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บทคัดยอ 

             การวิจัยครั ้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื ่อศึกษาทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชีใน

จ ังหว ัดกรุงเทพมหานคร  2) เพื ่อศ ึกษาท ัศนคติต อการประกอบวิชาชีพของผู ทำบัญชีในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประเภท

ธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูทำบัญชีในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 395 คน 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คาความถ่ี    

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ การทดสอบแบบ t-test แบบ

สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู 

โดยใชวิธี LSD  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีลักษณะสวนบุคคล ดาน 

อายุ ระดับการศึกษา ทุนจดทะเบียน  ที่ตางกัน  มีผลทำให ทศันคติตอการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชีใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตางกัน 
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Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study Attitudes towards Professional 

Practice of Accountants in Bangkok  2) to study Attitudes towards Professional Practice of 

Accountants in Bangkok  Classified by  Gender, age, education level, position, work period, 

type of business, registered capital  

 The sample group used in this research was  395 accountants in Bangkok using a 

questionnaire to collect data Statistics.  Data analysis were  frequency, percentage, mean 

and standard deviation. The Statistics hypothesis were tested by Independent Sample (t-

test), one-way ANOVA (F-test) , in case of its had statistical significant differences testing a 

pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which 

pair are different. 

 The results of hypothesis testing showed Accountants in Bangkok  having different 

in personal characteristics  age, education and registered capital  result in different 

Attitudes towards Professional Practice Accountants in Bangkok   

 

Keywords: Attitudes Accountants, Accounting professional 

 

บทนำ 

 สำหรับประเทศไทย การบญัชีเริ่มตนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (เม่ือวันที่24มิถุนายน 

พ.ศ.2475) โดยผูที่เผยแพรความรูทางดานการบัญชีในระยะแรกคือ พระยาไชยยศสมบัติ (เสรมิ กฤษณาม

ระ) และหลวงดำริ อิศรานุวรรต (ม.ร.ดำริ อิศรางกูร ณ อยุธยา) ไดจัดทำหลักสูตรการสอนวชิาการบัญชีเพื่อ

เผยแพรทำใหคนไทยมีความรูทางดานการบัญชีโดยศัพททางบญัชีจะเปนลักษณะเฉพาะมากขึ้นเชน 

สินทรัพย หนีส้นิ สวนของเจาของ รายได รายจาย คาใชจายและกำไรขาดทุน เปนตน 

            การบัญชีในประเทศไทย เริ่มมีตั้งแตสมัยอยุธยาในชวงป พ.ศ.2193-2231 ตรงกับสมัยสมเด็จพระ

นารายณมหาราช บัญชทีี่ถูกจัดทำขึ้นเปนบัญชีแรกคือ บัญชีเงนิสดและไดถือปฏิบติัมาจนกระทั่งถึงสมัยกรุง

รัตนโกสินทร ตรงกับสมัยรัชกาลที่5 ไดเริ่มจัดทำบัญชพีระคลังเปนหมวดหมู และวิชาการบัญชก็ีไดเร่ิมมี

การศึกษากันข้ึน ตอมาหลังสงครามโลก ครั้งที่1 ตรงกับสมัยรชักาลที่6 พระองคทรงโปรดคัดเลอืกบุตร

ขาราชการสงไปเรยีนดานพาณชิย  และบัญชทีี่ประเทศอังกฤษ นอกจากนั้นยังโปรดใหตั้งโรงเรยีน

พาณิชยการข้ึน2แหงคือ โรงเรียนพาณชิยการวัดสามพระยา และโรงเรยีนพาณชิยการวัดแกวฟา โดยมีการ

สอนบัญชีคูเปนครั้งแรกในโรงเรียนดังกลาวและมบีัญชีเพียง3เลม คือ สมุดบัญชีเงินสด สมุดรายวันและสมุด

แยกประเภท ในปพ.ศ.2481ไดจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขึน้ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร และในปพ.ศ.2482 รัฐบาลไดออกกฎหมายพระราชบัญญัตบิัญชีข้ึน ซึ่งมีจุดหมาย

หลัก3ประการคือ 
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1.เพ่ือใหการจัดทำบัญชีของธุรกจิตางๆมีแนวทางแบบเดียวกนั 

2.เพ่ือคุมครองประโยชนและสวนไดสวนเสยีของผูเก่ียวของ 

3.เพ่ืออำนวยความสะดวกและเกิดความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษี 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชองคการ โปรดเกลาฯ ใหประกาศตรา

