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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความรู้ ความสามารถที่คาดหวังของนักบัญชีองค์กร

ภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา 2) ระดับของสมรรถนะวิชาชีพทางบัญชีที่คาดหวังของนักบัญชีองค์กรภาครัฐ 

ในจงัหวดันครราชสมีา และ 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู ้ความสามารถทีค่าดหวงัของนกับญัชอีงค์กรภาครฐั

ในจงัหวดันครราชสมีา ทำาการรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุม่ตวัอย่างนกับญัชตีามสายงานบญัชแีละ

การเงินในจังหวัดนครราชสีมา จำานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั และวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบมขีัน้ตอน เพือ่

ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวังสำาหรับนักบัญชีขององค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา

 ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเหน็ของนกับญัชตีามสายงานบญัชแีละการเงนิในจงัหวดันครราชสมีา มคีวาม

คิดเห็นว่า ความรู้ความสามารถที่นักบัญชีขององค์กรภาครัฐควรมี 3 อันดับแรก คือ ทักษะส่วนบุคคล ความรู้ 

ด้านบัญชี และทักษะด้านการปฏิบัติงาน ในขณะที่สมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวังสำาหรับนักบัญชีองค์กร

ภาครฐัทีค่วรมใีนจงัหวดันครราชสมีา ประกอบด้วยสมรรถนะด้านจรรยาบรรณทางวชิาชพีบญัช ีสมรรถนะด้าน

วิชาชีพบัญชี และสมรรถนะด้านทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และสมรรถนะวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีองค์กรภาครัฐโดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความสามารถของนักบัญชีองค์กรภาครัฐกับสมรรถนะวิชาชีพ

บญัชทีีค่าดหวงัในจงัหวดันครราชสมีา พบว่า ทกัษะเฉพาะบคุคล ความรูท้ัว่ไปทีเ่กีย่วข้อง ทกัษะด้านการปฏบิตังิาน 
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และค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อสมรรถนะวิชาชีพบัญชี 

ที่คาดหวัง คือ ความรู้ความสามารถเหล่านี้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ ร้อยละ 90.90 อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค�าส�าคัญ: นักบัญชี ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ

ABSTRACT

 This research was aimed to study 1) knowledge level as well as expected performance 

of the accountants who have worked for the government organizations in Nakhon Ratchasima 

Province, 2) their expected accounting competencies at the government organization in Nakhon 

Ratchasima Province, and 3) the relationship of their expected knowledge and performance 

of their government organizations in Nakhon Ratchasima Province. The research instrument 

was the questionnaire. The sample consisted of 400 people in Nakhon Ratchasima Province. 

The statistics used in this study were percentage, mean, standard deviation and Pearson 

correlation coefficient. The stepwise multiple regression was used to study the elements  

of accounting competencies of the accountants who have worked to the government  

organizations in Nakhon Ratchasima Province.

 According to the results, the accountants working in the departments of accounting and 

finance agreed that there were 3 main knowledge and competencies for the accountants of 

government organizations: are personal skills, accounting knowledge and soft skills to improve 

their career. However, the expected competencies for accountants were ethics of accounting 

profession, accounting competencies, and competencies of general knowledge were necessary 

for the accountants working for the government organizations in Nakhon Ratchasima Province 

and were at a moderate level.

 Referring to the study on the relationship of knowledge and performance of the  

accountants working for the government organizations in Nakhon Ratchasima Province, it 

was found that personal skill, general knowledge, soft skill to improve career, values, ethics 

and job attitudes showed the positive relationship of expected competencies of accounting  

profession. These were able to explain the relationship between the variables at the  

percentage of 90.90 and statistical significance of 0.05. 
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บทน�า

 ความสำาเร็จขององค์กรส่วนหนึ่งมาจาก 

“สมรรถนะ” การทำางานของบุคลากรแต่ละคน 

การที่บุคลากรภายในองค์กรจะปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย

ที่องค์กรกำาหนดไว้นั้น จำาเป็นต้องมีการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพมาก

ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในส่วนงานบัญชี ที่มี

ความสำาคญัในเรือ่งการนำาเสนอข้อมลูทางการบญัชใีน

รปูของงบการเงนิ ซึง่จะต้องแสดงข้อมลูในงบการเงนิ 

ที่มีประโยชน์ต่อผู ้ใช้งบการเงิน ดังนั้น บทบาท

และหน้าที่ของนักวิชาชีพบัญชีถือเป็นส่วนสำาคัญ

ประการหนึ่งที่จะสนับสนุนองค์กรไปสู ่จุดหมาย

ที่กำาหนดไว้ นักวิชาชีพบัญชีจึงจำาเป็นต้องพัฒนา

สมรรถนะเพื่อให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะปฏิบัติ

งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัต้องมคีวามมุง่มัน่ 

ที่จะใช้สมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ได้รับความสำาเร็จตาม 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ (ณัฐชา 

วฒันะวไิล และ จฑุามล สทิธผิลวนชิกล,ุ 2556 อ้างถงึ 

ใน สุภาพรณ์ ยอดมิ่ง, 2558) นักบัญชีจึงจำาเป็นต้อง

พัฒนาศักยภาพต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ทางด้าน

มาตรฐานบัญชีแล้ว ยังต้องพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีหรือความรู้ข้ามศาสตร์เพิ่ม

มากยิง่ขึน้ ทัง้เรือ่งของการเงนิ เศรษฐศาสตร์ การเมอืง 

กฎหมาย เทคโนโลยสีารสนเทศ การบรหิารการเงนิที่

มปีระสทิธภิาพ เช่น ทกัษะด้านความสมัพนัธ์และการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านการบริหาร

และความเป็นผู้นำา โดยมีทัศนคติเชิงบวกและความ

ตืน่ตวัในการพฒันาตนเองอย่างสมำา่เสมอ การปฏบิตัิ

งาน โดยยึดหลักจรรยาบรรณทั้งด้านความโปร่งใส

ของรายงานทางการเงิน (ปริศา ประหารข้าศึก, 

2557 อ้างถึงใน วิภาพร ทิมบำารุง, 2558) 

 สหพันธ์นักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ  

(International Federation of Accountants: 

IFAC) ได้ก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา

ระหว่างประเทศ (International Accounting 

Education Standards Board: IAESB) ขึ้นเพื่อ

กำาหนดมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำาหรับ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education 

Standard: IES) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการศึกษาที่มี

การระบุถึงความรู้ความสามารถของนักวิชาชีพบัญชี

ว่าควรมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นเรื่องใดบ้างต่อ

การปฏบิตังิานในสภาพแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ไปอย่างต่อเนื่อง โดยที่มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

