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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาคุณลกัษณะของนักบญัชทีี่สถานประกอบการต้องการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รหิารทีม่อี านาจในการตดัสนิใจคดัเลอืกนกับญัชขีอง
สถานประกอบการที่จดทะเบยีนนิติบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 000 คน โดยใช้บบบสอบถามเป น
เครื่องมอืที่ใช้ในการเก บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้บก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คอืการวเิคราะหค์วามบตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วาม
บปรปรวนทางเดยีว บละ Brown-Forsythe 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 60 ปี ระดับ
การศกึษาปรญิญาตรหีรอืต ่ากว่าปรญิญาตร ีต าบหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีบละมปีระสบการณ์การท างานมากกว่า  
00 ปี ลกัษณะสถานประกอบการส่วนใหญ่มทีุนจดทะเบยีนมากกว่า 00,000,000 บาท เป นห้างหุ้นส่วน/บรษิัท
จ ากดั ประกอบธุรกจิใหบ้รกิาร ด าเนินงาน 00 ปีขึน้ไป มรีายได้รวมต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 500,000,000 บาทต่อปี 
บละมีจ านวนพนักงานต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 000 คน บละกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามต้องการคุณลกัษณะของ           
นกับญัช ีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก   

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รหิารทีม่ตี าบหน่งงานบตกต่างกนัมคีวามตอ้งการนกับญัชดีา้นทกัษะ
เชงิการปฏบิตัิบละหน้าที่งาน บตกต่างกนั ผู้บรหิารที่มปีระสบการณ์การท างานบตกต่างกนั มคีวามต้องการนัก
บญัช ีดา้นคุณธรรมจรยิธรรม  บตกต่างกนั สถานประกอบการทีม่ทีุนจดทะเบยีน มลูค่ารายไดร้วมต่อปี บละจ านวน
พนักงานของสถานประกอบการ บตกต่างกนัมีความต้องการนักบญัชีด้านทกัษะเชงิการปฏิบตัิบละหน้าที่งาน 
บตกต่างกัน สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนบตกต่างกันมีความต้องการนักบัญชีด้านทักษะทางด้าน
สติปัญญาบตกต่างกนั สถานประกอบการที่มทีุนจดทะเบยีน บตกต่างกนั มคีวามต้องการนักบญัชดี้านคุณธรรม
จรยิธรรมบละดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ บตกต่างกนั สถานประกอบการทีม่มีลูค่ารายไดร้วมต่อปี บละระยะเวลา
ด าเนินงานบตกต่างกนั มคีวามตอ้งการนกับญัชดีา้นทกัษะการบรหิารองคก์รบละการจดัการทางธุรกจิ  บตกต่างกนั  
สถานประกอบการทีม่มีลูค่ารายไดร้วมต่อปี บละจ านวนพนกังาน บตกต่างกนั มคีวามตอ้งการนกับญัช ีดา้นทกัษะ
การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสือ่สาร บตกต่างกนั  
 
ค าส าคญั: คุณลกัษณะนกับญัช ีสถานประกอบการ ความตอ้งการ 
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Abstract 
 
 The objective of this research is to study the preferable characteristics of accountants by 
establishments in Bangkok.  The sample was managements who are decision makers in selecting 
accountants of registered juristic people in Bangkok area. The questionnaire was used as the tool for data 
collection.  The statistics for data analysis were percentage, mean and standard deviation.  The statistics 
used to test the hypotheses were a t-test, One-way analysis of variance and Brown-Forsythe. 
 The results of the data analysis are as follows:  The majority of the samples were female, aged 
between thirty to sixty years old, holding a Bachelor’s degree or lower, in a consultant manager position 
and with work experience of more than ten years.  The majority of the samples had registered capital of 
more than ten million Baht, a limited partnership or limited company were in service business over ten 
years of operation, a total annual revenue of less than or equal to five hundred million baht and number 
of employees were less than or equal to one hundred or small. The majority of the samples had an overall 
demand for accountant characteristics at a very high level.  
 The results of hypothesis testing were as follows:  Managements with different positions had 
differences in the demand for accountants in terms of technical and functional skills perspective. 
Managements with different work experiences had differences in the demand for accountants in terms of 
an ethical perspective. Establishments with different registered capital, total annual revenues and number 
of employees had differences in the demand for accountants in terms of technical and functional skills 
perspective. Establishments with different registered capital had differences in the demand for accountants 
in terms of intellectual skills perspective. Establishments with different registered capital had differences in 
the demand for accountants in terms of an ethical perspective.  Establishments with different total annual 
revenues and operations duration had differences in the demand for accountants in terms of organizational 
and business management skills perspective respectively.  And establishments with different total annual 
revenues and number of employees had differences in the demand for accountants in terms of 
interpersonal and communication skills perspective.  
 
Keywords: Characteristic, Accountants, Establishments, Preferable 
 
บทน า 
 กรุงเทพมหานครเป นจงัหวดัหนึ่งทีม่กีารลงทุนทางด้านการพาณิชยกรรมบละอุตสาหกรรมรวมถึงเป น
บหล่งศูนย์กลางทางคมนาคมการที่กรุงเทพเป นเขตเมืองที่มีศกัยภาพสูงเช่นนี้จึงส่งผลท าให้เกิดธุรกิจต่างๆ 
เพิม่ขึน้อย่างมากมายซึง่จะเห นไดว้่าจ านวนสถานประกอบการทีจ่ดทะเบยีนใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2558 นัน้มจี านวน
มากถงึ 260,725 ราย (ส านักงานบรกิารขอ้มูลธุรกจิกลุ่มวเิคราะหข์อ้มูลบละสถติิกรมพฒันาธุรกจิการคา้ , 2558, 
หน้า 40)  
 ทัง้นี้สะท้อนให้เห นว่าสถานประกอบการนัน้จ าเป นต้องมกีารจดัท าบญัชเีป นจ านวนมากสบืเนื่องจาก
ปัญหาวกิฤตเิศรษฐกจิในปี 2540 ที่เป นเหตุท าใหต้้องมกีารก าหนดพระราชบญัญตักิารบญัชวีชิาชพี พ.ศ. 2547 
ขึ้นมาเพื่อที่จะก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่มีหน้าที่จดัท าบัญชี นักบัญชีไม่เพียงบต่มีหน้าที่จดัท าบญัชี            
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อย่างเดียวเท่านัน้ ยังต้องสามารถออกบบบหรือวางระบบบัญชีออกบบบรายงานทางการบัญชีการจัดท า
งบประมาณตลอดจนสามารถควบคุมการลงบญัชทีัง้หมดขององคก์รไดน้อกจากนี้นกับญัชตีอ้งสามารถวเิคราะหง์บ
การเงนิตรวจสอบควบคุมบละจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ไดร้วมทัง้สามารถค านวณภาษีวางบผนภาษีใหก้บัองคก์ร  
ซึ่งในบต่ละองค์กรมกีารด าเนินงานที่ซบัซ้อนบตกต่างกนัออกไปก ย่อมต้องการนักบญัชทีี่บตกต่างกนัทางด้าน
คุณสมบตัิบละวุฒกิารศกึษาทัง้ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ป.ว.ช.) ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ป.ว.ส.) 
