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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

บทคัดยอบทคัดยอ  
 

 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนามาตรฐานอาชีพนักบัญชีที่ตอบสนองตอภาคธุรกิจอุตสาหกรรม” เปน

การศึกษาสมรรถนะที่จําเปนของนักบัญชีที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตองการ และศึกษาสมรรถนะที่จําเปน

จะตองใชจริงในการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ปฏิบัตงิานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยสํารวจจากกลุม

ตัวอยางที่ศึกษา ไดแก ผูบริหารที่รับผิดชอบงานดานบัญชีในองคกรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาค

กลางและภาคตะวันออก นักบัญชีที่ปฏิบัติงานจริงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และสัมภาษณเจาะลึก

ผูบริหารที่รับผิดชอบงานดานบัญชีในองคกรธุรกิจ 5 ธุรกิจ ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 1. ผลสํารวจจากองคกรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมปจจัยสมรรถนะทางการบัญชีที ่ภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมตองการประกอบดวย 5 สมรรถนะ ไดแก การวางแผนและควบคุมการเงิน การตรวจสอบ

ภายใน การจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการบัญชีเพือ่ใชในการตัดสินใจ จริยธรรมของนักบัญชี และ

ความรูทักษะพื้นฐานดานบัญชีที่ตองใชในการประกอบอาชีพ ปจจัยสมรรถนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่องคกร

ธุรกิจอุตสาหกรรมตองการประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ ความซื่อสัตยรับผิดชอบตองาน ความสามารถ

ในการบริหาร ความรับผิดชอบสูงและแกปญหาอยางเปนระบบ ทัศนคติในการทํางาน และมีความรู

ทักษะภาษาอังกฤษดี 

 2. สมรรถนะทางการบัญชีที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตองการจากการสัมภาษณเจาะลึก 5 ธุรกิจ 

สอดคลองกับผลการสํารวจจากองคกรภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบดวย 4 สมรรถนะทางการบัญชี 

ไดแก การวางแผนและควบคมุทางการเงิน การจัดทําและนําเสนอขอมูลทางบัญชีเพื่อใชในการตัดสินใจ 

จริยธรรมของนักบัญชีและความรูทักษะพื้นฐานดานบัญชีที่ตองใชในการประกอบอาชีพ สวนสมรรถนะ

อ่ืน ๆ ของนักบัญชีมี 5 สมรรถนะ คือ ความซื่อสัตยรับผิดชอบตองาน ความสามารถในการบริหาร ความ

รับผิดชอบสูงและแกปญหาอยางเปนระบบ ทัศนคติในการทํางาน และมีความรูทักษะภาษาอังกฤษดี 

 3. สมรรถนะทางดานบัญชีและสมรรถนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่นักบัญชีตองใชในการปฏิบัติงาน 

จากการสํารวจนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในภาคธรุกิจอุตสาหกรรม พบวาสมรรถนะทางดานบัญชีที่นักบัญชี

ตองใชปฏิบัติงานมี 9 สมรรถนะ คือ การตรวจสอบบัญชี การวิเคราะหรายงานทางการเงิน และการ

นําไปใชประโยชนทางเศรษฐกิจ ภาษีอากรที่เกี่ยวของกับกิจการ การจัดประเภทบัญชีและหายอดคงเหลือ 

การรับรูรายไดและคาใชจาย การควบคุมการจายเงิน การคํานวณหาตนทุนของสินคา การใชโปรแกรม

บัญชีในการรวบรวมขอมูลทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ สวนสมรรถนะอื่น ๆ ที่

เกี ่ยวของ มีทั ้งสิ ้น 5 สมรรถนะ ไดแก การบริหารเชิงกลยุทธ มีว ิน ัยใฝรู และรับผิดชอบตอสังคม 

บุคลิกภาพ กฎหมายที่เกี่ยวของและภาษาอังกฤษ และจริยธรรมในวิชาชีพ 
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 โดยผลจากการศึกษาสมรรถนะทางดานบัญชีที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตองการจะมีลักษณะ

กวาง ๆ ครอบคลุมเนื ้อหาวิชาชีพทางบัญชี ในขณะที่สมรรถนะทางบัญชีที ่นักบัญชีใชปฏิบัติจริงมี

รายละเอียดในแตละสมรรถนะที่คอนขางละเอียดในลักษณะปฏิบัติมากกวา 
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คํานําคํานํา  
 
โครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนามาตรฐานอาชีพนักบัญชีที่ตอบสนองตอภาคธุรกิจอุตสาหกรรม” มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะของนักบัญชีที่จําเปนเพื่อตอบสนองความตองการใชของภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และบริษัทนอกตลาด

หลักทรัพย สํานักงานสอบบัญชี และสํานักงานบัญชี รวมทั้งนักบัญชีที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในชวง 10 ป (พ.ศ.2541-2551) ที่ผานมา  

จากผลการวิจัยนี้ คณะผูวิจัยในฐานะของผูสอนสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี จะนําไปพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อสรางบัณฑิตนักบัญชีเชิงปฏิบัติใหมีความรู ทักษะ และ

สมรรถนะตรงตามความตองการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตอไป 

ความสําเร็จของโครงการวิจยันี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากบริษทัในภาคธุรกจิอุตสาหกรรม 

และนักบัญชีผูประกอบวิชาชพีบัญชีในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูใหขอมูลอันมีประโยชนตองานวิจยั 

และขอขอบคุณ คุณนิตยา บุญทวี  นักวจิยัทางสังคมศาสตร สาํหรับความรวมมือ ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะซึง่เปนประโยชนอยางยิง่สําหรับงานวิจัยนี้ คณะผูวิจัยจงึขอกราบขอบพระคุณในความ

อนุเคราะห มา ณ โอกาสนี้  

 

ผูชวยศาสตราจารยกุสุมา ดําพทิักษ หวัหนาโครงการ  

และทีมคณะผูวิจัย 

                 กนัยายน 2553 
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 2.2  สมรรถนะของนักบัญชทีี่พงึประสงค  2-16 
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 3.3 หลักสูตรปริญญาตรีทางการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี  3-8 
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2.2 ความรู ความสามารถและบุคลิกภาพที่พงึประสงค  2-12 
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