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โครงการ
คุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่ดตี ่ อความต้ องการของ บริษทั เอนไกไทย จากัด

โดย
นางสาว พิฆัมภรณ์

เดชแสงสี

รหัส 5500116

นางสาว นิภาพรณ์

ดีวงค์

รหัส 5500094

นางสาว ทิพวรรณ

วงษาอาจ

รหัส 5500142

โครงการนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาพณิชยการ

สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
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บทคัดย่ อ
โครงการ คุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่ดีต่อความต้องการของบริ ษทั เอนไกไทย จากัด ที่สร้างขึ้นนี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อบริ ษทั จะได้พนักงานบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่บริ ษทั ต้องการ โดยนาหลักการของทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาเป็ นแนวทางในการสร้างคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่ดีต่อความต้องการของ
บริ ษทั ผลการดาเนิ นงาน คุ ณสมบัติของพนักงานบัญ ชี ที่ดีต่อ ความต้อ งการของบริ ษทั เอนไกไทย จากัด มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1.เพือ่ ศึกษาการพัฒนาคุณสมบัติและคุณภาพของพนักงานบัญชีที่มีต่อตลาด แรงงานในชุมชน
2.เพือ่ ศึกษาความต้องการของบริ ษทั เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานบัญชี
3.เพือ่ สารวจข้อมูลความต้องการของพนักงานบัญชีของบริ ษทั
ซึ่ งสามารถทางานได้ตามความวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ ตลอดจนผูจ้ ดั ทาสามารถบูรณาการความรู ้
เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่ดีต่อความต้องการของบริ ษทั ที่ได้ศึกษาในสาขาพณิ ชยการ สาขางานการ
บัญชี เพือ่ ที่จะได้พนักงานบัญชีที่ดีและมีคุณภาพต่อความต้องการของสถานปะกอบการ
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บทที่ 1
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั สภาพแวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร และ
การร่ วมมื อ ทางการค้าระหว่างประเทศ ไม่ ว่าจะเป็ นธุ รกิ จขนาดใหญ่หรื อ ขนาดเล็กแม้กระทัง่ หน่ วยงานส่ วน
ราชการ ทุกองค์กรจะต้องยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมที่สุด จึงจะทาให้องค์กร
สามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน ปั จจุบนั หน้าที่ของนักบัญชีไม่เพียงพอในการจัดทางบบริ หาร เนื่ องจากช่วยในการ
วางเป็ นการตัดสินใจในการบริ หารงานขององค์กรได้ เพือ่ การจัดทารายงานแก่ผบู ้ ริ หาร และต้องยึดหลักมาตรฐาน
การบัญชี
การจัดท าบัญชี ใ ห้เ ป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี น้ ัน สิ่ ง หนึ่ งที่ เ ป็ นคุ ณ ลักษณะอันส่ ง ผลต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานของนักบัญชี คือ คุณสมบัติของผูท้ าบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีที่กาหนดหลักเกณฑ์ ความรู ้
ความสามารถและจริ ยธรรมของผูท้ าบัญชี ให้ผทู ้ าบัญชีมีการพัฒนาวิชาชีพในด้านความรู ้ ทั้งในด้านการกาหนด
ระดับการศึกษา การฝึ กอบรมหรื อสัมมนาในหลักสู ตรที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็ น
ประสบการณ์ ทางวิชาชีพบัญชี และมีการพัฒนาความรู ้ในด้านกฎหมายที่เกี่ ยวข้อ งกับวิชาชีพบัญชี รวมถึงการ
กาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ในเรื่ องความโปร่ งใส และความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตเพื่อ ให้เ กิ ดความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิง านต่อ หน้าที่ นอกจากนี้ ยงั กาหนดบทลงโทษผูป้ ระพฤติผิด
จรรยาบรรณถึ งระดับ ขั้นสู งสุ ด คื อ การเพิก ถอนใบอนุ ญ าต เพื่อ เป็ นกรอบการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติวชิ าชีพที่กาหนดขึ้น (ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า. 2547: 10)
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่ดีของ บริ ษทั เอน
ไกไทย จากัด โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ สารวจ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติของพนักงานบัญชี ที่ดีต่อ ความ
ต้องการของบริ ษทั โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบัญชี บริ ษทั เอนไกไทย จากัด ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การศึ กษาสามารถใช้เ ป็ นแนวทางในการคัด เลื อ กพนัก งานบัญ ชี ใ ห้มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ การ
ปฏิบตั ิงานและเป็ นข้อสนเทศในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพือ่ ศึกษาการพัฒนาคุณสมบัติและคุณภาพของพนักงานบัญชีที่มีต่อตลาด แรงงาน ในชุมชน
2.เพือ่ ศึกษาความต้องการของบริ ษทั เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานบัญชี
3.เพือ่ สารวจข้อมูลความต้องการของพนักงานบัญชีของบริ ษทั เอนไกไทย จากัด

กรอบแนวคิดในการศึกษา
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การศึกษา เรื่ อง คุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่ดีต่อความต้องการของบริ ษทั เอนไกไทย จากัด ผูศ้ ึกษาได้
ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
1.คุณสมบัติดา้ นความรู ้และความสามารถทางการบัญชี
2.คุณสมบัติดา้ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.คุณสมบัติดา้ นการใช้ภาษาต่างประเทศ
4.คุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
5.คุณสมบัติดา้ นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