ปรญิญาตรหีรอืปรญิญาโทเพื่อใหไ้ดน้กับญัชทีีเ่หมาะสมตามประเภทหรอืขนาดขององคก์รธุรกจิ  
 การประกอบวชิาชพีบญัชนีอกจากปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์างวชิาชพีขา้งตน้บลว้นกับญัชตีอ้งมทีกัษะทาง
วิชาชีพซึ่งคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับ                   
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี(International Education Standards for Professional Accountants: IESs) ทกัษะพืน้ฐาน
ที่จ าเป นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรวบรวมจากการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย (กุสุมา               
ด าพทิกัษ์, 2556: 6 – 7) ประกอบดว้ย  
 1. ทักษะทางด้านการคิดบละการใช้เหตุผล เป นความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณบละ
สรา้งสรรค ์สามารถวเิคราะหถ์งึเหตุบละผลเพื่อใหไ้ด ้บนวทางในการบกไ้ขปัญหา  
 2. ทกัษะดา้นอารมณ์ ความรูส้กึ เป นความสามารถในการพฒันาอารมณ์ หรอื EQ (Emotional Quotient) 
สามารถควบคุมอารมณ์ ประมาณตนอย่างถูกตอ้ง รูส้ภาวะทีบ่ทจ้รงิของตนเองท าใหเ้ป นทีย่อมรบัในสงัคม  
 3. ทกัษะด้านภาษาบละการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน บละเขยีน เพื่อส่งบละ               
รบัข่าวสารขอ้มลู สามารถสรุปความ ขยายความ บละ จดัระบบขอ้มลู สามารถเลอืกใชว้ธิกีารหรอืเครื่องมอืในการ
สือ่สารไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4. ทกัษะในการบสวงหาความรู้หมายถึงความสามารถในการค้นหาบหล่งข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ               
มคีวามสามารถในการตคีวาม บปลความ สรุปผล บละน าขอ้มลูไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
 5. ทกัษะดา้นการจดัการ หมายถงึ ความสามารถในการวางบผน การปฏบิตังิาน การประเมนิผลงาน บละ
สรุปผลงาน รวมทัง้การเลอืกวธิกีารบกไ้ขปัญหา บละปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 จะเห นได้ว่านักบญัชีเป นบุคคลที่เรียกได้ว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งยวดที่อยู่เคียงข้างกับการท างาน                 
ทุกกจิกรรมในกจิการโดยเฉพาะกรณีการฟ้ืนฟูกจิการนักบญัชจีะอยู่ในฐานะตัง้บต่ทีป่รกึษาผูท้ าบผนฟ้ืนฟูผูบ้รหิาร
บผนผู้รายงานบละควบคุมกระบสเงนิสดโดยมบีทบาทในฐานะช่วยเสนอบนะบนวทางตัง้บต่การปรบัองค์กรใหม้ี
ขนาดเล กลงการปรบัลดสายการบงัคบับญัชาใหส้ัน้ลง การปรบัโครงสรา้งหนี้การลดค่าใชจ้่ายของทุกสว่นงานเท่าที่
จะท าไดโ้ดยการวเิคราะหบ์ละบกไ้ขปัญหาใหต้รงจุดการวเิคราะหก์ระบสเงนิสดเพื่อใหม้เีงนิสดเพยีงพอเพื่อใช้ใน
การช าระดอกเบีย้บละเงนิต้นหรอืหากเป นกจิการอุตสาหกรรมอาจจะเสนอบนวคดิการรวมกลุ่มกจิกรรมการผลติ
ประเภทเดยีวกนัทีม่กีารช่วยเหลอืสนับสนุนซึง่กนับละกนัตลอดสายการผลตินอกจากนี้นักบญัชยีงัมคีวามสามารถ
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการบข่งขันของกิจการโดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในบละภายนอก                    
อนัประกอบดว้ยการวเิคราะหจ์ุดบข งจุดอ่อนโอกาสบละขอ้อุปสรรคของการด าเนินธุรกจิ (SWOT) ดว้ย 
 นักบญัชีรุ่นใหม่จะต้องปรบัตัวเองให้เขา้กบัสภาพของการเปลี่ยนบปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบละเตรยีมตวั
ส าหรบัการเปลีย่นบปลงทีจ่ะเกดิต่อไปเวลาขา้งหน้านกับญัชจีงึจะต้องปรบัตวัใหร้บักบัความคาดหวงัของผูบ้รหิาร
ใหไ้ดง้านของนกับญัชจีะตอ้งมมีาตรฐานบละจะต้องเตรยีมพรอ้มต่อความรบัผดิชอบในงานทีใ่หบ้รกิารเหมอืนทีย่ดึ
ปฏบิตักินั คุณภาพบละความถูกต้องกบัหลกัการบละมาตรฐานเป นสิง่ทีล่ะเวน้ไม่ไดผู้ส้อบบญัชจีะต้องมมีาตรการ
บละบนวทางในการควบคุมดบูลคุณภาพของการบรกิารทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงนิใหไ้ด้
เป นไปตามความคาดหวงันัน้ ความทนัสมยับละทนัเหตุการณ์จะเป นสิง่ส าคญัที่นักบญัชตี้องให้ความเอาใจใส่              
บละพฒันาตนเองอยู่เสมอ นักบญัชีเองต้องตัง้เจตน์จ านงในการพฒันาบละปรบัตัวให้ได้เพื่อให้วิชาชีพบัญชี                 
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เป นทีย่อมรบับละเชื่อถอืไดก้ารเปลีย่นบปลงในยุคการคา้เสรทีีน่ ามาซึง่การปรบัเปลีย่นในหลายดา้นโดยเฉพาะใน
ด้านรูปบบบการด าเนินธุรกจิลกัษณะของสนิค้าบละการบริการที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลย ี(ธวชัภูษิตโภยไคย. 
