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บทคัดย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังาน

ในระบบสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภา โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีความเป็นมือ
อาชีพ 5 ด้านได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน          
ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร 
และดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการภาครัฐ ด าเนินการท าวิจยัโดยใชแ้บบสอบถาม
กบักลุ่มประชากร คือ ผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัของหน่วยงานรัฐสภา จ านวน 2 แห่ง และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาส าหรับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม      
ท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ Factor Analysis โดยวิธี Principal Component 
Analysis (PCA) ซ่ึงเป็นวธีิการทดสอบเชิงยนืยนัทฤษฎี  

ผลการวจิยัจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรทั้งหมด พบวา่ องคป์ระกอบความ
เป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานดา้นสารสนเทศทางการบญัชี ไดมี้การจดักลุ่มองค์ประกอบใหม่เป็น  
5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1. องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร
ในเร่ืองความสามารถในการท างานเป็นทีมโดยอาศยัความร่วมมือ การประสานงาน การช่วยเหลือ 
และการสนบัสนุนระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีความส าคญัมากท่ีสุด 2. องคป์ระกอบดา้นทกัษะทาง  
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ในเร่ืองความสามารถในการพิจารณาและประยุกต์ใช้ประเด็นต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงการปฏิบติังานอย่างระมดัระวงัเยี่ยง       
มืออาชีพ มีความส าคญัมากท่ีสุด 3. องค์ประกอบด้านทกัษะทางปัญญา ในเร่ืองความสามารถ      
ในการสอบถาม การคิดอยา่งมีเหตุผล และการวเิคราะห์เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาเม่ือมีปัญหาหรือเกิด
ขอ้สงสัยในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ มีความส าคญัมากท่ีสุด 4. องคป์ระกอบดา้น
ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน ในเร่ืองความช านาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
การใชโ้ปรแกรม Microsoft word, Excel รวมทั้งการใช ้Internet เพื่อสืบคน้ขอ้มูลมาช่วยในการ
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ปฏิบติังานดา้นสารสนเทศทางการบญัชี มีความส าคญัมากท่ีสุด และ 5. องค์ประกอบดา้นทกัษะ 
ทางการบริหารองค์กรและการจดัการภาครัฐ ในเร่ืองความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์           
การบริหารโครงการ การบริหารบุคคลและทรัพยากร รวมถึงการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ      
มีความส าคญัมากท่ีสุด  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the components of professional officers in 
accounting information systems in Parliament Office. There are five components: intellectual 
skill, practical skill, individual skill, interpersonal and communication skill, and governmental management 
skill used in this research. 

This research is quantitative research. Questionnaires are used to collect data. 
Population in this research consists of officers in the Parliament Office. The data was analyzed 
using factor analysis in association with principal component analysis (PCA) method.  

The results of this research found that the components of professional officer consist 
of 5 components. First, interpersonal and communication skill focused on teamwork cooperation 
support and interpersonal support is the most significant. Second, reasonable analysis and careful 
consideration, and careful perform as professional included in individual skill emphasized on are 
the most important. Third, inquiry ability, reasonable thinking, solution analysis when having 
doubt focused on intellectual skill are the most imperative. Fourth, IT professional in Microsoft 
Word or Microsoft Excel along with internet usage for retrieving useful information to be 
performed in AIS is the most significant. Lastly, strategic planning ability, project management, 
human resource management, resources management and efficient decision making focused on 
corporate and governmental management are the most important. have the new component group 
five cognitive skills, workshops academic and job functions skill, individual features skills, 
interpersonal interactions and communication and corporate management and government 
management skills. 
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บทที ่1 
บทน ำ    

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในยุคโลกาภิวฒัน์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนก็ต้องอาศัย    
ความรวดเร็วของขอ้มูล เพื่อให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ ท่ีเกิดจากความล ้ าหน้าทาง
เทคโนโลยี องคก์รจึงตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการบริหาร และให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลทางการเงินและบญัชีได้มี   
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับข้อมูลทางการบญัชี ซ่ึงจะช่วยให้การปฏิบติังานมีความ
ถูกตอ้ง รวดเร็ว สามารถน าเสนอขอ้มูลต่อผูบ้ริหารไดท้นัท่วงที (ธนพร ชูจิตร์ประชิต, 2550) ดงันั้น         
นกับญัชียคุใหม่ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และนอกจากนกับญัชี
ตอ้งมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีแลว้ยงัตอ้งมีความสามารถในดา้นอ่ืน ๆ อีกดว้ย เช่น ความรู้ความ
เขา้ใจในเทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการท าบญัชี
ไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย (สุชาดา กีระนนัทน์ อา้งถึงใน รัชนี แสงศิริ, 2544 น. 9) 

สารสนเทศทางการบัญชีเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญเช่นเดียวกับบุคลากรขององค์กร        
หากองคก์รใดมีระบบการจดัเก็บ จดัการ และน าเสนอสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้ผูบ้ริหาร
สามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว ทั้งน้ี ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรขององค์กรแล้วน ามาสรุปผลเป็นสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
(พลพธุ ปียวรรณ และกญันิภทัธ์ิ นิธิโรจน์ธนทั, 2537)  

การปฏิบติังานดา้นสารสนเทศทางการบญัชีนั้น หากหน่วยงานใดจะกระท าภารกิจหลกั
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ ตามเป้าหมายท่ีไดว้างไวแ้ลว้ องค์กรนั้นตอ้งมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
ทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นปัจจยัส าคญัในการบริหารงานและมีความส าคญัต่อองค์กร หน่ึงในวิธีการ   
ท่ีจะพัฒนาบุคลากร คือ การพฒันาทักษะความเป็นมืออาชีพ หน่วยงานทั้ งหลายจึงควรเห็น
ความส าคญัในการเพิ่มพูนทกัษะทางวิชาชีพ รวมถึงให้ความส าคญัในการพฒันาทกัษะในด้าน      
ต่าง ๆ ของบุคลากร เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญในงาน เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความเป็นมือ
อาชีพในการปฏิบติังาน รวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร ทั้งน้ี ไม่วา่จะอยู่ใน

DPU



2 

วิชาชีพใดการพฒันาทกัษะถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีแต่ละบุคคลตอ้งให้ความส าคญัเพื่อน าไปสู่ความเป็น
มืออาชีพและประสบความส าเร็จในดา้นการงานต่อไป (บวัจนัทร์ อินธิโส, 2552) 

ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา เป็นผูมี้บทบาทอ านาจหน้าท่ีส าคญัเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของ  
ฝ่ายนิติบญัญัติ ตามพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 พระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 และกฎของคณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา 
(ก.ร.) ทั้งน้ี ให้การปฏิบติัหน้าท่ีราชการของข้าราชการฝ่ายรัฐสภา สามารถตอบสนองต่อภารกิจ 
ของฝ่ายนิติบญัญติัได้ตามเจตจ านงของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ภายใตห้ลกัการ
แบ่งแยกอ านาจ อนัไดแ้ก่ อ านาจนิติบญัญติั อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ขา้ราชการรัฐสภา    
มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.  ขา้ราชการรัฐสภาสามญั หมายถึง ผูซ่ึ้งรับราชการในต าแหน่งประจ า โดยไดรั้บเงินเดือน
ในอตัราสามญั 

2.  ขา้ราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง หมายถึง ผูซ่ึ้งรับราชการในต าแหน่งการเมืองของรัฐสภา 
ส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ประกอบดว้ย 
1. ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
2.  ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา 
อ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 

ก าหนดไวด้งัน้ี 
1.  ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
 มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของสภาผูแ้ทนราษฎร มีเลขาธิการสภาผูแ้ทน 

ราษฎรเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการข้ึนตรงต่อประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร  

2.  ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา  
มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของวฒิุสภา มีเลขาธิการวฒิุสภาเป็นผูบ้งัคบับญัชา

ขา้ราชการและรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการข้ึนตรงต่อประธานวฒิุสภา  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นหน่วยงานธุรการซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ีท าหน้าท่ี

สนับสนุนภารกิจขององค์กรฝ่ายนิติบญัญติั ซ่ึงในการท าหน้าท่ีดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีความพร้อม   
ในการส่งเสริมและสนบัสนุน และรองรับภารกิจงานดา้นเลขานุการในการประชุม ดา้นวิชาการ             
ดา้นต่างประเทศ ดา้นประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ และดา้นการบริหารจดัการทัว่ไป ซ่ึงลว้นแต่เป็น
ภารกิจหลกัท่ีตอ้งมีบุคลากรเป็นหัวใจส าคญัในการขบัเคล่ือนการปฏิบติังานทั้งในหน่วยงานหลกั
และหน่วยงานสนับสนุนของรัฐสภาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
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อนัก่อประโยชน์ต่อบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายนิติบญัญติั และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเป็นท่ีพึงพอใจ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้น 
การเพิ่มศกัยภาพบุคลากรในการปฏิบติังานโดยการพฒันาบุคลากรจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งพฒันา
ทั้งความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะดา้นต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานให้บุคลากร
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมืออาชีพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร (ส านกังานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร, 2556) 

ส านกัการคลงัและงบประมาณ ของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา เป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี
ในการด าเนินงานในดา้นการบริหารงบประมาณ การบญัชี การพสัดุ และดา้นการเบิกจ่าย รวมทั้งมี
หนา้ท่ีในการด าเนินการประสานการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ติดตามและควบคุมการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานภายในใหเ้ป็นไปตามแผนและโครงการท่ีก าหนด
ดงันั้น เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ดา้นการเงินการคลงั (ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2558 : เวบ็ไซต)์ หน่วยงานของรัฐสภา  
จึงไดมี้การน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีมาใช้ในการปฏิบติังาน เช่น ระบบการบริหารการเงิน
การคลงัสู่ระบบสารสนเทศ หรือ Government fiscal management information system : GFMIS 
รวมถึง Microsoft Office อีกทั้งในอนาคตจะมีการน าระบบ Enterprise Resource Planning : ERP 
มาใชใ้นการสนบัสนุนการปฏิบติังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน  

จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัเห็นว่าการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศทางการบญัชี
ของหน่วยงานรัฐสภายงัขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความช านาญในการปฏิบติังาน ผูว้ิจ ัย        
ในฐานะเป็นขา้ราชการรัฐสภาสามญั และเป็นผูป้ฏิบติัในด้านการคลงั จึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง
องคป์ระกอบความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชี เพื่อจะไดท้ราบ
ความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นมืออาชีพของผู ้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศทางการบัญชีของ
หน่วยงานรัฐสภา 
        
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ (Research Objective: RO) 
       1.  เพื่อศึกษาองคป์ระกอบความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชี
ของหน่วยงานรัฐสภา 
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1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาองค์ประกอบความเป็นมืออาชีพของผู ้ปฏิบัติงานในระบบ

สารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภา 
1.  ประชากร คือ ผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงั ของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา รวม 2 หน่วยงาน ดงัน้ี  

  1.1  ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จ านวน 104 คน 
  1.2  ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา จ านวน 42 คน  
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาวเิคราะห์องคป์ระกอบความเป็นเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานใน
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

3. ขอบเขตของเวลาในการวิจยัคร้ังน้ี มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการรัฐสภา
สามญัท่ีปฏิบติังานดา้นการคลงั ในเดือนมิถุนายน 2558 
 
1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

จากการศึกษาถึงองคป์ระกอบความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี ผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถุประสงคซ่ึ์งจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ มีดงัต่อไปน้ี 

1. ท าใหท้ราบความคิดเห็นของบุคลากรผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีต่อ
ทกัษะทางวชิาชีพ 

2. เป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะทางวชิาชีพของบุคลากรในการปฏิบติังานดา้นระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี 

3. เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานและพฒันาคุณภาพงานด้านระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 
 
1.5.  กรอบแนวคิดของกำรศึกษำ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาองค์ประกอบความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังาน      
ในระบบสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบดา้นความเป็นมืออาชีพของผูข้องผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีของผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัของหน่วยงานรัฐสภา โดยไม่ค  านึงถึงองคป์ระกอบดา้นอ่ืน 
 
 
 
 

DPU



5 

องค์ประกอบของควำมเป็นมืออำชีพ 
 

   องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางปัญญา 

-  ความสามารถท่ีจะก าหนด ไดม้า จดั และเขา้ใจ สารสนเทศจากคน ส่ิงพิมพ ์และส่ือ   
อิเล็กทรอนิกส์ 

 -  ขีดความสามารถท่ีจะสอบถาม วจิยั คิดเชิงเหตุผลและวเิคราะห์ 

 -  ความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 

  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 

 -  ความช านาญทางตวัเลข 

 -  ความช านาญดา้นเทคโนโลยี 
 -  การวเิคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจและความเส่ียง 

 -  การวดั 

 -  การรายงาน 

 -  ความรู้ดา้นกฎหมายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบั 

  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

 -  การจดัการตนเอง 

 -  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์อิทธิพล และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

-  ความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบัทรัพยากรท่ีมีจ ากดั และจดัแจงงานใหเ้สร็จตา
ก าหนดเวลา 

 -  ความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
 -  พิจารณาปรับใชค้่านิยมทางวชิาชีพ จรรยาบรรณ และทศันคติ ใหเ้ขา้กบัการตดัสินใจ 

 -  ความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

  องคป์ระกอบดา้นทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 

 -  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 -  การปรึกษาหารือกนัในกลุ่มเพื่อแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 

 -  การท างานเป็นทีม 

 -  การปฏิสัมพนัธ์กบัผูท่ี้วฒันธรรมต่างกนัหรือความคิดเห็นต่างกนั 

 -  การเจรจาเพื่อไดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ียอมรับได้  

 
ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดของการศึกษา       
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  -  การท างานในวฒันธรรมท่ีต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

             -  การน าเสนอ การพูดคุย การรายงาน และการปกป้องมุมมองของตนเองอยา่งมี    
ประสิทธิภาพ ผา่นการเขียนและพดูทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 -  การฟังและการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและจดัการภาครัฐ 

 -  การวางแผนเชิงกลยทุธ์ การจดัการโครงการ การจดัการบุคลากรและทรัพยากร และการ
ตดัสินใจ 

 -  ความสามารถท่ีจะจดัและแบ่งหนา้ท่ีงาน ท่ีจะจูงใจและพฒันาบุคลากร 

 -  การมีภาวะผูน้ า 

 -  การพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วชิาชีพ 

               
ภำพที ่1.1  (ต่อ)       
   
1.6  นิยำมศัพท์ 

องค์ประกอบ หมายถึง เหตุอนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลท าให้เกิดความเป็นมืออาชีพในการ
ปฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชี ประกอบดว้ย 

1. ดา้นทกัษะทางปัญญา ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ 
การประเมิน 

2. ด้านทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน ได้แก่ ความช านาญด้านตวัเลข ความ
ช านาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ การวดั การรายงาน และความรู้ดา้นกฎหมายและ
กฎเกณฑข์อ้บงัคบั 

3. ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ไดแ้ก่ การจดัการตนเอง ความคิดริเร่ิม อิทธิพลและ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบัทรัพยากรท่ีมีจ ากดัและจดัแจงงาน    
ให้เสร็จตามก าหนดเวลา ความสามารถท่ีจะเข้าร่วมและปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง          
การพิจารณาการปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทศันคติให้เข้ากับการตัดสินใจ      
ความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

4. ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร ไดแ้ก่ การท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน
ในกระบวนการปรึกษาหารือกนัเพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้การท างานเป็นทีม การปฏิสัมพนัธ์กบัผูท่ี้
มีว ัฒนธรรมหรือความคิดเห็นต่างกัน การเจรจาเพื่อได้ข้อสรุปหรือข้อตกลงท่ียอมรับได้               
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ในสถานการณ์ทางวิชาชีพ การท างานในวฒันธรรมท่ีต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การน าเสนอ 
การพูดคุย การรายงานและการปกป้องมุมมองของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเขียนและพูด   
ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส าคญักบั
วฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่าง 

5. ด้านทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจดัการภาครัฐ ได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์      
การจดัการโครงการ การจดัการบุคลากรและทรัพยากร การตดัสินใจ ความสามารถท่ีจะจดัและแบ่ง
หน้าท่ีงานท่ีจะจูงใจและพฒันาบุคลากร การมีภาวะผูน้ า การพิจารณาและตดัสินใจได้อย่างผูมี้
วชิาชีพ 

ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) หมายถึง การท างานดว้ยความรู้ ความสามารถท่ีมี
คุณภาพ มีความช านาญในส่ิงท่ีปฏิบติั มีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน ไม่เกิดความผิดพลาด    
ในการปฏิบติังานท่ีเป็นสาระส าคญั ยึดถือในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด (บวัจนัทร์ 
อินธิโส. 2552, น. 7) 

ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี หมายถึง ระบบท่ีถูกออกแบบมาเพื่อน าขอ้มูลทางการ
บัญชีไปผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วน า เสนอในรูปแบบรายงานท่ีเข้าใจได้ง่าย ซ่ึง
ประกอบด้วย ผูใ้ช้ คอมพิวเตอร์ ระบบซอฟแวร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยลดขั้นตอน          
ท่ีซับซ้อนของงานด้านบัญชี เพื่อน าเสนอผู้บริหารในองค์กรได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ                    
มีประสิทธิภาพ (วชันีพร  เศรษฐสักโก. 2543)                                 

ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ หมายถึง ขา้ราชการซ่ึงไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประจ าโดยได้รับเงินเดือนในอัตราสามญั ใช้วิธีการจ าแนกและก าหนดประเภทต าแหน่งแบบ
เดียวกบัขา้ราชการพลเรือน  

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  เป็นหน่วยงานฝ่ายนิติบญัญติัมีฐานะเทียบเท่า
กรม โดยมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการประจ าทัว่ไปของสภาผูแ้ทนราษฎร มีเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร เป็นผูบ้ ังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อ
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ส าหรับบุคลากรในสังกดัส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรนั้น     
ถือวา่เป็นขา้ราชการประจ า เรียกวา่ “ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา” 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  เป็นหน่วยงานฝ่ายนิติบญัญติัมีฐานะเทียบเท่ากรม โดยมี
อ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการประจ าทัว่ไปของวุฒิสภา มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผูบ้งัคบับญัชา
ขา้ราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการข้ึนตรงต่อประธานวุฒิสภา ส าหรับบุคลากรใน
สังกดัส านกังานเลขาธิการวฒิุสภานั้นถือวา่เป็นขา้ราชการประจ า เรียกวา่ “ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา” 
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 บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาองค์ประกอบความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีของหน่วยงานรัฐสภา ผูว้ิจ ัยได้ทบทวน และรวบรวมข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี 
บทความ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล
การศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 
Systems : AIS) 

2.  แนวความคิดจากสมาพนัธ์นกับญัชีสากล (International Federation of Accountants 
: IFAC) ท่ีไดมี้การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบการวิชาชีพบญัชี 
(International Accounting Education Standard for Professional Accountant : IES) 

3.  แนวคิดเก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบการวิชาชีพ
บญัชี (International Accounting Education Standard for Professional Accountant : IES) 

4.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems 

: AIS) 
วชันีพร  เศรษฐสักโก (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี Accounting 

Information Systems (AIS) เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนมาในองค์กร โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคล 
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบขา้ง ไดแ้ก่ จอภาพ และเคร่ืองพิมพ ์เพื่อท าหนา้ท่ีหลกัในการบนัทึก
ขอ้มูล ประมวลผล และจดัท าสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ชท้ ั้งภายในและภายนอก
องค์กรในปัจจุบนัองค์กรส่วนใหญ่ได้น าเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบติังานทั้งทางดา้นการเงิน การบญัชี และการงบประมาณ ทั้งน้ี กระบวนการบนัทึกขอ้มูลหรือ
การประมวลผลขอ้มูลในระบบสารสนเทศทางการบญัชีนั้นอาจกระท าดว้ยมือหรือใชค้อมพิวเตอร์
มาช่วยก็ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธนพร  ชูจิตร์ประชิต (2550), อรุษ(นพฤทธ์ิ)  คงรุ่งโชค (2552), สาธิยา   
กล่ินสุคนธ์ (2552) ได้กล่าวไวว้่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเป็นระบบบัญชีระบบหน่ึง        

DPU



9 

ของกิจการท่ีใชค้อมพิวเตอร์ในการบนัทึก ประมวลผล วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ
ให้เป็นสารสนเทศทางการบญัชี ในขณะท่ี พลพธู ปียวรรณ และกญันิภทัธ์ิ นิธิโรจน์ธนัท, 2537 
(อา้งถึง Moscove, 2002) ไดก้ล่าววา่ ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเป็นส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศ
ขององคก์รท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลท่ีทั้งเก่ียวขอ้งกบัตวัเงินและไม่เก่ียวขอ้งกบั
ตวัเงิน รวมถึงขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่องคก์ร ซ่ึงในปัจจุบนัองคก์รส่วนใหญ่ไดน้ าเอา
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ามาใช้ในการปฏิบติังาน ดงันั้น หน่วยงานต่าง ๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมี
บุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดงันั้น สรุปไดว้า่ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี เป็นระบบสารสนเทศหน่ึงขององคก์ร
ท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการบนัทึกขอ้มูล ประมวลผล และการจดัท ารายงานให้แก่ผูใ้ช้ขอ้มูลทั้งท่ีเป็น     
ตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบติังานประจ าวนั การตดัสินใจ การวางแผน 
รวมถึงการควบคุมการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเป็นรากฐานส าคญัของระบบสารสนเทศรวมขององคก์ร 
ประกอบด้วยส่วนประกอบหลกั 2 ส่วน ได้แก่ บญัชีการเงิน (Financial Accounting) และบญัชี
บริหาร (Managerial Accounting) (พลพธู ปียวรรณ และกญันิภทัธ์ิ นิธิโรจน์ธนทั, 2537, น. 49) 
กล่าวคือ บัญชีการเงิน เป็นการบันทึกรายการค้าท่ีเกิดข้ึนในรูปของตัวเงิน การจัดหมวดหมู่          
การสรุปและตีความหมายในรูปของงบการเงิน ส่วนบญัชีบริหาร เป็นการเสนอขอ้มูลท่ีเหมาะสม
แก่ผูบ้ริหารเพื่อใช้ในการตดัสินใจ และท่ีส าคญัเป็นการจดัการสารสนเทศทางการบญัชีแก่ผูใ้ช ้    
ในองคก์ร และเป็นขอ้มูลส าหรับการด าเนินงานในอนาคต (เสาวรัตน์ บุญสง่า, 2555) 

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (วชันีพร เศรษฐสักโก, 2551) สามารถ
แบ่งได ้ดงัน้ี 

1.  เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานประจ าวนัของผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใชใ้นการประสานงาน 
ประเมินผลการปฏิบติังาน การควบคุม และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

2.  เพื่อใช้ในการตดัสินใจ วางแผน และควบคุมการด าเนินงานของผูบ้ริหารและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ใชป้ระกอบกบัขอ้มูลท่ีไม่เป็นตวัเลขทางการเงิน ส าหรับการบริหารในดา้นต่างๆ 

3.  เป็นขอ้มูลพื้นฐานตามกฎหมายก าหนดแก่ผูใ้ช้ภายนอก ประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงาน ถ้าเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตอ้งจดัท างบกระแสเงินสดดว้ย 
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 2.2 แนวความคิดจากสมาพันธ์นักบัญชีสากล (International Federation of Accountants : 
IFAC) 

สมาพนัธ์นกับญัชีสากล (International Federation of Accountants : IFAC) เป็นองคก์ร
ทางวิชาชีพบัญชีท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาคุณสมบัติในด้านความรู้ ความสามารถและ
เสริมสร้างวิชาชีพบัญชีของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม เพื่อให้การบริการทางวิชาชีพบญัชีมีคุณภาพสูงอย่างสม ่าเสมอในการตอบสนอง
ประโยชน์สาธารณะ (สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2558) โดยมีสมาชิก ซ่ึงประกอบดว้ย
ตวัแทนจากองค์กรทางวิชาชีพต่างๆ และด าเนินงานผ่านคณะกรรมการวิชาการหลายคณะ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการการศึกษา (Education) คณะกรรมการจริยธรรม (Ethics) คณะกรรมการนักบญัชี
วิชาชีพในธุรกิจ (Professional Accountants in Business : PAIB) คณะกรรมการมาตรฐานการสอบ
บญัชีและบริการให้ความเช่ือมัน่(International Auditing and Assurance Standards : LAASB) และ
คณะกรรมการการปฏิบติังานภาครัฐ (Public Sector) เป็นตน้ ซ่ึงคณะกรรมการแต่ละคณะมีหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบต่าง ๆ กนัไปตาม TOR (Team of Reference) ของแต่ละคณะ (ปกรณ์ เพญ็ภาคกุล, 
2548) 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ เป็นหน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสริม และพฒันา
วิชาชีพบญัชี (อ าไพ ชยัค า, 2556) อีกทั้งเป็นหน่ึงในสมาชิกของสหพนัธ์นกับญัชีระหวา่งประเทศ 
หรือ IFAC จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน
การศึกษาระหวา่งประเทศ (International Education Standards : IES) ท่ีออกโดย IFAC ทั้ง 8 ฉบบั 
(สันสกฤต  วจิิตรเลขการ, 2549) ทั้งน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดน้ ามาตรฐานวิชาชีพบญัชีซ่ึงก าหนดโดย 
IFAC มาใช้อา้งอิงค านิยามและองคป์ระกอบ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพวิชาชีพบญัชี
ของไทย อนัไดแ้ก่ มาตรฐานการศึกษาและเทคโนโลยี ท่ีอา้งอิงมาจากมาตรฐานการศึกษาระหวา่ง
ประเทศ (International Education Standards : IES) และจรรยาบรรณของผูป้ระกอบการวิชาชีพ     
ท่ีอา้งอิงมาจากจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics) เป็นตน้ (นิพนัธ์  เห็นโชคชยัชนะ และศิลปะ
พร ศรีจัน่เพชร, 2551)  
 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าห รับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

(International Education Standards : IES)  
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (International 

Education Standards : IES) ออกโดยคณะกรรมการศึกษาของสหพนัธ์นกับญัชีระหวา่งประเทศ
(International Federation of Accountants : IFAC) เป็นมาตรฐานท่ีก าหนดกรอบโปรแกรมการศึกษา 
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แนวทางปฏิบติัการศึกษา และการพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกใน
วิชาชีพบญัชีถือปฏิบติัตาม เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการเพิ่มความ
น่าเช่ือถือของผูใ้ชข้อ้มูลดา้นบญัชี (ปกรณ์ เพญ็ภาคกุล, 2548) และเพื่อการเตรียมความพร้อมและ
การพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ืองของนักวิชาชีพบัญชี  เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานให้เกิดคุณค่าต่อวิชาชีพ (ดวงพร สุนทรสรณ์, 2556) รวมทั้งมีความ
เป็นมืออาชีพ และเป็นท่ียอมรับของนานาชาติ โดย IFAC ไดก้ าหนดเน้ือหาเก่ียวกบัคุณสมบติัความ
เป็นมืออาชีพของนกับญัชี ตามขอ้ก าหนดของ IES จ านวน 8 ฉบบั (เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั และ  
ดนุชา คุณพนิชกิจ, 2555) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะความเป็นมืออาชีพ จาก IES ท่ี
ก าหนดโดย IFAC มาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบในการศึกษา งานวิจยัน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ IES 3 ซ่ึงเป็นมาตรฐานเก่ียวกบัทกัษะความเป็นมืออาชีพของนกัวิชาชีพ
บญัชี ผูว้จิยัจึงใชเ้ป็นเกณฑใ์นการศึกษาความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานดา้นสารสนเทศทางการ
บญัชีของหน่วยงานรัฐสภา ซ่ึงหน่วยงานของรัฐสภาเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมี
ความเป็น มืออาชีพในการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศทางการบญัชี โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี  

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 3 เร่ือง 
ทกัษะทางวชิาชีพ 

มาตรฐานฉบบัน้ี ได้กล่าวถึง คุณสมบัติความเป็นมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชี ท่ี       
นกัวิชาชีพบญัชีจ าเป็นตอ้งมีและตอ้งมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นผูท่ี้มีความสามารถใน
การปฏิบติังานภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีซับซ้อนได้ ทกัษะความเป็นมืออาชีพของนกัวิชาชีพบญัชี 
ตามขอ้ก าหนดของสภาวชิาชีพบญัชี (สภาวชิาชีพบญัชี, 2558) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1.  ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skills) 
2.  ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน (Technical and Functional Skills) 
3.  ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) 
4.  ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication 

Skills) 
5. ทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ (Organization and Business Management 

Skills) 
ตามมาตรฐานการศึกษาระหวา่งส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 3 ทกัษะทั้ง 5 ดา้น 

สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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1.  ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skills) 
ทกัษะทางปัญญา มี 6 ระดับ เรียงล าดบัตามความส าคญัจากน้อยไปมาก มีดังน้ี คือ 

ทกัษะทางความรู้ ทกัษะทางความเขา้ใจ ทกัษะทางการน าไปใช้ ทกัษะทางการวิเคราะห์ ทกัษะ
ทางการสังเคราะห์ และทกัษะทางการประเมินผล 

ทกัษะทางปัญญาท าใหน้กัวิชาชีพบญัชีสามารถแกไ้ขปัญหา ตดัสินใจ และใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีดีในการแกไ้ขสถานการณ์ท่ีซบัซ้อนขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีมกัไดม้า
จากการศึกษาทัว่ไปในภาพกวา้ง ทกัษะทางปัญญาท่ีจ าเป็นตอ้งประกอบดว้ยทุกเร่ือง ดงัน้ี 

ความสามารถท่ีจะก าหนด ไดม้า จดั และเขา้ใจ สารสนเทศจากคน ส่ิงพิมพ ์และส่ือ
อิเล็คทรอนิคส์ 

ขีดความสามารถท่ีจะสอบถาม วจิยั คิดเชิงเหตุผลและวเิคราะห์ 
ความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 

2.  ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 
ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน ประกอบดว้ย ทกัษะทัว่ไปและเฉพาะเจาะจง

ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ประกอบดว้ย 
ความช านาญทางตวัเลข (การใชค้ณิตศาสตร์และสถิติ) 
ความช านาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การวเิคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจและความเส่ียง 
การวดั 
การรายงาน 
ความรู้ดา้นกฎหมายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบั 

3.  ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
 ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล คือ ทศันคติและพฤติกรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพ

บญัชี การพฒันาทกัษะเหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ และการปรับคุณลกัษณะเฉพาะ
บุคคล ประกอบดว้ย 

