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3 รัชนีวรรณ	บุญอนนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจากการบูรณาการประวัติศาสตร์	วิถี

วัฒนธรรมของชุมชนเขาคีริส	อ�าเภอพรานกระต่าย	จังหวัดก�าแพงเพชร	

สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

DEvELoPMENT	oF	CoMMUNITy	ToURISM	FRoM	THE	

INTEgRATIoN	oF	HISToRy	AND	CULTURE	oF	KHAo	KHIRIS		

CoMMUNITy,	PHRANKRATAI	DISTRICT,	KHAMPANgPHET	

PRovINCE	To	CREATIvE	ToURISM

4 ปิยเมธ	โอภาสกิจ

และ	ธนาชัย	สุขวณิช

มหาวิทยาลัยเกริก

พฤติกรรมของเยาวชนที่มีต่อการเล่นกีฬา	E-Sport	ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

THE	bEHAvIoR	oF	yoUTH	To	PLAyINg	E-SPoRT	IN	bANgKoK

5 วรางค์	รามบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

แนวทางพัฒนาคุณลักษณะของนักบัญชีตามความต้องการของ

ผู้ประกอบการในอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก

DEvELoPINg	gUIDELINE	FoR	THE	ACCoUNTANTS	AS	THE	

NEED	oF	THE	ENTREPRENEUR	IN	MAESoT	DISTRICT,	

TAK	PRovINCE

6 ธีรภัทร	ดีเอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการบริการรถ

รางน�าเที่ยวสิบสี่จุดสุดประทับใจ	เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์

THE	ExPECTATIoNS	AND	PERCEPTIoNS	oF	ToURISTS	oN	THE	

qUALITy	oF	TRAM	SERvICE,	FoURTEEN	IMPRESSIvE	PoINTS	

SIgHTSEEINg	IN	PHETCHAbUN

7 ศุภรัตน์	แก้วเสริม

และ	เอ็ม	สายค�าหน่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ส�ารวจความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันระบบให้ค�าปรึกษาด้าน

โภชนาการส�าหรับผู้ป่วยสูงอายุ	กรณีศึกษา	อ�าเภอหล่มเก่า	

จังหวัดเพชรบูรณ์

SURvEy	oN	NEEDS	IN	THE	APPLICATIoN	oF	NUTRITIoN	

CoUNSELINg	SySTEM	FoR	ELDERLy	PATIENTS	A	CASE	STUDy	

oF	LoM	KAo	DISTRICT,	PHETCHAbUN	PRovINCE.

8 ปวีณา	ลี้ตระกูล

และ	ณัฐกิตติ์	เฮงตระกูล	

มหาวิทยาลัยราชฏเชียงราย

รูปแบบการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	อ�าเภอ

เชียงแสนจังหวัดเชียงราย	ส�าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่างชาติ

HISToRICAL	ToURISM	MARKETINg	CoMMUNICATIoN	MoDEL	

CHIANg	SAEN	DISTRICT,	CHIANg	RAI	PRovINCE	FoR	FoREIgN	

ELDERLy	ToURISTS

9 วไลพร	ชายน้อย	

และ	ปวีณา		ลี้ตระกูล

มหาวิทยาลัยราชฏเชียงราย

การศึกษาบริบทและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน	ในเขต

อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย

CoNTExT	AND	PATTERN	oF	CoMMUNITy	bASED	HEALTH	

ToURISM	IN	PHAN	DISTRICT,	CHIANgRAI	PRovINCE
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•	 ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อหลักความระมัดระวังทางการบัญชี	ของบริษัท			

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย	(SET	50)

กลุ่มที่ 3 ผลงำนวิชำกำร "มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2"

•	 แนวทางการพัฒนาทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองบางหลวง

•	 ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ให้บริการ

ทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตของกลุ่มคนวัยท�างานในเขตกรุงเทพมหานคร

•	 การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจากการบูรณาการประวัติศาสตร์	วิถีวัฒนธรรม	ของชุมชนเขาคีริส			

อ�าเภอพรานกระต่าย	จังหวัดก�าแพงเพชร	สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

•	 พฤติกรรมของเยาวชนที่มีต่อการเล่นกีฬา	E-Sport	ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

•	 แนวทางพัฒนาคุณลักษณะของนักบัญชีตามความต้องการของผู้ประกอบการ	ในอ�าเภอแม่สอด					

จังหวัดตาก

•	 ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการบริการรถรางน�าเที่ยวสิบสี่จุดสุดประทับใจ	

เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์

•	 ส�ารวจความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันระบบให้ค�าปรึกษาด้านโภชนาการ	ส�าหรับผู้ป่วยสูงอายุ						

กรณีศึกษา	อ�าเภอหล่มเก่า	จังหวัดเพชรบูรณ์

•	 รูปแบบการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	อ�าเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย							

ส�าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่างชาติ

•	 การศึกษาบริบทและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน	ในเขตอ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย

กลุ่มที่ 4 ผลงำนวิชำกำร "สหวิทยำกำร"

•	 รูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนวัดแม่เฉย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุตรดิตถ์

•	 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม	ต�าบลนาบ่อค�า	อ�าเภอเมือง												

จังหวัดก�าแพงเพชร

•	 คุณภาพในการให้บริการของฝ่ายโยธาส�านักงานเขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร

•	 ความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อพนักงานขายของบริษัทเวชส�าอาง	Eucerin	ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

•	 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	คณะวิทยาการจัดการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	ของนักศึกษา	รุ่น	58

•	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาตามความต้องการของสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง

•	 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระถางชีวภาพในจังหวัดแพร่

กลุ่มที่ 5 ผลงำนวิชำกำร "International Papers"

•	 DoES	DIFFERENCE-gENERATIoN	INFLUENCE	EMPLoyEE	IDENTITy	AND	PERFoRMANCE?					

A	CASE	oF	MANUFACTURINg	AND	SERvICE	CoMPANIES	IN	PATHUM	THANI,	THAILAND

•	 RELATIoNSHIP	bETWEEN	TECHNoLogICAL	SERvICE	qUALITy	AND	EMPLoyEES’	WoRK	

PERFoRMANCE:	A	CASE	oF	AN	ELECTRoNICS	MANUFACTURINg	SoLUTIoNS	PRovIDER	



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
“8th National and 1st International Conference on Innovative Management Science for Sustainable Society” 243

 

เอกสารอ้างอิง 
 
Atkin, C. K. (1973). Anticipated Communication and Mass Media Information Seeking. New York: 

Free Press. 
Baskin, O., Aronoff, C., & Lattimore, D. (1997). Public Relation: the Profession and the Practice 

(4thed.). New York: McGraw-Hill. 
Becker, S. L. (1983). Discovering Mass Communication. Glenview, Ill: Scott Foresman. 
Berlo, D. K. (1960). The Process of Communication. New York: Holt, Rinehart and Winston. 
Buzzell, R. D., & Bradley, T. G. (1987). The PIMS Principles. New York: The Free Press Clay.  
Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (1985). Effective Public Relations (6thed.). Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
Foster, C. R. (1975). Psychology for Life Adjustment. Chicago: American Technical Society. 
Friedson, R., & Flowerman, S. (1951). Media exposure. Retrieved June 20, 2013.  
Getzels, J. W., James, M., & Ronall, F. C. (1964). Educational Administration as a Social Process. 