2540: 46-50) จึงเป นที่คาดหวงัว่านักบญัชีจะสามารถน าเสนอข้อมูลทางการเงินต่อผู้บริหารเพื่อช่วยในการ
ตดัสนิใจบรหิารธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพภายในองคก์ร 
 ดังนั ้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา คุณลักษณะของนักบัญชีที่สถานประกอบการต้องการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความคดิเห นเกีย่วกบัคุณลกัษณะของนกับญัชทีีส่ถานประกอบการ
ต้องการ ซึ่งท าการเก บรวบรวมขอ้มูลจากองค์กรธุรกจิในกรุงเทพมหานคร ผลลพัธ์ที่ได้จากการศกึษาสามารถ
น าไปใช้เป นข้อมูลในการพัฒนาผู้ท าบัญชีให้มีคุณค่าทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถบละความช านาญ              
ทางวชิาชพี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานประกอบการ บละเพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าประยุกตใ์ชเ้ป นบนวทางในการพฒันา
นิสตินักศึกษาในสถาบนัการศกึษารวมทัง้น าขอ้มูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างบรงจูงใจในการพฒันาหลกัสูตร            
ดา้นบญัชขีองสถาบนัการศกึษาเพื่อเพิม่ศกัยภาพของนกัศกึษาทีจ่ะประกอบวชิาชพีบญัชใีนอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าบหน่งในองค์กรธุรกิจ 
ประสบการณ์การท างาน ที่มผีลต่อความต้องการคุณลกัษณะของนักบญัชทีี่สถานประกอบการต้องการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะสถานประกอบการที่มีผลต่อความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชีที่สถาน
ประกอบการตอ้งการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดบ้ก่ 
ขอ้มลูสว่นบุคคล ไดบ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา ต าบหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน 
 ลกัษณะสถานประกอบการ ไดบ้ก่ 
   1.2.1 ทุนจดทะเบยีน 
   1.2.2 ประเภทสถานประกอบการทีจ่ดทะเบยีนการคา้ 
   1.2.3 ประเภทของกจิกรรมทีส่ถานประกอบการกระท าหรอืด าเนินการ 
   1.2.4 ระยะเวลาด าเนินงาน 
   1.2.5 มลูค่ารายไดร้วมต่อปี 
   1.2.6 จ านวนพนกังาน 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้บก่ คุณลกัษณะของนักบญัชทีีส่ถานประกอบการต้องการ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
  2.1 ทกัษะทางดา้นสตปัิญญา  Intellectual Skill 
  2.2 ทกัษะเชงิการปฏบิตับิละหน้าทีง่าน Technical and Functional Skills  
  2.3 ทกัษะเฉพาะบุคคล Personal Skill 
  2.4 ทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสือ่สาร Interpersonal and Communication 
  2.5 ทักษะการบริหารองค์กรบละการจัดการทางธุรกิจ  Organizational and Business 
Management Skills 
  2.6 ดา้นความรูค้วามสามารถทางบญัช ี



5 
 

  2.7 ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2.8 ดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ 
  2.9 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผู้บรหิารที่มเีพศ อายุ การศกึษา ต าบหน่งงาน บละประสบการณ์การท างาน ที่บตกต่างกนัมคีวาม
ตอ้งการนกับญัชทีีบ่ตกต่างกนั 
 2. สถานประกอบการทีม่ทีุนจดทะเบยีนบตกต่างกนั มคีวามตอ้งการนกับญัชทีีบ่ตกต่างกนั 
 3. สถานประกอบการที่มปีระเภทสถานประกอบการที่จดทะเบยีนการค้าบตกต่างกนั มคีวามต้องการ            
นกับญัชทีีบ่ตกต่างกนั 
 4. สถานประกอบการที่มปีระเภทของกจิกรรมที่สถานประกอบการกระท าหรอืด าเนินการบตกต่างกนั              
มคีวามตอ้งการนกับญัชทีีบ่ตกต่างกนั 
 5. สถานประกอบการทีม่รีะยะเวลาด าเนินงานบตกต่างกนั มคีวามตอ้งการนกับญัชทีีบ่ตกต่างกนั 
 6. สถานประกอบการทีม่มีลูค่ารวมรายไดต่้อปีบตกต่างกนัมคีวามตอ้งการนกับญัชทีีบ่ตกต่างกนั 
 7. สถานประกอบการทีม่จี านวนพนกังานรวมบตกต่างกนั มคีวามตอ้งการนกับญัชทีีบ่ตกต่างกนั 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 บนวคดิเกีย่วกบัทกัษะทางวชิาชพีส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ,์ 
2552 ไดก้ล่าวถงึทกัษะทางวชิาชพีส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชปีระกอบดว้ยทกัษะวชิาชพีบญัช ีบบ่งออกเป น 5 
ประเภท ได้บก่ 1. ทกัษะทางปัญญา 2. ทกัษะทางวชิาการเชงิปฏบิตัิบละหน้าที่งาน 3. ทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล 4. ทกัษะทางการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร 5. ทกัษะทางการบรหิารองคก์รบละการ
จดัการทางธุรกจิ  
 คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ Gray, R. and Other (0997) ได้สรุป
คุณสมบตัิของนักบญัชทีี่จ าเป นต้องมไีวว้่า 0) เป นผู้ที่มคีวามรู้ในศาสตรใ์นการบรหิาร 2) เป นผู้ที่มคีวามสงัเกต
รอบคอบ 3) เป นนักวางบผน บละมองการณ์ไกล 4) เป นผู้รกัษาความลบัขององค์กร 5) เป นผู้มคีวามรู้รอบดา้น    
6) เป นผูท้รงไวซ้ึง่จรรยาบรรณบห่งวชิาชพี  
 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบังานบญัช ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบังานบญัชเีป นส่วนที่
จะท าให้นักบญัชมีีความรู้ครอบคลุมกบัอาชพีนักบญัชซีึ่งกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบังานบญัชนีี้เป นสิง่ที่นักบญัชี
จะตอ้งใชใ้นการท างานทางดา้นการบญัชขีอง กรมพฒันาธุรกจิการคา้ (2550: 72 - 89) 
 ลกัษณะองค์กรธุรกจิ กจิการลกัษณะนี้หากเขา้ข่ายเป นกจิกรรมตามพระราชบญัญตัิทะเบยีนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 ก าหนดใหต้้องจดทะเบยีนเจา้ของกจิการจะต้องยื่นจดทะเบยีนพาณิชยภ์ายใน 30 วนั นับตัง้บต่วนัที่ 
ได้เริ่มประกอบกิจการ (ประจวบ เพิ่มสุวรรณ , 2553: 09) จึงเห นได้ว่า ประมวลกฎหมายบพ่งบละพาณิชย์               
ไดก้ าหนดรปูบบบขององคก์รธุรกจิไว ้3 รปูบบบดว้ยกนั คอื  
 ก. หา้งหุน้สว่นสามญั (Ordinary Partnership)  
 ข. หา้งหุน้สว่นจ ากดั (Limited Partnership)  
 ค. บรษิทัจ ากดั (Company Limited) 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขอบเขตของการวจิยันี้คอื คุณลกัษณะของนกับญัชทีีส่ถานประกอบการตอ้งการ  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือ ผู้บริหารที่มีอ านาจในการตัดสินใจคัดเลือกนักบัญชีของสถาน
ประกอบการทีม่กีารจดทะเบยีนนิตบิุคคล ณ วนัที ่30 ธ.ค. 2558 ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 260,725 ราย 
(กรมพฒันาธุรกจิการคา้, 2558: 40) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

ในการศกึษาครัง้นี้ คอื ผู้บรหิารของสถานประกอบการที่มกีารจดทะเบยีนนิติบุคคล ณ วนัที่ 30 ธ.ค. 