คุณสมบัติของพนักงานบัญชี
ที่ดีต่อความต้องการของ
บริ ษทั เอนไกไทย จากัด

ตัวแปรในการวิจัย
1.ตัวแปรต้นประกอบด้วย พนักงานแผนกบัญชี บริ ษทั เอนไกไทย จากัด
2.ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูป้ ฎิบตั ิตนทางบัญชีที่พ่งึ ประสงค์
ขอบเขตการศึกษา
1.จานวนพนักงานที่ตอบแบบสอบถามจานวน 30 คน
2.ทาการศึกษาเรื่ องคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่ดีต่อความต้องการของบริ ษทั เอนไกไทย จากัด
2.1 คุณสมบัติดา้ นความรู ้และความสามารถทางการบัญชี
2.2 คุณสมบัติดา้ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 คุณสมบัติดา้ นการใช้ภาษาต่างประเทศ
2.4 คุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
2.5 คุณสมบัติดา้ นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3.สถานที่ในการศึกษา บริ ษทั เอนไกไทย จากัด
4.ระยะเวลาจากเดือนมิถุนายน-กันยายน พ.ศ. 2557
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการคุณสมบัตขิ องพนักงานบัญชี
2.ได้ทราบถึงการพัฒนาคุณสมบัติและคุณภาพของพนักงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตลาด แรงงาน ในชุมชน
3.เพือ่ เป็ นแนวทางคัดเลือกพนักงานบัญชีให้เหมาะสมกับตาแหน่ง
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้าหาข้อมูล ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาจรรยาบรรณ คุณสมบัติของนัก
บัญชี ปั จจัยที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่ องคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่ดีต่อ
ความต้องการของ บริ ษทั เอนไกไทย จากัด ดังนี้
1. จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
2. คุณสมบัติของผูท้ าบัญชี
3. ปั จจัยที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
การประกาศใช้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 (พ.ร.บ. 2547) ฉบับนี้ เนื่องจากในปั จจุบนั นี้การ
ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ขยายครอบคลุมออกไปหลายด้านไม่วา่ การทาบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริ หาร การ
วางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยี การบัญชี หรื อบริ การด้านอื่น ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กบั กิจกรรมในทางธุรกิจต่างๆ อย่างกว้างขวาง สมควรส่งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพบัญชีอยูภ่ ายใต้การ
ดูแลของสภาวิชาชีพบัญชีเดียวกัน เพือ่ เป็ นศูนย์รวมและส่งเสริ มความเป็ นปึ กแผ่นรวมทั้งให้ความรู ้และพัฒนา
ส่งเสริ มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพือ่ ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพมีคุณภาพและมาตรฐานและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพตลอดจน เพือ่ ให้มีการควบคุมจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ ซึ่ง พ.ร.บ. 2547 ได้ให้คานิยามของวิชาชีพ
บัญชีและผูท้ าบัญชี ดังนี้
1.1 วิชาชีพบัญชี หมายความว่า วิชาชีพในด้านการทาบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริ หาร
ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริ การเกี่ยวกับการ
บัญชีดา้ นอื่นตามทีก่ าหนดโดยกฎกระทรวง
1.2 ผูท้ าบัญชี หมายความว่า ผูท้ าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีนอกจากนี้ พ.ร.บ. 2547 ได้กล่าวถึง
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพดังนี้
มาตรา 46 ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีหรื อผูซ้ ่ ึงขึ้นทะเบียนไว้กบั สภาวิชาชีพบัญชีมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี และต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบ
บัญชี ตามพระราชบัญญัติน้ ี
บุคคลตามวรรคหนึ่งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณหรื อมาตรฐานที่กาหนดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ถือว่าผูน้ ้ นั
ประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
มาตรา 47 ให้สภาวิชาชีพบัญชีจดั ทาจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีข้ นึ เป็ นภาษาไทยและอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยข้อกาหนดในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ต
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2. ความรู ้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
3. ความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การและการรักษาความลับ
4. ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรื อบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั ิหน้าที่ให้
แนวคิด
ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาแนวความคิดที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีที่พ่งึ ประสงค์ต่อสถานประกอบการ ดังนี้
1.ธวัช ภูษิตโภยไคย ที่ปรึ กษาสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้กล่าวไว้
ในแอกสารประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี ในหัวเรื่ อง “ บทบาทที่ทา้ ทายวิชาชีพในศักราชใหม่” ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในขณะนี้และในอนาคต ซึ่งเห็นได้วา่ เป็ น
เรื่ องสาคัญดังนั้นนักบัญชีจะต้องปรับบทบาทของตัวเองเพือ่ ร่ วมในการแก้ปัญหากับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1.1ความเปลี่ยนแปลงในหลักการบริ หาร
ผูบ้ ริ หารในปั จจุบนั และอนาคตจะต้องบริ หารธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเป็ นมืออาชีพที่มีความสามารถ
และจรรยาบรรณสู ง ผูบ้ ริ หารจะต้องมุ่งเน้นความสาเร็จละการบรรลุเป้ าหมายในการบริ หารเป็ นสาคัญ และ
จะต้องรักษากติกาในการบริ หารอย่างเคร่ งคัด ความสามารถของผูบ้ ริ หารจะถูกวัดผลด้วยกาไรและความมัน่ คง
ทางการเงินของธุรกิจดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงต้องการผูช้ ่วยเหลือสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จซึ่งผูช้ ่วยเหลือดังกล่าวก็
คือ นักบัญชี นักบัญชีจึงต้องมีความรู ้และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพือ่ ให้เกิดความเชื่อมัน่ ในการบริ การที่
ผูบ้ ริ หารจะได้รับ ดังนั้นบทบาทของนักบัญชีในยุคนี้จะต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ผบู ้ ริ หารประสงค์
เสมอและต้องช่วยให้ผบู ้ ริ หารสามารถรักษาคุณธรรมและจรรยาบรรณในการบริ หารได้ตามที่สงั คมคาดหวัง
1.2 ความสาคัญของสภาพคล่อง
แนวทางการบริ หารยุคใหม่จะมุ่งเน้นสภาพคล่องและความมัน่ คงทางการเงินของธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น
นักบัญชีจะต้องเพิม่ บทบาทช่วยการบริ หารทางด้านการเงินแก่ผบู ้ ริ หารในช่วงนี้ให้มากขึ้นเพราะเป็ นช่วงของการ
บริ หารที่เน้นในเรื่ องเงินมากที่สุดซึ่งนักบัญชีเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ในฐานะการเงินและผลการดาเนินงานเป็ นอย่างดีไม่
ว่าจะอยูใ่ นบทบาทของผูท้ าบัญชีหรื อผูส้ อบบัญชี การเพิม่ งานให้บริ หารด้านการเงินเข้าไปจะช่วยผูบ้ ริ หารสภาพ
คล่องให้ประสบความสาเร็จและสามารถรักษาธุรกิจให้อยูร่ อดได้
1.3 การใช้ทรัพยากร
ผูบ้ ริ หารจะมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรมากขึ้น การเพิม่ ผลผลิต ลดต้นทุน และการใช้
ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดดังนั้นนักบัญชีจะต้องมีความรู ้ที่สามารถช่วยผูบ้ ริ หารหารในด้านนี้สามารถให้
ข้อมูลทีม่ ีประโยชน์เพือ่ ให้ผบู ้ ริ หารนาไปพิจารณาตัดสินใจในการเลื อกใช้ทรัพยากรซึ่งนักบัญชีจะมีขอ้ มูลและ
