัเพื�อรักษา
ผลประโยชน์ของสาธารณชนและส่วนรวม 
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ตอนที� 3   ความคิดเห็นเกี�ยวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 

คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที�สุด 

ความเข้าใจได้ 
1. ท่านมุ่งเนน้การนาํเสนอขอ้มูลในงบการเงิน อยา่ง
ถูกตอ้งและครบถว้นตรงประเด็นตามเหตุการณ์ที�เกิดขึ)น
จริงทางบญัชี 

     

2. ท่านใหค้วามสาํคญัต่อขอ้มูลทางบญัชี โดยการนาํเสนอ
รายงานที�กระชบัและไดใ้จความ ใชภ้าษาที� ชดัเจน เพื�อให้
ผูใ้ชเ้ขา้ใจในส่วนสาระสาํคญัไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

3. ท่านเชื�อมั�นวา่ขอ้มูลที�นาํเสนอในงบการเงิน สามารถ
แสดงใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจขอ้มูลไดถู้กตอ้งตรงกนั 

     

ความเกี�ยวข้องกบัการตัดสินใจ 

4.ท่านใหค้วามสาํคญัต่อการนาํเสนอขอ้มูลทางบญัชีที�มี
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูใ้ชข้อ้มูลทุกฝ่าย 

     

5.ท่านตระหนกัถึงคุณค่าของขอ้มูลทางบญัชีที�นาํเสนอใน 
งบการเงิน อนัจะช่วยในการวเิคราะห์ คาดคะเนถึง
ประเด็นปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งตรงประเด็น 

     

6.ท่านมุ่งมั�นที�จะนาํเสนองบการเงินให้ตรงตามเวลาที�
กาํหนด เพื�อเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ และแกไ้ข
ปัญหาที�เกี�ยวขอ้งไดท้นัเวลา 

     

ความเชื�อถือได้ 

7.ท่านมุ่งเนน้ในการแสดงรายการบนัทึกบญัชีที�เกิดจาก
ความเป็นจริง ถูกตอ้งและชดัเจน เพื�อสร้างกิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจอยา่งแทจ้ริง 
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ตอนที� 3  (ต่อ)  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 

คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที�สุด 

ความเชื�อถือได้ 
8.ท่านมุ่งมั�นในการแสดงรายการบนัทึกบญัชี โดยยดึถือ 
หลกัความระมดัระวงัในการรับรู้รายการ และมีความ
โปร่งใส 

     

9.ท่านใหค้วามสาํคญักบัความครบถว้นของขอ้มูล เพื�อ
สร้างความน่าเชื�อถือต่อผูใ้ชง้บการเงิน ภายใตข้อบเขต
ของความมีนยัสาํคญั 

     

การเปรียบเทยีบกนัได้ 

10.ท่านมุ่งเนน้การใชว้ธีิการทางบญัชีที�รับรองทั�วไป 
จากงวดหนึ�ง ไปอีกงวดหนึ�ง เพื�อใหผู้ใ้ชง้บการเงิน 
สามารถเปรียบเทียบขอ้มูลทางบญัชีได ้

     

11.ท่านใหค้วามสาํคญักบัการนาํเสนอขอ้มูลที�
เปรียบเทียบ 
กนัไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีที�แตกต่างกนั 

     

12.ท่านยดึมั�นในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีซึ� ง
รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการบญัชีจะช่วยใหง้บการเงิน
มีคุณสมบติัในการเปรียบเทียบกนัได ้

     

 

ตอนที� 4   ขอ้เสนอแนะอื�น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที�สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

DPU
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ชื�อ-นามสกุล  สุภาภรณ์  ยอดมิ�ง  
ประวติัการศึกษา  สาํเร็จการศึกษาปี 2544 ศิลปศาสตรบณัฑิต  

การจดัการทั�วไป (การบญัชี) มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
ตาํแหน่งและสถานที�ทาํงานปัจจุบนั  พนกังานปฏิบติัการระดบัตน้ 

ตาํแหน่งปฏิบติัหนา้ที�พนกังานบญัชี สาํนกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) 
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