2558 ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 260,725 ราย โดยใชส้ตูรของ ทาโร ยามาเน่ Toro Yamane (อา้งใน ธรีวุฒ ิ
เอกะกุล, 2543) โดยมรีะดบัความเชื่อมัน่ที่ 90% ความผดิพลาดไม่เกนิ 00% กลุ่มตวัอย่างที่ค านวณได้เท่ากบั  
000 ราย การเลอืกสุม่ตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก (Convenience sampling)  
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูล พบว่า 
 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 30 - 60 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตรีหรอืต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีต าบหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีบละมปีระสบการณ์การท างาน มากกว่า 00 ปี 
 2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน มากกว่า 10,000,000 บาท เป นห้างหุ้นส่วน/บริษัทจ ากัด 
ประกอบธุรกจิให้บรกิาร/ธุรกจิอื่น (การเงนิ/หลกัทรพัย์/โรงพยาบาล/ลิสซิง่) ด าเนินงานมากกว่า 10 ปี มมีูลค่า
รายไดร้วมต่อปีต ่ากว่า 500,000,000 บาท บละมจี านวนพนกังาน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 300 คน (ขนาดเล ก) 
 3. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการคุณลกัษณะของนักบญัช ีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
รายด้าน พบว่า มีระดบัความต้องการ อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้บก่ ด้านทกัษะเชงิ             
การปฏิบัติบละหน้าที่งาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางด้านสติปัญญา ด้านทักษะเฉพาะบุคคล                
ดา้นทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ดา้นความรูค้วามสามารถทางบญัช ีดา้นทกัษะการบรหิาร
องคก์รบละการจดัการทางธุรกจิ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  บละดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รหิารทีม่ ีเพศ อายุ การศกึษา ต าบหน่งในองคก์รธุรกจิ  บละประสบการณ์การท างาน 
ทีบ่ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการคุณลกัษณะของนกับญัชบีตกต่างกนั  
 1.1 ผู้บริหารที่มีเพศบตกต่างกนัมีความต้องการคุณลกัษณะของนักบญัชี ได้บก่ ด้านทกัษะทางด้าน
สติปัญญา ด้านทกัษะเชงิการปฏบิตัิบละหน้าที่งาน ด้านทกัษะเฉพาะบุคคล ด้านทกัษะการปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลบละการสื่อสาร ดา้นทกัษะการบรหิารองคก์รบละการจดัการทางธุรกจิ ดา้นความรูค้วามสามารถทางบญัช ี
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ บละดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ไม่บตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 1.2 ผู้บริหารที่มี อายุบตกต่างกนัมคีวามต้องการคุณลกัษณะของนักบญัช ีได้บก่ ด้านทกัษะทางด้าน
สติปัญญา ด้านทกัษะเชงิการปฏบิตัิบละหน้าที่งาน ด้านทกัษะเฉพาะบุคคล ด้านทกัษะการปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลบละการสื่อสาร ดา้นทกัษะการบรหิารองคก์รบละการจดัการทางธุรกจิ ดา้นความรูค้วามสามารถทางบญัช ี
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ บละดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ไม่บตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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 1.3 ผูบ้รหิารทีม่ ีระดบัการศกึษา บตกต่างกนัมคีวามตอ้งการคุณลกัษณะของนักบญัช ีไดบ้ก่ ดา้นทกัษะ
ทางด้านสติปัญญา ด้านทกัษะเชงิการปฏบิตัิบละหน้าที่งาน ด้านทกัษะเฉพาะบุคคล ด้านทกัษะการปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ด้านทกัษะการบรหิารองค์กรบละการจดัการทางธุรกจิ ด้านความรู้ความสามารถ          
ทางบญัช ีดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ บละดา้นคุณธรรมจรยิธรรมบตกต่างกนั 
 1.4 ผูบ้รหิารทีม่ ีระดบัการศกึษาบตกต่างกนัมคีวามต้องการคุณลกัษณะของนักบญัช ีไดบ้ก่ ดา้นทกัษะ
ทางด้านสติปัญญา ด้านทกัษะเชงิการปฏบิตัิบละหน้าที่งาน ด้านทกัษะเฉพาะบุคคล ด้านความรู้ความสามารถ           
ทางบญัชี ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ บละด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่บตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั .05 
 1.5 ผูบ้รหิารทีม่ตี าบหน่งในองคก์รธุรกจิ บตกต่างกนัมคีวามตอ้งการคุณลกัษณะของนกับญัช ีดา้นทกัษะ
เชงิการปฏบิตับิละหน้าทีง่าน บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 บละพบว่าผู้บรหิารทีม่ตี าบหน่ง               
ในองค์กรธุรกิจ บตกต่างกันมีความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชี ได้บก่ ด้านทักษะทางด้านสติปัญญา                  
ดา้นทกัษะเฉพาะบุคคล ดา้นทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ดา้นทกัษะการบรหิารองคก์รบละ 
การจัดการทางธุรกิจ ด้านความรู้ความสามารถทางบัญชี ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้   
ภาษาต่างประเทศ บละดา้นคุณธรรมจรยิธรรมไม่บตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 1.6 ผู้บริหารที่มี ประสบการณ์การท างาน บตกต่างกันมีความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชี                 
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 บละ พบว่า ผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ 
การท างาน บตกต่างกนัมคีวามตอ้งการคุณลกัษณะของนกับญัช ีดา้นทกัษะทางดา้นสตปัิญญา ดา้นทกัษะเชงิการ
ปฏบิตับิละหน้าทีง่าน ดา้นทกัษะเฉพาะบุคคล ดา้นทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ดา้นทกัษะ 
การบรหิารองคก์รบละการจดัการทางธุรกจิ  ดา้นความรูค้วามสามารถทางบญัช ี ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   
บละดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศไม่บตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 สมมติฐานท่ี 2 สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียน บตกต่างกันมีความต้องการคุณลักษณะของ            
นักบญัช ีได้บก่ ด้านทกัษะทางด้านสติปัญญา ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ  ด้านคุณธรรม จรยิธรรม บละด้าน
ทกัษะเชงิ การปฏบิตับิละหน้าทีง่าน บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .00 บละ .05 ตามล าดบั  บละ
พบว่า สถานประกอบการทีม่ทีุนจดทะเบยีน บตกต่างกนัมคีวามตอ้งการคุณลกัษณะของนกับญัช ีไดบ้ก่ ดา้นทกัษะ