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วิธีการเกี่ยวกับการวัดผลอยูแ่ ล้วเนื่องจากเป็ นผูจ้ ดั ทารายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินดังนั้นนักบัญชียอ่ ม
สามารถนาความรู ้เหล่านี้มาใช้ประเมินความคุม้ ของการใช้ทรัพยากรตลอดจนวัดผลว่าการตัดสินใจใช้ทรัพยากร
นั้นมีประโยชน์สูงสุดตามที่ได้คาดหวังหรื อไม่
1.4 ความจาเป็ นเพือ่ ความอยูร่ อด
ในช่วงวิกฤตทุกธุรกิจต้องฟันฝ่ าให้ผา่ นพ้นอุปสรรคและภาวะวิกฤตซึ่งนักบัญชียอ่ มทราบดีวา่ กิจการ
หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทากาไรได้ดี จะยังคงคุม้ ทุนอยูห่ รื อไม่ ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับต้นทุนจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ใช้
ในการตัดสินใจในการที่จะลดขนาดธุรกิจ ลดคน หรื อลดผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้แน่ใจว่าธุรกิจรักษาไว้ในสิ่งที่ยงั อานวย
ประโยชน์ให้แกกิจการได้มากที่สุด ความยากลาบากในช่วงนี้ผบู ้ ริ หารย่อมต้องการที่พ่งึ ที่จะช่วยในการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องและรักษากิจการให้อยูร่ อดได้ นักบัญชีตอ้ งคานึงถึงเรื่ องการดารงอยูข่ องกิจการเป็ นอันดับแรกและ
สาคัญที่สุด เพราะความดารงอยูข่ องกิจการหมายถึงการมีงานของนักบัญชีดว้ ย
นักบัญชีจะต้องปรับตัวให้รับกับความคาดหวังของผูบ้ ริ หารให้ได้ งานของนักบัญชีจะต้องมีมาตรฐาน
เทียบเคียงกับมาตรฐานโลก และจะต้องเตรี ยมพร้อมต่อความรับผิดชอบในงานที่ให้บริ การเหมือนที่ยดึ ปฏิบตั ิกนั
ในตะวันตก คุณภาพและความถูกต้องกับหลักการและมาตรฐานเป็ นสิ่งที่ละเว้นไม่ได้ ผูส้ อบบัญชีจะต้องมี
มาตรการและแนวทางในการควบคุมดูแลคุณภาพของการบริ การที่สามารถสนองความต้องการของผูใ้ ช้งบการเงิน
ให้ได้และเป็ นไปตามความคาดหวังนั้นความทันสมัยและทันเหตุการณ์จะเป็ นสิ่งที่นกั บัญชีตอ้ งให้ความเอาใจใส่
และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ สถาบันวิชาชีพจาเป็ นต้องเร่ งดาเนินการเพือ่ ช่วยเหลือนักบัญชีในด้านนี้ และจะต้อง
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบและมรกาหนดเวลาที่แน่นอน นักบัญชีเองต้องตั้งเจตน์จานงในการพัฒนาและปรับตัว
ให้ได้ เพือ่ ให้วชิ าชีพบัญชีไทยเป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือตลอดไป
2.สุชาดา กีระนันท์ อาจารย์คณะพาณิ ชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวไว้ใน
เอกสารประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี ในหัวเรื่ อง “นักบัญชีในยุค 2000” ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงในยุคการค้าเสรี ที่นามาซึ่งการปรับเปลี่ยนในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านรู ปแบบการ
ดาเนินธุรกิจ ลักษณะของสินค้าและการบริ การทีเ่ ปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี เป็ นที่คาดได้วา่ นักบัญชีรุ่นใหม่จะต้อง
ปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเตรี ยมตัวสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ต่อไปในเวลาข้างหน้าด้วย ซึ่งนักบัญชียคุ ใหม่ (ควร) จะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 มีความรู ้พ้นื ฐานด้านการบัญชี และเข้าใจระบบบัญชีอย่างดี
2.2 มีความรู ้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือใน
การทางานบัญชีได้อย่างดี
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2.3 มีความเข้าใจในงานด้านอื่น ๆ ของกิจการเพือ่ ให้สามารถเข้าใจความต้องการของฝ่ ายอื่น ๆ และ
ผูบ้ ริ หารที่มีต่อข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชี
2.4 มีความสามารถในการแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.5 รู ้จกั การนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชีที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้
2.6 สามารถเลือกและการสร้างรู ปแบบการนาเสนอสารสนเทศที่เหมาะสม
2.7 มีความสามารถในการค้นคว้า สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจและการตลาด การเงิน
รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
2.8 มีความตั้งใจ ใฝ่ รู ้ และกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง
2.9 มีความเป็ นอิสระในการทางานมากขึ้น มีจิตสานึกและจรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชีและการสอบ
บัญชี
3. สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวไว้ในเอกสาร
ประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ในหัวเรื่ อง
“ มูลค่าเพิม่ ของนักบัญชีในบทบาท CFO ยุค 2000 ” ดังนี้
นักบัญชียคุ ก่อนมักกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องตนเองเอาไว้ที่การวางระบบบัญชีการเงิน การบันทึก
รายการทางบัญชี การจัดทางบการเงินที่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดและส่งต่อ
ข้อมูลทางการบัญชีการเงินเหล่านั้นให้แก่ผบู ้ ริ หาร แต่ปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก นักบัญชี
ในอนาคตจึงไม่จาเป็ นต้องจากัดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองไว้เพียงเท่านั้น นักบัญชีทวั่ ไป
รวมทั้ง Chief Financial Officer (CFO) สามารถจะเพิม่ มูลค่ามากสูงสุดให้กบั องค์กรและตนเองได้ โยเน้นการ
พัฒนาความรู ้ทางด้านการเงิน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู ้จกั การวิเคราะห์/การผสมผสานระหว่างข้อมูลทาง
ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) กับข้อมูลด้านอื่น (Non-financial Information) เพือ่ สนับสนุนให้การ
ทางานขององค์กรบรรลุตามวิสยั ทัศน์ได้
นักบัญชีที่มุ่งหวังจะเติบโตเป็ น CFO ที่ประสบความสาเร็จในอนาคต จาเป็ นต้องมีวสิ ยั ทัศน์ที่กว้างไกล
มีความสามารถในการพัฒนาและปรับบทบาทให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี มีคุณภาพการบริ หารงานที่ดี มีความเป็ นผูน้ า เป็ นผูจ้ ดั การด้านข้อมูลข่าวสาร มีความรู ้และเข้าใจใน
งานด้านอื่น ๆ ขององค์กร แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และให้ความสาคัญ Corporate
Governance เพือ่ ให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้
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4. แน่งน้อย ใจอ่อนน้อย อาจารย์ประจาภาควิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ คณะพาณิ ชย์ศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวไว้ในเอกสารประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี ในหัวเรื่ อง
“ บทบาทของนักบัญชีกบั สภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนไป ” ดังนี้
อาจจะแยกนักบัญชีออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ นักบัญชีในฐานะผูบ้ ริ หารขององค์กร และนักบัญชีในฐานะของ
ผูป้ ระกอบการวิชาชีพสอบบัญชี
1.ในฐานะของผูบ้ ริ หารขององค์กร
จากสภาพแวดล้อมของการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป ธุรกิจจาเป็ นต้องปรับโครงสร้างขององค์การให้มี
ลักษณะการบริ หารงานที่พ่งึ พาระบบสารสนเทศมากขึ้น ระบบสารสนเทศ เพือ่ การจัดการในองค์กรที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ จะต้องมีวธิ ีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร์ ดังนั้นนักบัญชีจะต้องมีความรู ้กา้ วทันเทคโนโลยีอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ จะได้นามาประยุกต์ใช้ให้ทนั กับ
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการดาเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็พฒั นาตนเองมาเป็ นผูจ้ ดั ทาระบบสารสนเทศเพือ่
การจัดการให้บริ หารในลักษณะต่าง ๆ เช่น อาจจะจัดทาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