บัญชีระหว่างประเทศได้กำาหนดสมรรถนะของ

นักวิชาชีพบัญชีซึ่งประกอบด้วย ความรู ้ ทักษะ  

ค่านยิม จรรยาบรรณ ตลอดจนทศันคตขิองผูป้ระกอบ

วิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำาเป็นและช่วยให้

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสามารถที่จะปฏิบัติ

งานได้อย่างเต็มความสามารถ ในขณะที่สภาวิชาชีพ

บัญชีได้พัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยนำาแนวคิดของ 

IES ที่กำาหนดโดย IFAC ทั้ง 8 ฉบับมาชี้แจงแนวทาง

ในการพฒันานกัวชิาชพีบญัช ีโดยมาตรฐานการศกึษา

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนานักวิชาชีพบัญชีมี

ทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่ IES ฉบับที่ 2 กล่าวถึงเนื้อหา

ของหลักสูตร การศึกษาวิชาชีพบัญชี IES ฉบับที่ 3 

กล่าวถงึทกัษะทางวชิาชพี และ IES ฉบบัที ่4 กล่าวถงึ

ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ (สภา

วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554) ซึ่ง IES 

ทั้ง 3 ฉบับนี้ได้มีการวางแนวทางการศึกษาและการ

พฒันาอย่างต่อเนือ่งของนกัวชิาชพีบญัชใีนด้านต่างๆ 
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อันประกอบด้วย ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ทักษะทาง

วิชาชีพบัญชี ค่านิยมแห่งวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณ

ของนักวิชาชีพบัญชีและทัศนคติทางวิชาชีพบัญชี 

(สุภาพร ยอดมิ่ง, 2558)

 อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในมาตรฐาน

วิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศทั้ง 8 ฉบับ กำาหนดไว้

ว่านักวิชาชีพบัญชีควรมีความรู้และทักษะที่มีความ

หลากหลาย และมีการพัฒนาความรู้และทักษะที่ 

แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมในการดำาเนิน

ธุรกิจ ตลอดจนลักษณะขององค์กร รวมถึงสภาพ

แวดล้อมในการทำางานของนกัวชิาชพีบญัช ี(พงษ์ศริภพ 

ทองด ีรวสิรุเกต,ุ 2555) นอกจากนี ้ประสทิธภิาพในการ 

ปฏิบัติงานสามารถสะท้อนออกมาอยู ่ในรูปของ 

ผลสมัฤทธิข์องงานทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบในหน้าที่ 

และเป็นสิ่งสำาคัญต่อการนำาองค์กรไปสู่ความเจริญ

ก้าวหน้าและสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้

บริการ และจากหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 กำาหนดให้ส่วนราชการต่างๆ 

ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำางานให้มีประสิทธิผล 

ประสทิธภิาพ คุม้ค่า เปิดเผย โปร่งใส เน้นการทำางาน

เชิงรุกและมีบูรณาการให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็ว  

มสีมรรถนะสงู สามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นได้ (จิรัฏฐิติ ไทยศิริ และ ประจักร บัวผัน, 

2556) เช่นเดียวกับองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ราชการที่ ให ้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้น  

นักบัญชีขององค์กรภาครัฐจำาเป็นต้องมีความรู้ความ

สามารถและสมรรถนะในวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นสิ่ง

สำาคญัและมคีวามจำาเป็นต่อการดำาเนนิงานด้านบญัชี

และประสิทธิผลของการดำาเนินงานในส่วนราชการ 

(เบญญาภา ยนืยง และ ฐติาภรณ์ สนิจรญูศกัดิ,์ 2560) 

 ในมาตรฐานการบญัชไีด้มกีารกำาหนดทกัษะ

ไว้กว้างๆ ซึ่งมีลักษณะการทำางานในแต่ละองค์กร

จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ในขณะที่องค์กรของรัฐ 

มีวัฒนธรรมองค์กรเป็น โดยวัฒนธรรมองค์การแบบ

ระบบราชการหรือองค์การที่มีระบบการทำางานตาม

สายลำาดับขั้นบังคับบัญชาให้ความสำาคัญกับการสั่ง

การและควบคุมดูแล อำานาจมาจากตำาแหน่งและ

สถานภาพในองค์การ วัฒนธรรมองค์การเช่นนี้ให้

ความสำาคัญกับความมั่นคง เป็นรูปแบบการรวม

อำานาจและเป็นทางการสูงมาก องค์กรจึงขาดความ

ยดืหยุน่ ดำาเนนิงานล่าช้า ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง

ได้ยากและไม่นิยมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทำาให้

วัฒนธรรมองค์กรในลักษณะดังกล่าว มักจะไม่เอื้อ

อำานวยต่อบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ให้มกีารทำางานทีม่ปีระสทิธภิาพ (อณษิฐา หาญภกัดนียิม 

และ จิตสุภา แกมทับทิม, 2561) ดังนั้น การ

ศึกษาทักษะและสมรรถนะที่คาดหวังที่สอดคล้อง 

กับองค์กรจะทำาให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาทักษะ

ให้เหมาะสมกับองค์กร และการหาความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้ความสามารถกับสมรรถนะยังช่วย 

ยนืยนัได้ว่า ความรูค้วามสามารถเป็นปัจจยัหนึง่ในการ

สร้างสมรรถนะการบญัชขีององค์กรของรฐั ด้วยเหตนุี้  

นักบัญชีในองค์กรภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา 

จำาเป็นต้องมีความรู ้ความสามารถและสมรรถนะ

สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เพราะนักบัญชีมี

ส่วนสำาคัญต่อการบริหารจัดการภายในองค์กรในยุค

ปัจจุบันในฐานะผู้ให้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหาร 

เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจดำาเนินกิจกรรม

ต่างๆ ขององค์กร ซึ่งข้อมูลที่นำาเสนอนั้นต้องเป็น

ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลาและสามารถสะท้อนการ

ดำาเนินงานที่แท้จริงขององค์กรได้ (สุรินทร์ภักดี 

สำานักงานบัญชี, 2557 อ้างถึงใน ฐิติรัตน์ มีมาก,  

ธารีณี อังค์ยศ, และ ทักษิณา อังค์ยศ, 2559)
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 นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น

จังหวัดที่มีพื้นที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็น

ศูนย์กลางของเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

มมีลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (Gross Provincial 

Product: GPP) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 

2560 มีมูลค่า GPP 274,898 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

ปีก ่อน โดยมีมูลค่าสูงเป็นลำาดับที่  1 ของภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (สำานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ดังนั้นงานวิจัย

ครั้งนี้จึงสนใจศึกษาความรู้ความสามารถที่คาดหวัง

และสมรรถนะที่คาดหวังและความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรนี้ 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความสามารถ

ที่คาดหวังของนักบัญชีองค์กรภาครัฐในจังหวัด

นครราชสีมา

 2. เพื่อศึกษาระดับของสมรรถนะวิชาชีพ

ทางบัญชีที่คาดหวังของนักบัญชีองค์กรภาครัฐใน

จังหวัดนครราชสีมา

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 

ความสามารถที่คาดหวังกับสมรรถนะวิชาชีพทาง

บัญชีที่คาดหวังของนักบัญชีองค์กรภาครัฐในจังหวัด

นครราชสีมา

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ทำาให้ทราบความคาดหวังในความรู ้

ความสามารถของนักบัญชีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในมุมมองของนักบัญชีในสายงานบัญชีและ

การเงิน

 2. เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาบคุลากร 

ขององค์กรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. เพื่อสามารถนำาองค์ความรู ้ไปพัฒนา 

หน่วยงานราชการและประเทศชาติต่อไป

ทฤษฎีและกรอบแนวคิด

 การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีพบว่า ใน

ช่วงต้นของศตวรรษที่ 1970 นักวิชาการชื่อ David 

McClellan ทำาการศึกษาวิจัยเพราะเหตุใดบุคลากร

ทีท่ำางานในตำาแหน่งเดยีวกนัจงึมผีลงานทีแ่ตกต่างกนั 

โดยแยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจาก

บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานพอใช้ แล้วศึกษา 

ว่าบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการทำางานที่แตกต่าง

กันอย่างไร ผลการศึกษาสรุปได้ว่า บุคลากรที่มีผล

การปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสมรรถนะ 

Competency (จิรประภา อัครบวร, 2549) และ

ในปี ค.ศ. 1973 McClelland เขียนบทความเรื่อง 

“Testing for competence rather than Intel-

ligence” ซึ่งถือเป็นจุดกำาเนิดของแนวคิดเรื่อง

สมรรถนะที่สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะของคนว่า

เปรียบเสมือนกับภูเขานำ้าแข็ง (Iceberg) ที่ลอยอยู่

ในนำ้า โดยมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยลอยอยู่เหนือนำา้

ซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ง่าย ได้แก่ ความรู้สาขา

ต่างๆ ทีไ่ด้เรยีนมา (Knowledge) และส่วนของทกัษะ 

ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ ความชำานาญพิเศษด้านต่างๆ 

(Skill) ในขณะทีข้่อกำาหนดและมาตรฐานทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับสมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพ โดย

คณะกรรมการวิชาชีพด้านการศึกษาและเทคโนโลยี

การบัญชี ได้กำาหนดกรอบด้านการศึกษามาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี (International Education Standards: 

IES) สำาหรับนักวิชาชีพบัญชี ตามแนวทาง IES โดยมี 

รายละเอียดดังนี้
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 IES ฉบบัที ่1 ว่าด้วยเรือ่งข้อกำาหนดด้านการ

จัดหลักสูตรศึกษาวิชาชีพ (Entry Requirements  

to a program of Professional Accounting  

Education) มาตรฐานฉบับนี้ได้กล่าวไว้ว่า แนวทาง

ของการจัดหลักสูตรการศึกษา ประกอบด้วยข้อ

กำาหนดพื้นฐานทางการศึกษาว่านักวิชาชีพบัญชีจะ

ต้องสำาเร็จการศึกษาขั้นตำ่าในระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าทางการบัญชีจากสถาบันการศึกษาที่เปิด

การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการบัญชี โดยสถาบัน

การศึกษาต้องมีการกำาหนดวิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา

ด้านการบัญชีอย่างเป็นระบบ อันจะทำาให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีมีทักษะทางวิชาชีพและมีความรู้ความ

สามารถในด้านต่างๆ รวมทั้งมีจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

 IES ฉบบัที ่2 ได้กล่าวถงึเนือ้หาของหลกัสตูร

การศึกษาวิชาชีพ (Content of Professional  

Accounting Education Programs) ผูท้ีจ่ะประกอบ

วิชาชีพบัญชี ต้องมีความรู้ทางวิชาชีพบัญชีในขั้นสูง 

และทำาหน ้าที่ประกอบวิชาชีพบัญชีได ้อย ่างมี

สมรรถนะภายใต้สภาวะแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลง

อยู่ตลอดเวลา หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบัญชีแบ่ง 

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ความรู้ทางการบัญชี การเงิน 

และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ความรู้ทางองค์กรและ

ธุรกิจ และ 3. ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 IES ฉบับที่ 3 กล่าวถึงทักษะทางวิชาชีพ

ตามมาตรฐานฉบับนี้ได้ระบุว่า นักวิชาชีพบัญชีต้อง

ประกอบไปด้วยทักษะ 5 ประเภท ได้แก่ ทักษะทาง

ปัญญา (Intellectual Skills) ทักษะทางวิชาการเชิง

ปฏิบัติและหน้าที่งาน (Technical Skills) ทักษะทาง

คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) ทักษะ

ทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร (Interper-

sonal and Communication Skills) และทกัษะทาง

องค์กรและการจัดการธุรกิจ (Organizational and  

Business Management Skills) ซึ่งหากมีสิ่งเหล่านี้ 

จะทำาให้ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถประกอบ

อาชีพได้ในสภาพแวดล้อมที่กดดัน

 IES ฉบับที่ 4 ระบุถึงค่านิยม จรรยาบรรณ 

และทัศนคติทางวิชาชีพ (Professional Values, 

Ethics and Attitudes) เพื่อให้มั่นใจว่านักวิชาชีพ

บัญชี ต้องมีค่านิยมและมีทัศนคติที่ดีต ่อวิชาชีพ

บัญชี มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ  

มีความเป็นอิสระ ความระมัดระวัง ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม การรักษาความลับ

 IES ฉบับที่  5 ว ่าด ้วยข ้อกำาหนดด้าน

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง (Experience 

Requirements) ระบุว่า นักวิชาชีพบัญชีควรจะต้อง

มีการสั่งสมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อ

ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ที่มีสมรรถนะ เป็นระยะเวลานานเพียงพอที่จะแสดง

ให้เห็นว่ามีความรู้และทักษะทางวิชาชีพจริง

 IES ฉบับที่ 6 ได้กล่าวถึงการวัดขีดความ

สามารถและสมรรถนะ (Assessment of Capa-

bilities and Competence) นักวิชาชีพบัญชี ควร

จะต้องสอบผ่านการประเมินศักยภาพ ความรู้ ความ

สามารถและทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน IES 

ฉบบัที ่2 ฉบบัที ่3 ฉบบัที ่4 และฉบบัที ่5 เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าสามารถประกอบวชิาชพีได้จรงิและมปีระสทิธภิาพ

 IES ฉบบัที ่7 ให้แนวทางในการพฒันาความรู้ 

ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ต้องมกีารพฒันาตนเองโดยมกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง

ตลอดชีพ (Lifelong Learning) โดยถือเป็นภาระ

หน้าที่หลักที่นักวิชาชีพบัญชี จำาต้องพัฒนาและดำารง

สมรรถนะทางวิชาชีพเพื่อการบริการที่ดี
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 IES ฉบับที่ 8 กล่าวไว้ถึงข้อกำาหนดด้าน

สมรรถนะสำาหรับนักวิชาชีพบัญชี  ที่ประกอบ

วิชาชีพด้านการสอบบัญชี ในการที่จะพัฒนาตนเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ จะต้องเป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติตามที่ระบุใน IES ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 7 