เฉพาะบุคคล ดา้นทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ดา้นทกัษะการบรหิารองคก์รบละการจดัการ
ทางธุรกิจ ด้านความรู้ความสามารถทางบญัชี บละด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่บตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 สมมติฐานท่ี 3 สถานประกอบการทีจ่ดทะเบยีนการคา้ บตกต่างกนัมคีวามต้องการคุณลกัษณะของนัก
บญัช ีไดบ้ก่ ดา้นทกัษะทางดา้นสตปัิญญา ดา้นทกัษะเชงิการปฏบิตับิละหน้าทีง่าน ดา้นทกัษะเฉพาะบุคคล ดา้น
ทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ด้านทกัษะการบรหิารองคก์รบละการจดัการทางธุรกจิ ด้าน
ความรูค้วามสามารถทางบญัช ีดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ บละดา้นคุณธรรม
จรยิธรรมไม่บตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 สมมติฐานท่ี 4 สถานประกอบการทีม่ปีระเภทของกจิกรรมทีส่ถานประกอบการกระท าหรอืด าเนินการ 
บตกต่างกนัมคีวามตอ้งการคุณลกัษณะของนกับญัช ีไดบ้ก่ ดา้นทกัษะทางดา้นสตปัิญญา ดา้นทกัษะเชงิการปฏบิตัิ
บละหน้าที่งาน ด้านทักษะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลบละการสื่ อสาร ด้านทกัษะ              
การบรหิารองคก์รบละการจดัการทางธุรกจิ ดา้นความรูค้วามสามารถทางบญัช ีดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
ดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ บละดา้นคุณธรรมจรยิธรรมไม่บตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 สมมติฐานท่ี 5 สถานประกอบการทีม่รีะยะเวลาการด าเนินงาน บตกต่างกนัมคีวามต้องการคุณลกัษณะ
ของนักบัญชี ด้านทักษะการบริหารองค์กรบละการจดัการทางธุรกิจ บตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ทีร่ะดบั .05 บละพบว่า สถานประกอบการทีม่รีะยะเวลาการด าเนินงาน บตกต่างกนัมคีวามต้องการคุณลกัษณะของ
นักบญัช ีได้บก่ ด้านทกัษะทางดา้นสตปัิญญา  ด้านทกัษะเชงิการปฏบิตัิบละหน้าทีง่าน ด้านทกัษะเฉพาะบุคคล 
ดา้นทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ดา้นความรูค้วามสามารถทางบญัช ีดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ  ด้านการใชภ้าษาต่างประเทศ บละด้านคุณธรรมจรยิธรรมไม่บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ           
ทีร่ะดบั .05 
 สมมติฐานท่ี 6 พบว่า สถานประกอบการที่มีมูลค่ารวมรายได้ต่อปีบตกต่างกันมีความต้องการ
คุณลกัษณะของนกับญัช ีดา้นทกัษะการบรหิารองคก์รบละการจดัการทางธุรกจิ  ดา้นทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลบละการสื่อสาร บละด้านทักษะเชิงการปฏิบัติบละหน้าที่งาน บตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ .01 บละ .05 บละพบว่า สถานประกอบการที่มีมูลค่ารวมรายได้ต่อปี บตกต่างกันมีความต้องการ
คุณลกัษณะของนกับญัช ี ไดบ้ก่ ดา้นทกัษะทางดา้นสตปัิญญา ดา้นทกัษะเชงิการปฏบิตับิละหน้าทีง่าน ดา้นทกัษะ
เฉพาะบุคคล ดา้นทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ดา้นทกัษะการบรหิารองคก์รบละการจดัการ
ทางธุรกจิ  ดา้นความรูค้วามสามารถทางบญัช ี ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ 
บละดา้นคุณธรรมจรยิธรรมไม่บตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 สมมติฐานท่ี 7 สถานประกอบการที่มีจ านวนพนักงาน บตกต่างกนัมีความต้องการคุณลกัษณะของ            
นักบญัชี ด้านทกัษะเชงิการปฏบิตัิบละหน้าที่งาน บละด้านทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลบละการสื่อสาร  
บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 บละ .01 ตามล าดบั บละพบว่า สถานประกอบการทีม่จี านวน
พนักงาน บตกต่างกนัมคีวามต้องการคุณลกัษณะของนักบญัช ีได้บก่ ด้านทกัษะทางด้านสติปัญญา ด้านทกัษะ
เฉพาะบุคคล ดา้นทกัษะการบรหิารองคก์รบละการจดัการทางธุรกจิ ดา้นความรูค้วามสามารถทางบญัช ีดา้นการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ บละดา้นคุณธรรมจรยิธรรมไม่บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 1. ปัจจยัข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 เพศ บละอายุ พบว่า ผู้บรหิารทีม่ ีเพศ บละอายุ ที่บตกต่างกนัมคีวามต้องการคุณลกัษณะของนักบญัช ี
ไดบ้ก่ ดา้นทกัษะทางดา้นสตปัิญญา ดา้นทกัษะเชงิการปฏบิตับิละหน้าทีง่าน ดา้นทกัษะเฉพาะบุคคล ดา้นทกัษะ
การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ด้านทกัษะการบรหิารองค์กรบละการจดัการทางธุรกจิ ด้านความรู้
ความสามารถทางบัญชี ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ บละด้านคุณธรรม
จรยิธรรม  ไม่บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 เนื่องจากว่า ผูบ้รหิารทุกเพศบละช่วงอายุ มคีวาม
ตอ้งการนกับญัชทีีม่มีาตรฐานเดยีวกนั โดยมคีวามตอ้งการนกับญัชโีดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น จงึอาจจะสง่ผล
ใหปั้จจยัดา้นเพศ บละอายุ มคีวามตอ้งการนกับญัชไีมบ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สวุภทัร ์รตันอ าภา 
(2553) ศกึษาเรื่อง ไดศ้กึษาคุณลกัษณะของผูป้ฏบิตังิานด้านบญัชทีีพ่งึประสงค ์ในมุมมองของหวัหน้างานบญัช ี
ผลการวจิยัพบว่า หวัหน้างานบญัชทีีม่เีพศบตกต่างกนั 
 ระดบัการศกึษา พบว่า ผูบ้รหิารทีม่รีะดบัการศกึษาบตกต่างกนัมคีวามต้องการคุณลกัษณะของนกับญัช ี
ด้านทกัษะการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ด้านทกัษะการบรหิารองค์กรบละการจดัการทางธุรกิจ  
บละด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยผู้บรหิารที่มรีะดบั
การศึกษาปริญญาตรีหรือต ่ากว่า มีความต้องการนักบญัชีในด้านที่กล่าวมามากกว่าระดับการศึกษาสูงกว่า  
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ปรญิญาตร ี เน่ืองจากว่าในระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืต ่ากว่า มคีวามตอ้งการนกับญัชอียู่ในระดบัประสานงาน
กบัผู้อื่นได้ ยอมรบัฟังความคดิเห นจากผู้อื่น ร่วมรบัฟังบละบก้ไขปัญญหาร่วมกนัซึ่งอยู่ในระดบัปฏบิตักิาร บละ
บรหิารงานจดัการบญัชไีด ้บละมคีวามสามารถในการใชโ้ปรบกรมส าเร จรปูทางบญัชไีด ้เนื่องจากปัจจุบนัเป นเรื่อง
ทีจ่ าเป นอย่างมากในการจดัท างบการเงนิ  
 ส่วนดา้นทกัษะทางดา้นสตปัิญญา ดา้นทกัษะเชงิการปฏบิตับิละหน้าทีง่าน ดา้นทกัษะเฉพาะบุคคล ดา้น
ความรู้ความสามารถทางบญัช ีด้านการใชภ้าษาต่างประเทศ บละด้านคุณธรรมจรยิธรรมไม่บตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากว่า มคีวามตอ้งการนกับญัชทีีม่ทีกัษะต่างๆ ตามทีก่ล่าวมาเป นพืน้ฐานของ