ให้กบั ผูบ้ ริ หารและสามารถที่จะเลือกซื้อหรื อมีส่วนรวมในการพัฒนาโปรแกรมทางด้านบัญชีที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการขององค์กรได้เป็ นอย่างดี ซึ่งจะทาให้เกิดการบริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวะการณ์ที่
มีการแข่งขันอย่างรุ นแรง
2.ในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี
ในกรณี ของผูส้ อบบัญชีภายใน ปั จจุบนั ผูส้ อบบัญชีภายในจะต้องมีความรู ้ที่จะก้าวทันความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เพือ่ จะได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการกาหนดมาตรการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศขององค์กร ทั้งนี้เพือ่ ให้เกิดความแน่ใจได้วา่ สารสนเทศที่ออกมาจากระบบดังกล่าวนั้นถูกต้องและ
เชื่อถือได้
สาหรับผูส้ อบบัญชีภายนอกก็จะต้องมีความรู ้เช่นเดียวกันจะต้องรอบรู ้ในเรื่ องของรู ปแบบของธุรกิจที่
ปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพือ่ จะได้ทราบถึงวิธีการดาเนินธุรกิจของกิจการผูร้ ับตรวจ
หรื อกิจการนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับผูร้ ับตรวจ ทาให้สามารถกาหนดแผนการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกัน ผูส้ อบบัญชีที่รับงานตรวจสอบกิจการที่ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี จาเป็ นจะต้องมีความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอที่จะ
สามารถสอบทานการควบคุมภายในของระบบคอมพิวเตอร์และตรวจสอบระบบดังกล่าวได้
5.ฉัตรา วาสิกคุตต์ หุน้ ส่ วนบริ ษทั สานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ได้กล่าวไว้ในเอกสารการ
ประชุมนักบัญชีทวั่ ประเทศ ครั้งที่ 16 ในหัวเรื่ อง “วิวฒั นาการทางเทคโนโลยี : ผลกระทบต่อวิชาชีพ” ดังนี้
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วิวฒั นาการทางเทคโนโลยีผลกระทบต่อวิชาชีพในเรื่ องของลักษณะของข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับนักบัญชี
การนาคอมพิวเตอร์และ/หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึกบัญชีทาให้ขอ้ มูลทางบัญชี ซึ่ งเคยอยูใ่ นรู ป
ของเอกสารกลับกลายเป็ นอยูใ่ นรู ปแบบของแฟ้ มข้อมูล (Electronic File) หรื อขั้นตอนการทางานบางประเภทซึ่ ง
เคยใช้เอกสารในการอนุมตั ิหรื อใช้เอกสารในการส่งต่อข้อมูลระหว่างระบบโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเอกสารเกี่ยวข้อง
การไม่มีเอกสารแนบ (Supporting Document) ในบางกรณี ทาให้นักบัญชีตอ้ งเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบ การที่นัก
บัญชีจะปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบได้น้ นั การเข้าใจในการทางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ
นักบัญชีในปั จจุบนั ต้องสามารถเข้าใจว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางานได้อย่างไร รายการทางธุรกิจประเภทไหนที่
สามารถผ่านระบบโดยอัตโนมัติโดยไม่ มีเอกสารแนบ ข้อ มู ลทางธุ รกิ จถู กเก็บอยูใ่ นลักษณะอะไรและที่ไ หน
ข้อมู ลทางบัญชีสามารถนาออกมาวิเคราะห์โดยวิธีใ ดมี วิธีอะไรบ้างที่สามารถติดตามทางเดินของข้อมูล (ไม่ใช่
เอกสาร) ทั้งหมด (Audit Trail)
6. คุณลักษณะสาคัญของบัณฑิต ของโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการสถาบันราชภัฎ
สวนดุสิต
โปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ได้วางแผนพัฒนา
นักศึกษาในด้านการเรี ยนการสอนเพือ่ ให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมด้านการศึกษา (Education Behavior) คือ มีความรู ้
ความคิดเยีย่ มทักษะสูงในการปฏิบตั ิงาน และจริ ยธรรม คุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ และอยูใ่ นการประกอบ
วิชาชีพ และอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข พร้อมทั้งสนอง
ตอบความต้องการของสังคมได้ โปรแกรมวิชาจึงได้กาหนดคุณลักษณะอันสาคัญของบัณฑิตของ
โปรแกรม คือ
1.ต้องเป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกแห่งความเป็ นนักธุรกิจ คือ แต่งกายดี เคารพระเบียบวินยั มีสจั การแห่งตน
ซื่อสัตย์มีอุดมการณ์ มีสจั ธรรม ขยันหมัน่ เพียร อดทนใฝ่ รู้
2.ต้องมีผทู ้ ี่มีความสามารถเป็ นเลิศ ในด้านการใช้ภาษาไทย ทั้งพูดและเขียน พร้อมทั้งมีความรู ้
ภาษาต่างประเทศ อย่างดีอย่างน้อย 1 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
3.ต้องเป็ นผูม้ ีความสามารถ ในการใช้เครื่ องมือ สื่อสาร ทางธุรกิจทุกชนิด โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์สานักงานอัตโนมัติ
4.ต้องมีความรู ้ทางด้านรายวิชา บริ หารธุรกิจ สามารถนามาสร้างธุรกิจอิสระ และทางานเป็ นทีมได้
รวมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู ้ ด้านบริ หารธุรกิจ เป็ นรายบุคคล สถาบันและประเทศชาติได้
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2.คุณสมบัติของผู้ทาบัญชี
กรมทะเบียนการค้าได้ออกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่ อง “กาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการ
เป็ นผูท้ าบัญชี พ.ศ. 2543” ไว้ดงั นี้
(1) มีภูมิลาเนาหรื อถิน่ ที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
(2) มีความรู ้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทาหน้าที่เป็ นผูท้ าบัญชีได้
(3) ไม่เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เนื่องจากได้กระทาความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการ
บัญชี หรื อกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชี หรื อกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี เว้นแต่พน้ ระยะเวลา ที่ถูก
ลงโทษมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามปี
(4) มีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
ผูท้ าบัญชีของห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียนและบริ ษทั จากัดที่จดั ตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย ซึ่ง ณ วันปิ ดบัญชีในรอบปี
บัญชีที่ผา่ นมา มีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน
สามสิบล้านบาท ต้องมีคุณวุฒิ ไม่ต่ากว่าอนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรื อ
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยหรื อคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) หรื อ
กระทรวงศึกษาธิการเทียบว่าไม่ต่ากว่าอนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางบัญชี
(ก) ผูท้ าบัญชีของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีดงั ต่อไปนี้ ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการบัญชี
หรื อเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย หรื อคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
(ก.พ.) หรื อกระทรวงศึกษาธิการเทียบว่าไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการบัญชี
1) ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียนและบริ ษทั จากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ ง ณ วันปิ ด
บัญชีในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีทุนจดทะเบียน หรื อสินทรัพย์รวม หรื อรายได้รวม
รายการใดรายการหนึ่งเกินกว่าที่กาหนดไว้ใน (ก)
2) บริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
3) นิติบุคคลที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
4) กิจการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากร
5) ผูป้ ระกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ประกันชีวติ ประกัน
วินาศภัย
6) ผูป้ ระกอบธุรกิจซึ่งได้รับการส่งเสริ มการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มการ
ลงทุน
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(ข) ในกรณี ที่เป็ นการเริ่ มทาบัญชีรอบปี บัญชีแรกของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี คุณวุฒิของผูท้ าบัญชีให้
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ทุนจักทะเบียนตามที่กาหนดไว้ใน (ก) และ (ข) แล้วแต่กรณี
3.ปัจจัยที่ใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สุเมธ วงศ์บุญย์ยง กล่าวถึง การประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะแบ่งปั จจัยที่ใช้ประเมินพนักงานออกเป็ น
4 ส่วน คือ
(1)ประเมินผลสาเร็จของงาน (Job Accomplishment) หมายถึง การประเมินดูวา่ พนักงานคนนั้นได้
ทางานที่มอบหมายได้สาเร็จหรื อไม่มากน้อยเพียงใด โดยประเมินในเรื่ องคุณภาพของงานที่ทาได้ (Quality) และ
ปริ มาณของงานที่ทาได้ (Quantity) ความถูกต้องของงาน (Accuracy)
(2)ประเมินพฤติกรรมในการทางาน (Job Behavior) หมายถึง การประเมินดูพฤติกรรมที่มีส่วนช่วยให้
งานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จหรื อเป็ นอุปสรรคต่อความสาเร็จของงานอาทิ เช่น
ความไว้วางใจ (Dependability)
ความร่ วมมือ (Co-operation)
ความละเอียดรอบคอบ (Carefulness)
ความขยันหมัน่ เพียร (Laudatory)
ความรับผิดชอบในงาน (Resp0nsibility)
ทัศนคติต่องาน (Attitude)
การทางานสม่าเสมอ (Attendance)
การตรงต่อเวลา (Punctuality)
เคารพกฎระเบียบ (Adherence to Company Regulation)
ความปลอดภัย (Safety)
การให้บริ การ (Service)
การใช้ทรัพย์สินอย่างสมเหตุสมผล (Cost Consciousness)
(3)ประเมินความรู ้ในการทางาน (Job Knowledge) หมายถึง ประเมินดูความรอบรู ้ที่เกี่ยวกับงาน
รวมถึงความสนใจที่จะขวนขวายหาความรู ้เพิม่ เติมที่จะเป็ นประโยชน์กบั งานด้วย ปั จจัยที่ใช้ในการประเมิน
ได้แก่
ความรู ้เรื่ องผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge)
ความรู ้เกี่ยวกับวิธีทางานในงาน (Job Knowledge)
ทักษะในการบริ หาร (Management Skills)
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ความสามารถในการใช้เครื่ องในการทางาน (Ability to Use Equipment)
ทักษะในการทางาน (Working Skills)
(4)ประเมินศักยภาพ (Potential) หมายถึง ประเมินดูขีดความสามารถของพนักงานหรื อที่เรี ยกง่าย ๆ ดู
“แวว’’ พนังงานว่าจะสามารถก้าวหน้าต่อไปได้มากน้อยเพียงใด การประเมินศักยภาพนี้อาจได้จากปั จจัยต่าง ๆ
เหล่านี้
ความเป็ นผูน้ า (Leadership)
การใช้ดุลยพินิจ (Judgement)
บุคลิกลักษณะ (Personality)
ความฉลาด (Intelligence)
ความสามารถในการปรับตัว (Adjustability)
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ (Ability to learn)
สุขภาพ (Health)
ความสามารถในการพัฒนาผูไ้ ด้บงั คับบัญชา (Ability to Develop Subordinate)
ความริ เริ่ ม (Initiative)
ความภักดี (Loyalty)
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง (Self Development Ability)
ความสามารถในการทางานภายใต้การกดดัน (Ability to Work under Pressure)
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
1. คุณสมบัติของนักบัญชีที่พงึ ประสงค์ของบริ ษทั ผาแดง อินดัสทรี จากัด (มหาชน) จังหวัดตาก
วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของ
ผูบ้ ริ หาร และเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ผาแดง
อินดัสทรี จากัด (มหาชน) ที่มีเขตพื้นที่การปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พ่ งึ ประสงค์
เช่น องค์ประกอบที่ 1. ทัศนคติต่อคุณสมบัติของนักบัญชีที่พงึ ประสงค์ดา้ นคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2547 องค์ประกอบที่ 2. ทัศนคติต่อคุณสมบัติของนักบัญชีที่พงึ ประสงค์ดา้ นคุณสมบัติดา้ นทักษะทางวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 3. ทัศนคติต่อคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ดา้ น คุณสมบัติดา้ นการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพการบัญชี
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผูท้ าบัญชีที่พงึ ประสงค์ของผูป้ ระกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1)เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผูท้ าบัญชีที่พึงประสงค์ของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต และ 2) เพือ่ เปรี ยบเทียบคุณลักษณะผูท้ าบัญชีที่พงึ ประสงค์ของผูป้ ระกอบธุรกิจใน
จังหวัดภูเก็ต ที่มีประเภทธุรกิจ รู ปแบบธุรกิจและทุนจดทะเบียนแตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานของการวิจยั คือ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผูท้ าบัญชีที่พึงประสงค์ในระดับมาก และ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จที่มีประเภทธุ รกิ จ รู ปแบบธุ รกิ จ และทุนจดทะเบียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
คุณลักษณะผูท้ าบัญชีที่พึงประสงค์แตกต่างกัน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลักการของทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 389คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม การสารวจความ
คิดเห็นโดยใช้สมั ประสิทธิ์เอลฟา (Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ .9581 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการ
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test (Independent
Samples T-test) และวิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance ) และการทดสอบรายคู่
ด้วยวิธี Least Square Difference (LSD)
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ต้งั ไว้วา่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะผูท้ าบัญชีที่พงึ ประสงค์ในระดับมาก ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน ประเภทธุรกิจ และ
รู ปแบบธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผูท้ าบัญชีที่พงึ ประสงค์
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานแผนกบัญชีและแผนกใกล้เคียงของ บริ ษทั เอนไกไทย
จากัด
2. กลุ่มตัวอย่าง
2.1 พนักงาน บริ ษทั เอนไกไทย จากัด แผนกการบัญชีและแผนกใกล้เคียง จานวน30 คน
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงาน บัญชีที่ดีต่อ
ความต้องการของบริ ษทั เอนไกไทย จากัด และสูตรการคิดค่าเฉลี่ย
4. วิธีการรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
4.1 ขอหนังสือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจถึงผูจ้ ดั การบัญชี บริ ษทั เอนไกไทย จากัด
ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 จัดทาแบบสอบถาม โดยผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4.3 นาข้อมูลมาวิเคราะห์
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไ่ ด้รับกลับคืนมา
5.2 นาแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ของแต่ละชุดเป็ นข้อมูลสถานะภาพคานวณหาค่าร้อยละ (%) แล้ว
นามาแสดงในรู ปตารางประกอบคาบรรยาย
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5.3 นาแบบสอบถามตอนที่ 2 ที่เป็ นชุดเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่พงึ ประสงค์ ซึ่ง
เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับมาตรวจนับคานวณหา
ค่าเฉลี่ย ( ) แล้วนาเสนอในรู ปตารางประกอบคาบรรยาย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 เพศของผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ

จานวน

ร้อยละ

หญิง

30

100

ชาย

-

-

รวม

30

100

จากตารางที่ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง จานวน 30 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 100
ตารางที่ 2 อายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
อายุ

จานวน

ร้อยละ

20-30 ปี

3

10

30-40 ปี

17

56.67

40-50 ปี

8

26.67

50 ปี ขึ้นไป

2

6.67

อื่นๆ……..

-

-

รวม

30

100

จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่มีอายุ 30-40 ปี จานวน 17
คน คิดเป็ น ร้อยละ 56.67 รองลงมา อายุ 40-50 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.67 และอายุ 20-30 ปี
จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 10
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ตารางที่ 3 ประสบการณ์ทางานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประสบการณ์ทางาน

จานวน

ร้อยละ

1-5 ปี

2

6.67

6-10 ปี

6

20

11-15 ปี

11

36.67

16-20 ปี

11

36.67

อื่นๆ………

-

-

รวม

30

100

จากตารางที่ 3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ทางาน 1115 ปี และ16-20 ปี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.67 เท่ากัน รองลงมา ประสบการณ์ทางาน 6-10 ปี
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 และประสบการณ์ทางาน 1-5 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.67
ตารางที่ 4 ระดับการศึกษาสูงสุดของผูต้ อบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษาสูงสุด

จานวน

ร้อยละ

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

9

30

ปริ ญญาตรี

20

66.67

สูงกว่าปริ ญญาตรี

1

3.33

อื่นๆ………..