พระราชบัญญัติวิชาชพีบัญชี พ.ศ. 2547 และมีผลบงัคับใชตัง้แตวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ 2547 เปนตนมา จึง

นับเปนการเกิด “สภาวิชาชีพบัญชี” สภาวิชาชีพบัญชี มีฐานะเปนนติิบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและ

พัฒนาวิชาชีพบัญชี สงเสริมการศึกษา การอบรม กำหนดมาตรฐานการบัญชี กำหนดจรรยาบรรณของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี รบัขึ้นทะเบียนการประกอบวชิาชีพบญัชี รับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรใน

วิชาการบัญช ี

ผูทำบัญชี มีหนาที่การงานที่เก่ียวกับบัญชท่ีีตนรบัผิดชอบ ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ  พระราชบัญญัติการ

บัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตองมีการศึกษากฎหมายเพ่ิมเติมอ่ืน คือ 

ประมวลรัษฎากร กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยเฉพาะในบรรพ 3 ใน

หมวดวาดวย “บริษัท”พระราชบัญญัติประกันสังคม และ พระราชบัญญตัคิุมครองแรงงาน  

นอกจากผูทำบัญชตีองปฏิบัตติามขอกำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแล ยังตองมีการติดตอประสานงานกับ

บุคคลที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก ตองสามารถตอบสนองความตองการของขอมูลและตองมีทักษะ

ที่จะทำใหตนสามารถเปนไปไดทั้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจ นักวิเคราะหการเงิน โดยบุคคลที่เก่ียวของกับผูทำบัญชี

ภายในองคกร ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้การคา ลูกหนี้การคา รวมทัง้หนวยงานภายนอกองคกร ไดแก 

กรมสรรพากร เปนตน งานทำบญัชีจึงเปนลักษณะงานที่ใชความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบอยาง

สูง ตองใชความรูความเขาใจอยางแทจริง ในหลักวิชาการบัญชแีละความรูทางธุรกิจ รวมถึงหลักวิชาที่

เก่ียวของ เชน ภาษีอากรและกฎหมาย  

 ดังนั้นผูวิจัย จึงตองการศึกษาทศันคติตอการประกอบวิชาชีพของผูทำบญัชีในจงัหวัด

กรุงเทพมหานคร เพื่อทำใหทราบถึงทัศนคติตอการประกอบวชิาชีพของผูทำบัญชีในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

และทำใหทราบถึงปญหา และขอเสนอแนะในดานทักษะใด อีกทั้งเพ่ือเปนประโยชนแกหนวยงานที่เก่ียวของ

ผูทำบัญชี และผูที่สนใจในการนำผลการศึกษาที่ไดไปใชประโยชนตอไป      

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

              1.เพื่อศึกษาทัศนคติ ตอการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

   2.เพื่อศึกษาทัศนคติ ตอการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนก

ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

            1.ศึกษาทัศนติตอการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชีในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  2.มุงเนนศึกษาทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานครดาน

ปญญา ความรูความเขาใจ ทักษะเฉพาะดานบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และการสื่อสาร 

 

 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

           1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูทำบัญชี ที่เปนผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่องทัศนคติตอ

การประกอบวิชาชีพของผู ทำบัญชี ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

           2.ตัวแปรตาม ไดแก ทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน 6 

ดานไดแก ดานคุณสมบัติผู ทำบัญชี ดานการพัฒนาความรู ต อเนื ่องทางวิชาชีพของผู ทำบัญชี ดาน

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี ดานปญญา ความรู ความเขาใจผูประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี 

ดานเฉพาะบุคคลในการประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี และดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารใน

การประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี   

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั  

             1.เพื่อทราบถึงทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเปน

ประโยชนสำหรับหนวยงานที่เก่ียวของกับผูทำบัญชี และ ผูที่สนใจในการนำผลการศึกษาที่ไดไปใชประโยชน

ตอไป 

    2.เพื่อนำผลการศกึษาไปปรับปรุงแกไข และพัฒนาทักษะ การประกอบวิชาชีพของนักบัญชีใหกาว

สูระดับสากล และเปนที่ยอมรับของผูประกอบการในประเทศไทยและตางประเทศมากยิ่งข้ึน 

 

บททบทวนวรรณกรรม 

          ในการศึกษาเรื่อง ทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆที่เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

              

ดานคุณสมบัติผูทำบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 มาตรา 45 ผูทำบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับ

สภาวิชาชีพบัญชีตองมคีุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

1.มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

2.มีความรูภาษาไทยเพียงพอท่ีจะทำบัญชีเปนภาษาไทยได 

3.ไมเคยตองคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เน่ืองจากกระทำความผิดตามฐานความผิดหรือกฎหมายท่ี

กำหนดในมาตรา 39 (3) เวนแตตองคำพิพากษาหรือพนโทษมาแลวไมนอยกวาสามป 
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4.มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  ตามขนาดและประเภทของธุรกิจ

ดังนี ้

4.1 ผูทำบัญชี ของหางหุนสวนจดทะเบียนและบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

ณ วันปดบัญชีในรอบปที่ผานมา มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท สินทรัพยรวมไมเกิน 30 ลาน

บาท และมีรายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท  ผูทำบัญชีตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาอนุปริญญา

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี หรือ เทียบเทา จากสถาบันการศึกษาที่

ทบวงมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.) หรือ กระทรวงศึกษาธิการ เทียบ

วา ไมต่ำกวาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการบัญชี 

4.2  ผูทำบัญชีมีหนาที่จัดทำบัญชี ดังตอไปนี้ 

        - หางหุนสวนจดทะเบียนและบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนหรือสินทรัพยรวม หรือ รายไดรวม รายการใด

รายการหนึ่งเกินกวาที่กำหนดในขอ 4.1 

        - บริษัทมหาชน 

        - นิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

        - กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร 

        - ผูประกอบธุรกิจซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการ สงเสริมการลงทุน 

 ผ ู ทำบัญชีตองมีค ุณวุฒิการศึกษาไม ต ่ำกวาปร ิญญาตรีทางการบัญชี หรือ เทียบเทาจาก

สถาบ ันการศ ึกษาซ ึ ่งทบวงมหาว ิทยาล ัย หร ือ คณะกรรมการขาราชการพลเร ือน (ก.พ.) หรือ 

กระทรวงศึกษาธิการเทียบวาไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการบัญชี 

  4.3 ผูทำบัญชีของบุคคลธรรมดา หรือ หางหุนสวนที่มิไดจดทะเบียนซึ่งรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย ประกาศใหเปนผูมีหนาที่จัดทำบัญชี คุณวุฒิการศึกษาของผูทำบัญชีใหเปนไปตามที่

กำหนดไวในขอ 4.1 หรือ ขอ 4.2 โดยอนุโลม 

       5.ไมมีลักษณะตองหามอื่น ตามที่กำหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพ 

 

ดานการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทำบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547  มาตรา 

46 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชีมีหนาที่ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี และตองปฏิบัติหนาที่ของตนตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 

หรือ มาตรฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวของที่กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

บุคคลตามวรรคหนึ่งผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานที่กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผู

นั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

มาตรา 47 ใหสภาวิชาชีพบัญชีจัดทำจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีขึ้นเปนภาษาไทย และอยาง

นอยตองประกอบดวยขอกำหนดในเร่ืองดังตอไปนี้ 

1.ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต 

2.ความรู ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
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3.ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ 

4.ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาท่ีให 

 

ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทำบัญชี พ.ศ.2557 

(กรมพัฒนาธุรกิจการคา ลว.9 กันยายน 2557) 

ตองเขารับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมงตอปปฏิทินเวนแตผูทําบัญชีที่

แจงการเปนผูทําบัญชีสําหรับปแรก และมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจงในปนั้นนอยกวาหกเดือนใหเริ่ม

พัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชีในปถัดไปจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

ตามวรรคหนึ่ง ตองมีเนือ้หาที่เกี่ยวกับการบัญชีไมนอยกวาครึ่งหนึ่งและเนื้อหาดานอื่น ตามที่สภาวิชาชีพ

บัญชีประกาศกําหนดการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ไดแก การเขารวมกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 (ก) การอบรมหรือสัมมนา ทั้งนี้ ใหรวมถึงการอบรมหรือสัมมนาในรูปแบบสื่อทาง 

อิเล็กทรอนิกส (e-learning) 

 (ข) การเปนวิทยากร ผูบรรยาย ผูดําเนินการสัมมนา ในกิจกรรมตาม (ก) 

 (ค) การเปนอาจารยในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชน 

ตามกฎหมายวาดวยสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไมต่ำกวาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเทา ไมวาจะเปนการสอนในฐานะอาจารยประจําหรืออาจารย