วิชาชีพบญัชีอยู่บล้ว ซึ่งเรื่องของการใช้ภาษาองักฤษในปัจจุบนัเป นเรื่องที่ส าคญัที่นักบญัชีต้องพฒันาเพราะ               
งบการเงินก จะมีทัง้รูปบบบภาษาอังกฤษด้วย อีกทัง้เอกสารต่างๆ ก เริ่มพัฒนาเป นภาษาอังกฤษมากขึ้น                      
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติรนาถ สขุสวสัดิ ์บละ ศกัดิช์าย จนัทรเ์รอืง (2558) ไดศ้กึษา สมรรถนะของนกับญัชี
ในความต้องการของผู้ประกอบการในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบ
บบบสอบถามทีต่่างกนั มผีลต่อความตอ้งการสมรรถนะของนกับญัชทีีบ่ตกต่างกนั ระดบัการศกึษาสงูสดุปรญิญาตร ี
บละปรญิญาโทขึน้ไป มคีวามคดิเห นมากกว่า ระดบัการศกึษาสงูสุดอื่นๆ ระดบัการศกึษาสงูสุดปรญิญาโทขึน้ไป  
มคีวามคดิเห นมากกว่า ระดบัการศกึษาสงูสดุปรญิญาตร ี 
 ต าบหน่งในองค์กรธุรกิจ พบว่า ผู้บริหารที่มีต าบหน่งในองค์กรธุรกิจบตกต่างกันมีความต้องการ
คุณลกัษณะของนักบญัช ีด้านทกัษะเชงิการปฏบิตัิบละหน้าทีง่าน บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า มคีวามบตกต่างอยู่จ านวน 2 คู่ คอื เจ้าขององค์กรธุรกจิ มคีวาม
ต้องการคุณลักษณะของนักบัญชี น้อยกว่าผู้จ ัดการฝ่ายบัญชี  น้อยกว่าผู้จ ัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคล 
เน่ืองจากว่า เจา้ขององคก์รธุรกจิ ใหค้วามส าคญัน้อยในการลงรายละเอยีดงานของพนกังานในทกัษะเชงิการปฏบิตัิ
บละหน้าที่งานเพราะจะมมีุมมองในเชงิการบรหิารมากกว่าในเรื่องของความสะดวก รวดเร ว ซึ่งอาจจะใชข้้อมูล 
บบบประมาณการได ้ส่วนผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีบละผูจ้ดัการฝ่ายสรรหาทรพัยากรฝ่ายบุคคล ต้องสรรหาบุคลากรทีม่ี
ทกัษะเชิงการปฏบิตัิบละหน้าที่งาน เพราะในมุมมองของพนักงานนัน้ต้องการให้ขอ้มูลในการรายทางการเงนิ                  
ทีถู่กตอ้ง ครบถว้น เพื่อน าเสอนต่อผูบ้รหิารหรอืเจา้ขององคก์รธุรกจิ บละสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิวเิคราะห์
ไดจ้รงิบละใกลเ้คยีงกบัความเป นจรงิมากทีส่ดุ 
 ส่วนดา้นทกัษะทางดา้นสตปัิญญา ดา้นทกัษะเฉพาะบุคคล ดา้นทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละ
การสื่อสาร ดา้นทกัษะการบรหิารองคก์รบละการจดัการทางธุรกจิ ด้านความรูค้วามสามารถทางบญัช ีดา้นการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ บละดา้นคุณธรรมจรยิธรรมไม่บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 เนื่องจากว่า ผูบ้รหิารมองว่าการท างานของนักบญัชตีอ้งการทกัษะในบต่ละดา้นคลา้ยคลงึกนั
บละเป นมาตรฐานของนักบญัชทีีค่วรม ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติรนาถ สุขสวสัดิ ์บละ ศกัดิช์าย จนัทรเ์รอืง 
(2558) ได้ศกึษา สมรรถนะของนักบญัชใีนความต้องการของผูป้ระกอบการในภาคตะวนัออก ผลการวจิยัพบว่า  
ต าบหน่งงานของผูต้อบบบบสอบถามทีต่่างกนั มผีลต่อความต้องการสมรรถนะของนักบญัชทีี่บตกต่างกนั ผลการ
ทดสอบพบว่า ไม่บตกต่างกนัอย่างมนียัสาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ทกัษะดา้นวชิาชพี  
 ประสบการณ์การท างาน พบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การท างาน บตกต่างกันมีความต้องการ
คุณลกัษณะของนักบัญชี ด้านคุณธรรม จริยธรรมบตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ผลการ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ พบว่า มคีวามบตกต่างอยูจ่ านวน 0 คู่ คอื ประสบการณ์การท างาน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 
6 ปี มคีวามตอ้งการคุณลกัษณะของนักบญัช ีน้อยกว่าประสบการณ์การท างาน  7 – 00 ปี  เนื่องจากว่า ผูบ้รหิาร 
ที่มปีระสบการณ์มากกว่าได้ผ่านประสบการณ์ท างานมาอาจทราบดวี่ามนีักบญัชจี านวนไม่น้อยที่ไม่ปฏบิตัตาม
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หลกัคุณธรรม จรยิธรรม มกีารตกบต่งตวัเลขของงบการเงนิ ปกปิดซ่อนเลน้ตวัเลขของงบการเงนิ ดงันัน้จงึมคีวาม
ตอ้งการนกับญัชทีีม่คีวามรบัผดิชอบ มจีรรยาบรรณในวชิาชพี รวมถงึความซื่อสตัยส์จุรติ  
 ส่วนดา้นทกัษะทางดา้นสตปัิญญา ดา้นทกัษะเชงิการปฏบิตับิละหน้าทีง่าน ดา้นทกัษะเฉพาะบุคคล ดา้น
ทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ด้านทกัษะการบรหิารองคก์รบละการจดัการทางธุรกจิ ด้าน
ความรูค้วามสามารถทางบญัช ีดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ บละดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ ไม่บตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เนื่องจากว่า ผูบ้รหิารมคีวามคาดหวงัว่านักบญัชจีะตอ้งมทีกัษะต่างๆ ตามที่
กล่าวมาขา้งต้นเป นพืน้ฐานของวชิาชพีบญัชอียู่บลว้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวภทัร ์รตันอ าภา (2553) ได้
ศกึษาคุณลกัษณะของผู้ปฏบิตัิงานด้านบญัชทีี่พงึประสงค์ ในมุมมองของหวัหน้างานบญัช ีผลการศกึษาพบว่า 
คุณลกัษณะของผู้ปฏบิตังิานด้านบญัชทีีห่วัหน้างานบญัชใีหค้วามส าคญัมากที่สุด คอื ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ 
บละทศันคตทิางวชิาชพี 
 2. สถานประกอบการทีม่ทีุนจดทะเบยีนบตกต่างกนัมคีวามตอ้งการนักบญัชทีีบ่ตกต่างกนั พบว่า สถาน
ประกอบการที่มทีุนจดทะเบยีน บตกต่างกนัมคีวามต้องการคุณลกัษณะของนักบญัช ีได้บก่ ด้านทกัษะทางดา้น
สติปัญญา ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ด้านคุณธรรม จรยิธรรม บละด้านทกัษะเชงิการปฏบิตัิบละหน้าที่งาน 
บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 บละ .05 ตามล าดบั  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ พบว่า               
มคีวามบตกต่าง ดงันี้  ดา้นทกัษะเชงิการปฏบิตับิละหน้าทีง่าน มคีวามบตกต่างอยู่ 2 คู่ คอื ทุนจดทะเบยีนต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 1,000,000 บาท มีความต้องการคุณลกัษณะของนักบญัชี มากกว่า ทุนจดทะเบียน 1,000,001 – 
10,000,000 บาท  บละทุนจดทะเบยีน 1,000,001 – 10,000,000 บาท  มคีวามต้องการคุณลกัษณะของนักบญัช ี
น้อยกว่าทุนจดทะเบยีน มากกว่า 10,000,000 บาท เนื่องจากว่า สถานประกอบการทีม่ทีุนจดทะเบยีนสงูต้องการ
นกับญัชดีา้นทกัษะเชงิการปฏบิตับิละหน้าทีง่าน เพราะตอ้งมกีารเก บรวบรวมขอ้มลูทางการเงนิเพื่อรายงานผลการ
วเิคราะหผ์ลตอบบทนจากการน าเงนิมาลงทุนนัน้ใหผ้ลตอบบทนตามทีค่าดหวงัหรอืไม่ บละเพื่อใชเ้ป นขอ้มลูในเชงิ
ตดัสนิใจว่าจะลงทุนต่อหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วาสนา ศรมีะเรอืง (2550) ได้ศกึษาความคดิเห น