New York: Harper and Row. 
Hersey, P., & Duldt, B. W. (1989). Situational Leadership in Nursing. California: Appleten & Lange. 
Hybels, S., & Weaver, R. L. (1995). Communication Effectively (4 thed.). New York: McGraw-Hill. 
Juran, J. M., & Gryna, F. M. (1988). Juran’s Quality Control Handbook (4 thed.). New York: 

McGraw-Hill. 
Klapper, J. T. (1960). The Effects of Mass Communication. New York: Free Press. 
Lewin, K., & Tolman, E. (1995). Expectancy Theory. Retrieved June 10, 2013. 
Maslow, A. (1970). Motivation and Personnality. New York: Harper and Row. 
McCombs, M. E., & Becker, L. B. (1979). Using Mass Communication Theory. New Jersey: 

Prentice-Hall. 
Mitchell, G. D. (1971). A New Dictionary of Sociology. London: Roullege & Kegan Paul. 
Oskamp, S. (1977). Attitude and Opinion. New Jersey: Prentice-Hall. 
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1985). A conceptual model of service quality and 

its  implications for future research. Journal of Marketing, 49(1), 41-50. 
Remmer, H. H. (1954). Introduction to Opinion and Attitude. New York: Harper and Brothers. 
Rogers, E. R., & Shoemaker, F. F. (1971). Communication of Innovation: a Cross-cultural  

Approach. New York: The Free Press. 
Schmenner, R. W. (1995). Service Operations Management. Englewood Cliifs, NJ: Prentice-Hall. 
Schramm, W. (1973). Channels and audience. In Handbook of Communication (pp. 116-140) 

Chicago: Ran Mcnally College. 
 
 

 

 

 

 

แนวทางพัฒนาคุณลักษณะของนักบัญชีตามความต้องการของ 
ผู้ประกอบการในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

DEVELOPING GUIDELINE FOR THE ACCOUNTANTS AS THE NEED OF  
 THE ENTREPRENEUR IN MAESOT DISTRICT, TAK PROVINCE 

 
วรำงค์  รำมบุตร 

 
บทคัดย่อ 

 
กำรวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรใน

อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 2) เพ่ือเปรียบคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด                   
จังหวัดตำก จ ำแนกตำมรูปแบบของธุรกิจและประเภทธุรกิจ 3) เพ่ือเสนอแนวทำงพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต
โปรแกรมวิชำกำรบัญชีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำคือ ผู้ประกอบกำร                
นิติบุคคลที่จดทะเบียนประเภทบริษัทจ ำกัด และห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำง
จ ำนวน 215 รำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำม และท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำสถิติ 
คือกำรแจกแจงควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ค่ำ T-test และ One way ANOVA                           
ผลกำรวิจัยพบว่ำคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ส่วนด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถ
ทำงกำรบัญชี  ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ                 
กำรสื่อสำร และด้ำนควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศในภำพรวมอยู่ในระดับมำก  ส ำหรับกำรศึกษำเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก จ ำแนกตำมรูปแบบของธุรกิจและ                
ประเทภธุรกิจ พบว่ำมีควำมต้องกำรคุณลักษณะของนักบัญชีในภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ส่วนแนวทำง               
กำรพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิตโปรแกรมวิชำกำรบัญชีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ได้ให้เสนอ
แนวทำงดังน้ี 1. ควรเน้นย้ ำให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแน่นในภำคทฤษฎี เช่น ในเรื่องมำตรฐำนกำรบัญชี  
พระรำชบัญญัติ  กำรบัญชี กฎหมำยเก่ียวกับกำรบัญชี ภำษีอำกรที่เกี่ยวข้อง กำรบัญชีระหว่ำงประเทศ และน ำ
ทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะกับธุรกิจได้ 2. ผลักดันให้นักศึกษำสอบเป็นผู้สอบบัญชีภำษี (Tax Auditor : TA) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (Certified Public Accountant : CPA) 3. ผลักดันให้นักศึกษำสอบวัดผลภำษำอังกฤษ เช่น 
(TOEIC)  ให้ได้คะแนนในระดับ 500 ข้ึนไป และใช้ภำษำพม่ำในกำรสื่อสำร 4. ฝึกทักษะในกำรน ำเสนอข้อมูลโดย
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 5. เน้นย้ ำให้นักศึกษำโดยเฉพำะในเรื่องรักษำควำมลับของลูกค้ำ ควำมเที่ยงธรรม และ
ควำมซื่อสัตย์สุจริต  6. ฝึกนักศึกษำให้สำมำรถท ำงำนเป็นทีม ทักษะในกำรสื่อสำร และควบคุมอำรมณ์ในกำรท ำงำน 

 

ค าส าคัญ : คุณลักษณะของนักบัญชี, ผู้ประกอบกำร   
 
 

 
 
 

อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำบัญชี  คณะวิทยำกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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Abstract 
 

The objectives of this study were 1) to study accountant’ s characteristics through 
entrepreneur’ s requirement in Maesot District, Tak Province, 2) to compare accountant’ s 
characteristics through entrepreneur’s requirement in Maesot District, Tak Province classified by the 
nature and types of business, and 3) present the guideline to develop graduated students’ 
characteristics in accounting Program of Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot Campus.                       
The samples consisted of 215 entrepreneurs who were juristic persons form company and limited 
partnership.  The data collection employed a questionnaire which was statistically analyzed using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, and one way ANOVA .The results revealed 
that in general accountant’ s characteristics through entrepreneur’ s requirement in Masot District, 
Tak Province for moral and professional vocation wee at the highest levels.  Accounting ability, 
vocation skill informational technology, personal relation and communication and foreign language 
were at the high levels. A comparative study of the characteristics of accountants according to the 
needs of entrepreneurs in Mae Sot district, Tak province classified by type of business and business. 
It was found that there was no significant difference in the characteristics of accountants.  The 
guidelines to develop graduated students characteristics in accounting Program of Kamphaeng Phet 
Rajabhat University Maesot Campus were as follows :  1)  The students should be taught to know 
accounting theories for example accounting standard, accounting Act, accounting law, taxation, 
international accounting and application of accounting theory.  2)  The students should be the tax 
auditor :  ( TA)  and certified public accountant ( CPA)  and know how to use modern accounting 
program. 3) The students should be supported to take TOEIC examination with 500 scores up and 
the students could speak Burmese.  4)  The students should be trained to have data presentation 
with informational technology and the application of Excel with high level accounting.  5)  The 
students should be trained to keep customers’ secret. The audit should be fair and honest. When 
there was the corruption, the auditor should tell the authorized person immediately.  6)  That the 
students should be trained to know team working, communication skill and emotional control. 
 
Keywords: Accountant’s characteristics, Entrepreneur 
 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศสมำชิกผู้ก่อต้ังและเป็นจุดก ำเนิดของอำเซียน กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน (ASEAN Community) สิ่งที่จะเกิดข้ึนตำมมำคือกำรเคลื่อนย้ำยอย่ำงเสรีของสินค้ำ แรงงำนฝีมือ กำร
บริกำร กำรลงทุน และเงินทุน ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดต้ังประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน หรือ AEC Blueprint  กำร
เคลื่อนย้ำยแรงงำนวิชำชีพซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกำรรวมตัวกันเป็นตลำดและฐำนกำรผลิ ตเดียวกันของประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนจะเป็นไปในลักษณะของกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขอข้ึนทะเบียนและใบอนุญำตท ำงำนของ
แรงงำนวิชำชีพระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนด้วยกัน โดยในปัจจุบันมีกำรได้จัดท ำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน 
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Abstract 
 