พิเศษ 

  (ง) การสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีไมวาคุณวุฒิใหมนั้นจะสูงกวาคุณวุฒิ

เดิมหรือไมก็ตาม 

 (จ) การผานการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ

สถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไมต่ำกวาระดับ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเทา 

  (ฉ) กิจกรรมอื่น นอกจากที่ระบุตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชี 

ประกาศกําหนด 

แจงรายละเอียดการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกสที่เว็บไซตกรม

พัฒนาธุรกิจการคา (www.dbd.go.th) ไดทันทีหลังการทำกิจกรรมแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน

ของทุกปปฏิทิน โดยใชแบบ ส.บ.ช. ๗ ที่แนบทายประกาศฉบับนี้ และตองเก็บหลักฐานการเขารวมพัฒนา

ความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชีเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ป นับแตวันสิ้นสุดของการทำกิจกรรมในแตละครั้ง 

 

ดานปญญา ความรู ความเขาใจผูประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี 1.ทักษะทางปญญา (Intellectual Skill) ซึ่ง

แบงยอยไดอีก 6 ระดับ ตามลำดับจากนอยไปหามาก ไดแก มีความรู มีความเขาใจ สามารถประยุกตใช 

สามารถวิเคราะหได สามารถสังเคราะหได 2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน (Technical 

and Functional Skills) ประกอบดวยทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะเจาะจงสำหรบัผูประกอบวิชาชีพบัญชี  
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ดานเฉพาะบุคคลในการประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) 

ซึ่งเกี่ยวของกับทัศนคติและพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี การพัฒนาทักษะเหลานี้ จะชวยการเรียนรู 

และการปรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ซึ่งรวมถึง 

(ก) ความสามารถในการจัดการตนเอง 

(ข) มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถโนมนาว และเรียนรูดวยตนเอง 

(ค) ความสามารถที่จะเลือกและเรียงลำดับทรัพยากรที่มีจำกัด และจัดแจงงานใหเสร็จตาม

กำหนดเวลา 

(ง) ความสามารถที่จะเขารวมและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

(จ) พิจารณาปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ใหเขากับการตัดสินใจ 

(ฉ) ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

 

ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื ่อสารในการประกอบวิชาชีพผู ทำบัญชี   ทักษะทาง

ปฏิส ัมพันธระหวางบุคคลและการสื ่อสาร (Interpersonal and Communication Skill) ซึ ่งชวยใหผู

ประกอบวิชีพบัญชีสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นในองคกรไดดี รับและสงผลสารสนเทศได การ

ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ สวนประกอบของทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการ

สื่อสารประกอบดวย 

(ก) การทำงานรวมกับผูอ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือกัน เพื่อแกไขปญหาความขัดแยง 

(ข) สามารถทำงานเปนกลุม 

(ค) มีปฏิสัมพันธกับบุคคลท่ีตางวัฒนธรรมและความคิดเห็นตางกันได 

(ง) เจรจาตอรองหนทางแกปญหาและกำหนดขอตกลงรวมกันในสถานการณทางวิชาชีพ 

(จ) การทำงานในวัฒนธรรมที่ตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(ฉ) สามารถนำเสนอ อภิปราย รายงานผลการปกปองมุมมองของตนอยางมีประสิทธิภาพ 

ผานการเขียนและการพูดทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

(ช) ฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหความสำคัญกับวัฒนธรรมและภาษาที่แตกตาง 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 นางสาวกาญจนีย อินทร (2553) ศึกษาทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชีในจังหวัด

เชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง อายุนอยกวา 30 ป สำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ทำงานดานบัญชี เฉลี่ยวันละ 6-8 ชั่วโมง ไมทำงานในวันหยุดเสาร-อาทิตย มี

ประสบการณดานบัญชนีอยกวา 6 ป และข้ึนทะเบียนเปนผูทำบัญชีนอยกวา 3 ป ผูทำบัญชีสวนใหญมีรายได 

10,000-30,000 บาท ตอเดือน และทำบัญชีเปนอาชีพหลัก ผลการศึกษาพบวา ผูทำบัญชีบัญชีสวนใหญมี

ความคิดเห็นตอการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชี อยูในระดับมาก สวนใหญเห็นดวยในเรื่องการพัฒนา