มีความรู้ทักษะทางวิชาชีพและทักษะส่วนบุคคลที่

จำาเป็นต่อการประกอบวิชาชีพและรักษาขีดความ

สามารถได้จึงจะเป็นผู้ที่มีสมรรถนะแบบสมบูรณ์ 

 สรุปได้ว่า สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี คือ ความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพและ

ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลที่อยู่ภายใน ซึ่งแสดงออก

มาโดยสร้างผลการปฏิบัติงานให้สูงกว่ามาตรฐาน

กำาหนดไว้ ซึง่สมรรถนะ ความรูแ้ละความสามารถของ

นักบัญชีในปัจจุบันจะต้องประกอบด้วย 1) ความรู้ 

ในวิชาชีพ (Knowledge) ได้แก่ ความรู้ทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด บัญชีกฎหมาย  

2) ทักษะทางวิชาชีพ (Skill) ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ 

ทักษะด้านเทคนิค การปฏิบัติงาน ทักษะด้านบุคคล 

ทักษะด้านความสัมพันธ์ และทักษะด้านองค์กร  

3) คุณค่าแห่งวิชาชีพ (Professional Values) ได้แก่ 

การปฏบิตังิานอย่างมคีณุภาพซือ่สตัย์ 4) จรรยาบรรณ 

(E th i c s )  และ  5 )  ทั ศนคติ  (A t t i tudes )  

(ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์, 2548 อ้างถึงใน ณฐา  

ธรเจริญกุล, 2561)

 สามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  

ดังภาพที่ 1

หน้า 6 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

ความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพตาม
มาตรฐาน IES ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 และ
ฉบับที่ 5 เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถประกอบวิชาชีพ
ได้จริงและมีประสิทธิภาพ 

IES ฉบับที่ 7 ให้แนวทางในการพัฒนา
ความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ต้องมีการพัฒนาตนเองโดยมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีพ (Lifelong Learning) โดยถือ
เป็นภาระหน้าที่หลักที่นักวิชาชีพบัญชี จ าต้อง
พัฒนาและดารงสมรรถนะทางวิชาชีพเพื่อการ
บริการที่ดี 

IES ฉบับที่ 8 กล่าวไว้ถึงข้อก าหนดด้าน
สมรรถนะส าหรับนักวิชาชีพบัญชี ที่ประกอบ
วิชาชีพด้านการสอบบัญชี ในการที่จะพัฒนาตน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ จะต้องเป็นผู้
ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุใน IES ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 
7 มีความรู้ทักษะทางวิชาชีพและทักษะส่วนบุคคล
ที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพและรักษาขีด
ความสามารถได้จึงจะเป็นผู้ที่มีสมรรถนะแบบ
สมบูรณ์  

สรุปได้ว่า สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้าน
บัญชี คือ ความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพและ
ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลที่อยู่ภายใน ซึ่งแสดง
ออกมาโดยสร้างผลการปฏิบัติงานให้สูงกว่า
มาตรฐานก าหนดไว้  ซึ่งสมรรถนะ ความรู้และ
ความสามารถของนักบัญชีในปัจจุบันจะต้อง
ประกอบด้วย 1) ความรู้ในวิชาชีพ (Knowledge) 
ได้แก่  ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์  การเงิน 
การตลาด บัญชีกฎหมาย 2) ทักษะทางวิชาชีพ 
(Skill) ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านเทคนิค 
การปฏิบัติงาน ทักษะด้านบุคคล ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ และทักษะด้านองค์กร 3) คุณค่าแห่ง
วิชาชีพ (Professional Values) ได้แก่ การ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพซื่อสัตย์ 4) จรรยาบรรณ 
(Ethics) และ 5) ทัศนคติ (Attitudes) (ชัยนรินทร์
วีระสถาวณิชย์, 2548 อ้างถึงใน ณฐา ธรเจริญกุล, 
2561) 
 สามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
ดังภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  
 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชี
ตามสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นนักบัญชีที่

ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในหน่วยงานของภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัด
นครราชสีมาที่ไม่ใช่นักบัญชีในที่ปฏิบัติงานใน 
 

ความรู้ ความสามารถที่คาดหวัง 
1. ความรู้ด้านบัญชี การเงิน  
2. ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 
3. ทักษะทางด้านปัญญา 
4. ทักษะด้านการปฏิบัติงาน 
5. ทักษะเฉพาะบุคคล 
6. ทักษะการปฏิสัมพันธแ์ละการส่ือสาร 
7. ค่านิยม จรรยาบรรณ และวิชาชีพ 
 

 

ตัวแปรอิสระ 

สมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวัง
ส าหรับนักบัญชีองค์กรภาครัฐ 

1. สมรรถนะด้านวิชาชีพบัญชี  
2. สมรรถนะด้านทั่วไปที่เกี่ยวข้อง  
3. สมรรถนะด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ประชากรและตัวอย่าง

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ นกับญัชตีาม

สายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นนักบัญชีที่ปฏิบัติ

หน้าที่อยู่ในหน่วยงานของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดนครราชสีมาที่

ไม่ใช่นักบัญชีในที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐ 

และผู้วิจัยคิดคำานวณขนาด กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ

คำานวณของ Yamane (1973) ซึ่งได้กำาหนดความ

เชือ่มัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลือ่นไม่เกนิร้อยละ 

5 ในกรณีที่ไม่ทราบจำานวนประชากรที่แน่นอน ได้

จำานวนอย่างน้อย 400 ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยการ

เกบ็แบบสอบถามด้วยตวัเอง โดยการสุม่ตวัอย่างแบบ

ง่าย ณ ตลาดเซฟวนั อำาเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ในการสร้างเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการโดยศึกษาเอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสรรถนะวิชาชีพ

บัญชี มากำาหนดโครงร่างแบบสอบถามตามประเด็น

สำาคัญโดยพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับกรอบ

แนวคิดในการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  

3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน

บุคคลของนักบัญชี ประกอบด้วย การปฏิบัติงานใน

สายงานบัญชีและการเงิน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์การทำางาน ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความรูค้วาม