The objectives of this study were 1) to study accountant’ s characteristics through 
entrepreneur’ s requirement in Maesot District, Tak Province, 2) to compare accountant’ s 
characteristics through entrepreneur’s requirement in Maesot District, Tak Province classified by the 
nature and types of business, and 3) present the guideline to develop graduated students’ 
characteristics in accounting Program of Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot Campus.                       
The samples consisted of 215 entrepreneurs who were juristic persons form company and limited 
partnership.  The data collection employed a questionnaire which was statistically analyzed using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, and one way ANOVA .The results revealed 
that in general accountant’ s characteristics through entrepreneur’ s requirement in Masot District, 
Tak Province for moral and professional vocation wee at the highest levels.  Accounting ability, 
vocation skill informational technology, personal relation and communication and foreign language 
were at the high levels. A comparative study of the characteristics of accountants according to the 
needs of entrepreneurs in Mae Sot district, Tak province classified by type of business and business. 
It was found that there was no significant difference in the characteristics of accountants.  The 
guidelines to develop graduated students characteristics in accounting Program of Kamphaeng Phet 
Rajabhat University Maesot Campus were as follows :  1)  The students should be taught to know 
accounting theories for example accounting standard, accounting Act, accounting law, taxation, 
international accounting and application of accounting theory.  2)  The students should be the tax 
auditor :  ( TA)  and certified public accountant ( CPA)  and know how to use modern accounting 
program. 3) The students should be supported to take TOEIC examination with 500 scores up and 
the students could speak Burmese.  4)  The students should be trained to have data presentation 
with informational technology and the application of Excel with high level accounting.  5)  The 
students should be trained to keep customers’ secret. The audit should be fair and honest. When 
there was the corruption, the auditor should tell the authorized person immediately.  6)  That the 
students should be trained to know team working, communication skill and emotional control. 
 
Keywords: Accountant’s characteristics, Entrepreneur 
 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศสมำชิกผู้ก่อต้ังและเป็นจุดก ำเนิดของอำเซียน กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน (ASEAN Community) สิ่งที่จะเกิดข้ึนตำมมำคือกำรเคลื่อนย้ำยอย่ำงเสรีของสินค้ำ แรงงำนฝีมือ กำร
บริกำร กำรลงทุน และเงินทุน ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดต้ังประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน หรือ AEC Blueprint  กำร
เคลื่อนย้ำยแรงงำนวิชำชีพซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกำรรวมตัวกันเป็นตลำดและฐำนกำรผลิ ตเดียวกันของประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนจะเป็นไปในลักษณะของกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขอข้ึนทะเบียนและใบอนุญำตท ำงำนของ
แรงงำนวิชำชีพระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนด้วยกัน โดยในปัจจุบันมีกำรได้จัดท ำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน 

 

(Mutual Recognition Arrangement: MRA) เพ่ือรับรองคุณสมบัติแรงงำนให้สำมำรถขอรับใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพในกลุ่มประเทศอำเซียนซ่ึงบัญชีเป็นวิชำชีพสำขำหน่ึงที่จะต้องเปิดเสรีภำยใต้แผนงำนกำรจัดต้ังประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC Blueprint) กำรให้บริกำรด้ำนบัญชี กำรตรวจสอบบัญชีและกำรจัดท ำบัญชีน้ัน  กลุ่ม
ประเทศในอำเซียนอื่นสำมำรถถือหุ้นร่วมกับไทยไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน จ ำนวนผู้ถือหุ้นที่เป็น
ชำวต่ำงชำติจะต้องน้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่มีข้อจ ำกัดในกำรที่คนไทยจะไปใช้บริกำรด้ำน
กำรบัญชีในต่ำงประเทศ ส่งผลให้วิชำชีพกำรบัญชีของไทยต้องมีกำรพัฒนำและปรับตัวให้มีคุณภำพเพ่ือเพ่ิมโอกำสใน
กำรแข่งขันกับต่ำงประเทศ กำรส่งเสริมและพัฒนำวิชำชีพกำรบัญชีของไทยต้องค ำนึงถึงปัญหำภำยในประเทศ
ประกอบกับต้องด ำเนินกำรให้มีแนวทำงปฏิบัติที่เป็นสำกล  ซึ่งมุ่งเน้นกำรยกระดับมำตรฐำนของวิชำชีพเพ่ือรองรับ
ผลกระทบของกำรเปิดเสรีด้ำนกำรค้ำบริกำร ด้วยเหตุน้ีจึงได้ปรับปรุงและพัฒนำวิชำชีพกำรบัญชีในด้ำนโครงสร้ำง
และมำตรฐำนของวิชำชีพกำรบัญชี เพ่ือให้กำรจัดท ำบัญชีเป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป (General 
Accepted Accounting Principles : GAAP) ซึ่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ครอบคลุมวิชำชีพในด้ำน
บัญชี กำรสอบบัญชี กำรบัญชีบริหำรกำรวำงระบบบัญชี กำรบัญชีภำษีอำกร และเทคโนโลยีกำรบัญชี และบริกำร
เกี่ยวกับกำรบัญชีด้ำนอื่น ๆ  ของผู้ท ำบัญชีทั้งคุณสมบัติ ควำมรู้ และควำมช ำนำญที่ธุรกิจต้องกำร จำกงำนวิจัยของ
ลักขณำ ด ำชู (2557) ซึ่งศึกษำกำรพัฒนำคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถำนประกอบกำรต่อกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก และอีกทั้งอ ำเภอ แม่สอด จังหวัดตำก มีสถำนประกอบกำร
เป็นจ ำนวนมำก และเป็นอ ำเภอที่มีอำณำเขตติดต่อกับสหพันธรัฐสหภำพเมียนมำร์ ซึ่งมีกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ
เป็นจ ำนวนมำก อีกท้ังสถำนประกอบกำรยังต้องจัดท ำบัญชีเป็นจ ำนวนมำก ดังน้ันผู้วิจัยจึงศึกษำคุณลักษณะของนัก
บัญชีตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก  เพ่ือน ำเสนอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำง
กำรศึกษำ และหน่วยงำนวิชำชีพท้ังภำครัฐและเอกชน ในกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชีและ
ผู้ท ำบัญชีให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของธุรกิจและกำรแข่งขันในอนำคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 
2. เพ่ือเปรียบคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

จ ำแนกตำมรูปแบบของธุรกิจและประเภทธุรกิจ 
3. เพ่ือเสนอแนวทำงพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิตโปรแกรม วิชำกำรบัญชีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ก ำแพงเพชร แม่สอด 
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กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
ระเบียบวิจัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร (Population) ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ สถำนประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

จ ำนวน 465 รำย (ส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำจังหวัดตำก, 2557)  
กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ สถำนประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด จังหวัด

ตำก จ ำนวน 215 รำย โดยตัวอย่ำงใช้สูตรค ำนวณของ Taro Yamane (สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2544, หน้ำ 127) 
และใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบใช้ควำมน่ำจะเป็น (Probability Sampling) โดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิ 
(Stratified sampling)  

2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ รูปแบบของธุรกิจ และประเภทธุรกิจ 

    2.2 ตัวแปรตำม (Dependent variable) ได้แก่ คุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำร 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับ
กำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและต ำแหน่งในสถำนประกอบกำร 

ตอนที่ 2: ข้อมูลเก่ียวกับกิจกำรและกำรปฏิบัติงำนทำงกำรบัญชี ได้แก่ ลักษณะของธุรกิจ 
รูปแบบของธุรกิจ  

ตอนที่3 : ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอ                 
แม่สอด จังหวัดตำก ซึ่งเป็นข้อค ำถำมถึงควำมต้องกำรในแต่ละด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรบัญชี      
ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ  ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร 