การจดัการตนเอง 
ความคิดริเร่ิม อิทธิพล และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบัทรัพยากรท่ีมีจ ากดั และจดัแจงงานให้เสร็จ

ตามก าหนดเวลา 
ความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
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พิจารณาการปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และทศันคติให้เข้ากับการ
ตดัสินใจ 

ความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
4.  ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและการส่ือสาร 
ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จะช่วยให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี

ท างานร่วมกบัคนอ่ืนในองคก์รไดดี้ รับและส่งขอ้มูลผา่นสารสนเทศได ้การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล
และมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
การปรึกษาหารือกนัในกลุ่มเพื่อแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
การท างานเป็นทีม 
การปฏิสัมพนัธ์กบัผูท่ี้วฒันธรรมหรือความคิดเห็นต่างกนั 
การเจรจาเพื่อไดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ียอมรับได ้
การท างานในวฒันธรรมท่ีต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
การน าเสนอ การพูดคุย การรายงาน และการปกป้องมุมมองของตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผา่นการเขียนและพดูทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การฟังและการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.  ทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ 
ในอดีตบทบาทของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีอาจถูกจ ากดัเพียงแค่การเก็บและรวบรวม

ขอ้มูล เพื่อให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้เท่านั้น แต่ในปัจจุบนัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี มีความส าคญั
เพิ่มข้ึน โดยไดเ้ขา้ไปมีบทบาทกบัหลายหน่วยงานมากข้ึน ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบการ
วชิาชีพบญัชีตอ้งเขา้ใจในทุกองคป์ระกอบขององคก์ร ตอ้งมีความรู้ดา้นธุรกิจมากข้ึน และมีมุมมอง
รอบโลก ซ่ึงรวมถึง 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจดัการโครงการ การจดัการบุคคลและทรัพยากร และ
การตดัสินใจ 

ความสามารถท่ีจะจดัและแบ่งหนา้งาน ท่ีจะจูงใจและพฒันาบุคลากร 
การมีภาวะผูน้ า 
การพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วชิาชีพ 

จากทกัษะทั้ง 5 ดา้น ท่ีจ  าเป็นต่อวิชาชีพบญัชีเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กนั และส่งเสริม   
ซ่ึงกนัและกนั แต่ไม่สามารถทดแทนกนัได้ เน่ืองจากการท่ีจะเขา้ใจทฤษฎี หลกัการและเน้ือหา 
รวมถึงการน าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้และฝึกฝนจนเกิดความช านาญและเป็นมืออาชีพนั้น 
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จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ผ่านทกัษะส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การฟัง การเขียน และการสรุปผล 
(พงศศิ์รภพ  ทองดีรวสุิรเกตุ, 2554)  

นอกจากน้ี ทักษะทางวิชาชีพดังกล่าวสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน
มาตรฐานกรอบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มาตรฐานกรอบคุณวุฒิการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ, 2555) ซ่ึงก าหนดใหส้ถานบนัการศึกษามีการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
2.  ดา้นความรู้ 
3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา 
4.  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบ 
5.  ดา้นการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี 
สรุปได้ว่า ทกัษะทางวิชาชีพตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

ส าหรับผูป้ระกอบการวิชาชีพบญัชี (International Accounting Education Standard for Professional 
Accountant : IES) ฉบบัท่ี 3 มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานกรอบคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ แต่จะแตกต่างกนัในเร่ืองการจดัประเภทและการก าหนดช่ือเท่านั้น 

เน่ืองจากหน่วยงานรัฐสภา เป็นหน่วยงานภาครัฐ ไม่ใช่หน่วยงานธุรกิจท่ีแสวงหาผล
ก าไรจึงอาศยัทฤษฎี และหลกัการจาก IES เพื่อมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รเช่นกนั 
 
2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้ิจ ัยได้ค้นควา้เชิงเอกสาร จาการทบทวนวรรณกรรมพบว่าส่วนใหญ่งานวิจัยท่ี
ท าการศึกษาองค์ประกอบความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานระบบสารสนเทศทางการบญัชี      
ของหน่วยงานรัฐสภา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเร่ืองท่ีผูว้ิจยัก าลงัศึกษาอยูย่งัไม่มี แต่จะมีงาน
ของผูว้จิยัอ่ืนในบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.4.1  การศึกษาดา้นทกัษะทางปัญญา 

การศึกษาผลการวิจยัในดา้นทกัษะทางปัญญาน้ี ไดมี้ผูท้  าวิจยัและสรุปผลการวิจยัของ
ความเป็นมืออาชีพของนกัวิชาชีพบญัชีทางดา้นทกัษะทางปัญญาไวห้ลายประเด็น โดยผลการวิจยั
ของกฤษฎี บวรศกัด์ิ (2549) ไดส้รุปไวว้่า ความสามารถท่ีจะเขา้ใจในสารสนเทศจากแหล่งขอ้มูล
ต่าง ๆ มีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการปฏิบติังาน นอกจากน้ีการพฒันาทกัษะดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
เป็นส่ิงจ าเป็นในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ซ่ึงแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีท าให้นักบัญชีตระหนักถึง         
การพฒันาทกัษะด้านอ่ืน ๆ คือ ประสบการณ์ในการท างาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรวรรณ 
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ภาสุรอารีย ์(2553) ท่ีกล่าวไวว้่า พนักงานบญัชีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความตอ้งการพฒันา
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบญัชี ทั้งน้ี เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดความผิดพลาดในการ
บนัทึกบญัชี 
 2.4.2  การศึกษาดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 

การศึกษาผลการวิจยัในดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน ไดมี้ผูท้  าวิจยั
และสรุปผลการวิจัยของความเป็นมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชีทางด้านทักษะทางวิชาการ          
เชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงานไวห้ลายประเด็น โดยผลการวิจยัของ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2547) พบว่า 
องคก์รต่าง ๆ ตอ้งการบณัฑิตสาขาบญัชีท่ีมีทกัษะดา้นความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2554) ท่ีพบว่า ผูบ้ริหารงานด้านบญัชีมี
ความเห็นว่านกัวิชาชีพบญัชีควรมีสมรรถนะความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด รวมถึง
ผลงานวิจยัของ อ าไพ ชัยค า (2556) ได้กล่าวถึงทกัษะท่ีมีความส าคญัท่ีสุดส าหรับนักวิชาการ    
ตรวจเงินแผน่ดิน คือ ความช านาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.4.3  การศึกษาดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

การศึกษาผลการวิจยัในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ไดมี้ผูท้  าวิจยัและสรุป
ผลการวิจยัของความเป็นมืออาชีพของนกัวิชาชีพบญัชีทางดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
ไวห้ลายประเด็น โดยผลการวจิยัของ อ าไพ ชยัค า (2556) ไดส้รุปไวว้า่ นกัวิชาการตรวจเงินแผน่ดิน
ปฏิบติัการมีความสามารถในการน าหลกัการบญัชีมาใชก้บัการจดัท ารายงานทางการเงินของหน่วย
รับตรวจมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัวิสาข์ เดชภูมี (2556) ได้สรุปไวว้่า นกับญัชีท่ีมี
ความสามารถในการจดัการตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และ
ความสามารถในการเลือกและเรียงล าดบัทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั และจดัแจงงานให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลาเป็นทกัษะท่ีธุรกิจในจงัหวดัขอนแก่นตอ้งการมาก รวมถึงผลงานวิจยัของ พงศ์ศิรภพ 
ทองดีรวิสุรเกตุ (2554) ไดส้รุปไวว้า่ ผูบ้ริหารสายงานบญัชีให้ความส าคญักบัทกัษะทางดา้นความ
รับผิดชอบในหน้าท่ี การจดัการตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง และจดัแจงงานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา และผลงานวิจยัของ สงกรานต์ ไกยวงษ์ (2551). ท่ีพบว่า CPA และ TA ให้ความ 
ส าคญักบัการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองในดา้นการอบรมสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ การเรียนรู้
ในเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ และการอบรมในประเด็นหัวขอ้อ่ืนท่ีอาจไม่ใช่
ความรู้ดา้นวชิาชีพบญัชีโดยตรง เพื่อให้การปฏิบติังานมีคุณภาพยิง่ข้ึน 
 2.4.4  การศึกษาดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร  

การศึกษาผลการวิจัยในด้านทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร        
ได้มีผูท้  าวิจัยและสรุปผลการวิจัยของความเป็นมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชีทางปฏิสัมพนัธ์
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ระหว่างบุคคลและการส่ือสารไวห้ลายประเด็น โดยผลการวิจยัของ อกัษราภรณ์ แว่นแกว้ (2548) 
สรุปไวว้่า การท างานเป็นทีมถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จ นักบญัชี
จะตอ้งมีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นตลอดจนการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ปริศนา ประหารขา้ศึก (2557) ได้กล่าวไวว้่า นักบญัชี 
นอกจากมีความรู้ทางบญัชีแล้วยงัต้องพฒันาความรู้ในด้านอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชีหรือ
ความรู้ขา้มศาสตร์มากข้ึน อีกทั้งนกับญัชียงัตอ้งพฒันาทกัษะดา้นอ่ืน ๆ เพื่อช่วยในการบริหารอยา่ง
มีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะดา้นความสัมพนัธ์และการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ บวัจนัทร์ อินธิโส (2552) ไดส้รุปวา่ นกัวิชาชีพบญัชีควรมีการพฒันาตนเองใน
ดา้นการเรียนรู้ ด้านความคิด ด้านการส่ือสาร และด้านภาวะผูน้ า เพื่อให้สามารถปฏิบติังานด้วย
ความเป็นมืออาชีพ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อความเจริญกา้วหนา้ทางวชิาชีพในอนาคต  
 2.4.5  การศึกษาดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการภาครัฐ 

การศึกษาผลการวิจัยในด้านทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการภาครัฐ          
ไดมี้ผูท้  าวจิยัและสรุปผลการวจิยัของความเป็นมืออาชีพของนกัวิชาชีพบญัชีทางดา้นทกัษะทางการ
บริหารองคก์รและการจดัการภาครัฐไวห้ลายประเด็น โดยผลการวิจยัของ ยุพา ยะใจมัน่ สรุปไวว้า่ 
ผูบ้ริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอ าเภอเมืองเชียงราย ให้ความส าคัญกับ        
ทกัษะความเป็นมืออาชีพของนักบญัชีในด้านความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ การจดัการ
โครงการ การจดัการบุคลากรและทรัพยากร และการตดัสินใจ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปริศนา 
ประหารขา้ศึก (2557) ท่ีกล่าวไวว้่า บทบาทความทา้ทายของนกับญัชีในปัจจุบนั นอกจากความรู้
ดา้นบญัชีแลว้ นกับญัชียงัตอ้งพฒันาความรู้ในดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งเร่ืองของเศรษฐกิจ การเมือง 
กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงภาษาถือเป็นส่ิงส าคญั นอกจากนักบัญชีมีทกัษะทาง
วิชาการดงักล่าวแลว้นกับญัชียงัตอ้งพฒันาทกัษะในอ่ืน เช่น ทกัษะดา้นการบริหารและความเป็น
ผูน้ า รวมทั้งมีทศันคติเชิงบวกและต่ืนตวัในการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ี สรศกัด์ิ    
ธนันไชย (2551) ได้สรุปว่า ทกัษะทางวิชาชีพของนักบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพนูใหค้วามส าคญัต่อทกัษะดา้นความสามารถในการตดัสินใจเยีย่งมืออาชีพ 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เชิงเอกสาร และจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ องคป์ระกอบ
ความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชี คือ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร และทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจดัการภาครัฐ ซ่ึงส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาได้ให้ความส าคญัของการพฒันาความรู้ของผูป้ฏิบติังานด้านสารสนเทศ
ทางการบญัชี เพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมืออาชีพ
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และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาพฒันาปรับใช้ในการปฏิบติังานสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติ
บญัญติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 DPU



 

 

18 

ตารางที ่2.1  สรุปผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมืออาชีพ 
 

ผู้ศึกษา ปี งานวจัิยที่ศึกษา ผลการศึกษา 
กฤษฎี  บวรศกัด์ิ 2549 การพฒันาทกัษะความเป็น      

มืออาชีพ 
ความคิดเห็นต่อการพฒันาทกัษะความเป็นมืออาชีพของนกับญัชีอยู่ใน
ระดบัมาก ในด้านทกัษะด้านบุคคล ทกัษะด้านความสัมพนัธ์และการ
ส่ือสาร ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะดา้นองค์การและทกัษะผูบ้ริการจดัการ
ธุรกิจ และทกัษะด้านเทคนิคและการปฏิบติัหน้าท่ี ตามล าดบั และพบ
ปัญหาการอบรมท่ีตรงกับเวลาท างาน อีกทั้ งยงัเห็นว่าการได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรท่ีปฏิบติังานอยู่มีความส าคญัต่อการพฒันาความ
เป็นมืออาชีพ 

พงศศิ์รภพ  ทองดีรวสุิรเกตุ 2554 สมรรถนะของนกัวชิาชีพบญัชี สมรรถนะของนักวิชาชีพบญัชีท่ีผูบ้ริหารสายงานบญัชีให้ความส าคญั           
มี 5 อนัดบั ได้แก่ ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะทางปัญญา 
ทกัษะทางองค์กรและการจดัการ ความรู้เก่ียวกบัองคก์รและธุรกิจ และ
ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา ปี งานวจัิยที่ศึกษา ผลการศึกษา 
เพญ็ธิดา  พงษธ์านี 2548 บณัฑิตสาขาบญัชีท่ีองคก์รและ

ผูรั้บผดิชอบงานพึงประสงค ์
คุณลกัษณะของบณัฑิตสาขาการบญัชีท่ีองคก์รและผูรั้บผิดชอบงานดา้น
บญัชีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นคุณค่า จรรยาบรรณ คุณลกัษณะ
ด้านทักษะ คุณลักษณะด้านความรู้ และคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 
ตามล าดบั โดยท่ีองคก์รของรัฐมีความตอ้งการบณัฑิตสาขาการบญัชีท่ีมี
คุณลกัษณะดา้นความรู้ในวชิาชีพ และคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพในการ
ใชค้  าพดูสูงกวา่องคก์รเอกชนประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

บวัจนัทร์  อินธิโส 2552 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันา
ตนเองกบัความเป็นมืออาชีพของ 
CPA 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นมืออาชีพอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเช่ียวชาญในวชิาชีพ ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ดา้น
ความสัมพันธ์กับผู ้เ ก่ียวข้อง และด้านความเช่ือมั่น และทุกด้านมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความเป็นมืออาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

ยพุา ยะใจมัน่ 2551 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็น
มืออาชีพของนกับญัชีกบั
คุณภาพรายงานการเงินของ 
SMEs ในจงัหวดัเชียงราย 

ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพรายงาน
การเงินอย่างมีนัยส าคญัและพนักงานบญัชีมีทกัษะทางวิชาชีพอยู่ใน
ระดับมาก ทุกด้าน และมีความเห็นว่ารายงานการเงินของกิจการมี
คุณภาพในระดบัมาก 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา ปี งานวจัิยที่ศึกษา ผลการศึกษา 
วนัวสิาข ์ เดชภูมี 2556 ทกัษะทางวชิาชีพของผูท้  าบญัชี

ท่ีธุรกิจในจงัหวดัขอนแก่น
ตอ้งการ 

ธุรกิจในจงัหวดัขอนแก่นมีความต้องการทกัษะของผูท้  าบญัชีในด้าน
ทกัษะทางการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร ทกัษะการ
บริหารองค์กรและการจดัการธุรกิจ ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและ
หนา้ท่ีการงานทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล และทกัษะทางปัญญา 
ตามล าดบั 