สามารถทีค่าดหวงัของนกับญัชขีององค์กรภาครฐัตาม

มุมมองของนักบัญชีตามสายงานบัญชีและการเงิน

ในจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ทั้ง  

7 ด้าน คือ 1. ความรู้ด้านบัญชี การเงิน จำานวน 6 ข้อ 

2. ความรูท้ัว่ไปทีเ่กีย่วข้อง จำานวน 9 ข้อ 3. ทกัษะทาง

ด้านปัญญา จำานวน 3 ข้อ 4. ทักษะด้านการปฏิบัติ

งาน จำานวน 5 ข้อ 5. ทักษะส่วนบุคคล จำานวน 6 ข้อ 

6. ทกัษะการปฏสิมัพนัธ์และการสือ่สาร จำานวน 9 ข้อ 

และ 7. ค่านยิม จรรยาบรรณและวชิาชพี จำานวน 7 ข้อ  

รวมทั้งสิ้นจำานวน 45 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ดังนี้ 

 4.50 – 5.00 = มีความคาดหวังมากที่สุด

 3.50 – 4.49 = มีความคาดหวังมาก

 2.50 – 3.49 = มีความคาดหวังปานกลาง

 1.50 – 2.49 = มีความคาดหวังน้อย

 1.00 – 1.49 = มีความคาดหวังน้อยที่สุด

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะ

ทางการบญัชทีีค่าดหวงัของนกับญัชอีงค์กรภาครฐัใน

จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะของแบบสอบถามเป็น

แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำานวน 

3 ข้อโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 

2556) ดังนี้

 4.50 – 5.00 = คาดหวังในสมรรถนะมาก 

    ที่สุด

 3.50 – 4.49 = คาดหวังในสมรรถนะมาก

 2.50 – 3.49 = คาดหวังในสมรรถนะ

    ปานกลาง

 1.50 – 2.49 = คาดหวังในสมรรถนะน้อย

 1.00 – 1.49 = คาดหวังในสมรรถนะน้อย 

    ที่สุด
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 ผูว้จิยัดำาเนนิการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื 

โดยนำาร ่างแบบสอบถามเสนอผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อ

พจิารณาความครบถ้วน ความเหมาะสม ความถกูต้อง 

ของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของงาน 

วจิยั จากนัน้นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) 

กับนักบัญชีในจังหวัดนครราชสีมา จำานวน 30 

คน และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

(Cronbach, 1970) ได้ค่าความเชือ่มัน่ระหว่างความรู้ 

ความสามารถที่คาดหวังของผู ้จัดทำาบัญชีสำาหรับ

องค์กรภาครัฐตามมุมมองของผู้จัดทำาบัญชีในจังหวัด

นครราชสีมากับสมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวัง

สำาหรับนักบัญชีองค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา

มีค่าเท่ากับ 0.887

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วน

ที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ความถี่ (Frequency)

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วน

ที่ 2 ความรู้ความสามารถที่คาดหวังของนักบัญชี

ขององค์กรภาครัฐตามมุมมองของนักบัญชีตามสาย

งานบัญชีและการเงินในจังหวัดนครราชสีมา ใช้วิธี

การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วน 

ที ่3 สมรรถนะทางการบญัชทีีค่าดหวงัสำาหรบันกับญัชี

องค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา ใช้วิธีการหา 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 4. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะวิชาชีพ

บัญชีที่คาดหวังของนักบัญชีองค์กรภาครัฐในจังหวัด

นครราชสีมา ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression  

Analysis) ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อ 

คัดเลือกสมรรถนะที่เหมาะสม

ผลการวิจัย

 1. กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 

จำานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 เป็นเพศ

ชาย จำานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 อายุ 

อยูร่ะหว่าง 36-45 ปี จำานวน 126 คน คดิเป็นร้อยละ 

31.50 มีการศึกษาระดับปริญญาโท จำานวน 143 

คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 และมีประสบการณ์ในการ 

ทำางานมากกว่า 10 ปี จำานวน 105 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 26.20

 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ้ความ

สามารถสำาหรับนักบัญชีองค์กรภาครัฐในจังหวัด

นครราชสีมา ตามมุมมองของนักบัญชีตามสายงาน

บัญชีและการเงิน ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ความ

สามารถของนักบัญชีในภาพรวมมีความรู ้ความ

สามารถที่คาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.38) 

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน เรยีงลำาดบัคะแนนจากมาก

ไปน้อยสามลำาดับแรก พบว่า คือ ทักษะเฉพาะบุคคล 

เป็นความรู้ความสามารถที่คาดหวังมากที่สุด (X = 

3.52) รองลงมาคือ ทักษะความรู้ด้านบัญชีการเงิน 

(X = 3.41) ทกัษะทางด้านการปฏบิตังิาน (X = 3.39) 

ตามลำาดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ความสามารถที่คาดหวังสำาหรับนักบัญชี 

  องค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวม

หน้า 8 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

แบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ความถ่ี (Frequency) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 
2 ความรู้ความสามารถที่คาดหวังของนักบัญชีของ
องค์กรภาครัฐตามมุมมองของนักบัญชีตามสายงาน
บัญชีและการเงินในจังหวัดนครราชสีมา ใช้วิธีการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 
3 สมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวังส าหรับนัก
บัญชีองค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา ใช้
วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

4. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะวิชาชีพ
บัญชีที่คาดหวังของนักบัญชีองค์กรภาครัฐใน
จังหวัดนครราชสีมา จากวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบมี ข้ันตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 เพื่อคัดเลือกสมรรถนะที่เหมาะสม 
 
ผลการวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 เป็นเพศ
ชาย จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 อายุ
อยู่ระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 31.50 มีการศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 และมี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 

2 .  ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม รู้
ความสามารถส าหรับนักบัญชีองค์กรภาครัฐใน
จังหวัดนครราชสีมา ตามมุมมองของนักบัญชีตาม
สายงานบัญชีและการเงิน  ผลการวิจัย พบว่า 
ความรู้ความสามารถของนักบัญชีในภาพรวมมี
ความรู้ความสามารถที่คาดหวังอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X=3.38)  เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน 
เรียงล าดับคะแนนจากมากไปน้อยสามล าดับแรก 
พบว่า คือ ทักษะ เฉพาะบุคคล  เป็นความรู้
ความสามารถที่คาดหวังมากที่สุด  ( X=3.52) 
รองลงมาคือ ทักษะความรู้ด้านบัญชีการเงิน  
( X=3 . 41 )  ทั กษะทางด้ านกา รป ฏิบั ติ ง าน  
( X=3.39) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ความสามารถที่คาดหวังส าหรับนักบัญชี 
      องค์กรภาครัฐในจงัหวัดนครราชสีมาในภาพรวม 

ความรู้ความสามารถ n = 400 ระดับความรู้ความสามารถ  
ที่คาดหวัง ล าดับ X  S.D. 