ตอนที่ 4: ปัญหำและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
3.2 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท ำกำรทดสอบคุณภำพของ

แบบสอบถำมโดยด ำเนินกำรหำค่ำควำมตรงของเน้ือหำ (Content Validity) เพ่ือให้แบบสอบถำมในกำรท ำวิจัยใน               
ครั้งน้ีมีควำมตรงจึงน ำแบบสอบถำมที่สร้ำงข้ึนให้ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบเน้ือหำและโครงสร้ำง และควำม

คุณลักษณะของนักบัญชีตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
1. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรบัญชี   
2. ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ 
3. ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรใช ้
   ภำษำต่ำงประเทศ 
4. ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
5. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ 
   วิชำชีพ 
6. ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร               

      รปูแบบของธุรกิจ 
       1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
       2. บริษัทจ ำกัด 

ประเภทธุรกิจ 
1. ธุรกิจบริกำร 
2. ธุรกิจอุตสำหกรรมหรือ 
    ธุรกิจประเภทผลิต 
3. ธุรกิจพำณิชยกรรมหรือ   
   ธุรกิจแบบซื้อมำขำยไป 
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กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
ระเบียบวิจัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร (Population) ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ สถำนประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

จ ำนวน 465 รำย (ส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำจังหวัดตำก, 2557)  
กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ สถำนประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด จังหวัด

ตำก จ ำนวน 215 รำย โดยตัวอย่ำงใช้สูตรค ำนวณของ Taro Yamane (สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2544, หน้ำ 127) 
และใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบใช้ควำมน่ำจะเป็น (Probability Sampling) โดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิ 
(Stratified sampling)  

2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ รูปแบบของธุรกิจ และประเภทธุรกิจ 

    2.2 ตัวแปรตำม (Dependent variable) ได้แก่ คุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำร 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับ
กำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและต ำแหน่งในสถำนประกอบกำร 

ตอนที่ 2: ข้อมูลเก่ียวกับกิจกำรและกำรปฏิบัติงำนทำงกำรบัญชี ได้แก่ ลักษณะของธุรกิจ 
รูปแบบของธุรกิจ  

ตอนที่3 : ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอ                 
แม่สอด จังหวัดตำก ซึ่งเป็นข้อค ำถำมถึงควำมต้องกำรในแต่ละด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรบัญชี      
ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ  ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร 

ตอนที่ 4: ปัญหำและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
3.2 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท ำกำรทดสอบคุณภำพของ

แบบสอบถำมโดยด ำเนินกำรหำค่ำควำมตรงของเน้ือหำ (Content Validity) เพ่ือให้แบบสอบถำมในกำรท ำวิจัยใน               
ครั้งน้ีมีควำมตรงจึงน ำแบบสอบถำมที่สร้ำงข้ึนให้ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบเน้ือหำและโครงสร้ำง และควำม

คุณลักษณะของนักบัญชีตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
1. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรบัญชี   
2. ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ 
3. ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรใช ้
   ภำษำต่ำงประเทศ 
4. ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
5. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ 
   วิชำชีพ 
6. ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร               

      รปูแบบของธุรกิจ 
       1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
       2. บริษัทจ ำกัด 

ประเภทธุรกิจ 
1. ธุรกิจบริกำร 
2. ธุรกิจอุตสำหกรรมหรือ 
    ธุรกิจประเภทผลิต 
3. ธุรกิจพำณิชยกรรมหรือ   
   ธุรกิจแบบซื้อมำขำยไป 

 

เหมำะสมของกำรใช้ภำษำ ซึ่งค่ำ IOC แต่ละข้อค ำถำมที่ได้ออกมำมีค่ำมำกกว่ำ 0.5 และภำพรวมค่ำ IOC                             
มีค่ำเท่ำกับ 0.94 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถำมโดยผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) โดยก ำหนดช่วงกำรสุ่มทุกๆ 
ช่วงที่ 2 จนได้ผู้ประกอบกำรครบ 215 รำย 

4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ ไ ด้จำกเอกสำร หนังสือ งำนวิจัย บทควำม                                   
สื่อสำรสนเทศ เอกสำรอื่นๆ และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องโดยท ำกำรศึกษำเอกสำร (Documentary 
Research) 

4.3 แนวทำงกำรพัฒนำใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structured Interview) โดยสัมภำษณ์
อำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิโปรแกรมวิชำกำรบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำต ส ำนักงำนบัญชี เจ้ำของกิจกำร และ
ผู้บริหำรในสถำนประกอบกำร 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
น ำข้อมูลจำกกำรเก็บแบบสอบถำมโดยใช้โปรแกรมประยุตก์มำวิเครำะห์ข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนค่ำเฉลี่ยร้อย

ละและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่1  วิเครำะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีตำมควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำร จ ำแนกตำมรูปแบบของธุรกิจ และประเภทธุรกิจ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 โดยใช้
ค่ำสถิติ T-Test และ One way ANOVA โดยก ำหนดนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และแสดงในรูปของตำรำง 
และกำรวิเครำะห์จำกแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
 

ผลของการวิจัย 
ในกำรวิจัยเรื่องแนวทำงกำรพัฒนำคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอ  

แม่สอด จังหวัดตำก ได้ผลกำรวิจัยโดยสรุปตำมวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
วัตถุประสงค์ท่ี 1 ศึกษำคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด 

จังหวัดตำก โดยมีข้อมูลรำยละเอียดดังน้ี 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลลักษณะประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง โดยกำรแจกแจงจ ำนวนและค่ำร้อยละ

จ ำนวน 215 รำย ดังน้ี ผู้ประกอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ56.74 และเพศชำยจ ำนวน 
93 คน คิดเป็นร้อยละ 43.26 อำยุของผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่อยู่ระหว่ำง 46-55 ป ีมีจ ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.19 มีระดับกำรศึกษำส่วนใหญ่ในระดับปริญญำตรีจ ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ56.74 ซึ่งส่วนใหญ่มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในธุรกิจมำกกว่ำ 10 ปี ซึ่งเป็นจ ำนวนสูงที่สุดในจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ตอบ
แบบสอบถำม คิดเป็นร้อยละ 55.35 และต ำแหน่งงำนของผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่เป็นผู้จัดกำรและผู้ช่วยผู้จัดกำร
ฝ่ำยบริหำร มีจ ำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 45.58 

ส ำหรับผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร โดยกำรแจกแจงจ ำนวนและค่ำร้อยละ สรุปได้ว่ำ กิจกำร                 
ส่วนใหญ่มีลักษณะธุรกิจพำณิชยกรรมหรือธุรกิจแบบซื้อมำขำยไป จ ำนวน 143 รำย คิดเป็นร้อยละ 66.51 โดยส่วน
ใหญ่มีรูปแบบธุรกิจแบบบริษัทจ ำกัดจ ำนวน 117 รำย คิดเป็นร้อยละ 54.42  

ในกำรศึกษำคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรทั้ง 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงกำรบัญชี  ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ  ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ                 
ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์ ระหว่ำง
บุคคลและกำรสื่อสำร ผู้ประกอบกำรมีระดับควำมคิดเห็นโดยแสดงผลดังตำรำงที่ 1 และ 2 
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ตารางที่ 1 แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรมีต่อคุณลักษณะของ 
นักบัญชีในภำพรวม 

คุณลักษณะนักบัญชี Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถทำงกำรบัญชี 4.45 0.62 มำก 
2. ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ 4.42 0.63 มำก 
3. ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 4.37 0.70 มำก 
4. ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.96 0.60 มำก 
5. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.51 0.61 มำกท่ีสุด 
6. ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร 4.33 0.76 มำก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.34 0.65 มาก 
 