สรศกัด์ิ  ธนนัไชย 2551 ทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชี
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู 

พนกังานบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน มีทกัษะ
ทางวิชาชีพในด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทาง
วชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน อยูใ่นระดบัมาก ส่วนทกัษะในดา้น
การบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สงกรานต ์ ไกยวงษ ์ 2551 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทกัษะความเป็น
มืออาชีพของนกัวชิาชีพบญัชี
ไทยในบริบท CPA และ TA 

พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทกัษะความเป็นมืออาชีพของ 
CPA และ TA ประกอบดว้ย ปัจจยัความรู้ดา้นภาษีอากร ปัจจยัความรู้
ดา้นการตรวจสอบ ปัจจยัความหลากหลายของธุรกิจท่ีตรวจสอบ ปัจจยั
จ านวนธุรกิจท่ีตรวจสอบ ปัจจยัระยะเวลาท่ีท างานดา้นการตรวจสอบ
บญัชี ปัจจยัการเขา้อบรมพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง และปัจจยัการศึกษา
ดว้ยตนเอง  
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา ปี งานวจัิยที่ศึกษา ผลการศึกษา 
อ าไพ  ชยัค า 2552 ทกัษะทางวชิาชีพของ

นกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน
ปฏิบติัการ 

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบติัการมีทกัษะทางวิชาชีพโดยรวมอยู ่        
ในระดบัมาก ในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล  ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา ด้านทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน ด้านทกัษะการ
บริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจ และดา้นทกัษะการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร ตามล าดบั 

อษัราภรณ์  แวน่แกว้ 2548 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
เป็นมืออาชีพของนกับญัชีกบั
คุณภาพรายงานการเงินของ
ธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

นักบญัชีของธุรกิจ SMEs ให้ความส าคญักบัความเป็นมืออาชีพอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ด้านเทคนิคและการ
ปฏิบติัหน้าท่ี ด้านบุคคล ด้านความสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร ด้าน
องค์กรและการบริหารจดัการธุรกิจ ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
ดา้นความเช่ือถือ และดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้ 

อรวรรณ  ภาสุระอารีย ์ 2553 ความตอ้งการพฒันาทกัษะทาง
วชิาชีพของนกับญัชีใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

พนักงานบัญชีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความต้องการพฒันาทักษะ
วชิาชีพอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะทาวิชาการเชิง
ปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ดา้นทกัษะ
ทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร และทักษะการบริหาร
องคก์รและการจดัการทางธุรกิจ ตามล าดบั 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลอนัเป็น

ประโยชน์ต่อการน าผลมาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพในดา้นระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภา ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  ประชากรท่ีศึกษา 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  ประชำกรทีศึ่กษำ 
       3.1.1  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา จ านวน 6 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบญัชี กลุ่มงานการเงิน       
กลุ่มงานพสัดุ กลุ่มงานสวสัดิการ และกลุ่มงานยานพาหนะ ซ่ึงมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 146 คน 
 
ตำรำงที ่3.1  แสดงประชากรท่ีศึกษาของขา้ราชการในหน่วยงานรัฐสภา 
 

ล ำดับ สังกดั 
ประชำกร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำร   
สภำผู้แทนรำษฎร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

1 กลุ่มงานงบประมาณ 13 8 
2 กลุ่มงานบญัชี 14 6 
3 กลุ่มงานการเงิน 29 11 
4 กลุ่มงานพสัดุ 29 12 
5 กลุ่มงานสวสัดิการ 14 4 
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ตำรำงที ่3.1  (ต่อ) 
 

ล ำดับ สังกดั 
ประชำกร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำร   
สภำผู้แทนรำษฎร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

6 กลุ่มงานยานพาหนะ 5 1 
 รวม 104 42 

 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ Exploration Factor Analysis (EFA) ผูว้ิจยัไดใ้ช้
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
น ามาพฒันาเป็นแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีก าหนดข้ึน 
 3.2.1  การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ผูว้ิจยัได้ท าการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน โดยการออกแบบจะให้
ผูต้อบเลือกค าตอบเพียงขอ้เดียวท่ีตรงกบัขอ้มูลของตนเอง 

ส่วนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามวดัความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของความเป็นมือ
อาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชี ตามมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ
ส าหรับผูป้ระกอบการวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 3 ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้น
ทกัษะทางปัญญา องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน องคป์ระกอบดา้น
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
การส่ือสาร และองค์ประกอบด้านทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจดัการภาครัฐ โดยการ
ออกแบบจะใหผู้ต้อบมีทางเลือกไว ้5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  

โดยแบบสอบถามก าหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกให้ระดับความคิดเห็นของ       
ตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น  5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน  5  หมายถึง       ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน  4  หมายถึง       ระดบัความคิดเห็นมาก 
ระดบัคะแนน  3  หมายถึง       ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
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ระดบัคะแนน  2 หมายถึง       ระดบัความคิดเห็นนอ้ย   
ระดบัคะแนน  1  หมายถึง       ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีมีการตรวจสอบเน้ือหาและความน่าเช่ือถือให้มีความ

ครบถว้นตามกระบวนการวิจยั และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญและทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดว้ยสัมประสิทธ์ิ
อลัฟ่าครอนบาค หรือ Cronbachs’ s alpha 

 
 3.3  วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม (Questionnaires) เก่ียวกบั
องค์ประกอบของความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบัติงานในระบบสารสนเทศทางการบัญชีของ
หน่วยงานรัฐสภา โดยมีวธีิการและขั้นตอนในการรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาทฤษฎี ต ารา เอกสาร บทความทางวชิาการ และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา 
 2. ก าหนดกรอบแนวความคิดในการสร้างเคร่ืองมือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
 3. ออกแบบสอบถามตามค านิยามของความเป็นมืออาชีพ 
 4. เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ พร้อมค าแนะน า
เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งและเหมาะสม 
        5. น าแบบสอบถามไปแจกประชากร คือ ขา้ราชการผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา จ านวน 6 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบญัชี กลุ่มงานการเงิน  
กลุ่มงานพสัดุ กลุ่มงานสวสัดิการ และกลุ่มงานยานพาหนะ จ านวน 146 ชุด     ตวัเอง 
 6. น าแบบสอบถามท่ีได้รับมาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของค าตอบเพื่อ
ด าเนินการวเิคราะห์และวเิคราะห์สรุปผลในขั้นตอนต่อไป 
 
3.4.  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ    
มาช่วยในการประมวลผล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
       1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบ 
สอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาระดบัต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน เพื่อ
อธิบายผลเก่ียวกบัขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
       2. ใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางสถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพื่อสกดัปัจจยัและค านวณค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ Factor Loading 
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โดยวธีิ Principal Component Analysis (PCA) ซ่ึงเป็นวธีิท่ีใชใ้นการทดสอบเชิงยนืยนัทฤษฎี โดยใช้
โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ขอ้มูลขององค์ประกอบความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแนวคิดของ (Linkert Scale 
อา้งถึงใน บุญธรรม กิจปรีดา บริสุทธ์ิ, 2547 หน้า 137-138) คือ  มากท่ีสุด มาก ปลานกลาง น้อย 
นอ้ยท่ีสุด โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และให้ค่าน ้ าหนกัคะแนนแต่ละ
ระดบั  สามารถแบ่งความหมายตามระดบัของค่าคะแนนดงัเกณฑ ์5 ระดบั ดงัน้ี 

การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 
ค่าเฉล่ีย    4.50-5.00  หมายถึง มีความเห็นในระดบั มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย    3.50-4.49   หมายถึง มีความเห็นในระดบั มาก 
ค่าเฉล่ีย    2.50-3.49    หมายถึง มีความเห็นในระดบั ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย    1.50-2.49  หมายถึง มีความเห็นในระดบั นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย    1.00-1.49  หมายถึง มีความเห็นในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาเร่ือง “องค์ประกอบความเป็นมืออาชีพของผู ้ปฏิบัติงานในระบบ

สารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภา” โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดส่้งแบบสอบถาม จ านวน 146 ชุด ไดรั้บกลบัคืนมา จ านวน 144 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 98.63 โดยผูว้ ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์และเสนอผลการวิจยัตามรูปแบบของ
เคร่ืองมือท่ีใชว้เิคราะห์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี     

4.1  การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 4.2  การวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 

 
4.1  ผลการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 
 จากการวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีน ามาใช้วิเคราะห์      
ได้อธิบายลักษณะความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบัติงานในระบบสารสน เทศทางการบัญชีของ
หน่วยงานรัฐสภา จากค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)ไดอ้ธิบายผลจากค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัน้ี 
 4.1.1  ขอ้มูลทัว่ไป วเิคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
 
ตารางที ่4.1  แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

ข้อมูล จ านวน (N=144 ) ร้อยละ 

1.  เพศ 

     1.1  หญิง 122 84.70 
     1.2  ชาย 22 15.30 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูล จ านวน (N=144 ) ร้อยละ 

2.  อายุ 

     2.1  18 – 30 ปี 20 13.90 
     2.2  30 – 40 ปี 80 55.60 
     3.3  41 – 50 ปี 28 19.40 
     4.4  ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 16 11.10 
3.  ระดับการศึกษา 
     3.1  ต ่ากวา่ปริญญาตรี 7 4.90 
     3.2  ปริญญาตรี 102 70.80 
     3.3  สูงกวา่ปริญญาตรี 35 24.30 
4.  ระดับต าแหน่ง 

     4.1  เช่ียวชาญ 2 1.40 
     4.2  ช านาญการพิเศษ 21 14.60 
     4.3  ช านาญการ 34 23.60 
     4.4  ปฏิบติัการ 30 20.80 
     4.5  อาวโุส 9 6.30 
     4.6  ช านาญงาน 33 22.90 
     4.7  ปฏิบติังาน 15 10.40 
5.  ประสบการณ์ในการท างาน 
     5.1  ต ่ากวา่ 10 ปี 74 51.40 
     5.2  11 – 20 ปี 35 24.30 
     5.3  21 – 30 ปี 23 16.00 
     5.4  31 ปีข้ึนไป 12 8.30 
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ตารางที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ฏิบติังานดา้นสารสนเทศทางการ
 บญัชีของหน่วยงานรัฐสภาท่ีใชเ้ป็นประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 144 คน จาก
 จ านวนประชากรทั้งหมด 146 คนโดยสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 

 
 
ภาพที ่4.1  สัดส่วนของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

จากภาพท่ี 4.1  เป็นข้อมูลด้านเพศของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 146 คน 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 84.70 และ      
เป็นเพศชาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30 
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ภาพที ่4.2  อตัราส่วนของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ
 
 จากภาพท่ี 4.2  เป็นขอ้มูลดา้นอายขุองผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 146 คน พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 30 – 40 ปี จ  านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 
รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 41 – 50 ปี จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 คน อยูใ่นช่วงอายุ 18 – 30 ปี 
จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 และอาย ุ51 ปีข้ึนไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1   
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ภาพที ่4.3  อตัราส่วนของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกวฒิุการศึกษา 
 

จากภาพท่ี 4.3  เป็นขอ้มูลดา้นการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 146 คน 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 102 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 70.8 รองลงมาวฒิุการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และ
วฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9  
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ภาพที ่4.4  อตัราส่วนของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัต าแหน่ง 
 

จากภาพท่ี 4.4  เป็นขอ้มูลด้านระดบัต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 
146 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานในต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน       
34 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 รองลงมาระดบัช านาญงาน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ระดบั
ปฏิบติัการ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ระดบั ระดบัช านาญการพิเศษ จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.6 ระดบัปฏิบติังาน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ระดบัอาวโุส จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.3 และระดบัเช่ียวชาญ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 
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ภาพที ่4.5  อตัราส่วนของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 

จากภาพท่ี 4.5  เป็นขอ้มูลด้านประสบการณ์ในการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวนทั้งส้ิน 146 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า    
10 ปี จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมามีประสบการณ์ 11 – 20 ปี จ  านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.3 มีประสบการณ์ 21 – 30 ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และมีประสบการณ์     
31 ปี ข้ึนไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 
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 4.1.2  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
องคป์ระกอบความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงาน
รัฐสภา 

1)  ดา้นทกัษะทางปัญญา 
 
ตารางที ่4.2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัต่อ

ความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงาน
รัฐสภา ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 

ค าถาม ความเป็นมืออาชีพ 
Mean 
( x ) 

Std. Dev 
 (σ) 

ระดับ        
ความคิดเห็น 

1.1 ควรมีความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีได้รับจากแหล่ง 
ขอ้มูลต่าง ๆ  

4.24 .787 ระดบัมาก 

1.2 ควรมีความสามารถในการน าข้อมูลท่ีได้รับ
จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังานได ้ 

4.25 .762 ระดบัมาก 

1.3 ควรมีความสามารถในการสอบถาม การคิด
อย่างมีเหตุผล และการวิเคราะห์เพื่อหาทาง
แกไ้ขปัญหา เม่ือมีปัญหาหรือเกิดขอ้สงสัยใน
การปฏิบติังานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ 

4.29 .737 ระดบัมาก 

1.4 ควรมีความสามารถในการระบุถึงสาเหตุของ
ปัญหา และใชดุ้ลยพินิจท่ีดีในการแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

4.19 .751 ระดบัมาก 

รวม 4.24  ระดบัมาก 
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จากตารางท่ี 4.2  ด้านทกัษะทางปัญญา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.24) และให้ความส าคญักบัตวัแปรทุกตวัในระดบัมากเรียงตาม 
ล าดบั ไดแ้ก่ ควรมีความสามารถในการสอบถาม การคิดอยา่งมีเหตุผล และการวิเคราะห์เพื่อหาทาง
แกไ้ขปัญหาเม่ือมีปัญหาหรือเกิดขอ้สงสัยในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ ( x = 4.29) 
ควรมีความสามารถในการน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
ได ้( x = 4.25) ควรมีความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ( x = 4.24) และควรมีความ 
สามารถในการระบุถึงสาเหตุของปัญหาและใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังานท่ีไม่เคยเจอมาก่อนไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ( x = 4.19)  

2)  ดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน  

ตารางที ่4.3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัต่อ
ความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงาน
รัฐสภา ดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 

 

ค าถาม ความเป็นมืออาชีพ 
Mean 
( x ) 

Std. 
Dev 
 (σ) 

ระดับ        
ความคิดเห็น 

2.1 ควรมีความช านาญในด้านตัวเลข เช่น การ
ค านวณค่าใชจ่้าย  

4.35 .662 ระดบัมาก 

2.2 ควรมีความช านาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น การใชโ้ปรแกรม Microsoft word, Excel
รวมทั้งการใช ้Internet เพื่อสืบคน้ขอ้มูลมาช่วย
ในการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศทางการบญัชี  

4.38 .669 ระดบัมาก 

2.3 ควรมีความสามารถในการจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบติังานเสนอผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น และทนัเวลา  

4.34 .691 ระดบัมาก 

2.4 ควรมีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ ์
และข้อบังคับ ต่ าง  ๆ  ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับการ
ปฏิบติังาน เช่น ระเบียบการเงินการคลงั  

4.29 .783 ระดบัมาก 

 