ทักษะทางวิชาชีพ  
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  นายปติภูมิ เบญจโอฬาร (2553) ศึกษาเรื ่องคุณสมบัติของนักบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 115 ราย เปนเพศหญิง มีอายุ 

26-30 ป สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณการทำงาน 2 -3 แหง มี

ประสบการณในการทำงานกับบริษัทสัญชาตญิี่ปุน ระยะเวลาที่ทำงาน 1-5 ป ลักษณะงานบัญชี เปนดานการ

จัดทำรายงานมากที่สุด ทำงานในตำแหนงพนักงานบัญชี ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ

ความสามารถทักษะทางวิชาชีพโดยรวม  อยูในระดับมาก  และทักษะทางวิชาชีพทุกดานอยูในระดับมาก คือ

ทักษะทางปญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะการ

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

            การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะขอมูลโดยวิธีการ

ทางสถิติ 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 33471 ราย 

(กรมพัฒนาธุรกิจการคาวันที่  31 ตุลาคม 2562)  

 ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางของการศึกษาเชิงปริมาณ คือ ผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

จำนวน  33471   คน โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ  Yamane ( Yamane, 1973 )   ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95%  

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List)  

กำหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค1คำตอบ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะในวิชาชีพของผูทำบัญชี โดยผู ตอบ

แบบสอบถาม จะตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ประกอบดวย 

2.1 ในสวนคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี  

2.2 ในสวนพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพของผูทำบัญชี 

2.3 ในสวนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชี  

2.4 ดานปญญา ความรู ความเขาใจในการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชี 

2.5 ดานเฉพาะบุคคลในการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชี 

2.6 ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารในการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชี 

ผูวิจัยแบงชวงความคำสำคัญออกเปน5ดับ เพื่อใชในการตีความหมายของคาเฉลี่ยที่ใชในการ

วิเคราะหคาสวนที่ 2 ดังตอไปนี้  คาเฉลี่ย 1.00-1.80 มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยนอยที่สุด   คาเฉลี่ย 

1.81-2.60 มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยนอย คาเฉลี่ย 2.61-3.40 มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยปานกลาง
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คาเฉลี่ย 3.41-4.20 มีระดับความคดิเห็น เห็นดวยมาก คาเฉลี่ย 4.21-5.00 มีระดับความคิดเห็น เห็นดวย

มากที่สุด 

 สวนที่ 3 คำถามปลายเปดเปนขอเสนอแนะดานแนวทางการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของผูทำบัญชี 

           

การวิเคราะหขอมูล  

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descript Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดบัวัดเชิงกลุม 

ไดแก ลักษณะประชากรศาสตร ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ ไดแก ทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานครในสวน

คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี  ในสวนพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทำบัญชี ในสวน

จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพของผูทำบัญชี  ดานปญญา ความรู ความเขาใจในการประกอบวิชาชพี

ของผูทำบัญชี ดานเฉพาะบุคคลในการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชี  ดานการปฏิสัมพนัธระหวางบุคคล

และการสื่อสารในการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชี 

2. สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน เปนการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

2.1 ทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ จะใช

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test  

2.2 ทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพของผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม อายุ 

ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน ประเภทธุรกิจทุนจดทะเบียน จะใชการวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติการทดสอบ การวิเคราะหคาแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance: One-

way ANOVA)  ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบความแตกตางจะไปนำไปสูการ

เปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธ ีLSD 

 

ผลการวิจัย 

          การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง ทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพผูทำบญัชีในจังหวัด

กรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญเปน เพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับปริญญา

ตรี ตำแหนงงานผูทำบัญชีของบริษัทเอกชน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 7-15 ป ประเภทธุรกิจ ผลิต มีทนุ

จดทะเบียน 1,000,000 – 5,000,000 บาท สามารถสรุปผลวิจยัไดดังตอไปนี้ 

          1. ผลการวิเคราะห พบวา การประกอบวิชาชีพผูทำบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี โดยรวมอยูในระดับ เห็น

ดวยมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา สวนที่มีคาเฉลี่ยมากทีสุ่ด 6 ดาน คือ คุณสมบัตผูิทำบัญชใีนสวนผูทำ

บัญชีตองขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพ ดานการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทำบัญชสีวนทีผู่ทำ
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บัญชีตองเขารับการพฒันาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพไมนอยกวา 12 ชั่วโมงตอป ดานจรรยาบรรณของผู

ประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี สวนที่ผูทำบัญชีตองใชความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัตงิาน ดานปญญา 