1. ความรู้ด้านบญัช ีการเงิน (X1) 3.41 0.475 ปานกลาง 2 
2. ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง (X2) 3.27 0.510 ปานกลาง 7 
3. ทักษะทางด้านปัญญา (X3) 3.32 0.620 ปานกลาง 6 
4. ทักษะด้านการปฏบิัตงิาน (X4) 3.39 0.512 ปานกลาง 3 
5. ทักษะเฉพาะส่วนบคุคล (X5) 3.52 0.504 มาก 1 
6. ทักษะการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (X6) 3.35 0.538 ปานกลาง 5 
7. ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ (X7) 3.38 0.518 ปานกลาง 4 

รวม 3.38 0.349 ปานกลาง  
 

3. สมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวัง
ส า ห รั บ นั กบั ญ ชี อ ง ค์ ก ร ภ าค รั ฐ ใน จั ง ห วั ด
นครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะทางการ
บัญชีที่คาดหวังส าหรับนักบัญชีองค์กรภาครัฐใน

จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมคาดหวังในระดับ
ปานกลาง ( X= 3.38) เมื่อพิจารณารายด้านโดย  
เ รี ย งล าดับคะแนนจากมาก ไปน้อย  พบ ว่ า 
สมรรถนะด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เป็น

 3. สมรรถนะทางการบญัชทีีค่าดหวงัสำาหรบั 

นกับญัชอีงค์กรภาครฐัในจงัหวดันครราชสมีา ผลการ

วจิยั พบว่า สมรรถนะทางการบญัชทีีค่าดหวงัสำาหรบั

นักบัญชีองค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา โดย 

ภาพรวมคาดหวังในระดับปานกลาง (X  = 3.38) เมื่อ

พิจารณารายด้านโดยเรียงลำาดับคะแนนจากมาก

ไปน้อย พบว่า สมรรถนะด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

บัญชี เป็นสมรรถนะที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุด  

(X = 3.38) รองลงมาคือ สมรรถนะด้านทั่วไปที่

เกีย่วข้อง (X = 3.30) และสมรรถนะด้านวชิาชพีบญัชี

(X = 3.28) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวังสำาหรับนักบัญชี 

  องค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวม
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สมรรถนะที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุด ( X= 3.38)  
รองลงมาคือ สมรรถนะด้านทั่วไปที่ เกี่ยวข้อง 

( X= 3.30) และสมรรถนะด้านวิชาชีพบัญชี 
( X= 3.28)  ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวังส าหรับนักบัญชี

องค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวม 

สมรรถนะวิชาชีพ (Y) n = 400 ระดับสมรรถนะ ล าดับ X  S.D. 
1. สมรรถนะด้านวิชาชีพบัญชี  3.28 0.921 ปานกลาง 3 
2. สมรรถนะด้านทั่วไปทีเ่กี่ยวข้อง 3.30 0.976 ปานกลาง 2 
3. สมรรถนะด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 3.38 1.005 ปานกลาง 1 

รวม 3.38 0.349 ปานกลาง  
 
 4 .  จ าก ก า ร ศึ กษ าปั จ จั ยที่ มี ผ ล ต่ อ
สมรรถนะวิชาชีพบัญชีที่คาดหวังของนักบัญชี
อง ค์กรภาครั ฐ ในจั งห วัดนครราชสี ม า โดย
ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ค ว า ม รู้
ความสามารถที่คาดหวังของนักบัญชีกับสมรรถนะ
วิชาชีพบัญชีเพื่อน าไปสร้างแบบจ าลองสมรรถนะ
วิชาชีพบัญชีที่คาดหวัง ส าหรับนักบัญชีองค์กร
ภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา จากการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน ซึ่ งได้ตรวจสอบ
ปัญหาความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ 
โดยพิจารณาจากค่าองค์ประกอบความแปรปรวนที่
สูงเกินความเป็นจริง (Variance Inflation factor: 

VIF) อยู่ระหว่าง 1.231 และ 1.561 ซึ่งน้อยกว่า 
10 (Black, 2006) แสดงว่า ไม่เกิดปัญหา
ความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ และ
สามารถน าไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ ซึ่งผล
การวิเคราะห์พบว่า สมรรถนะวิชาชีพส าหรับนัก
บัญชีองค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมาตาม
มุมมองของนักบัญชีตามสายงานบัญชีและการเงิน 
ประกอบด้วย ทักษะเฉพาะส่วนบุคคล (X5) ความรู้
ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง (X2)  ทักษะด้านการปฏิบัติงาน 
(X4) และ ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทาง
วิชาชีพ (X7) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดัง
ตารางที่ 3 

  
ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวังส าหรับ  

นักบัญชีขององค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา 
ตัวแปรที่ศึกษา b SE ß t p-value VIF 

ทักษะเฉพาะบุคคล (X5) 0.299 0.013 0.432 22.731 0.000 1.561 
ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง (X2) 0.215 0.012 0.313 17.329 0.000 1.405 

ทักษะด้านการปฏิบัติงาน (X4) 0.194 0.011 0.284 16.833 0.000 1.231 
ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ (X7) 0.180 0.012 0.266 15.621 0.000 1.260 
R = 0.953     R2 = 0.909    Adjusted R2 = 0.908    F = 244.030   SEest = 0.10612     a  = 0.359 
 

จากตารางที่  3  พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของสมการเท่ากับ 0.953 แสดงว่า
ความรู้ความสามารถของนักบัญชีมีความสัมพันธ์

กับสมรรถนะวิชาชีพบัญชีที่คาดหวังของนักบัญชี
องค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา โดยที่ ทักษะ
เฉพาะบุคคล (X5)  ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง (X2) 
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  4. จากการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อสมรรถนะ

วิชาชีพบัญชีที่คาดหวังของนักบัญชีองค์กรภาครัฐ

ในจังหวัดนครราชสีมา โดยการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้ความสามารถที่คาดหวังของนักบัญชี 

กับสมรรถนะวิชาชีพบัญชีเพื่อนำาไปสร้างแบบจำาลอง

สมรรถนะวิชาชีพบัญชีที่คาดหวัง สำาหรับนักบัญชี 

องค์กรภาครฐัในจงัหวดันครราชสมีา จากการวเิคราะห์ 

ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ซึ่ งได ้ตรวจสอบ 

ปัญหาความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ  

โดยพิจารณาจากค่าองค์ประกอบความแปรปรวนที่

สูงเกินความเป็นจริง (Variance Inflation factor: 

VIF) อยู่ระหว่าง 1.231 และ 1.561 ซึ่งน้อยกว่า 10 

(Black, 2006) แสดงว่า ไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์

กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ และสามารถนำาไป

วเิคราะห์การถดถอยพหคุณูได้ ซึง่ผลการวเิคราะห์พบ

ว่า สมรรถนะวชิาชพีสำาหรบันกับญัชอีงค์กรภาครฐัใน 

จังหวัดนครราชสีมาตามมุมมองของนักบัญชีตาม 

สายงานบญัชแีละการเงนิ ประกอบด้วย ทกัษะเฉพาะ

ส่วนบุคคล (X
5
) ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง (X

2
) ทักษะ

ด้านการปฏิบัติงาน (X
4
) และ ค่านิยม จรรยาบรรณ

และทัศนคติทางวิชาชีพ (X
7
) อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ 0.05 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวังสำาหรับ 

  นักบัญชีขององค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา
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สมรรถนะที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุด ( X= 3.38)  
รองลงมาคือ สมรรถนะด้านทั่วไปที่ เกี่ยวข้อง 

( X= 3.30) และสมรรถนะด้านวิชาชีพบัญชี 
( X= 3.28)  ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวังส าหรับนักบัญชี