DPU



35 
 

ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ค าถาม ความเป็นมืออาชีพ 
Mean 
( x ) 

Std. 
Dev 
 (σ) 

ระดับ        
ความคิดเห็น 

2.5 ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน เช่น ความผิด 
พลาดในการบนัทึกขอ้มูล  

4.19 .682 ระดบัมาก 

รวม 4.31  ระดบัมาก 

 
จากตารางท่ี 4.3  ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.31) และให้ความส าคญักบัตวัแปร  
ทุกตวัในระดบัมากเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ควรมีความช านาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้
โปรแกรม Microsoft word, Excel รวมทั้งการใช ้Internet เพื่อสืบคน้ขอ้มูลมาช่วยในการปฏิบติังาน
ดา้นสารสนเทศทางการบญัชี ( x = 4.38) ควรมีความช านาญในดา้นตวัเลข เช่น การค านวณค่าใชจ่้าย 
( x = 4.35) ควรมีความสามารถในการจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานเสนอผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ครบถ้วน และทนัเวลา ( x = 4.34) ควรมีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เช่น ระเบียบการเงินการคลงั ( x =  4.29) และควรมี
ความสามารถในการระบุถึงสาเหตุของปัญหา และใชดุ้ลยพินิจท่ีดีในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังานท่ีไม่เคยเจอมาก่อนไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ( x = 4.19)  
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3)  ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
 

ตารางที ่4.4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัต่อ
ความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงาน
รัฐสภาดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล  

 

ค าถาม ความเป็นมืออาชีพ 
Mean 
( x ) 

Std. 
Dev 
 (σ) 

ระดับ        
ความคิดเห็น 

3.1 ควรมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ตน เองให้ส ามารถปฏิบัติ ง านได้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

4.26 .679 ระดบัมาก 

3.2 ควรมีความริเร่ิม มีความสามารถโนม้น้าวผูอ่ื้น
ใหป้ฏิบติัตาม และมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

4.06 .741 ระดบัมาก 

3.3 ควรมีความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดับ
ความส าคัญของทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
และจดัการงานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนด  

4.10 .764 ระดบัมาก 

3.4 ควรมีการปรับตวัให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 
ของสถานการณ์ เพื่อนร่วมงาน หรือการ
เปล่ียน แปลงในงาน  

4.18 .790 ระดบัมาก 

3.5 ควรมีความสามารถในการพิจารณาน าคุณค่า
แห่งวิชาชีพ จริยธรรม และทศันคติมาใช้ใน
การตดัสินใจ  

4.16 .833 ระดบัมาก 

3.6 ควรมีความสามารถในการพิจารณาและการ
ประยุกต์ใช้ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยการ
วิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งสมเหตุสมผล รวมถึงการ
ปฏิบติังานอยา่งระมดัระวงัเยีย่งมืออาชีพ  

4.29 .718 ระดบัมาก 

รวม 4.18  ระดบัมาก 
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 จากตารางท่ี 4.4  ด้านทกัษะทางลกัษณะเฉพาะบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.18) และให้ความส าคญักบัตวัแปรทุกตวัในระดบัมาก    
เรียงตามล าดบั ได้แก่ ควรมีความสามารถในการพิจารณาและการประยุกต์ใช้ประเด็นต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงการปฏิบติังานอย่างระมดัระวงัเยี่ยงมือ
อาชีพ ( x = 4.29) ควรมีความสามารถในการบริหารจดัการตนเองให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ (x_ = 4.26) ควรมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ เพื่อนร่วมงาน 
หรือการเปล่ียนแปลงในงาน ( x = 4.18) ควรมีความสามารถในการพิจารณาน าคุณค่าแห่งวิชาชีพ 
จริยธรรม และทศันคติมาใชใ้นการตดัสินใจ ( x = 4.16) ควรมีความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบั
ความส าคญัของทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั และจดัการงานให้แลว้เสร็จตามก าหนด  ( x = 4.10) 
และควรมีความริเร่ิม มีความสามารถโน้มน้าวผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตาม และมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีค่า 
เฉล่ีย ( x = 4.06) 

4)  ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
 

ตารางที ่4.5  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัต่อ
ความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงาน
รัฐสภา ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 

 

ค าถาม ความเป็นมืออาชีพ 
Mean 
( x ) 

Std. 
Dev 
 (σ) 

ระดับ        
ความคิดเห็น 

4.1 ควรมีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ในการปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ขดัแยง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.19 .689 ระดบัมาก 

4.2 ควรมีความสามารถในการท างานเป็นทีมโดย
อาศยัความร่วมมือ การประสานงาน การ
ช่วยเหลือ การสนบัสนุนระหวา่งบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง  

4.29 .688 ระดบัมาก 

4.3 ควรมีความสามารถในการท างานร่วมกบับุคคล
อ่ืนท่ีมีวฒันธรรมหรือความคิดเห็นต่างกนั  

4.08 .767 ระดบัมาก 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

ค าถาม ความเป็นมืออาชีพ 
Mean 
( x ) 

Std. 
Dev 
 (σ) 

ระดับ        
ความคิดเห็น 

4.4 ควรมีความสามารถในการเจรจาเพื่อให้ได้
ขอ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ียอมรับได ้ 

4.23 .707 ระดบัมาก 

4.5 ควรมีความสามารถ ท่ีจะท างานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพท่ามกลางสภาวะของวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย  

4.18 .745 ระดบัมาก 

4.6 ควรมีความสามารถในการน าเสนอ การอภิปราย 
และการแสดงความคิดเห็นในทศันะของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเขียนแบบทางการ
และไม่เป็นทางการหรือการส่ือสารดว้ยวาจา  

4.15 .709 ระดบัมาก 

4.7 ควรมีความสามารถในการฟังและอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเขา้ใจผลกระทบของความ
แตกต่างทางดา้นภาษาและวฒันธรรม  

4.09 .678 ระดบัมาก 

4.8 ควรมีความสัมพันธ์ท่ีดี การวางตัวเป็นกลาง     
การรู้จกักาลเทศะ และการมีทศันคติท่ีดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน  

4.28 .735 ระดบัมาก 

รวม 4.19  ระดบัมาก 

 
จากตารางท่ี 4.5  ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.19) และให้ความส าคญักบัตวัแปรทุกตวัในระดบั
มาก เรียงตามล าดับ ได้แก่ ควรมีความสามารถในการท างานเป็นทีมโดยอาศัยความร่วมมือ         
การประสานงาน การช่วยเหลือ การสนบัสนุนระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ( x = 4.29) ควรมีความ 
สัมพันธ์ท่ีดี การวางตัวเป็นกลาง การรู้จักกาลเทศะ และการมีทัศนคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน         
( x =4.28) ควรมีความสามารถในการเจรจาเพื่อให้ไดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ียอมรับได ้( x = 4.23) 
ควรมีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในการปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาความขดัแยง้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ( x = 4.19) ควรมีความสามารถท่ีจะท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ามกลาง
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สภาวะของวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ( x = 4.18) ควรมีความสามารถในการน าเสนอการอภิปราย 
และการแสดงความคิดเห็นในทศันะของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพผา่นการเขียนแบบทางการและ
ไม่เป็นทางการหรือการส่ือสารดว้ยวาจา ( x = 4.15) ควรมีความสามารถในการฟังและอ่านอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเขา้ใจผลกระทบของความแตกต่างทางดา้นภาษาและวฒันธรรม ( x = 4.09) 
และควรมีความสามารถในการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนท่ีมีวฒันธรรมหรือความคิดเห็นต่างกัน  
( x =  4.08) 

5)  ดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการภาครัฐ 
 

ตารางที ่4.6  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัต่อ
ความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงาน
รัฐสภาดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการภาครัฐ 

 

ค าถาม ความเป็นมืออาชีพ 
Mean 
( x ) 

Std. 
Dev 
 (σ) 

ระดับ        
ความคิดเห็น 

5.1 ควรมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากร
บุคคล และทรัพยากร รวมถึงการตดัสินใจอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

4.23 .697 ระดบัมาก 

5.2 ควรมีความสามารถท่ีจะจดัแบ่งหน้าท่ีและมอบ 
หมายงาน รวมถึงสามารถจูงใจและพัฒนา
บุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.15 .689 ระดบัมาก 

5.3 ควรมีภาวะความเป็นผูน้ า เช่น มีความสามารถ
จูงใจใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติังานได ้ 

4.08 .680 ระดบัมาก 

5.4 ควรมีความรู้เก่ียวกบัองค์ประกอบขององค์กร 
เช่น โครงสร้าง กระบวนการท างานขององคก์ร  

4.12 .734 ระดบัมาก 

รวม 4.15  ระดบัมาก 
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จากตารางท่ี 4.6  ดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการภาครัฐ พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.15) และให้ความส าคญักบัตวัแปร  
ทุกตวัในระดบัมาก เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ควรมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
โครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร รวมถึงการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ  
( x = 4.23) ควรมีความสามารถท่ีจะจดัแบ่งหน้าท่ีและมอบหมายงาน รวมถึงสามารถจูงใจและ
พฒันาบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ( x = 4.15) ควรมีความรู้
เก่ียวกบัองคป์ระกอบขององคก์ร เช่น โครงสร้าง กระบวนการท างานขององคก์ร ( x = 4.12) และ
ควรมีภาวะความเป็นผูน้ า เช่น มีความสามารถจูงใจใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติังานได ้( x = 4.08) 

 
4.2  ผลการวเิคราะห์ด้วยเทคนิคการวเิคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 

การศึกษาวิจัย เ ร่ืององค์ประกอบความเป็นมืออาชีพของผู ้ปฏิบัติงานในระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภา ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยใช ้Factor 
Analysis ไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Frequencies) การทดสอบความ
น่าเช่ือถือ และการวดัความเหมาะสมขององคป์ระกอบต่าง ๆ ก่อนน าไปวเิคราะห์ 

 
ตารางที ่4.7  ค่าจากการวดัความน่าเช่ือถือขององคป์ระกอบทั้งหมดในแบบสอบถาม 
 

Reliability Coefficients 
Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha 

Based on Standardized 
items 

N of Items 

.962 .963 27 
  

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวดัค่าความน่าเช่ือถือในตารางท่ี 4.7 มีค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s 
Alpha ขององค์ประกอบทั้งหมดในแบบสอบถามชุดน้ีเท่ากบั .962 ถือว่าเป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ี
เหมาะสมหรือยอมรับได ้เน่ืองจากมีค่าเกิน 0.70 ข้ึนไป (Hari et al., 2006 อา้งถึงใน สายชล บุญนวม, 
2555 : 39) 
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ตารางที ่4.8  การวดัความเหมาะสมขององคป์ระกอบดว้ย KMO and Bartlett’s Test 
 

KMO and Bartlett’s Test 
Kaiser-Meryer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .939 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 

Df 
Sig. 

2867.268 
351 

0.000 
  

จากตารางท่ี 4.8  เป็นการใช้ Kaiser-Meryer-Olkin (KMO) วดัความเหมาะสมของ
ขอ้มูลเพื่อใชเ้ทคนิค Factor Analysis ในท่ีน้ีไดค้่าเป็น 0.939 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 และเขา้ใกลค้่า 1.00 
จึงสรุปไดว้า่ ขอ้มูลองคป์ระกอบท่ีมีอยูเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis 
 ส่วน Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร จะมีการ
ประมาณแบบ Chi-Square = 2867.268 ไดค้่า Significance = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนั จึงสมควรใช ้Factor Analysis วิเคราะห์ต่อไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2549 : 23) 
 ในการวดัค่าดว้ย (Factor Analysis) คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามเพื่อท าการวดัตวั
แปรของแต่ละด้านทุกตวั ซ่ึงมีทั้ งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทกัษะทางปัญญา มีทั้งหมด 4 ตวัแปร    
ดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน มีทั้งหมด 5 ตวัแปร ด้านทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล มีทั้ งหมด 6 ตัวแปร ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร             
มีทั้งหมด 8 ตวัแปร และดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการภาครัฐ มีทั้งหมด 4 ตวัแปร 
ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรทั้งหมดมาท าการวดัค่าปัจจยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS จากการท า Factor 
Analysis ดว้ยวิธี Principal Component Analysis (PCA) หรือวิธีองคป์ระกอบหลกั เพื่อให้ไดจ้  านวน
ตวัแปรใหม่นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ซ่ึงเป็นการน าตวัแปรท่ีมีจ านวนตวัแปรมาก ๆ มาสกดัไวใ้น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัไม่เพียงก่ีปัจจยั โดยใช้โปรแกรม SPSS จะท าให้ทราบค่าความแปรปรวน
ทั้งหมดท่ีอธิบายได ้(Total Variance Explained) และเมทริกซ์องคป์ระกอบ (Component Matrix) 
จากนั้นจึงท าการเลือกน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Analysis) ท่ีมีค่ามากท่ีสุดในแต่ละองคป์ระกอบ 
แต่ Factor Loading ท่ีเลือกนั้นตอ้งมีค่าตั้งแต่ .3 ข้ึนไป (รสริน  ศรีวกิานนท,์ 2555. 10 มีนาคม) 
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ตารางที ่4.9  ค่า Total Variance Explained จากการท า Factor Analysis 
  

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 13.730 50.851 50.851 13.730 50.851 50.851 4.668 17.290 17.290 

2 1.696 6.282 57.133 1.696 6.282 57.133 4.020 14.888 32.178 

3 1.401 5.189 62.322 1.401 5.189 62.322 3.840 14.223 46.400 

4 1.065 3.946 66.268 1.065 3.946 66.268 3.275 12.130 58.531 

5 1.001 3.708 69.976 1.001 3.708 69.976 3.090 11.445 69.976 

6 .794 2.941 72.917       

7 .679 2.516 75.433       

8 .664 2.459 77.891       

9 .602 2.229 80.121       

10 .568 2.105 82.226       

11 .542 2.008 84.233       

12 .486 1.800 86.033       

13 .428 1.584 87.617       

14 .392 1.450 89.067       

15 .350 1.296 90.363       

16 .313 1.158 91.521       

17 .303 1.122 92.643       

18 .273 1.012 93.655       

19 .257 .951 94.606       

20 .242 .897 95.503       

21 .224 .828 96.331       

22 .198 .734 97.065       

23 .192 .712 97.777       

24 .171 .634 98.412       
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

Factor 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

25 .161 .598 99.010       

26 .136 .505 99.515       

27 .131 .485 100.000       

 
ในการใช้ค่า Eigenvalues ท่ีมากกวา่ 1 เป็นการคาดการณ์ท่ีมากเกินไป ในบางคร้ังอาจ

ใชค้่า Eigenbalues ต ่ากวา่ 1 ก็ได ้(Zwick and belicer, 1986) 
จากตารางท่ี  4.9   แสดงให้เห็นว่าตัวแปรท่ีได้จากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์

องค์ประกอบ (Factor Analysis) สามารถแบ่งองคป์ระกอบไดท้ั้งหมด 5 ดา้น ซ่ึงอธิบายค่าความ
แปรปรวนของขอ้มูลตวัแปรทั้งหมด (Cumulative %) ไดร้้อยละ 69.976 

 
ตารางที ่4.10   ค่า Rotate Component Matrix(a) จากการท า Factor Analysis 
 

Rotate Component Matrix(a) 

 Component 

1 2 3 4 5 

1. ควรมีความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูล
ต่าง ๆ  

.174 .188 .789 .256 .157 

2. ควรมีความสามารถในการน าขอ้มูลท่ีได้รับจาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
ได ้ 