ความรู ความเขาใจ ผูประกอบวิชาชีพผูทำบัญชีสวนทีน่ักบัญชสีามารถนำความรูมาประยุกตใชในการทำงาน

ไดเปนอยางดี ดานเฉพาะบุคคลในการประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี สวนการปฏิบัตงิานตองใชความระมัดระวัง

และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชพี และดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารในการประกอบ

วิชาชีพผูทำบัญชี ในสวนการฟง อาน ตีความ ไดอยางถูกตองนำไปสูการรายงานผลที่ดี 

           2.ผลการเปรียบเทียบทัศนคติตอการประกอบวิชาชพีผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานครจำแนก

ตามลักษณะประชากรดังนี้ ผูทำบัญชีในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ ตำแหนงงาน ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน ประเภทธุรกิจ ตางกัน สงผลใหทัศนคตติอการประกอบวิชาชีพผูทำบญัชไีมตางกัน ผูทำบัญชีใน

จังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุการศึกษา และทุนจดทะเบียนตางกัน สงผลใหทัศนคตติอการประกอบ

วิชาชีพผูทำบัญชีตางกัน 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยสามารถทำ

การสรุปจากผลการวิเคราะหทางสถิติที่อางอิงตามวัตถุประสงคการวิจัย กรอบการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวของไดดังนี้ 

          1.ผลการวิเคราะห พบวา ผูทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ไดใหทัศนคติการประกอบวิชาชีพ ใน

ระดับความคดิเห็น เห็นดวยมากทั้ง 6 ดานคือ คณุสมบัติผูทำบัญชี ดานการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชพี

ของผูทำบัญชี ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี ดานปญญา ความรู ความเขาใจ ผูประกอบ

วิชาชีพผูทำบัญชี ดานเฉพาะบุคคลในการประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี และดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล

และการสื่อสารในการประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี   

            ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ซึ่งที่เปนอันดับแรกของการเปนผูทำบัญชี คือ ตองมีคุณสมบัติตามที่ตาม

กำหนดไวใน พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กำหนด

คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยเมื่อศึกษาในรายละเอียด จะพบวา ดาน

ปญญา ความรู ความเขาใจ ผูประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี มีความสำคัญเนื่องจากงานทำบัญชีมีลักษณะงานที่

ใชความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบอยางสูง ตองใชความรู ความเขาใจอยางแทจริง ในหลัก

วิชาการบัญชีและความรูทางธุรกิจ รวมถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับภาษีอากรเพื่อการปฏิบัติใหถูกตอง

ตามที่กำหนดไว และดานเฉพาะบุคคลในการประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี สวนการปฏิบัติงานตองใชความ

ระมัดระวังและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชีพ เพราะในการปฏิบัติงานจะตองมีการทดสอบระบบการควบคุม

ภายในภายในองคกรนั้นๆ  และในสวนดานจรรยาบรรณเนื่องจาก การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การประพฤติ

ปฏิบัติในสิ่งที่ดี ถูกตอง การมีมารยาทในการประกอบวิชาชีพ เอกลักษณ ใชความรู ในระดับองคกร และมี

การดำรงไวซึ่งเกียรติของผูทำบัญชี และตองใหเกียรติตอผูรวมวิชาชีพเดียวกัน ระเบียบวินัยและยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ การตรวจสอบ การทดสอบ การสงสัย การสอบทานตัวเลข เพ่ือพิสูจนวาเอกสารถูกตอง
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นาเชื่อถือ  ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารในการประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี ในสวนการฟง 

อาน ตีความ ไดอยางถูกตองนำไปสูการรายงานผลทีดี่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง ทัศนคติตอการประกอบ

วิชาชีพของผูทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม (นางสาวกาญจนีย อินทร ,2553) และงานวิจัยเรื่องการจัดทำงบ

การเงินของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี(นางสาวผกาวดี นิลสุวรรณ,นางสาววราพร 

รุงเรือง,นางสาววนิดาแพงศรี,นางสาวประไพรศรี สุภาจันทร,นางสาวศศิกร เครือผือ ,2563)            

          2.ผลการเปรียบเทียบทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานครจำแนก

ตามลักษณะประชากร สามารถสรุปไดดังนี้ 

          2.1ผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ ตางกัน สงผลใหทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพ

ผูทำบัญชีโดยรวมไมตางกัน  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพผูทำบัญชีทั้ง 5 

ดานไมตางกัน  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาจะเปนเพศชาย หรือ เพศหญิง ก็ไมสงผลตอทัศนคติตอการ

ประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ความสามารถในการปฏิบัติงานเจาหนาที่บัญชีใน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ(สำนักงาน 

กสทช.)(ดารุณี กองทอง ,2560) ที่พบวาปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ไมมีผลตอความสามาถในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่บัญชี   และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจของนักบัญชีไทยตอมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศ(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี ลิ่มอุสัน

โน ,2559 ) ที่พบวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูความเขาใจตอมาตรฐานรายงานทางการเงิน

สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

          2.2 ผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีตำแหนงงานตางกัน  สงผลใหทัศนคติตอการประกอบ

วิชาชีพผูทำบัญชีไมตางกัน  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ตำแหนงงานไมมีผลตอทัศนคติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

เรื่อง ความรูความเขาใจของนักบัญชีไทยตอมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในประเทศ(ผู ชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน ,2559 ) ที ่พบวา ตำแหนงงาน ไมมี

ความสัมพันธกับระดับความรูความเขาใจตอมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม 

          2.3 ผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน สงผลใหทัศนคติตอการ

ประกอบวิชาชีพผูทำบัญชีไมตางกัน  ผูวิจัยมีความเห็นวา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไมมีผลตอทัศนคติตอ

การประกอบวิชาชีพผู ทำบัญชี ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื ่อง ความรูความเขาใจของนักบัญชีไทยตอ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศ(ผูชวยศาสตราจารย ดร.

กุลวดี ลิ่มอุสันโน ,2559 ) ที่พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูความเขาใจ

ตอมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูวิจัยมีความเห็นวา ระยะเวลาการ

ปฏิบัต ิงาน ไมมีผลตอทัศนคติต อการประกอบวิชาชีพผู ทำบัญชี ซึ ่งไมสองคลองกับงานวิจัยเรื ่อง 

ความสามารถในการปฏิบัติงานเจาหนาที ่บัญชีในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ(สำนักงาน กสทช.)(ดารุณี กองทอง ,2560) ที่พบวาปจจัยสวน

บุคคลดานระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกันสงผลใหความสามารถในการปฏิบัติงานนักบัญชีตางกัน 
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          2.4 ผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีประเภทธุรกิจตางกัน  สงผลใหทัศนคติตอการประกอบ

วิชาชีพผูทำบัญชีไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา  ประเภทธุรกิจตางกัน  สงผลใหทัศนคติตอการประกอบ

วิชาชีพผูทำบัญชีไมตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ทัศนคติของผูทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนตอกระทรวง

พาณิชยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีตอการตกแตงบัญชี(นางสาวรุ งอรุณ พูลสวัสดิ์,2554)  และ ไม

สอดคลองกับงานวิจัยเรี่อง ความรูความสามารถทางวิชาชีพของนักบัญชีตามมาตรฐานระหวางประเทศ

สำหรับผูประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ เขตอำเภอบางกรวยจ.นนทบุรี(ทวิชชัย อุรัจฉัท และ ชุมพล 

รอดแจม , 2559) 

 2.5 ผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตางกัน  สงผลใหทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพ

ผู ทำบัญชีตางกัน  ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื ่องความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับ

ประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สุพัตรา รักการศิลป,เอมอร แสวงว

โรตม,ผกามาศ บุตรสาลี ,2562) ที่กลาววา นักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำแนกตามอายุแตกตาง

กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ดานความเที่ยงธรรมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลอง

กับงานวิจัยเร่ือง ความรูความเขาใจของนักบัญชีไทยตอมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสำหรับธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในประเทศ(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี ลิ ่มอุสันโน ,2559 ) ที ่พบวา อายุ ไมมี

ความสัมพันธกับระดับความรูความเขาใจตอมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม 

  2.6 ผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาตางกัน สงผลใหทัศนคติตอการประกอบ

วิชาชีพผูทำบัญชีตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจของนักบัญชีไทยตอมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศ(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี ลิ่ม

อุสันโน ,2559 ) ที่พบวา การศึกษา ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูความเขาใจตอมาตรฐานรายงานทาง

การเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ สอคลองกับงานวิจัยเรื่อง ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานเจาหนาที ่บัญชีในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ(สำนักงาน กสทช.)(ดารุณี กองทอง ,2560) ที่พบวา ระดับการศึกษาตางกันสงผลใหมี

ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บัญชีแตกตางกัน 

 2.7  ผูทำบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีทุนจดทะเบียนตางกัน สงผลใหทัศนคติตอการ

ประกอบวิชาชีพผู ทำบัญชีตางกัน ผู วิจัยมีความคิดเห็นวา  ในระดับอายุ วุฒิภาวะความคิดเห็น ระดับ

การศึกษา ซึ่งในสวนที่การศึกษาตางกัน เนื่องจากการเรียนรู และ ความรูในแตละระดับการศึกษาในปริมาณ

ที่มากนอยตางกัน และทุนจดทะเบียนที่ระบุวาองคกรขนาดเล็ก ขนาดใหญ จะสามารถทำใหผูทำบัญชีมี

ทัศนคติที่ตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยเร่ือง ความสามารถในการปฏิบัติงานเจาหนาที่บัญชีในสำนักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ(สำนักงาน กสทช.)(ดา

รุณี กองทอง ,2560) ที่พบวา ทุนจดทะเบียนตางกันสงผลใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

บัญชีแตกตางกัน และสองคลองกับ งานวิจัยเรื่องคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงคของผูประกอบการ
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ธุรกิจใน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี(สกลพร พิบูลยวงศ  , 2559) ที่พบวา ทุนจดทะเบียนแตกตางกัน 

มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงคแตกตางกัน 

            

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย  

          จากผลการวิจัยครั้งนี้ มขีอเสนอแนะการวิจัยเพื่อใชประโยชนและเปนแนวทาง สำหรับผูทำบัญชี 

และผูที่เก่ียวของ ดานลักษณะประชากร ดังนี้ 

1. ผลการวิจัย ในดานอายุ ตางกัน สงผลใหทัศนคติตอการประกอบวิชาชพีผูทำบัญชีตางกัน โดยผล

สามารถนำขอมูลมาเปนแนวทางในการกำหนดระดบัชวงอายุใหมีความเหมาะสม ซึ่งสามารถประกอบ

วิชาชีพผูทำบัญชีไดอยางมปีระสิทธิภาพ ไมวาจะมีอายุในชวงระดับใดก็ตาม  

2. ผลการวิจัย ดานการศึกษาตางกัน สงผลใหทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพผูทำบัญชีตางกัน

ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรจะมุงเนนในการศึกษา กฎหมาย ที่เก่ียวของในทุกระดับการศึกษาใหมีความรูความ

เขาใจ และสามารถนำมาวิเคราะหใหเกิดการแกไขพัฒนาปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น 

3. ผลการวิจัยดานทุนจดทะเบยีนตางกัน สงผลใหทัศนคติตอการประกอบวิชาชีพผูทำบัญชีตางกัน

เนื่องจากในองคกร ที่มีทุนจดทะเบียนตางกัน  คือ การสามารถวัดขนาดองคกรไดวาอยูในระดบัใด  เชน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ  ในระบบขององคกร  มีการจัดการ การควบคุม หนาที่ในการปฏิบัติงาน 

การวัดผลคุณภาพ จะแตกตางกัน  เพื่อการพัฒนาการทำงานใหไดดีมากยิ่งขึน้ ควรที่จะมีการจดัการระบบ

การทำงานให การปฏิบัตงิานทีค่รอบคลุมทั้งระบบบัญชี เพื่อทราบและแกไขปญหางานไดทนัที  

             

ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป 

1.ควรทำการศึกษา ลักษณะประชากร ดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ ทัศนคติตอการประกอบวิชาชพี

ผูทำบัญช ี

2.เพ่ิมขอบเขตการทำวิจัย และ กลุมตัวอยางที่อยูในเขตจังหวัดอ่ืนท่ีเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีผู

ประกอบวิชาชีพผูทำบัญชี ขึน้ทะเบียนกับสภาวิชาชีพ ตามขอมลูของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

3.ควรศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชพีในดานอ่ืนเพ่ิมเติม ไดแก 

3.1 ดานการอานงบการเงิน และ มุมมองการบริหารเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ , 

3.2 ดานเทคโนโลยี เพราะ กำลังมีบทบาทสำคัญมาตรฐานการบัญชี 

3.3 หลักความระมัดระวังในการทำบัญชี  

3.4 ดานจริยธรรมแมนยำและมคีวามซื่อสัตยตอวิชาชีพของตัวเอง 
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