องค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวม 

สมรรถนะวิชาชีพ (Y) n = 400 ระดับสมรรถนะ ล าดับ X  S.D. 
1. สมรรถนะด้านวิชาชีพบัญชี  3.28 0.921 ปานกลาง 3 
2. สมรรถนะด้านทั่วไปทีเ่กี่ยวข้อง 3.30 0.976 ปานกลาง 2 
3. สมรรถนะด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 3.38 1.005 ปานกลาง 1 

รวม 3.38 0.349 ปานกลาง  
 
 4 .  จ าก ก า ร ศึ กษ าปั จ จั ยที่ มี ผ ล ต่ อ
สมรรถนะวิชาชีพบัญชีที่คาดหวังของนักบัญชี
อง ค์กรภาครั ฐ ในจั งห วัดนครราชสี ม า โดย
ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ค ว า ม รู้
ความสามารถที่คาดหวังของนักบัญชีกับสมรรถนะ
วิชาชีพบัญชีเพื่อน าไปสร้างแบบจ าลองสมรรถนะ
วิชาชีพบัญชีที่คาดหวัง ส าหรับนักบัญชีองค์กร
ภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา จากการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน ซึ่ งได้ตรวจสอบ
ปัญหาความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ 
โดยพิจารณาจากค่าองค์ประกอบความแปรปรวนที่
สูงเกินความเป็นจริง (Variance Inflation factor: 

VIF) อยู่ระหว่าง 1.231 และ 1.561 ซึ่งน้อยกว่า 
10 (Black, 2006) แสดงว่า ไม่เกิดปัญหา
ความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ และ
สามารถน าไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ ซึ่งผล
การวิเคราะห์พบว่า สมรรถนะวิชาชีพส าหรับนัก
บัญชีองค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมาตาม
มุมมองของนักบัญชีตามสายงานบัญชีและการเงิน 
ประกอบด้วย ทักษะเฉพาะส่วนบุคคล (X5) ความรู้
ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง (X2)  ทักษะด้านการปฏิบัติงาน 
(X4) และ ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทาง
วิชาชีพ (X7) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดัง
ตารางที่ 3 

  
ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวังส าหรับ  

นักบัญชีขององค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา 
ตัวแปรที่ศึกษา b SE ß t p-value VIF 

ทักษะเฉพาะบุคคล (X5) 0.299 0.013 0.432 22.731 0.000 1.561 
ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง (X2) 0.215 0.012 0.313 17.329 0.000 1.405 

ทักษะด้านการปฏิบัติงาน (X4) 0.194 0.011 0.284 16.833 0.000 1.231 
ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ (X7) 0.180 0.012 0.266 15.621 0.000 1.260 
R = 0.953     R2 = 0.909    Adjusted R2 = 0.908    F = 244.030   SEest = 0.10612     a  = 0.359 
 

จากตารางที่  3  พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของสมการเท่ากับ 0.953 แสดงว่า
ความรู้ความสามารถของนักบัญชีมีความสัมพันธ์

กับสมรรถนะวิชาชีพบัญชีที่คาดหวังของนักบัญชี
องค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา โดยที่ ทักษะ
เฉพาะบุคคล (X5)  ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง (X2) 

 จากตารางที่  3 พบว่า ค ่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ของสมการเท่ากับ 0.953 แสดงว่าความรู้ 

ความสามารถของนักบัญชีมีความสัมพันธ ์กับ

สมรรถนะวิชาชีพบัญชีที่คาดหวังของนักบัญชีองค์กร

ภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา โดยที่ ทักษะเฉพาะ

บุคคล (X
5
) ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง (X

2
) ทักษะ

ด้านการปฏิบัติงาน (X
4
) และค่านิยม จรรยาบรรณ

และทัศนคติทางวิชาชีพ (X
7
) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ

สมรรถนะวิชาชีพบัญชีที่คาดหวังของนักบัญชีองค์กร

ภาครฐัในจงัหวดันครราชสมีา อธบิายความแปรผนัได้

ร้อยละ 90.90 อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

โดยมค่ีาความคลาดเคลือ่นเท่ากบั ± 0.106 ดงัสมการ

Y′ = 0.359+0.299X
5
+0.215X

2
+0.194X

4
+0.180X

7
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การอภิปรายผล

 จากผลการศึกษาวิจัยมีประเด็นที่สามารถ

นำามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ จากผลการวิจัยความรู้

ความสามารถสำาหรบันกับญัชอีงค์กรภาครฐัในจงัหวดั

นครราชสมีา พบว่า นกับญัชมีคีวามคาดหวงัต่อความรู้ 

ความสามารถสำาหรบันกับญัชอีงค์กรภาครฐัทีม่ค่ีาเฉลีย่ 

สงูสดุ คอื ทกัษะเฉพาะส่วนบคุคล รองลงมาคอื ความรู้ 

ด้านบัญชี การเงิน ทักษะด้านการปฏิบัติงาน ค่านิยม 

จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ทักษะการ

ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร ทักษะทางด้านปัญญา 

และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ วิภาพร ทิมบำารุง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 

สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีที่คาดหวังของ 

ผูบ้รหิารในสายงานบญัชแีละการเงนิในบรษิทัมหาชน 

ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพของ 

นกับญัชทีีค่าดหวงัในบรษิทัมหาชน ในมมุมองผูบ้รหิาร 

มี 13 ประเภท คือ ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติงาน

และหน้าที่ (การประเมิน ติดตาม ข้อบังคับ) ความรู้

ทั่วไป ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเบื้องต้น 

ทักษะการปฏิสัมพันธ์กันกับผู้อื่น (ด้านการนำาเสนอ 

การทำางาน) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

(ปรับตัว จริยธรรม ระวัง) ทักษะทางองค์การ และ

การจัดการ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้าน

ความรูเ้บือ้งต้น ด้านการใช้งาน) ความรูท้างบญัชแีละ

การเงนิ ทกัษะทางปัญญา จรรยาบรรณ และทศันคติ

ทางวชิาชพี และทกัษะทางวชิาการเชงิปฏบิตังิานและ 

หน้าที่ (ความชำานาญทางตัวเลข การตัดสินใจ)  

เช่นเดียวกับ กมลภู สันทะจักร์ และ กนกศักดิ์  

สขุวฒันาสนิทิธิ ์(2561) ได้ศกึษา คณุลกัษณะนกับญัชี

ทีพ่งึประสงค์ในยคุไทยแลนด์ 4.0 พบว่า คณุลกัษณะ

นกับญัชทีีพ่งึประสงค์ในยคุไทยแลนด์ 4.0 ของหน่วย

งานราชการในประเทศไทย ประกอบด้วย ด้าน

ความรู้ทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านจรรยา

บรรณวิชาชีพ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และ

ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 

 จากสมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวัง

สำาหรับนักบัญชีองค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวจิยั พบว่า สมรรถนะด้านจรรยาบรรณวชิาชพี

บัญชี เป็นสมรรถนะที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุด 

รองลงมาคือ สมรรถนะด้านทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และ 

สมรรถนะด้านวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ณฐา ธรเจรญิกลุ (2561) ได้ศกึษาเรือ่ง สมรรถนะ

ของพนักงานบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำางาน 

กรณีศึกษาสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 

อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา

พบว่า สมรรถนะของพนักงานบัญชี ด้านทักษะทาง

วชิาชพี มผีลเชงิบวกต่อประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน

ของพนักงานบัญชี ซึ่งหากพนักงานบัญชีของสถาน

ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม อำาเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ มีทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่สูงขึ้นจะ 

ส่งผลให้ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงขึ้นด้วย 

 จากความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ความ

สามารถกับสมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวังสำาหรับ

นกับญัชขีององค์กรภาครฐัในจงัหวดันครราชสมีา พบว่า 

ความรู้ ความสามารถของนักบัญชีองค์กรภาครัฐ 

กับสมรรถนะวิชาชีพบัญชีที่คาดหวังในจังหวัด

นครราชสมีา ประกอบด้วย ทกัษะเฉพาะบคุคล ความรู้ 

ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ทักษะด้านการปฏิบัติงาน และ  

ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพมีความ

สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของผู้จัดทำาบัญชีจำาเป็นต้องผสมผสานทักษะหลายๆ 

ด้านประกอบกัน เพื่อให้งานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
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เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นนักบัญชีจึงจำาเป็นต้อง

มทีกัษะเฉพาะในตนเองทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้บ่มเพาะ 

จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญและนำาทักษะเหล่านั้น

มาประยุกต์ใช้ในการทำางานของตนเองอย่างเต็มที่ 

นอกจากนี้ ประสบการณ์ องค์ความรู้ จรรยาบรรณ

และทัศนคติทางวิชาชีพ และความสามารถเป็นสิ่งที่

ต้องมาพร้อมๆ กัน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็อาจจะนำา 

มาซึ่งอุปสรรคในการทำางานของผู ้จัดทำาบัญชีได้  

ดงันัน้ นกับญัชต้ีองมกีารพฒันาตนเองให้มากขึน้ เพือ่ให้

เกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองต้องทำาเป็นอย่างดี 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์รมณ ศรีสุข และ  

กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 

สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อความ

สำาเรจ็ในการปฏบิตังิานของผูท้ำาบญัช ีในพืน้ทีจ่งัหวดั

นนทบุรีและกรุงเทพมหานคร พบว่า สมรรถนะ

ทางการบญัชสีมยัใหม่ในมติด้ิานการตรวจสอบภายใน

มีอิทธิพลทางบวกต่อความสำาเร็จในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ในมิติด้านการทำา

และนำาเสนอข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

มีอิทธิพลทางบวกต่อความสำาเร็จในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ในมิติด้านความรู้

และทกัษะด้านบญัชมีอีทิธพิลทางบวกต่อความสำาเรจ็

ในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะทางการบัญชีสมัย

ใหม่ในมิติด้านจริยธรรมในวิชาชีพมีอิทธิพลทางบวก

ต่อความสำาเร็จในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกันงาน

วิจัยของ นิลุบล คงไมตรี, กัญญมน วิทยาภูมิ, และ 

ไพลนิ นสินยิม (2558) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความรับผิดชอบทางการบัญชีกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ผลการศกึษาพบว่า ความรบัผดิชอบ 

ทางการบัญชี ด้านความรู้ความสามารถและด้าน

เที่ยงธรรมมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวก

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น นักบัญชีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจำาเป็นต้องมีการพัฒนาความรู ้ความ

สามารถในการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่งและปฏบิตัติน 

ให้อยู ่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพทางการ

บัญชีและมีความเที่ยงธรรมเพื่อให้ข้อมูลทางการ

บัญชีมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ในขณะที่ เบญญาภา 

ยืนยง และ ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ (2560) ได้ศึกษา

สมรรถนะของนกับญัชแีละมาตรฐานการจดัทำาบญัชทีี่

มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลการดำาเนนิงานในงานราชการ 

จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะของนักบัญชีในงาน

ราชการ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านการดำาเนินงาน

ทางการเงิน ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ

หน้าทีง่าน ด้านทกัษะทางการบรหิารองค์กรและการ

จัดการธุรกิจและด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ

การดำาเนินงานในงานราชการ อย่างไรก็ตาม เพื่อ

ให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่สำาเร็จลุล่วง นอกจาก

ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะทางด้านบัญชี

ที่องค์กรคาดหวังแล้ว นักบัญชี ควรให้ความสำาคัญ

กับการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในด้านทักษะ

ทางวิชาชีพ เสริมความรู้ทางด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ เนือ่งจากประเทศไทย

กำาลังก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 

 1. จากผลการศึกษาความคาดหวังใน 

ความรูค้วามสามารถของนกับญัชอีงค์กรภาครฐัในมมุมอง 

ของนกับญัชใีนสายงานบญัชแีละการเงนิแสดงให้เหน็

ว่านักบัญชีในสายงานบัญชีและการเงินมีคาดหวัง 



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
162

ว่าความรู้ความสามารถของนักบัญชีองค์กรภาครัฐ 

ควรมีทักษะด้านการปฏิบัติงาน ทักษะด้านการ

ปฏสิมัพนัธ์และการสือ่สาร และค่านยิม จรรยาบรรณ

และทัศนคติทางวิชาชีพ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จงึควรมกีารส่งเสรมิสนบัสนนุในการเพิม่ความรูค้วาม

สามารถให้กับนักบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีต่อไปในอนาคต

 2. จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ความรู้ความสามารถกับสมรรถนะทางการบัญชีที่

คาดหวังสำาหรับนักบัญชีขององค์กรภาครัฐในจังหวัด

นครราชสมีา พบว่า ทกัษะเฉพาะบคุคล ความรูท้ัว่ไป

ที่เกี่ยวข้อง ทักษะด้านการปฏิบัติงาน และค่านิยม 

จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ มีอิทธิพลต่อ

สมรรถนะวิชาชีพบัญชีสำาหรับนักองค์กรภาครัฐใน

จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐอาจใช้

ข้อมูลจากผลงานวิจัยฉบับนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

เบื้องต้นในการวางแนวทางการเพิ่มสมรรถนะของ 

นักบัญชี 

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรศกึษาและทำาการวจิยัเพือ่ส่งเสรมิวชิาชพี

บัญชีทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลสำาเร็จในการประกอบอาชีพทางด้าน

บัญชีในประเทศไทยและเปรียบเทียบกับประเทศ

เพื่อนบ้าน เพื่อนำาข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนา

นกับญัชไีทย การศกึษารปูแบบของสมรรถนะวชิาชพี

บัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในกลุ่มอาเซียนเพื่อ

นำาข้อมูลที่ได้มาบูรณาการกับการปฏิบัติงานของ 

นกับญัชเีป็นการพฒันาสมรรถนะวชิาชพีนกับญัชไีทย

อย่างยั่งยืน
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