.211 .175 .775 .196  

3. ควรมีความสามารถในการสอบถาม การคิดอยา่งมี
เหตุผล และการวิเคราะห์เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา 
เม่ือมีปัญหาหรือเกิดขอ้สงสัยในการปฏิบติังานได้
อยา่งละเอียดรอบคอบ 

.283 .149 .723 .223 .165 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

 Component 

1 2 3 4 5 

4. ควรมีความสามารถในการระบุถึงสาเหตุของ
ปัญหา และใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดจากการปฏิบติังานท่ีไม่เคยเจอมาก่อนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

.211 .241 .721 .156 .217 

5. ควรมีความช านาญในดา้นตวัเลข เช่น การค านวณ
ค่าใชจ่้าย  

.114 .191 .399 .503 .280 

6. ควรมีความช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft word, Excel,
รวมทั้งการใช ้Internet เพื่อสืบคน้ขอ้มูลมาช่วยใน
การปฏิบติังานดา้นสารสนเทศทางการบญัชี  

.240 .110 .157 .734 .226 

7. ควรมีความสามารถในการจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอผู ้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง 
ครบถว้น และทนัเวลา  

.102 .279 .290 .722 .189 

8. ควรมีความรู้ดา้นกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เช่น 
ระเบียบการเงินการคลงั  

.301 .177 .425 .519  

9. ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ี
อาจเกิดจากการปฏิบติังาน เช่น ความผิดพลาดใน
การบนัทึกขอ้มูล  

.296 .364 .404 .440 .127 

10. ควรมีความสามารถในการบริหารจดัการตนเอง
ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

.154 .365 .389 .480 .204 

11. ควรมีความริเร่ิม มีความสามารถโนม้นา้วผูอ่ื้นให้
ปฏิบติัตาม และมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

.293 .708 .247  .189 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
 
 Component 

1 2 3 4 5 

12. ควรมีความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดับ
ความส าคญัของทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั และ
จดัการงานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนด  

.155 .766 .192 .166 .362 

13. ควรมีการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ เพื่อนร่วมงาน หรือการเปล่ียนแปลง
ในงาน  

.367 .663 .166 .277 .161 

14. ควรมีความสามารถในการพิจารณาน าคุณค่าแห่ง
วิชาชีพ จริยธรรม และทัศนคติมาใช้ในการ
ตดัสินใจ  

.220 .714 .184 .249 .250 

15. ควรมีความสามารถในการพิจารณาและการ
ประยุกต์ใช้ประเด็นต่าง ๆ ท่ี เ กิดข้ึนโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงการ
ปฏิบติังานอยา่งระมดัระวงัเยีย่งมืออาชีพ  

.337 .446 .328 .392 .207 

16. ควรมีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นใน
การปรึกษาหารือ เพื่อแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

.309 .633 .205 .271 .197 

17. ควรมีความสามารถในการท างานเป็นทีมโดย
อาศยัความร่วมมือ การประสานงาน การ
ช่วยเหลือ การสนบัสนุนระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

.592 .346 .176 .384 .225 

18. ควรมีความสามารถในการท างานร่วมกบับุคคล
อ่ืนท่ีมีวฒันธรรมหรือความคิดเห็นต่างกนั  

.659 .394 .249  .263 

19. ควรมีความสามารถในการเจรจาเพื่อให้ไดข้อ้สรุป
หรือขอ้ตกลงท่ียอมรับได ้ 

.688 .286 .284 .155 .279 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

 Component 

1 2 3 4 5 

20. ควรมีความสามารถ ท่ีจะท างานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพท่ามกลางสภาวะของวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย  

.803 .244 .239  .164 

21. ควรมีความสามารถในการน าเสนอ การอภิปราย 
และการแสดงความคิดเห็นในทศันะของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพผา่นการเขียนแบบทางการ
และไม่เป็นทางการหรือการส่ือสารดว้ยวาจา  

.751  .276  .241 

22. ควรมีความสามารถในการฟังและอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเขา้ใจผลกระทบของความ
แตกต่างทางดา้นภาษาและวฒันธรรม  

.713 .210 .136 .291 .133 

23. ควรมีความสัมพนัธ์ท่ีดี การวางตวัเป็นกลาง การ
รู้จักกาลเทศะ และการมีทัศนคติท่ีดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน  

.656 .287  .453 .186 

24. ควรมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากร
บุคคล และทรัพยากร รวมถึงการตดัสินใจอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

.319 .171 .249 .303 .619 

25. ควรมีความสามารถท่ีจะจัดแบ่งหน้า ท่ีและ
มอบหมายงาน รวมถึงสามารถจูงใจและพฒันา
บุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

.267 .281 .271  .720 

26. ควรมีภาวะความเป็นผูน้ า เช่น มีความสามารถ
จูงใจใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติังานได ้ 

.243 .252 .162 .247 .761 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

 Component 

1 2 3 4 5 

27. ควรมีความรู้เก่ียวกบัองค์ประกอบขององค์กร 
เช่น โครงสร้าง กระบวนการท างานขององคก์ร  

.216 .297  .220 .775 

 
 จากตารางท่ี 4.10  Rotated Component Matrix(a) จะเห็นไดว้า่การวดัค่า Factor Analysis 
เม่ือมีการหมุนแกนปัจจยัด้วยวิธี Varimax ค่า Factor loading จะตอ้งได้องค์ประกอบทั้งหมด 5 
องคป์ระกอบ และไดแ้สดงเมตริกซ์องคป์ระกอบของตวัแปรทั้งหมด 27 ตวั แปรไวใ้นแต่ละ Factor 
แลว้ ซ่ึงจากตารางท่ี 4.8 Total Variance Explained สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบทั้ง 5 ไดอ้ธิบายความ
แปรปรวนทั้งหมดของตวัแปรได ้69.976% ซ่ึงแยกเป็นองคป์ระกอบท่ี 1 สามารถอธิบายได ้17.290% 
องค์ประกอบที่ 2 สามารถอธิบายได ้14.888% องค์ประกอบที่ 3 สามารอธิบายได ้14.223% 
องคป์ระกอบท่ี 4 สามารถอธิบายได ้12.130% และองค์ประกอบท่ี 5 สามารถอธิบายได ้11.445% 
จากการวเิคราะห์ตวัแปรท าใหผู้ว้จิยัสามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบใหม่ท่ีเกิดข้ึน ไดด้งัน้ี 
 องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร  
 องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล  
 องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา  
 องคป์ระกอบท่ี 4 ดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 
 องคป์ระกอบท่ี 5 ดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการภาครัฐ  
 องคป์ระกอบท่ีสกดัไดจ้ากตารางท่ี 4.10 Rotated Component Matrix(a) ประกอบดว้ย
ตวัแปรทั้งหมด 27 ตวัแปร สามารถสรุปค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละตวัแปร โดยจดักลุ่มตาม
ลกัษณะของตวัแปรท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ Factor Analysis ไดเ้ป็น 5 องคป์ระกอบ ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.11  องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
 
ค าถาม ตัวแปร Factor Loading 
4.5 ควรมีความสามารถท่ีจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลาง

สภาวะของวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  
.803 

4.6 ควรมีความสามารถในการน าเสนอ การอภิปราย และการแสดง
ความคิดเห็นในทศันะของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพผา่นการเขียน
แบบทางการและไม่เป็นทางการหรือการส่ือสารดว้ยวาจา  

.751 

4.7 ควรมีความสามารถในการฟังและอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึง
เขา้ใจผลกระทบของความแตกต่างทางดา้นภาษาและวฒันธรรม 

.713 

4.4 ควรมีความสามารถในการเจรจาเพื่อให้ไดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ี
ยอมรับได ้

.688 

4.3 ควรมีความสามารถในการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนท่ีมีวฒันธรรม
หรือความคิดเห็นต่างกนั  

.659 

4.8 ควรมีความสัมพนัธ์ท่ีดี การวางตวัเป็นกลาง การรู้จกักาลเทศะ และ
การมีทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน  

.656 

4.2 ควรมีความสามารถในการท างานเป็นทีมโดยอาศยัความร่วมมือ 
การประสานงาน การช่วยเหลือ การสนับสนุนระหว่างบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

.592 

  
จากตารางท่ี 4.11  จะเห็นไดว้่าเม่ือท าการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ องคป์ระกอบ 

ท่ี 1 เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร ประกอบด้วย 7      
ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีมีค่า Factor Loading สูงสุด คือ ควรมีความสามารถท่ีจะท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ามกลางสภาวะของวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  
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ตารางที ่4.12  องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
 
ค าถาม ตัวแปร Factor Loading 
3.3 ควรมีความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดับความส าคัญของ

ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และจดัการงานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนด 
.766 

3.5 ควรมีความสามารถในการพิจารณาน าคุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรม 
และทศันคติมาใชใ้นการตดัสินใจ  

.714 

3.2 ควรมีความริเร่ิม มีความสามารถโนม้นา้วผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตาม และมี
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

.708 

3.4 ควรมีการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ เพื่อน
ร่วมงาน หรือการเปล่ียนแปลงในงาน  

.663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.1 ควรมีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในการปรึกษาหารือ 
เพื่อแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

.633 

3.6 ควรมีความสามารถในการพิจารณาและการประยุกต์ใช้ประเด็น   
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งสมเหตุสมผล รวมถึง
การปฏิบติังานอยา่งระมดัระวงัเยีย่งมืออาชีพ 

.446 

   
จากตารางท่ี 4.12  จะเห็นไดว้่าเม่ือท าการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ องคป์ระกอบ 

ท่ี 2 เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลประกอบดว้ย 6 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีมี
ค่า Factor Loading สูงสุด คือ ควรมีความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบัความส าคญัของทรัพยากร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และจดัการงานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนด  
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ตารางที ่4.13  องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 
 
ค าถาม ตัวแปร Factor Loading 

1.1 ควรมีความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  .789 
1.2 ควรมีความสามารถในการน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ มา

ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้ 
.775 

1.3 
 

ควรมีความสามารถในการสอบถาม การคิดอย่างมีเหตุผล และการ
วิเคราะห์เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา เม่ือมีปัญหาหรือเกิดขอ้สงสัยใน
การปฏิบติังานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ 

.723 

1.4 ควรมีความสามารถในการระบุถึงสาเหตุของปัญหา และใช้ดุลย
พินิจท่ีดีในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังานท่ีไม่เคยเจอมา
ก่อนไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

.721 

  
จากตารางท่ี 4.13  จะเห็นไดว้่าเม่ือท าการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ องคป์ระกอบ 

ท่ี 3 เป็นตัวแปรท่ีเก่ียวกับทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ซ่ึงตัวแปรท่ีมีค่า Factor 
Loading สูงสุด คือ ควรมีความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 

 
ตารางที ่4.14  องคป์ระกอบท่ี 4 ดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 
 
ค าถาม ตัวแปร Factor Loading 
2.2 ควรมีความช านาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การใชโ้ปรแกรม 

Microsoft word, Excel รวมทั้งการใช ้Internet เพื่อสืบคน้ขอ้มูลมา
ช่วยในการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศทางการบญัชี 

.734 

2.3 ควรมีความสามารถในการจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

.722 

2.4 ควรมีความรู้ดา้นกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เช่น ระเบียบการเงินการคลงั 

.519 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 
 
ค าถาม ตัวแปร Factor Loading 
2.1 ควรมีความช านาญในดา้นตวัเลข เช่น การค านวณค่าใชจ่้าย .503 
3.1 ควรมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองให้สามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
.480 

2.5 ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการ
ปฏิบติังาน เช่น ความผดิพลาดในการบนัทึกขอ้มูล 

.440 

 
จากตารางท่ี 4.14  จะเห็นไดว้่าเม่ือท าการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ องคป์ระกอบ 

ท่ี 4 เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร ซ่ึงตวั
แปรท่ีมีค่า Factor Loading สูงสุด คือ ควรมีความช านาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้
โปรแกรม Microsoft word, Excel รวมทั้งการใช ้Internet เพื่อสืบคน้ขอ้มูลมาช่วยในการปฏิบติังาน
ดา้นสารสนเทศทางการบญัชี 

 
ตารางที ่4.15  องคป์ระกอบท่ี 5 ดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการภาครัฐ 
 
ค าถาม ตัวแปร Factor Loading 
5.4 ควรมีความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบขององค์กร เช่น โครงสร้าง 

กระบวนการท างานขององคก์ร 
.775 

5.3 ควรมีภาวะความเป็นผูน้ า เช่น มีความสามารถจูงใจให้บุคลากรใน
องคก์รปฏิบติังานได ้ 

.761 

5.2 ควรมีความสามารถท่ีจะจดัแบ่งหน้าท่ีและมอบหมายงาน รวมถึง
สามารถจูงใจและพฒันาบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายขององคก์ร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

.720 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 
 
ค าถาม ตัวแปร Factor Loading 
5.1 ควรมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการ 

การบริหารบุคคลและทรัพยากร รวมถึงการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

.619 

 
จากตารางท่ี 4.15  จะเห็นไดว้่าเม่ือท าการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis แลว้ องคป์ระกอบ 

ท่ี 5 เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจดัการภาครัฐ ประกอบดว้ย 4 ตวั
แปร ซ่ึงตวัแปรท่ีมีค่า Factor Loading สูงสุด คือ ควรมีความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบขององคก์ร เช่น 
โครงสร้างกระบวนการท างานขององคก์ร 

เม่ือได้ท าการจัดกลุ่มตัวแปรใหม่เข้ากลุ่มเป็นองค์ประกอบทั้ ง 5 ด้าน และตั้ งช่ือ
องค์ประกอบตามลกัษณะของตวัแปรแลว้ ผูว้ิจยัจะท าการวดัค่า Cronbach’s Alpha เพื่อวดัความ
น่าเช่ือถือขององคป์ระกอบดงักล่าวใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงไดผ้ลดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.16  การวดัค่า Cronbach’s Alpha ขององคป์ระกอบทั้ง 5 ดา้น 
 

Construct Cronbach’s Alpha 

องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและการส่ือสาร .926 
องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล .904 
องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางปัญญา .880 
องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการภาครัฐ .866 
องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน .880 

 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.16  ผูว้ิจยัได้ท าการวดัค่า Cronbach’s Alpha ของทั้ง 5 องค ์

ประกอบอีกคร้ัง โดยน ามาท าการวดัค่า Cronbach’s Alpha ทีละองค์ประกอบ พบว่ามีค่าท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได ้เน่ืองจากมีค่าเกิน .80 ข้ึนไป (ธานินทร์ ศิลป์จารุ อา้งถึงใน เสาวรัตน์ บุญสง่า, 
2555 : 42) 

 

DPU



53 
 

4.3  สรุป 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใช ้Factor Analysis เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์

องคป์ระกอบ ท าใหเ้กิดการจดักลุ่มองคป์ระกอบของความเป็นมืออาชีพทั้งหมด ได ้5 องคป์ระกอบ 
และผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์น้ี ผูว้จิยัจะน าไปสรุปและอภิปรายผลในบทท่ี 5 ต่อไป DPU



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

 
ผลจากการศึกษาวิจยัเร่ือง “องคป์ระกอบความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบ

สารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภา” ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะได ้
ดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

งานวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัองค์ประกอบความเป็นมืออาชีพของ
ผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภา ซ่ึงจากการศึกษารวบรวม
ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบของความเป็นมืออาชีพ 5 ด้านได้แก่ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา ด้านทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน ด้านทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร และดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและ
การจดัการภาครัฐ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานใน
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภา 