-

-

รวม

30

100

ตารางที่ 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นระดับการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาตรี จานวน 20 คน คิดเป็ น ร้อยละ 66.67 รองลงมาระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 9 คน คิด
เป็ นร้อยละ 30 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.33
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ส่ วนที่ 2 คุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่ดี
ระดับคุณภาพ
5.00-4.50 = มากที่สุด 4.49-3.50 = มาก 3.49-2.50 =ปานกลาง 2.49-1.50 = น้อย 1.49-0.50 = น้อยที่สุด
ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติดา้ นความรู ้และความสามารถทางบัญชี
1.คุณสมบัติด้านความรู้ และความสามารถทางบัญชี

ความพึงพอใจ
5

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

4

3

2

1

1.จบการศึกษาทางการบัญชีระดับ ปริ ญญาตรี

21 7

2

-

-

4.63

มากที่สุด

2.จบการศึกษาทางการบัญชีระดับ สูงกว่าปริ ญญาตรี

11 10 8

-

1

4.00

มาก

3.มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่อ 16 5 10 วิชาชีพบัญชี

-

4.33

มาก

4.มีความรู ้ ความสามารถ ด้านการตรวจสอบ

19 5

6

-

-

4.43

มาก

5.มีความรู ้ ความสามารถ ด้านระบบบัญชี

20 7

3

-

-

4.57

มากที่สุด

6. มีความรู ้ ความสามารถ ด้านภาษีอากร

19 7

4

-

-

4.50

มากที่สุด

4.41

มาก

รวม

จากตารางที่ 2.1 เรื่ องคุณสมบัติดา้ นความรู ้และความสามารถทางบัญชี พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.41 ระดับคุณภาพมาก สามารถแจกแจงผลสรุ ปได้ดงั นี้ การรวบรวมข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญเป็ นส่ วนใหญ่ในด้านจบการศึกษาทางการบัญชีระดับ ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 4.63 ระดับ
คุณภาพมากที่สุด รองลงมามีความรู ้ ความสามารถ ด้านระบบบัญชี คิดเป็ นร้อยละ 4.57 ระดับคุณภาพมาก
ที่สุด และมี ความรู ้ ความสามารถ ด้านภาษีอากร คิดเป็ นร้อ ยละ 4.50 ระดับคุ ณภาพมากที่สุด ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญน้อยที่สุดทางด้านจบการศึกษาทางการบัญชีระดับ สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 4.00 ระดับคุณภาพมาก รองลงมาเป็ นการมีความรู ้ ความสามารถ ด้านการตรวจสอบ คิดเป็ นร้อยละ
4.43 ระดับคุณภาพมาก และการมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่อวิชาชีพ คิดเป็ นร้อยละ
4.33 ระดับคุณภาพมาก
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ตารางที่ 2.2 คุณสมบัติดา้ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.คุณสมบัติด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความพึงพอใจ
5

4 3 2

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

1

1.สามารถใช้ในอุปกรณ์ เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ได้

21 6 3

-

-

4.60

มากที่สุด

2.สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการพิมพ์งานได้

22 6 2

-

-

4.67

มากที่สุด

3.สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับตารางคานวณได้

20 7 3

-

-

4.57

มากที่สุด

4.สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการนาเสนอได้

18 9 3

-

-

4.50

มากที่สุด

5.สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลได้

17 8 5

-

-

4.40

มาก

6. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีได้

22 3 5

-

-

4.57

มากที่สุด

3.79

มาก

รวม

จากตารางที่ 2.2 เรื่ องคุณสมบัติดา้ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ
3.79 ระดับ คุ ณ ภาพมาก สามารถแจกแจงผลสรุ ป ได้ดัง นี้ การรวบรวมข้อ มู ล ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญเป็ นส่ วนใหญ่ทางด้านความสามารถการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการพิมพ์งานได้ คิดเป็ นร้อยละ
4.67 ระดับคุ ณภาพมากที่สุด รองลงมา ให้ความสาคัญด้านการใช้อุปกรณ์ เครื่ อ งใช้สานักงาน เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ได้ คิดเป็ นร้อยละ 4.60 ระดับคุ ณภาพมากที่สุด และด้านการใช้โปรแกรมเกี่ ยวกับตาราง
คานวณได้และสามารถใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีได้ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญเท่ากัน
คิดเป็ นร้อยละ 4.57 ระดับคุณภาพมากที่สุด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญน้อยที่สุดทางด้านการใช้
โปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลได้ คิดเป็ นร้อยละ 4.40 ระดับคุณภาพมาก และสามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับ
การนาเสนอได้ คิดเป็ นร้อยละ 4.50 ระดับคุณภาพมากที่สุด
ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติดา้ นการใช้ภาษาต่างประเทศ
3.คุณสมบัติด้านการใช้ ภาษาต่ างประเทศ

ความพึงพอใจ
5

ภาษาอังกฤษ

4

3

2

ค่าเฉลี่ย
1

ระดับ
คุณภาพ

21

1. พูด

15 8

5

2

-

4.20

มาก

2. อ่าน

15 7

7

1

-

4.20

มาก

3. เขียน

15 10 4

1

-

4.30

มาก

1. พูด

13 5

5

7

-

3.80

มาก

2. อ่าน

10 9

6

5

-

3.80

มาก

3. เขียน

5

8 12 5

-

3.43

ปานกลาง

3.96

มาก

ภาษาอื่นๆ (ระบุ) ญีป่ ุ่ น

รวม

จากตารางที่ 2.3 เรื่ องคุณสมบัติดา้ นการใช้ภาษาต่างประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.96
ระดับคุณภาพมาก สามารถแจกแจงผลสรุ ปได้ดงั นี้ การรวบรวมข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
เป็ นส่วนใหญ่ทางด้านภาษาอังกฤษ การเขียน คิดเป็ นร้อยละ 4.30 ระดับคุณภาพมาก รองลงมาการพูดและ
การอ่าน ให้ความสาคัญเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 4.20 ระดับคุณภาพมาก ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
น้อยที่สุดด้านภาษาญี่ปุ่น การเขียน คิดเป็ นร้อ ยละ 3.43 ระดับคุณภาพปานกลาง และการพูด การอ่าน ให้
ความสาคัญเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 3.80 ระดับคุณภาพมาก
ตารางที่ 2.4 คุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
4. คุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม

ความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

5 4 3 2

1

1.ใจกว้าง สามารถยอมรับและสนับสนุนการแสดง
ความคิดเห็นในวิธีการใหม่

21 8 1

-

-

4.67

มากที่สุด

2.มีคุณธรรม และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

23 7 -

-

-

4.77

มากที่สุด

3.มีความรับผิดชอบ สานึกในหน้าที่และบทบาทของตน 23 7 -

-

-

4.77

มากที่สุด

4.มีความยุติธรรมและความเสมอภาค

21 9 -

-

-

4.70

มากที่สุด

5.มานะ อดทน และไม่ยอ่ ท้อต่องาน

24 6 -

-

-

4.80

มากที่สุด

22

รวม

4.74

มากที่สุด

จากตารางที่ 2.4 เรื่ องคุณสมบัติ ดา้ นคุ ณธรรม จริ ยธรรม พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.74
ระดับ คุ ณ ภาพมากที่ สุ ด สามารถแจกแจงผลสรุ ป ได้ดัง นี้ การรวบรวมข้อ มู ล ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญเป็ นส่ วนใหญ่ทางด้านความมานะ อดทน และไม่ ยอ่ ท้อต่อ งาน คิดเป็ นร้อ ยละ 4.80 ระดับ
คุณภาพมากที่สุด รองลงมาให้ความสาคัญมีคุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และและมีความรับผิดชอบ
สานึกในหน้าที่ บทบาทของตน เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 4.77 ระดับคุณภาพมากที่สุด ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญน้อยที่สุด ทางด้านใจกว้าง สามารถยอมรับ สนับสนุ นการแสดง ความคิดเห็นในวิธีการใหม่
คิดเป็ นร้อยละ 4.67 ระดับคุ ณภาพมากที่สุด และมีความยุติธรรม ความเสมอภาค คิดเป็ นร้อ ยละ 4.70
ระดับคุณภาพมากที่สุด
ตารางที่ 2.5 คุณสมบัติดา้ นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
5. คุณสมบัติด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ความพึงพอใจ
5

4 3 2

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

1

1.ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

22 8

-

-

-

4.73

มากที่สุด

2.ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุอนั สมควร

22 7 1

-

-

4.70

มากที่สุด

3.ไม่ทางานที่ควรเกินความสามารถของตน

20 8 2

-

-

4.60

มากที่สุด

4.ไม่ปกปิ ดหรื อบิดเบือนความจริ งที่คน้ พบ

21 8 1

-

-

4.67

มากที่สุด

5.ไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้า

24 5 1

-

-

4.77

มากที่สุด

4.69

มากที่สุด

รวม

จากตราที่ 2.5 เรื่ องคุณสมบัติดา้ นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.69
ระดับ คุ ณ ภาพมากที่ สุ ด สามารถแจกแจงผลสรุ ป ได้ดัง นี้ การรวบรวมข้อ มู ล ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญเป็ นส่ วนใหญ่คือ ไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้า คิดเป็ นร้อ ยละ 4.77 ระดับคุณภาพมากที่สุด
รองลงมา ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป คิดเป็ นร้อย
ละ 4.73 ระดับคุ ณภาพมากที่สุด รองลงมาอีก ไม่ ทิ้งงานโดยไม่มี เหตุอนั สมควร คิดเป็ นร้อ ยละ 4.70
ระดับคุณภาพมากที่สุด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญน้อยที่สุดไม่ทางานที่ควรเกินความสามารถของ

23

ตน คิดเป็ นร้อยละ 4.60 ระดับคุณภาพมากที่สุด และไม่ปกปิ ดหรื อบิดเบือนความจริ งที่คน้ พบ คิดเป็ นร้อย
ละ 4.67 ระดับคุณภาพมากที่สุด

ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
จากการสารวจแบบสอบถามวิจยั เรื่ องคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่ดีต่อความต้องการของ บริ ษทั
เอนไกไทย จากัด ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
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บทที่ 5
สรุปผลการอภิปรายและข้ อเสนอแนะ
การอภิปราย
จากการสารวจแบบสอบถามงานวิจยั เรื่ องคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่ดีต่อความต้องการ
ของ บริ ษทั เอนไกไทย จากัด เพือ่ ศึกษาข้อมูลพนักงานบัญชีที่ดีต่อความต้องการของบริ ษทั เครื่ องมือที่ใช้
ในการดาเนินงานครั้งนี้คือแบบสอบถาม
การดาเนินงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยการเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย
โดยส่วนรวมแล้วการรวบรวมข้อมูลเป็ นที่น่าพึงพอใจมาก เนื่องจากพนักงาน บริ ษทั เอนไก
ไทย จากัด ให้ความร่ วมมือในการกรอบแบบสอบถามจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสามารถสรุ ปได้
ดังนี้ ค่าเฉลี่ยคุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ประมาณ 4.74% ค่าเฉลี่ยคุณสมบัติดา้ นจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ประมาณ 4.69% ค่าเฉลี่ยคุณสมบัติดา้ นความรู ้และความสามารถทางบัญชี ประมาณ 4.41%
ค่าเฉลี่ยคุณสมบัติดา้ นการใช้ภาษาต่างประเทศ ประมาณ 3.96% และค่าเฉลี่ยคุณสมบัติดา้ นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประมาณ 3.79%
ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน
1. ระยะเวลาในการดาเนินงานมีจากัด
2. ปั ญหาในการทาแบบสอบถาม
2.1 การรอเอกสาร เช่น ใบขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจ
2.2 รอการอนุมตั ิแบบสอบถาม
ข้ อเสนอแนะ
1. สามารถศึกษาข้อมูลจากสถานที่อื่น ๆ เพิม่ เติม เพือ่ จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะมากขึ้น
2. ควรเพิม่ ปริ มาณกลุ่มตัวอย่างของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม