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ควำมคิดเห็นโดยรวมของผู้ประกอบกำรที่มีต่อคุณลักษณะทั้ง 6 ด้ำนอยู่ในระดับมำก   

(X = 4.34, S.D.= 0.65) เม่ือพิจำรณำค่ำเฉลี่ยแต่ละด้ำนสำมำรถเรียงล ำดับตำมค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อยได้ดังน้ี               
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ ( X  = 4.51, S.D.= 0.61) รองลงมำคือ           
ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถทำงกำรบัญชี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ( X = 4.45, S.D.= 0.62) ในขณะที่ด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดเท่ำกับ (X  = 3.96, S.D.= 0.60) ตำมล ำดับ 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อประเด็น

ทั้ง 6 ด้ำน ของคุณลักษณะนักบัญชี 
คุณลักษณะ         
นักบัญช ี

ข้อค าถาม Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ด้ำนควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ
ทำงกำรบัญช ี

1. มีควำมรู้ด้ำนบัญชีกำรเงิน 
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำงบกำรเงินและกำร
วิเครำะห์งบกำรเงิน 
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวำงระบบบัญชีและระบบ
สำรสนเทศทำงบัญช ี

4.37 
4.34 

 
4.57 

 

0.78 
0.72 

 
0.64 

 

มำก 
มำก 

 
มำกท่ีสุด 

 
คุณลักษณะ         
นักบัญชี 

ข้อค าถาม Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

 4. มีควำมรู้เก่ียวกับกำรตรวจสอบบัญชี และกำรให้ควำม 
    เชื่อมั่นทำงวิชำชีพกำรบัญชี 
5. มีควำมรู้ด้ำนกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 
6.มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรค ำนวณต้นทุน 
7. มีควำมรู้ด้ำนบัญชีภำษีอำกร และกฎหมำยธุรกิจ 
8. มีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและกำรควบคุมทำงกำรบริหำร 

4.36 
 

4.49 
4.48 
4.52 
4.43 

0.50 
 

0.57 
0.55 
0.58 
0.60 

มำก 
 

มำก 
มำก 

มำกท่ีสุด 
มำก 

ด้ำนทักษะทำง
วิชำชีพ 

1. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได้ 
2. มีควำมสำมำรถในกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำน
กำรเงินในรูปแบบง่ำยต่อควำมเข้ำใจ ถูกต้องครบถ้วนตำม
หลักเกณฑ์ และทันต่อเวลำ 
3. มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสรเทศ 

4.49 
4.45 

 
 

4.35 

0.65 
0.64 

 
 

0.64 

มำก 
มำก 

 
 

มำก 
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ตารางที่ 1 แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรมีต่อคุณลักษณะของ 
นักบัญชีในภำพรวม 

คุณลักษณะนักบัญชี Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถทำงกำรบัญชี 4.45 0.62 มำก 
2. ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ 4.42 0.63 มำก 
3. ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 4.37 0.70 มำก 
4. ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.96 0.60 มำก 
5. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.51 0.61 มำกท่ีสุด 
6. ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร 4.33 0.76 มำก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.34 0.65 มาก 
 
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ควำมคิดเห็นโดยรวมของผู้ประกอบกำรที่มีต่อคุณลักษณะทั้ง 6 ด้ำนอยู่ในระดับมำก   

(X = 4.34, S.D.= 0.65) เมื่อพิจำรณำค่ำเฉลี่ยแต่ละด้ำนสำมำรถเรียงล ำดับตำมค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อยได้ดังน้ี               
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ ( X  = 4.51, S.D.= 0.61) รองลงมำคือ           
ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถทำงกำรบัญชี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ( X = 4.45, S.D.= 0.62) ในขณะที่ด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดเท่ำกับ (X  = 3.96, S.D.= 0.60) ตำมล ำดับ 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อประเด็น

ทั้ง 6 ด้ำน ของคุณลักษณะนักบัญชี 
คุณลักษณะ         
นักบัญช ี

ข้อค าถาม Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ด้ำนควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ
ทำงกำรบัญช ี

1. มีควำมรู้ด้ำนบัญชีกำรเงิน 
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำงบกำรเงินและกำร
วิเครำะห์งบกำรเงิน 
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวำงระบบบัญชีและระบบ
สำรสนเทศทำงบัญช ี

4.37 
4.34 

 
4.57 

 

0.78 
0.72 

 
0.64 

 

มำก 
มำก 

 
มำกท่ีสุด 

 
คุณลักษณะ         
นักบัญชี 

ข้อค าถาม Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

 4. มีควำมรู้เก่ียวกับกำรตรวจสอบบัญชี และกำรให้ควำม 
    เชื่อมั่นทำงวิชำชีพกำรบัญชี 
5. มีควำมรู้ด้ำนกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 
6.มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรค ำนวณต้นทุน 
7. มีควำมรู้ด้ำนบัญชีภำษีอำกร และกฎหมำยธุรกิจ 
8. มีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและกำรควบคุมทำงกำรบริหำร 

4.36 
 

4.49 
4.48 
4.52 
4.43 

0.50 
 

0.57 
0.55 
0.58 
0.60 

มำก 
 

มำก 
มำก 

มำกท่ีสุด 
มำก 

ด้ำนทักษะทำง
วิชำชีพ 

1. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได้ 
2. มีควำมสำมำรถในกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำน
กำรเงินในรูปแบบง่ำยต่อควำมเข้ำใจ ถูกต้องครบถ้วนตำม
หลักเกณฑ์ และทันต่อเวลำ 
3. มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสรเทศ 

4.49 
4.45 

 
 

4.35 

0.65 
0.64 

 
 

0.64 

มำก 
มำก 

 
 

มำก 

 

4. มีควำมระมัดระวังสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี 
5. มีทักษะในกำรน ำควำมรู้ทำงวิชำชีพบัญชีไปประยุกต์ใช้
ได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

4.43 
4.37 

0.60 
0.62 

มำก 
มำก 

ด้ำนควำมรู้และ
ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ภำษำ 
ต่ำงประเทศ 

1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษในทักษะกำรฟัง          
กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน 
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจภำษำพม่ำในทักษะกำรฟัง          
กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน 

4.01 
 

3.91 

0.59 
 

0.61 

มำก 
 

มำก 

ด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  และควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. สำมำรถวิเครำะห์ ออกแบบระบบสำรสนเทศทำงกำร
บัญชีให้มี ประสิทธิภำพ 
3. สำมำรถในกำรแปลควำมหมำยของข้อมูลทำงกำรบัญชี
ได้อย่ำงถูกต้อง] 
4. สำมำรถใช้งำนอินเตอร์เน็ตและ E-mail ได้เป็นอย่ำงดี 
5. สำมำรถเลือกใช้โปรแกรมทำงบัญชี และกำรน ำเสนอ
ข้อมูลสำรสนเทศที่เหมำะสมกับหน่วยงำน 
6. มีควำมสำมำรถบันทึกข้อมูลและจัดท ำรำยงำน และ
น ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงิน โดยใช้โปรแกรมทำงกำรบัญชี
ได้อย่ำงเชี่ยวชำญ 

4.45 
 

4.29 
 

4.43 
 

4.27 
4.33 

 
4.47 

0.63 
 

0.76 
 

0.68 
 

0.78 
0.73 

 
0.64 

มำก 
 

มำก 
 

มำก 
 

มำก 
มำก 

 
มำก 

 

คุณลักษณะ         
นักบัญชี 

ข้อค าถาม Mean S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยำบรรณ
วิชำชีพ 

1. มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมเที่ยงธรรมเป็นปัจจัย
ส ำคัญที่จะท ำให้ประสบควำมส ำเร็จในอำชีพ 
2. มีกำรรักษำควำมลับขององค์กรไม่เปิดเผยข้อมูลให้แก่  
บุคคลภำยนอก 
3. มีควำมต้ังใจที่จะเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง
เพ่ือให้ เกิดทักษะและค่ำนิยมทำงวิชำชีพ 
4. มีกำรให้ควำมส ำคัญกับมำตรฐำนทำงวิชำชีพซึ่งเป็น
เกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในอำชีพ 
5. มีควำมโปร่งใส ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรมใน
วิชำชีพ 

4.74 
 

4.65 
 

4.53 
 

4.28 
 

4.37 

0.45 
 

0.50 
 

0.58 
 

0.76 
 

0.76 

มำกท่ีสุด 
 

มำกท่ีสุด 
 

มำกท่ีสุด 
  

มำก 
  

มำก 

ด้ำนกำร
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
กำรสื่อสำร 

1. มีควำมสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 
2. มีควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี 
3. มีควำมใจกว้ำง รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่นและให้
ควำมร่วมมือกับผู้อื่น 
4. มีควำมเป็นมิตร ให้เกียรติและยกย่องผู้ร่วมงำนด้วย
ควำมยินดี 
5. มีควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์ในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆได้ 

4.35 
4.31 
4.30 

 
4.25 

 
4.37 

 
4.38 

0.76 
0.78 
0.77 

 
0.75 

 
0.74 

 
0.77 

มำก 
มำก 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 
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6. มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนในวัฒนธรรมที่มีควำม
แตกต่ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ควำมคิดเห็นโดยรวมของผู้ประกอบกำรที่มีต่อลักษณะของนักบัญชี 1) ด้ำนควำมรู้

ควำมสำมำรถทำงกำรบัญชี ในเรื่องของควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวำงระบบบัญชีและระบบสำรสนเทศทำงบัญชี                       
มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.57, S.D.= 0.64) 2) ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และแก้ไข
ปัญหำ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ (X = 4.49, S.D.= 0.65) 3) ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ                   
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษในทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน  มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ ( X = 
4.01, S.D.= 0.59) 4) ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมสำมำรถบันทึกข้อมูลและจัดท ำรำยงำน และน ำเสนอ
ข้อมูลทำงกำรเงิน โดยใช้โปรแกรมทำงกำรบัญชีได้อย่ำงเชี่ยวชำญ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ (X = 4.47, S.D.= 0.64)                   
5) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมเที่ยงธรรมเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะ
ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จในอำชีพ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ ( X = 4.74, S.D.= 0.45)  และ 6. ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนในวัฒนธรรมที่มีควำมแตกต่ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ (X = 4.38, S.D.= 0.77) 

 

วัตถุประสงค์ที่2  เปรียบคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด                      
จังหวัดตำก จ ำแนกตำมรูปแบบของธุรกิจและประเภทธุรกิจ 

ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องของผู้ประกอบกำร                   
จ ำแนกตำมรูปแบบของธุรกิจและประเภทธุรกิจ ดังตำรำงที่ 3 และ 4 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบควำมคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอ                           
แม่สอด จังหวัดตำก จ ำแนกตำมรูปแบบของธุรกิจ 
 

คุณลักษณะของนักบัญชี 
บริษัทจ ากัด    
1X  (S.D.) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
X  (S.D.) 

 
t-test 

 
P-Value 

1. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรบัญชี 4.36(0.49) 4.33(0.47) 0.427 0.670 
2. ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ 4.42(0.68) 4.43(0.67) -0.096 0.923 
3. ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 4.03(0.85) 3.91(0.81) 1.017 0.310 
4. ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.43(0.62) 4.32(0.66) 1.168 0.244 
5. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.49(0.50) 4.54(0.51) -0.696 0.487 
6. ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร 4.38(0.63) 4.29(0.67) 0.971 0.333 

โดยรวม 4.36(0.49) 4.33(0.472) 0.427 0.670 
 

 
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องของผู้ประกอบกำรใน
อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก จ ำแนกตำมประเภทของธุรกิจ 

 
คุณลักษณะของนักบัญชี 

 
ธุรกิจบริการ    
1X  (S.D.) 

ธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
X  (S.D.) 

ธุรกิจ 
พาณิชยกรรม 
X  (S.D.) 

 
F-test 

 
P-Value 

1. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ  4.50(0.51) 4.43(0.61) 4.45(0.61) 0.117 0.890 
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6. มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนในวัฒนธรรมที่มีควำม
แตกต่ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ควำมคิดเห็นโดยรวมของผู้ประกอบกำรที่มีต่อลักษณะของนักบัญชี 1) ด้ำนควำมรู้

ควำมสำมำรถทำงกำรบัญชี ในเรื่องของควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวำงระบบบัญชีและระบบสำรสนเทศทำงบัญชี                       
มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.57, S.D.= 0.64) 2) ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และแก้ไข
ปัญหำ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ (X = 4.49, S.D.= 0.65) 3) ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ                   
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษในทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน  มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ ( X = 
4.01, S.D.= 0.59) 4) ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมสำมำรถบันทึกข้อมูลและจัดท ำรำยงำน และน ำเสนอ
ข้อมูลทำงกำรเงิน โดยใช้โปรแกรมทำงกำรบัญชีได้อย่ำงเชี่ยวชำญ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ (X = 4.47, S.D.= 0.64)                   
5) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมเที่ยงธรรมเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะ
ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จในอำชีพ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ ( X = 4.74, S.D.= 0.45)  และ 6. ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนในวัฒนธรรมที่มีควำมแตกต่ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ (X = 4.38, S.D.= 0.77) 

 

วัตถุประสงค์ที่2  เปรียบคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด                      
จังหวัดตำก จ ำแนกตำมรูปแบบของธุรกิจและประเภทธุรกิจ 

ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องของผู้ประกอบกำร                   
จ ำแนกตำมรูปแบบของธุรกิจและประเภทธุรกิจ ดังตำรำงที่ 3 และ 4 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอ                           
แม่สอด จังหวัดตำก จ ำแนกตำมรูปแบบของธุรกิจ 
 

คุณลักษณะของนักบัญชี 
บริษัทจ ากัด    
1X  (S.D.) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
X  (S.D.) 

 
t-test 

 
P-Value 

1. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรบัญชี 4.36(0.49) 4.33(0.47) 0.427 0.670 
2. ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ 4.42(0.68) 4.43(0.67) -0.096 0.923 
3. ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 4.03(0.85) 3.91(0.81) 1.017 0.310 
4. ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.43(0.62) 4.32(0.66) 1.168 0.244 
5. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.49(0.50) 4.54(0.51) -0.696 0.487 
6. ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร 4.38(0.63) 4.29(0.67) 0.971 0.333 

โดยรวม 4.36(0.49) 4.33(0.472) 0.427 0.670 
 

 
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องของผู้ประกอบกำรใน
อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก จ ำแนกตำมประเภทของธุรกิจ 

 
คุณลักษณะของนักบัญชี 

 
ธุรกิจบริการ    
1X  (S.D.) 

ธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
X  (S.D.) 

ธุรกิจ 
พาณิชยกรรม 
X  (S.D.) 

 
F-test 

 
P-Value 

1. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ  4.50(0.51) 4.43(0.61) 4.45(0.61) 0.117 0.890 

 

   ทำงกำรบัญชี 
2. ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ 4.39(0.69) 4.41(0.69) 4.43(0.68) 0.054 0.948 
3. ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 4.00(0.86) 3.89(0.84) 3.99(0.83) 0.263 0.769 
4. ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

4.29(0.66) 4.41(0.62) 4.38(0.66) 0.322 0.725 

5. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม   
   และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

4.50(0.51) 4.59(0.50) 4.50(0.52) 0.590 0.555 
 

6. ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์ 
   ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร 

4.21(0.69) 4.41(0.62) 4.33(0.66) 0.758 0.470 

โดยรวม 4.32(0.49) 4.36(0.49) 4.34(0.49) 0.062 0.940 
 

ผลจำกตำรำงที่ 3 และ 4 เมื่อเปรียบเทียบควำมต้องกำรคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก พบว่ำรูปแบบของธุรกิจและประเภทของธุรกิจที่แตกต่ำงกันมีควำม
ต้องกำรคุณลักษณะของนักบัญชีที่ไม่แตกต่ำงกันในภำพรวมและรำยด้ำน 

 
วัตถุประสงค์ที่ 3 แนวทำงพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิตโปรแกรมวิชำกำรบัญชีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ก ำแพงเพชร แม่สอด  
ผลจำกกำรสัมภำษณ์อำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำต ส ำนักงำนบัญชี และเจ้ำของสถำน

ประกอบกำร ร่วมเสนอแนวทำงพัฒนำคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชำกำรบัญชีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                 
แม่สอด ดังรำยละเอียดต่อไปน้ี 

1.ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรบัญชี 
  ควรเน้นย้ ำให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแน่นในภำคทฤษฎี เช่น ในเรื่องมำตรฐำนกำรบัญชี 

พระรำชบัญญัติกำรบัญชี กฎหมำยเก่ียวกับกำรบัญชี ภำษีอำกรที่เกี่ยวข้อง กำรบัญชีระหว่ำงประเทศ และเทคนิค
ทำงกำรบัญชีเพ่ือให้สำมำรถน ำไปประยุกต์ได้จริงกับภำคธุรกิจ รวมทั้งกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรบัญชีได้อย่ำง
ถูกต้องแม่นย ำ ประยุกต์ควำมรู้ทำงกำรบัญชีกับองค์ควำมรู้ด้ำนอื่น และสำมำรถในกำรให้ควำมรู้และให้ค ำปรึกษำ
กับสถำนประกอบกำรได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท และน ำทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ให้
เหมำะกับธุรกิจ 

2.ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ 
  ผลักดันให้นักศึกษำสอบเป็นผู้สอบบัญชีภำษี (Tax Auditor : TA) ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (Certified 

Public Accountant : CPA) และกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีที่ทันสมัย  
3.ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ                    
  ผลักดันให้นักศึกษำสอบวัดระดับควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ เช่น TOEIC  ให้ได้คะแนนในระดับ 500 ข้ึน

ไป และควรใช้ภำษำพม่ำในกำรสื่อสำรได้ 
4.ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  ฝึกทักษะในกำรน ำเสนอข้อมูลโดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรประยุกต์ใช้ Excel กับงำนบัญชี                 

ในระดับสูง  
5.ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
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  เน้นย้ ำให้นักศึกษำโดยเฉพำะในเรื่องรักษำควำมลับของลูกค้ำได้ ไม่แสวงหำประโยชน์จำกข้อมูลที่เป็น
ควำมลับของลูกค้ำ ไม่ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ต้ัง ควำมเที่ยงธรรม และควำมซื่อสัตย์สุจริตโดย เฉพำะในกำร
ตรวจสอบ และเมื่อพบกำรทุจริตหรือควำมเสียหำยใดๆ ให้รีบแจ้งผู้มีอ ำนำจทรำบทันที  

6.ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร 
  ฝึกนักศึกษำให้สำมำรถท ำงำนเป็นทีม มีภำวะกำรเป็นผู้น ำ กำรปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ทักษะในกำรสื่อสำรโดยกล้ำน ำเสนอแนวคิดใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และ
ควบคุมอำรมณ์ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
 
 
อภิปรายผล 

จำกกำรศึกษำคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 
แสดงให้เห็นว่ำผู้ประกอบกำรมีควำมต้องกำรนักบัญชีท่ีมีคุณลักษณะด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ ในระดับมำกท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สมบูรณ์ กุมำร และฐิตินันท์ กุมำร (2557) ที่เจ้ำของหรือ
ผู้บริหำรต้องกำรนักบัญชีที่มีจรรยำบรรณวิชำชีพและควำมซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นคุณสมบัติที่ต้องกำรมำกที่สุดอีกท้ังยัง                    
สรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน (2559: บทคัดย่อ) ที่ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของนัก
บัญชียุคใหม่ภำยใต้ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน กรณีศึกษำบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประชำกรกลุ่ม ตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรฝ่ำยบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์จ ำนวน 125 คน ผลจำก
กำรศึกษำ พบว่ำ ผู้บริหำรฝ่ำยบัญชีมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ในระดับมำก ได้แก่                   
ด้ำนจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรวิเครำะห์และแก้ไข
ปัญหำ และด้ำนภำษำ นอกจำกน้ียังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ นันทวดี วุฒิกรณ์ (2551: บทคัดย่อ) ที่ท ำกำรศึกษำ
คุณสมบัติของนักบัญชีและเปรียบเทียบควำมต้องกำรนักบัญชีของสถำนประกอบกำรในจังหวัดพะเยำ โดยผลจำก
กำรศึกษำพบว่ำ สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรนักบัญชีที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรบัญชีภำษีอำกร 
ควำมสำมำรถในกำรใช้อุปกรณ์สำนักงำน เครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคุณสมบัติด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถในวิชำชีพ  กำรมีคุณสมบัติด้ำนจรรยำบรรณในวิชำชีพในกำรที่นักบัญชีไม่ละทิ้งงำนโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังและรอบคอบปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รองรับทั่วไปมีควำมต้องกำรอยู่
ในระดับที่สุงสุด 

ส ำหรับกำรศึกษำเปรียบเทียบควำมต้องกำรคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร
ในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก โดยจ ำแนกตำมลักษณะและรูปแบบของธุรกิจ ท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.05 พบว่ำรูปแบบ
ของธุรกิจและประเภทของธุรกิจท่ีแตกต่ำงกันมีควำมต้องกำรคุณลักษณะของนักบัญชีที่ไม่แตกต่ำงกันในภำพรวม
และรำยด้ำนซึ่งสอดคล้องกับ กัญฐณำ ดิษฐ์แก้ว (2560) ศึกษำเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์โดย
จ ำแนกตำมลักษณะและรูปแบบของธุรกิจพบว่ำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีลักษณะธุรกิจ
แตกต่ำงกันและรูปแบบธุรกิจที่แตกต่ำงกันน้ัน มีควำมต้องกำรคุณสมบัตินักบัญชีพึงประสงค์ด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถในวิชำชีพบัญชี ด้ำนควำมรู้พ้ืนฐำนที่ส่งผลต่อกำรทำงำนด้ำนควำมรู้ทั่วไปแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ยกเว้นคุณสมบัตินักบัญชีพึงประสงค์ด้ำนจรรยำบรรณทำงวิชำชีพไม่แตกต่ำงกัน 