การวิจัยคร้ังน้ีได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้
เคร่ืองมือแบบสอบถามกบักลุ่มประชากรซ่ึงเป็นขา้ราชการผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัของหน่วยงาน
รัฐสภา ซ่ึงไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา จ านวน 144 ชุด จากจ านวน 146 ชุด จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ ามาท า
การวเิคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS Version 20 ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามดว้ยสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบของความถ่ี (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัองค์ประกอบความเป็นมืออาชีพของ
ผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชี  ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) เพื่อสกดัปัจจยัและค านวณค่าน ้ าหนกัปัจจยั (Factor Loading) โดยวิธี Principal Component 
Analysis (PCA)  
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 5.1.1  สรุปผลการวจิยัดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิจยัด้วยสถิติเชิงพรรณนาในส่วนของลกัษะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบ

แบบสอบถามสามารถสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 30-40 ปี  
จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่และปฏิบติังานในระดบัต าแหน่งช านาญการมากท่ีสุด 
และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 10 ปี 
 5.1.2  สรุปผลการวจิยัดว้ยการวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 

ผลการวจิยัดว้ยการวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพื่อสกดัปัจจยัและค านวณ
ค่าน ้ าหนกัปัจจยั (Factor Loading) โดยวิธี Principal Component Analysis (PCA) เก่ียวกบัองคป์ระกอบ
ความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภา สามารถ
สรุปองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั ดงัน้ี 

1)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
2)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
3)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางปัญญา 
4)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 
5)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการภาครัฐ 
นอกจากน้ี การวิเคราะห์องคป์ระกอบดว้ย Factor Analysis ในคร้ังน้ี ยงัท าให้พบการจดั

กลุ่มของตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร ประกอบดว้ย

ตวัแปร คือ 
  1.1 ควรมีความสามารถท่ีจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาวะของ

วฒันธรรมท่ีหลากหลาย  
  1.2  ควรมีความสามารถในการน าเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นใน

ทศันะของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพผา่นการเขียนแบบทางการและไม่เป็นทางการหรือการส่ือสาร
ดว้ยวาจา  

  1.3  ควรมีความสามารถในการฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเข้าใจ
ผลกระทบของความแตกต่างทางดา้นภาษาและวฒันธรรม 

  1.4  ควรมีความสามารถในการเจรจาเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ียอมรับได ้
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  1.5  ควรมีความสามารถในการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนท่ีมีวฒันธรรมหรือความ
คิดเห็นต่างกนั  

  1.6  ควรมีความสัมพนัธ์ท่ีดี การวางตวัเป็นกลาง การรู้จกักาลเทศะ และการมี
ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน  
  1.7  ควรมีความสามารถในการท างานเป็นทีมโดยอาศัยความร่วมมือ การ
ประสานงาน การช่วยเหลือ การสนบัสนุนระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ประกอบดว้ยตวัแปร คือ 
  2.1  ควรมีความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบัความส าคญัของทรัพยากรท่ีมีอยู่

อยา่งจ ากดั และจดัการงานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนด 
  2.2  ควรมีความสามารถในการพิจารณาน าคุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรม และทศันคติ

มาใชใ้นการตดัสินใจ  
  2.3  ควรมีความริเร่ิม มีความสามารถโน้มน้าวผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตาม และมีการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  
  2.4  ควรมีการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ เพื่อนร่วมงาน 

หรือการเปล่ียนแปลงในงาน  
  2.5  ควรมีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในการปรึกษาหารือ เพื่อแกไ้ข

ปัญหาความขดัแยง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  2.6  ควรมีความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งระมดัระวงัเยีย่งมืออาชีพ 

3)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางปัญญา ประกอบดว้ยตวัแปร คือ 
  3.1 ควรมีความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
  3.2  ควรมีความสามารถในการน าข้อมูลท่ีได้รับจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มา

ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้ 
  3.3  ควรมีความสามารถในการสอบถาม การคิดอยา่งมีเหตุผล และการวเิคราะห์เพื่อ

หาทางแกไ้ขปัญหา เม่ือมีปัญหาหรือเกิดขอ้สงสัยในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ 
   3.4  ควรมีความสามารถในการระบุถึงสาเหตุของปัญหา และใชดุ้ลยพินิจท่ีดีในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังานท่ีไม่เคยเจอมาก่อนไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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4)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน  ประกอบดว้ยตวัแปร 
คือ 

  4.1  ควรมีความช านาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การใชโ้ปรแกรม Microsoft 
word, Excel รวมทั้งการใช้ Internet เพื่อสืบคน้ขอ้มูลมาช่วยในการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศ
ทางการบญัชี 

  4.2  ควรมีความสามารถในการจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานเสนอผูบ้งัคบับญัชาได้
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

  4.3  ควรมีความรู้ดา้นกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังาน เช่น ระเบียบการเงินการคลงั 

  4.4  ควรมีความช านาญในดา้นตวัเลข เช่น การค านวณค่าใชจ่้าย 
   4.5  ควรมีความสามารถในการบริหารจดัการตนเองให้สามารถปฏิบติังานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  4.6  ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการปฏิบติังาน เช่น 
ความผดิพลาดในการบนัทึกขอ้มูล 

5)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการภาครัฐ ประกอบดว้ย  
ตวัแปร คือ 

  5.1 ควรมีความรู้เก่ียวกบัองค์ประกอบขององค์กร เช่น โครงสร้าง กระบวนการ
ท างานขององคก์ร 

  5.2 ควรมีภาวะความเป็นผูน้ า เช่น มีความสามารถจูงใจให้บุคลากรในองค์กร
ปฏิบติังานได ้ 

  5.3 ควรมีความสามารถท่ีจะจดัแบ่งหนา้ท่ีและมอบหมายงาน รวมถึงสามารถจูงใจ
และพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นไปตามนโยบายขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   5.4 ควรมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร รวมถึงการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

การวิจยัเร่ือง “องค์ประกอบความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภา” ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยการวิจยัองคป์ระกอบ (Factor Analysis) ผลการวิจยัพบวา่ 
การจดักลุ่มองคป์ระกอบจากการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis โดยวิธี Principal Component Analysis 
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(PCA) ผลลพัธ์ท่ีไดมี้ลกัษณะเดียวกบัทฤษฎีและงานวจิยัท่ีไดท้  าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลไว ้คือ 
ไดอ้งคป์ระกอบทั้งหมด 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
2)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
3)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางปัญญา 
4)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 
5)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการภาครัฐ 
เม่ือท าการวเิคราะห์องคป์ระกอบแลว้ สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
1)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตัวแปรท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ควรมีความสามารถในการท างานเป็นทีมโดยอาศยัความร่วมมือ 
การประสานงาน การช่วยเหลือ และการสนับสนุนระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ วนัวิสาข์  เดชภูมิ (2556), อกัษราภรณ์  แว่นแกว้ (2548), อ าไพ ชยัค า (2556), และ      
สรศกัด์ิ ธนันไชย (2551) สรุปได้ว่า ความสามารถในการท างานเป็นทีมถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัสู่
ความส าเร็จขององคก์ร จะเห็นไดว้า่การท างานนั้นตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจากในปัจจุบนัการ
ท างานเป็นทีมถือเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จต่อองค์กร และเพื่อให้การท างานร่วมกนัเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิผล 

2)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเป็นอนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ควรมีความสามารถในการปฏิบติังานอย่างระมดัระวงัเยี่ยงมืออาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วนัวิสาข ์ เดชภูมี (2556) ท่ีพบว่าธุรกิจในจงัหวดัขอนแก่นตอ้งการนกับญัชีท่ีมีทกัษะ
ทางวิชาชีพในด้านความระมดัระวงัเยี่ยงมืออาชีพอยู่ในระดบัมาก และงานวิจยัของ ยุพา ยะใจมัน่ 
(2551) พบวา่ ผูบ้ริหารธุรกิจ SMEs ในจงัหวดัเชียงรายให้ความส าคญักบัการปฏิบติังานดว้ยความ
ระมดัระวงัและความสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในระดบัมากเช่นกนั 

3)  องค์ประกอบด้านทักษะทางปัญญา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
โดยรวม อยู่ในระดบัมาก และตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ควรมีความสามารถในการสอบถาม การคิดอยา่งมีเหตุผล และการวิเคราะห์เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา 
เม่ือมีปัญหาหรือเกิดขอ้สงสัยในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ อรวรรณ ภาสุรอารีย ์(2553) ท่ีพบวา่ การแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน
ดา้นบญัชีเป็นส่ิงท่ีพนกังานบญัชีในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก และงานวิจยั
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ของ ยุพา  ยะใจมัน่ (2551), อกัษราภรณ์  แวน่แกว้ (2548) และพงษศิ์รภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ (2554) 
พบว่า นักบญัชีควรมีความสามารถในการสอบถาม การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและละเอียด
รอบคอบ แสดงให้เห็นว่านักบญัชีทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนต่างมีความคิดเห็น
ตรงกนัว่านกับญัชีควรมีทกัษะทางปัญญาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในดา้นการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลและละเอียดรอบคอบ 

4)  องค์ประกอบด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตัวแปรท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัเป็นอันดับแรกได้แก่ ควรมีความช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้
โปรแกรม Microsoft word, Excel รวมทั้งการใช ้Internet เพื่อสืบคน้ขอ้มูลมาช่วยในการปฏิบติังาน
ดา้นสารสนเทศทางการบญัชี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อ าไพ ชยัค า (2556), อรวรรณ ภาสุระอารีย ์
(2553) และยพุา ยะใจมัน่ (2551) ท่ีพบวา่นกับญัชีควรมีความสามารถในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น การใชโ้ปรแกรม Microsoft word, Excel รวมทั้งการสืบคน้ขอ้มูลผา่นระบบ Internet มาช่วยใน
การปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก และงานวิจยัของ สรศกัด์ิ ธนนัไชย (2551) พบว่า นกับญัชีในเขต
นิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัล าพูนให้ความส าคญัต่อทกัษะย่อยด้านความช านาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมากท่ีสุด จะเห็นไดว้า่ความช านาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่ิงท่ีนกับญัชีต่างให้
ความส าคญั เน่ืองจากเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะส่งเสริมให้การปฏิบติังาน
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

5)  องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจดัการภาครัฐ พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตัวแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัเป็นอนัดับแรก ได้แก่ ควรมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
โครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร รวมถึงการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุพา ยะใจมัน่ (2551) ท่ีพบว่า ผูบ้ริหารธุรกิจ SME ในจงัหวดัเชียงราย    
มีความเห็นว่าพนักงานบญัชีควรมีความสามารถในด้านการพิจารณาและตดัสินใจได้อย่างผูมี้
วิชาชีพเป็นอย่างมาก และงานวิจยัของ อรวรรณ ภาสุรอารีย์ (2553) ท่ีพบว่าพนักงานบญัชีใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องการพฒันาทกัษะในด้านการพฒันาทกัษะให้สามารถพิจารณาและ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วิชาชีพเป็นอยา่งมาก และงานวิจยัของ ศรัณย ์ชูเกียรติ, ประจิต หาวตัร (2548) 
สรุปไดว้า่ การท่ีจะประสบความส าเร็จในการเป็นนกับญัชีบริหารนั้นนอกจากความรู้ดา้นบญัชีแลว้ 
ในขณะเดียวกนัความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การมีวิสัยทศัน์ การตดัสินใจ ความเป็นผูน้ า มีความส าคญั
ใกลเ้คียงกบัความรู้ดา้นบญัชียิง่กวา่นั้นความรู้เหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะมีความส าคญัเพิ่มข้ึนในอนาคต 
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จะเห็นได้ว่าในปัจจุบนันักบญัชีนอกจากตอ้งมีความรู้ด้านบญัชีแล้วจะต้องมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัองคป์ระกอบขององคก์รท่ีตนปฏิบติังานอยูเ่ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
 
5.3  ปัญหาและข้อจ ากดั 

การวิจยั เร่ือง องค์ประกอบความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภา มีข้อจ ากดังานวิจยั คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็น
ผูป้ฏิบติังานด้านสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภาเท่านั้น ดงันั้น ผลการวิจยัใช้ได้
เฉพาะผูป้ฏิบติังานดา้นสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภาเท่านั้น ไม่สามารถใช้ไดก้บั
ผูป้ฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ ในหน่วยงานรัฐสภา และอีกประการหน่ึง คือ ผูต้อบแบบสอบถามอาจเกิด
ความเขา้ใจในแบบสอบถามไดไ้ม่ชดัเจนหรือเขา้ใจไดไ้ม่ถูกตอ้งเท่ากบัการท่ีผูว้ิจยัท าการอธิบาย
ดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ท าให้ค่าท่ีไดไ้ม่ไดส้ะทอ้นถึงความเป็นมืออาชีพ
ของผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชีอยา่งแทจ้ริง 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัในอนาคต ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัสามารถท าการศึกษาองค์ประกอบของความเป็นมืออาชีพในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ดา้น
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพียงอย่างเดียวก็ได้ เพราะงานวิจยัคร้ังน้ีได้ท าการวิเคราะห์แต่
องคป์ระกอบความเป็นมืออาชีพดา้นระบบสารสนเทศทางการบญัชีเท่านั้น 
 2. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาความรู้ของผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงั เพื่อให้
ทราบวา่มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในดา้นใดบา้ง เช่น ดา้นกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  
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แบบสอบถาม 
เร่ือง องค์ประกอบความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

ของหน่วยงานรัฐสภา 

 
ค ำช้ีแจงในกำรตอบแบบสอบถำม  

1. แบบสอบถำมฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ในกำรศึกษำองค์ประกอบควำมเป็นมืออำชีพ
ของผูป้ฏิบติังำนในระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีของหน่วยงำนรัฐสภำ 

2. แบบสอบถำมน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที ่1  เป็นค ำถำมลกัษณะค ำถำมทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  

 ส่วนที ่2 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัองค์ประกอบควำมเป็นมืออำชีพของผูป้ฏิบติังำนใน
ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีของหน่วยงำนรัฐสภำ 

3. ขอควำมอนุเครำะห์และขอควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม ขอให้ท่ำน
พิจำรณำขอ้ควำม แต่ละขอ้ตำมควำมรู้สึกหรือตำมควำมเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่ำน และขอควำมกรุณำ
ตอบแบบสอบถำมชุดน้ีใหค้รบทุกขอ้ ขอ้มูลท่ีท่ำนตอบแบบสอบถำมในคร้ังน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อ
ตวัท่ำนหรือหน่วยงำนแต่ประกำรใด ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับจำกท่ำนจะได้รับกำรเก็บรักษำไวเ้ป็น
ควำมลับและน ำมำใช้ประโยชน์กับงำนวิจยัในคร้ังน้ีเท่ำนั้ น ขอขอบพระคุณอย่ำงสูงในควำม
อนุเครำะห์ของท่ำน มำ ณ โอกำสน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นำงสำวอินทิรำ  วรำพิทกัษก์ุล 

นกัศึกษำปริญญำโท คณะกำรบญัชี  

มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ส่วนที ่1 ค าถามลกัษณะทัว่ไปเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
►ค ำช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมำย  ลงใน     ท่ีตรงกบัตวัท่ำนมำกท่ีสุด 

1. เพศ  
    หญิง     
    ชำย 
2. อำย ุ    
   18 – 30 ปี       
                30 – 40 ปี 
                41 – 50 ปี        
                ตั้งแต่ 51 ปี ข้ึนไป 
3. ระดบักำรศึกษำ   
    ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี         
   ปริญญำตรี               
   สูงกวำ่ปริญญำตรี 
4. ระดบัต ำแหน่ง     
   ประเภทวชิำกำร     เช่ียวชำญ       ช ำนำญกำรพิเศษ 

            ช ำนำญกำร      ปฏิบติักำร 
   ประเภททัว่ไป     อำวุโส      ช ำนำญงำน 

            ปฏิบติังำน  
5. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน                     
   ต  ่ำกวำ่  10  ปี                 
    11 – 20 ปี 
    21 – 30 ปี 
    31 ปีข้ึนไป 
 
ส่วนที่ 2  ค ำถำมเก่ียวกบัองค์ประกอบควำมเป็นมืออำชีพของผูป้ฏิบติังำนในระบบสำรสนเทศ
ทำงกำรบญัชีของหน่วยงำนรัฐสภำ 
  ►ค ำช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมำย  ลงใน     ท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของตวัท่ำน
มำกท่ีสุด เพียงข้อเดียว และข้อความกรุณาตอบค าถามให้ครบทุกข้อ โดยระดบัควำมคิดเห็น
ตำมล ำดบัควำมส ำคญัก ำหนดได ้ดงัน้ี 
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 ระดบัคะแนน  5  หมำยถึง  ระดบัควำมคิดเห็นของควำมเป็นมืออำชีพมำกท่ีสุด 
 ระดบัคะแนน  4  หมำยถึง  ระดบัควำมคิดเห็นของควำมเป็นมืออำชีพมำก 
 ระดบัคะแนน  3  หมำยถึง  ระดบัควำมคิดเห็นของควำมเป็นมืออำชีพปำนกลำง 
 ระดบัคะแนน  2  หมำยถึง  ระดบัควำมคิดเห็นของควำมเป็นมืออำชีพนอ้ย 
 ระดบัคะแนน  1  หมำยถึง  ระดบัควำมคิดเห็นของควำมเป็นมืออำชีพนอ้ยท่ีสุด 
 

ล าดับ องค์ประกอบความเป็นมืออาชีพ 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. ด้านทกัษะทางปัญญา      
1.1 ท่ำนคิดวำ่ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีควรมีควำม

เขำ้ใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกแหล่งขอ้มูลต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำร
เสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

1.2 ท่ำนคิดวำ่ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีควรมีควำม 
สำมำรถในกำรน ำขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกแหล่งขอ้มูลต่ำง ๆ มำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบติังำนได ้เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมเป็นมืออำชีพ 

     

1.3 ท่ำนคิดวำ่ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีควรมีควำม 
สำมำรถในกำรสอบถำม กำรคิดอย่ำงมีเหตุผล และกำร
วิเครำะห์เพื่อหำทำงแกไ้ขปัญหำ เม่ือมีปัญหำหรือเกิดขอ้
สงสัยในกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งละเอียดรอบคอบ เพื่อเป็น
กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

1.4 ท่ำนคิดวำ่ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีควรมีควำม 
สำมำรถในกำรระบุถึงสำเหตุของปัญหำ และใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีดีในกำรแก้ไขปัญหำท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติังำนท่ีไม่เคย
เจอมำก่อนไดอ้ยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็น
กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

2. ด้านทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบัติและหน้าทีง่าน      
2.1 ท่ำนคิดวำ่ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีควรมีควำม

ช ำนำญในดำ้นตวัเลข เช่น กำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำย เพื่อเป็น
กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 
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ล าดับ องค์ประกอบความเป็นมืออาชีพ 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
2.2 ท่ำนคิดว่ำผูใ้ช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีควรมีควำม

ช ำนำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรใช้โปรแกรม 
Microsoft word, Excel รวมทั้งกำรใช ้Internet เพื่อสืบคน้
ขอ้มูลมำช่วยในกำรปฏิบติังำนดำ้นสำรสนเทศทำงกำรบญัชี 
เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

2.3 ท่ำนคิดว่ำผูใ้ช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีควรมีควำม 
สำมำรถในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชำไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง ครบถ้วน และทนัเวลำ เพื่อ
เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

2.4 ท่ำนคิดว่ำผูใ้ช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีควรมีควำมรู้
ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับกำรปฏิบติังำน เช่น ระเบียบกำรเงินกำรคลัง 
เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

2.5 ท่ำนคิดว่ำผูใ้ช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีควรมีควำม 
สำมำรถในกำรวิ เครำะห์ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกกำร
ปฏิบติังำน เช่น ควำมผิดพลำดในกำรบนัทึกขอ้มูล เพื่อเป็น
กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

3. ด้านทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล      
3.1 ท่ำนคิดว่ำผูใ้ช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีควรมีควำม 

สำมำรถในกำรบริหำรจดักำรตนเองให้สำมำรถปฏิบติังำน
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมือ
อำชีพ 

     

3.2 ท่ำนคิดว่ำผูใ้ช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีควรมีควำม
ริเร่ิม มีควำมสำมำรถโนม้นำ้วผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตำม และมีกำร
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 
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ล าดับ องค์ประกอบความเป็นมืออาชีพ 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
3.3 ท่ำนคิดว่ำผู ้ใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีควรมีควำม 

สำมำรถท่ีจะเลือกและเรียงล ำดบัควำมส ำคญัของทรัพยำกรท่ีมี
อยูอ่ยำ่งจ ำกดั และจดักำรงำนให้แลว้เสร็จตำมก ำหนด เพื่อเป็น
กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

3.4 ท่ำนคิดวำ่ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีควรมีกำรปรับตวั
ใหเ้ขำ้กบักำรเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์ เพื่อนร่วมงำน หรือ
กำรเปล่ียนแปลงในงำน เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมือ
อำชีพ 

     

3.5 ท่ำนคิดว่ำผู ้ใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีควรมีควำม 
สำมำรถในกำรพิจำรณำน ำคุณค่ำแห่งวิชำชีพ จริยธรรม และ
ทศันคติมำใชใ้นกำรตดัสินใจ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็น
มืออำชีพ 

     

3.6 ท่ำนคิดว่ำผู ้ใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีควรมีควำม 
สำมำรถในกำรพิจำรณำและกำรประยุกต์ใช้ประเด็นต่ำง ๆ      
ท่ีเกิดข้ึนโดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงสมเหตุสมผล รวมถึง   
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงระมัดระวงัเยี่ยงมืออำชีพ เพื่อเป็นกำร
เสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

4. ด้านทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์กบัผู้อืน่และการส่ือสาร      
4.1 

 
ท่ำนคิดว่ำผู ้ใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีควรมีควำม 
สำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผูอ่ื้นในกำรปรึกษำหำรือ เพื่อ
แกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็นกำร
เสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

4.2 ท่ำนคิดว่ำผู ้ใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีควรมีควำม 
สำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีมโดยอำศัยควำมร่วมมือ กำร
ประสำนงำน กำรช่วยเหลือ กำรสนับสนุนระหว่ำงบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 
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ล าดับ องค์ประกอบความเป็นมืออาชีพ 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
4.3 ท่ำนคิดว่ำผู ้ใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีควรมีควำม 

สำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอ่ืนท่ีมีวฒันธรรมหรือ
ควำมคิดเห็นต่ำงกนั เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

4.4 ท่ำนคิดว่ำผู ้ใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีควรมีควำม 
สำมำรถในกำรเจรจำเพื่อให้ไดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ียอมรับ
ได ้เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

4.5 ท่ำนคิดว่ำผู ้ใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีควรมีควำม 
สำมำรถท่ีจะท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพท่ำมกลำงสภำวะ
ของวฒันธรรมท่ีหลำกหลำย เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็น
มืออำชีพ 

     

4.6 ท่ำนคิดว่ำผู ้ใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีควรมีควำม 
สำมำรถในกำรฟังและอ่ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงเขำ้ใจ
ผลกระทบของควำมแตกต่ำงทำงดำ้นภำษำและวฒันธรรม เพื่อ
เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

4.7 ท่ำนคิดว่ำผู ้ใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีควรมีควำม 
สำมำรถในกำรฟังและอ่ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงเขำ้ใจ
ผลกระทบของควำมแตกต่ำงทำงดำ้นภำษำและวฒันธรรม เพื่อ
เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

4.8 ท่ ำน คิดว่ ำผู ้ใ ช้ ร ะบบสำรสนเทศทำงก ำรบัญ ชีควร มี
ควำมสัมพนัธ์ท่ีดี กำรวำงตวัเป็นกลำง กำรรู้จกักำลเทศะ และ
กำรมีทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงำน เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำม
เป็นมืออำชีพ 

     

5. ด้านทกัษะทางองค์การและการจัดการภาครัฐ      
5.1 ท่ ำน คิดว่ ำผู ้ใ ช้ ร ะบบสำรสนเทศทำงก ำรบัญ ชีควร มี

ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ กำรบริหำรโครงกำร 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และทรัพยำกร รวมถึงกำร
ตดัสินใจอยำ่งมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็น
มืออำชีพ 
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ล าดับ องค์ประกอบความเป็นมืออาชีพ 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
5.2 ท่ำนคิดวำ่ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีควรมีควำมสำมำรถ

ท่ีจะจดัแบ่งหน้ำท่ีและมอบหมำยงำน รวมถึงสำมำรถจูงใจและ
พฒันำบุคลำกรให้เป็นไปตำมนโยบำยขององค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

5.3 ท่ำนคิดว่ำผูใ้ช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชีควรมีภำวะควำม
เป็นผู ้น ำ  เ ช่น มีควำมสำมำรถจูงใจให้บุคลำกรในองค์กร
ปฏิบติังำนได ้เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 

     

5.4 ท่ำนคิดว่ำผู ้ใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีควรมีควำมรู้
เก่ียวกบัองค์ประกอบขององค์กร เช่น โครงสร้ำง กระบวนกำร
ท ำงำนขององคก์ร เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Intellectual 1 144 2 5 4.24 .787 

Intellectual 2 144 2 5 4.25 .762 

Intellectual 3 144 2 5 4.29 .737 

Intellectual 4 144 2 5 4.19 .751 

Technical 1 144 3 5 4.35 .662 

Technical 2 144 3 5 4.38 .669 

Technical 3 144 3 5 4.34 .691 

Technical 4 144 2 5 4.29 .783 

Technical 5 144 3 5 4.19 .682 

Personal 1 144 3 5 4.26 .679 

Personal 2 144 2 5 4.06 .741 

Personal 3 144 2 5 4.10 .764 

Personal 4 144 2 5 4.18 .790 

Personal 5 144 2 5 4.16 .833 

Personal 6 144 2 5 4.29 .718 

Interpersonal 1 144 2 5 4.19 .689 

Interpersonal 2 144 3 5 4.29 .688 

Interpersonal 3 144 2 5 4.08 .767 

Interpersonal 4 144 3 5 4.23 .707 

Interpersonal 5 144 2 5 4.18 .745 

Interpersonal 6 144 3 5 4.15 .709 

Interpersonal 7 144 3 5 4.09 .678 

Interpersonal 8 144 3 5 4.28 .735 

Organization 1 144 3 5 4.23 .697 

Organization 2 144 3 5 4.15 .689 

Organization 3 144 3 5 4.08 .680 

Organization 4 144 3 5 4.12 .734 

REGR factor score   1 for 

analysis 1 
144 -2.79226 2.20193 0E-7 1.00000000 

REGR factor score   2 for 

analysis 1 
144 -4.76721 1.86789 0E-7 1.00000000 

REGR factor score   3 for 

analysis 1 
144 -3.08660 2.30242 0E-7 1.00000000 

REGR factor score   4 for 

analysis 1 
144 -2.38698 2.20509 0E-7 1.00000000 

REGR factor score   5 for 

analysis 1 
144 -2.92231 1.96891 0E-7 1.00000000 

Valid N (listwise) 144     
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Reliability 
 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.962 .963 27 

 

 

Reliability Statistics  

 

 Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

Intellectual .926 .926 4 

Technical .904 .905 5 

Personal .880 .880 6 

Interpersonal .866 .867 8 

Organization .880 .880 4 

 
 
 
Factor Analysis 
 

KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .939 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2867.268 

df 351 

Sig. .000 
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Total Variance Explained 

 

Comp

onent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Variance 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

1 13.730 50.851 50.851 13.730 50.851 50.851 4.668 17.290 17.290 

2 1.696 6.282 57.133 1.696 6.282 57.133 4.020 14.888 32.178 

3 1.401 5.189 62.322 1.401 5.189 62.322 3.840 14.223 46.400 

4 1.065 3.946 66.268 1.065 3.946 66.268 3.275 12.130 58.531 

5 1.001 3.708 69.976 1.001 3.708 69.976 3.090 11.445 69.976 

6 .794 2.941 72.917       

7 .679 2.516 75.433       

8 .664 2.459 77.891       

9 .602 2.229 80.121       

10 .568 2.105 82.226       

11 .542 2.008 84.233       

12 .486 1.800 86.033       

13 .428 1.584 87.617       

14 .392 1.450 89.067       

15 .350 1.296 90.363       

16 .313 1.158 91.521       

17 .303 1.122 92.643       

18 .273 1.012 93.655       

19 .257 .951 94.606       

20 .242 .897 95.503       

21 .224 .828 96.331       

22 .198 .734 97.065       

23 .192 .712 97.777       

24 .171 .634 98.412       

25 .161 .598 99.010       

26 .136 .505 99.515       

27 .131 .485 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix
a 

 

 Component 

1 2 3 4 5 

Interpersonal 5 .803 .244 .239  .164 

Interpersonal 6 .751  .276  .241 

Interpersonal 7 .713 .210 .136 .291 .133 

Interpersonal 4 .688 .286 .284 .155 .279 

Interpersonal 3 .659 .394 .249  .263 

Interpersonal 8 .656 .287  .453 .186 

Interpersonal 2 .592 .346 .176 .384 .225 

Personal 3 .155 .766 .192 .166 .362 

Personal 5 .220 .714 .184 .249 .250 

Personal 2 .293 .708 .247  .189 

Personal 4 .367 .663 .166 .277 .161 

Interpersonal 1 .309 .633 .205 .271 .197 

Personal 6 .337 .446 .328 .392 .207 

Intellectual 1 .174 .188 .789 .256 .157 

Intellectual 2 .211 .175 .775 .196  

Intellectual 3 .283 .149 .723 .223 .165 

Intellectual 4 .211 .241 .721 .156 .217 

Technical 2 .240 .110 .157 .734 .226 

Technical 3 .102 .279 .290 .722 .189 

Technical 4 .301 .177 .425 .519  

Technical 1 .114 .191 .399 .503 .280 

Personal 1 .154 .365 .389 .480 .204 

Technical 5 .296 .364 .404 .440 .127 

Organization 4 .216 .297  .220 .775 

Organization 3 .243 .252 .162 .247 .761 

Organization 2 .267 .281 .271  .720 

Organization 1 .319 .171 .249 .303 .619 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser N ormalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ – นามสกุล    อินทิรา  วราพิทกัษก์ุล 
ประวติัการศึกษา    ปี พ.ศ. 2548 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
     มหาวทิยาลยัพายพั    
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั เจา้พนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน 
     ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  
 DPU
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