เกี่ยวกบัคุณลกัษณะผู้ท าบญัชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 
ผลการวจิยัพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกจิ ทีม่ทีุนจดทะเบยีนบตกต่างกนั มคีวามคดิเห นดว้ยเกีย่วกบัการมคีุณลกัษณะ
ผู้ท าบัญชีที่พึงประสงค์โดยรวมบละเป นรายด้าน ได้บก่ ด้านคุณค่าบห่งวิชาชีพ ด้านความรู้ของผู้ท าบัญชี               
ดา้นความสามารถผูท้ าบญัช ีบละดา้นความช านาญของผูท้ าบญัชบีตกต่างกนั  
 ดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ มคีวามบตกต่างอยู่ 2 คู่ คอื ทุนจดทะเบยีนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 1,000,000 
มคีวามต้องการคุณลกัษณะของนักบญัช ีน้อยกว่า ทุนจดทะเบยีน 1,000,001 – 10,000,000 บละทุนจดทะเบยีน 
1,000,001 – 10,000,000 บาท  มีความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชี มากกว่าทุนจดทะเบียน มากกว่า 
10,000,000 บาท เนื่องจากว่า สถานประกอบการที่มทีุนจดทะเบยีนสูงมโีอกาสที่จะด าเนินธุรกจิกับประเทศอื่น            
จงึใหค้วามส าคญัในดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ  
 ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม มคีวามบตกต่างอยู่ 2 คู่ คอื ทุนจดทะเบยีนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 1,000,000 มคีวาม
ต้องการคุณลกัษณะของนักบญัช ีน้อยกว่า ทุนจดทะเบยีน 1,000,001 – 10,000,000 บาท  บละทุนจดทะเบยีน 
1,000,001 – 10,000,000 บาท มีความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชี มากกว่าทุนจดทะเบียน มากกว่า 
10,000,000 บาท เนื่องจากว่า สถานประกอบการทีม่ทีุนจดทะเบยีนสงูซึง่บสดงว่าขนาดของธุรกจิค่อนขา้งใหญ่จงึ
มีความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชีที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูงเพราะอาจมีความเสียหายจากการทุจริต
ค่อนข้างมากหากเกิดการทุจริตโดยการเปลี่ยนบปลงข้อมูลตัวเลขทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ 
กรรณิการ์ ล าลือ (2553) ได้ศึกษาคุณสมบตัิของนักบญัชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่              
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ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบตัิของนักบญัชทีี่พึงประสงค์มากที่สุด ได้บก่ มีความซื่อสตัย์สุจริต บละรู้จกัรกัษา
ความลบัของกจิการ  
 ส่วนด้านทกัษะเฉพาะบุคคล ด้านทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ด้านทกัษะการ
บรหิารองคก์รบละการจดัการทางธุรกจิ ดา้นความรูค้วามสามารถทางบญัช ีบละดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
ไม่บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากว่า มีความคาดหวงัว่าคุณลกัษณะของนักบญัชี
จะต้องมีทักษะต่างๆ ตามที่กล่าวมาเป นพื้นฐานของวิชาชีพบัญชีอยู่บล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                     
ปิติภูม ิเบญจโอฬาร (2553) ได้ศกึษาคุณสมบตัิของนักบญัชใีนเขตนิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน                 
ผลการศกึษาพบว่า ทกัษะทางวชิาชพีโดยรวมในระดบัดมีาก โดยมคีวามเห นว่าตนเองมทีกัษะทางปัญญา ทกัษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบตัิบละหน้าที่ การงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะตัวบุคคล ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลากรบละการ สือ่สารบละทกัษะการบรหิารองคก์รบละการจดัการทางธุรกจิอยู่ในระดบัดมีาก 
 3. สถานประกอบการทีม่ปีระเภทสถานประกอบการทีจ่ดทะเบยีนการคา้บตกต่างกนั มคีวามตอ้งการนกั
บญัชีที่บตกต่างกนั พบว่า สถานประกอบการที่มีประเภทสถานประกอบการที่จดทะเบยีนการค้า บตกต่างกนั                
มคีวามตอ้งการคุณลกัษณะของนกับญัช ีไดบ้ก่ ดา้นทกัษะทางดา้นสตปัิญญา ดา้นทกัษะเชงิการปฏบิตับิละหน้าที่
งาน ดา้นทกัษะเฉพาะบุคคล ดา้นทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสือ่สาร ดา้นทกัษะการบรหิารองคก์ร
บละการจัดการทางธุรกิจ ด้านความรู้ความสามารถทางบญัชี ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ บละดา้นคุณธรรมจรยิธรรมไม่บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 เนื่องจากว่า  
ในบต่ละประเภทของสถานประกอบการทีจ่ดทะเบยีนการคา้ทีบ่ตกต่างกนัย่อมต้องใชคุ้ณลกัษณะของนกับญัชใีนบต่
ละดา้นทีเ่หมอืนกนัเพราะงบการเงนิของสถานประกอบการจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปตาม
มาตรฐานเดียวกนั สอดคล้องกับงานวิจยัของ ประนอม ตัง้ปรีชาพาณิชย์ (2555) ได้ศึกษา คุณลักษณะบละ
คุณสมบตัขิองพนกังานบญัชทีีพ่งึประสงคต์ามทศันะของสถานประกอบการ ผลการศกึษาพบว่า สถานประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรสาครสถานประกอบการทีป่ระเภทกจิการบตกต่างกนัมคีวามต้องการพนักงาน
บญัชทีีม่คีุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ดา้นการสื่อสาร ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมบละจรรยาบรรณ
ในวชิาชพี ดา้นวสิยัทศัน์ ดา้นความสามารถทางสงัคมทีพ่งึประสงคไ์ม่บตกต่างกนั  
 4. สถานประกอบการที่มปีระเภทของกจิกรรมที่สถานประกอบการกระท าหรอืด าเนินการบตกต่างกนั                
มคีวามต้องการนักบญัชทีี่บตกต่างกนั พบว่า สถานประกอบการที่ม ีประเภทของกจิกรรมที่สถานประกอบการ  
กระท าหรอืด าเนินการ บตกต่างกนัมคีวามต้องการคุณลกัษณะของนักบญัช ีไดบ้ก่ ดา้นทกัษะทางดา้นสตปัิญญา 
ด้านทกัษะเชงิการปฏบิตัิบละหน้าที่งาน ด้านทกัษะเฉพาะบุคคล ด้านทกัษะการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลบละ              
การสื่อสาร ดา้นทกัษะการบรหิารองคก์รบละการจดัการทางธุรกจิ ดา้นความรูค้วามสามารถทางบญัช ีดา้นการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ บละดา้นคุณธรรมจรยิธรรมไม่บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากว่า ในบต่ละประเภทของสถานประกอบการที่มีประเภทของกิจกรรมที่สถาน
ประกอบการกระท าหรอืด าเนินการบตกต่างกนัอาจจะต้องการคุณลกัษณะของนักบญัชใีนบต่ละดา้นที่เหมอืนกนั 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาสนา ศรมีะเรอืง (2550) ไดศ้กึษาความคดิเห นเกีย่วกบัคุณลกัษณะผูท้ าบญัชทีี่              
พงึประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกจิในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศกึษาพบว่า ผู้ประกอบการ