ส่วนแนวทำงพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิตโปรแกรมวิชำกำรบัญชีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่
สอด ได้ให้เสนอแนวทำงดังน้ี 1. ควรเน้นย้ ำให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแน่นในภำคทฤษฎี เช่น ในเรื่องมำตรฐำน                  
กำรบัญชี  พระรำชบัญญัติกำรบัญชี กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบัญชี ภำษีอำกรที่เกี่ยวข้อง กำรบัญชีระหว่ำงประเทศ 
และน ำทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะกับธุรกิจได้ด้วย 2. ผลักดันให้นักศึกษำสอบเป็นผู้สอบบัญชีภำษี (Tax Auditor 
: TA) ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (Certified Public Accountant : CPA) 3. ผลักดันให้นักศึกษำสอบวัดระดับควำมรู้                        
ด้ำนภำษำอังกฤษ เช่น TOEIC  ให้ได้คะแนนในระดับ 500 ข้ึนไป และใช้ภำษำพม่ำในกำรสื่อสำร 4. ฝึกทักษะในกำร
น ำเสนอข้อมูลโดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 5. เน้นย้ ำให้นักศึกษำโดยเฉพำะในเรื่องรักษำควำมลับของลูกค้ำ 
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  เน้นย้ ำให้นักศึกษำโดยเฉพำะในเรื่องรักษำควำมลับของลูกค้ำได้ ไม่แสวงหำประโยชน์จำกข้อมูลที่เป็น
ควำมลับของลูกค้ำ ไม่ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ต้ัง ควำมเที่ยงธรรม และควำมซื่อสัตย์สุจริตโดย เฉพำะในกำร
ตรวจสอบ และเมื่อพบกำรทุจริตหรือควำมเสียหำยใดๆ ให้รีบแจ้งผู้มีอ ำนำจทรำบทันที  

6.ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร 
  ฝึกนักศึกษำให้สำมำรถท ำงำนเป็นทีม มีภำวะกำรเป็นผู้น ำ กำรปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ทักษะในกำรสื่อสำรโดยกล้ำน ำเสนอแนวคิดใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และ
ควบคุมอำรมณ์ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
 
 
อภิปรายผล 

จำกกำรศึกษำคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 
แสดงให้เห็นว่ำผู้ประกอบกำรมีควำมต้องกำรนักบัญชีท่ีมีคุณลักษณะด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ ในระดับมำกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สมบูรณ์ กุมำร และฐิตินันท์ กุมำร (2557) ที่เจ้ำของหรือ
ผู้บริหำรต้องกำรนักบัญชีที่มีจรรยำบรรณวิชำชีพและควำมซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นคุณสมบัติที่ต้องกำรมำกที่สุดอีกท้ังยัง                    
สรัชนุช บุญวุฒิ และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน (2559: บทคัดย่อ) ที่ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของนัก
บัญชียุคใหม่ภำยใต้ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน กรณีศึกษำบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประชำกรกลุ่ม ตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรฝ่ำยบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์จ ำนวน 125 คน ผลจำก
กำรศึกษำ พบว่ำ ผู้บริหำรฝ่ำยบัญชีมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ในระดับมำก ได้แก่                   
ด้ำนจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรวิเครำะห์และแก้ไข
ปัญหำ และด้ำนภำษำ นอกจำกน้ียังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ นันทวดี วุฒิกรณ์ (2551: บทคัดย่อ) ที่ท ำกำรศึกษำ
คุณสมบัติของนักบัญชีและเปรียบเทียบควำมต้องกำรนักบัญชีของสถำนประกอบกำรในจังหวัดพะเยำ โดยผลจำก
กำรศึกษำพบว่ำ สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรนักบัญชีที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรบัญชีภำษีอำกร 
ควำมสำมำรถในกำรใช้อุปกรณ์สำนักงำน เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของคุณสมบัติด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถในวิชำชีพ  กำรมีคุณสมบัติด้ำนจรรยำบรรณในวิชำชีพในกำรที่นักบัญชีไม่ละทิ้งงำนโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังและรอบคอบปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รองรับทั่วไปมีควำมต้องกำรอยู่
ในระดับที่สุงสุด 

ส ำหรับกำรศึกษำเปรียบเทียบควำมต้องกำรคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร
ในอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก โดยจ ำแนกตำมลักษณะและรูปแบบของธุรกิจ ท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.05 พบว่ำรูปแบบ
ของธุรกิจและประเภทของธุรกิจที่แตกต่ำงกันมีควำมต้องกำรคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีไม่แตกต่ำงกันในภำพรวม
และรำยด้ำนซึ่งสอดคล้องกับ กัญฐณำ ดิษฐ์แก้ว (2560) ศึกษำเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์โดย
จ ำแนกตำมลักษณะและรูปแบบของธุรกิจพบว่ำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีลักษณะธุรกิจ
แตกต่ำงกันและรูปแบบธุรกิจที่แตกต่ำงกันน้ัน มีควำมต้องกำรคุณสมบัตินักบัญชีพึงประสงค์ด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถในวิชำชีพบัญชี ด้ำนควำมรู้พ้ืนฐำนที่ส่งผลต่อกำรทำงำนด้ำนควำมรู้ทั่วไปแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ยกเว้นคุณสมบัตินักบัญชีพึงประสงค์ด้ำนจรรยำบรรณทำงวิชำชีพไม่แตกต่ำงกัน 

ส่วนแนวทำงพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิตโปรแกรมวิชำกำรบัญชีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่
สอด ได้ให้เสนอแนวทำงดังน้ี 1. ควรเน้นย้ ำให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแน่นในภำคทฤษฎี เช่น ในเรื่องมำตรฐำน                  
กำรบัญชี  พระรำชบัญญัติกำรบัญชี กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบัญชี ภำษีอำกรท่ีเก่ียวข้อง กำรบัญชีระหว่ำงประเทศ 
และน ำทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะกับธุรกิจได้ด้วย 2. ผลักดันให้นักศึกษำสอบเป็นผู้สอบบัญชีภำษี (Tax Auditor 
: TA) ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (Certified Public Accountant : CPA) 3. ผลักดันให้นักศึกษำสอบวัดระดับควำมรู้                        
ด้ำนภำษำอังกฤษ เช่น TOEIC  ให้ได้คะแนนในระดับ 500 ข้ึนไป และใช้ภำษำพม่ำในกำรสื่อสำร 4. ฝึกทักษะในกำร
น ำเสนอข้อมูลโดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 5. เน้นย้ ำให้นักศึกษำโดยเฉพำะในเรื่องรักษำควำมลับของลูกค้ำ 

 

ควำมเที่ยงธรรม และควำมซื่อสัตย์สุจริต 6. ฝึกนักศึกษำให้สำมำรถท ำงำนเป็นทีม ทักษะในกำรสื่อสำร และควบคุม
อำรมณ์ในกำรท ำงำน 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

(1) สำมำรถน ำงำนวิจัยน้ีให้กับสถำนศึกษำเพ่ือให้ทรำบถึงคุณลักษณะของนักบัญชีตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำร เพ่ือเป็นกำรผลิตบัณฑิตตรงกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้ประกอบกำร 
 (2) สำมำรถน ำไปเป็นแผนกำรพัฒนำ และกระตุ้นให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงกำรบัญชี  ด้ำนทักษะทำงวิชำชีพ  ด้ำนควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชีพ และด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรมีกำรศึกษำกำรพัฒนำคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถำนประกอบกำรต่อกำรเข้ำ                     

สู่ประชำคมอำเซียน เพ่ือให้สำมำรถประเมินถึงศักยภำพของนักบัญชีไทย และกำรท ำกำรพัฒนำได้อย่ำงตรงควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันให้กับนักบัญชีไทยต่อไป   

(2) ควรมีกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจของนักบัญชีในเรื่องประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนมีผลกระทบ
กับงำนบัญชีอย่ำงไรบ้ำง 
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