ธุรกจิทีม่ปีระเภทธุรกจิบตกต่างกนั มคีวามคดิเห นดว้ยเกีย่วกบัการมคีุณลกัษณะผูท้ าบญัชทีีพ่งึประสงคโ์ดยรวม
บละเป นรายด้าน ได้บก่ ด้านคุณค่าบห่งวิชาชีพด้านความรู้ของผู้ท าบญัชี ด้านความสามารถผู้ท าบญัชี บละ                
ดา้นความช านาญของผูท้ าบญัชบีตกต่างกนั 
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 5. สถานประกอบการที่มรีะยะเวลาการด าเนินงานบตกต่างกนั มคีวามต้องการนักบญัชทีี่บตกต่างกนั  
พบว่า สถานประกอบการที่มีระยะเวลาการด าเนินงาน บตกต่างกนัมีความต้องการคุณลกัษณะของนักบัญชี                
ดา้นทกัษะการบรหิารองคก์รบละการจดัการทางธุรกจิ บตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยสถาน
ประกอบการทีม่รีะยะเวลาการด าเนินงาน น้อยกว่า 10 ปี มคีวามต้องการนักบญัช ีดา้นทกัษะการบรหิารองค์กร
บละการจดัการทางธุรกจิ มากกว่าสถานประกอบการที่มรีะยะเวลาการด า เนินงาน มากกว่า 10 ปี เนื่องจากว่า 
สถานประกอบการที่ด าเนินงานมาไม่นานย่อมต้องการคุณลกัษณะของนักบญัชทีี่มทีกัษะดงักล่าวเพื่อให้สถาน
ประกอบการด าเนินงานอย่างมรีะบบไม่ตดิขดั บละมกีารเริม่ต้นของระบบขอ้มูลของรายงานทางการเงนิทีถู่กตอ้ง
ตัง้บต่เริม่ตน้ เพราะระบบบญัชถีา้มกีารวางระบบทีถู่กตอ้งตัง้บต่เริม่ตน้ก จะไม่เกดิปัญหาความผดิพลาดในเรื่องของ
ขอ้มูลสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาสนา ศรมีะเรอืง (2550) ไดศ้กึษา ความคดิเห นเกีย่วกบัคุณลกัษณะผูท้ าบญัชี 
ทีพ่งึประสงคข์องผูป้ระกอบการธุรกจิในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานบตกต่างกัน มีความคิดเห นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะผู้ท าบัญชี                    
ทีพ่งึประสงคโ์ดยรวมบละเป นรายดา้น ไดบ้ก่ ดา้นคุณค่าบห่งวชิาชพี ดา้นความรูข้องผูท้ าบญัช ีดา้นความสามารถ
ผูท้ าบญัช ีบละดา้นความช านาญของผูท้ าบญัชบีตกต่างกนั 
 ส่วนด้านทกัษะทางด้านสติปัญญา ด้านทกัษะเชิงการปฏิบตัิบละหน้าที่งาน ด้านทกัษะเฉพาะบุคคล               
ดา้นทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ดา้นความรูค้วามสามารถทางบญัช ีดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ  ด้านการใชภ้าษาต่างประเทศ บละด้านคุณธรรมจรยิธรรมไม่บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ              
ทีร่ะดบั .05 เน่ืองจากว่ามคีวามตอ้งการคุณลกัษณะของนกับญัชวี่าจะตอ้งมทีกัษะต่างๆ ตามทีก่ล่าวมาเป นพืน้ฐาน
ของวชิาชพีบญัชอียู่บลว้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรรณิการ ์ล าลอื (2553) ไดศ้กึษาคุณสมบตัขิองนักบญัชี             
ที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบตัิของนักบญัชีในทกัษะทาง
วชิาชพีทีผู่ป้ระกอบการพงึประสงคใ์นระดบัมาก ดา้นทกัษะทาง ทกัษะทางวชิาการเชงิปฏบิตับิละหน้าทีง่าน ทกัษะ
ทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร บละทกัษะทางการบรหิาร
องคก์รบละการจดัการธุรกจิ  
 6. สถานประกอบการทีม่มีูลค่ารวมรายไดต่้อปีบตกต่างกนัมคีวามต้องการนักบญัชทีีบ่ตกต่างกนั พบว่า 
สถานประกอบการทีม่มีูลค่ารวมรายไดต่้อปี บตกต่างกันมคีวามต้องการคุณลกัษณะของนักบญัช ีดา้นทกัษะการ
บรหิารองค์กรบละการจดัการทางธุรกจิ ด้านทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร บละด้านทกัษะ  
เชิงการปฏิบตัิบละหน้าที่งานบตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 บละ .05 ตามล าดับ ผลการ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า มคีวามบตกต่าง ดงันี้  ด้านทกัษะการบรหิารองค์กรบละการจดัการทางธุรกจิ                
มคีวามบตกต่างอยู่ 1 คู่ คอื มูลค่ารายได้รวมต่อปี ต ่ากว่า 500,000,000 บาท มคีวามต้องการคุณลกัษณะของ              
นักบัญชี น้อยกว่ามูลค่ารายได้รวมต่อปี 500,000,001 – 1,000,000,000 บาท เนื่องจากว่า มูลค่ารายได้รวม               
ต่อปีสงูย่อมต้องคุณลกัษณะของนักบญัชทีีม่กีารทกัษะในการวางบผน การตดัสนิใจ บละการบรหิารงาน ทีส่งูตาม
ไปดว้ย  
 ด้านทักษะเชิงการปฏิบัติบละหน้าที่งาน มีความบตกต่างอยู่ 2 คู่ คือ มูลค่ารายได้รวมต่อปี ต ่ากว่า 
500,000,000 บาท  มคีวามตอ้งการคุณลกัษณะของนกับญัช ีน้อยกว่ามลูค่ารายไดร้วมต่อปี ตัง้บต่ 1,000,000,000 
บาท ขึ้นไป  บละมูลค่ารายได้รวมต่อปี 500,000,001 – 1,000,000,000 บาท มีความต้องการคุณลกัษณะของ              
นักบญัช ีน้อยกว่ามูลค่ารายไดร้วมต่อปี ตัง้บต่ 1,000,000,000 บาท ขึน้ไป เนื่องจากว่า มูลค่ารายไดร้วมต่อปีสงู
ย่อมต้องการคุณลกัษณะของนักบญัชทีีม่คีวามช านาญในตวัเลขบละการใชโ้ปรบกรมรวมถึงการน าเสนอรายงาน
ขอ้มูลในเชงิวเิคราะหท์ี่มคีวามละเอยีดบละถูกต้องสูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วไิ ล พนิโยภรณ์ 
บละ คะนึงนิจ นิรมติเจยีรพนัธ ์(2559) ไดศ้กึษา คุณลกัษณะนักบญัชตีามความต้องการของผูป้ระกอบธุรกจิคา้สง่
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ค้าปลกี จงัหวดัภูเก ต ผลการศกึษาพบว่า คุณลกัษณะของนักบญัชตีามความต้องการของผูป้ระกอบธุรกจิคา้ส่ง            
คา้ปลกีอยู่ในระดบัมาก ทกัษะบรหิารองคก์รบละการจดัการธุรกจิ  
 ด้านทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร  มคีวามบตกต่างอยู่ 2 คู่ คอื มูลค่ารายไดร้วม            
ต่อปี ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 500,000,000 บาท  มคีวามตอ้งการคุณลกัษณะของนกับญัช ีน้อยกว่ามลูค่ารายไดร้วมต่อ
ปี 500,000,001 – 1,000,000,000 เนื่องจากว่า มูลค่ารายไดร้วมต่อปีสงูย่อมต้องการคุณลกัษณะของนักบญัชทีีม่ ี
ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลบละการสื่อสาร เพราะต้องสื่อสารกบับุคลากรจ านวนมาก ซึ่งการสื่อสาร                
ทีถู่กตอ้งบม่นย า เป นสิง่ส าคญัอย่างมาก  
 ส่วนด้านทกัษะทางด้านสติปัญญา ด้านทกัษะเชิงการปฏิบตัิบละหน้าที่งาน ด้านทกัษะเฉพาะบุคคล               
ด้านทกัษะการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ด้านทกัษะการบรหิารองค์กรบละการจดัการทางธุรกิจ  
ด้านความรู้ความสามารถทางบญัช ี ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ บละด้าน
คุณธรรมจรยิธรรมไม่บตกต่างกนั เน่ืองจากว่าทกัษะดา้นต่างๆ ไม่ค่อยมผีลต่อการท างานของนกับญัชเีมื่อเทยีบกบั
รายได้ของสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กรรณิการ์ ล าลือ (2553) ได้ศึกษาคุณสมบตัิของ              
นักบญัชทีีพ่งึประสงคข์องผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า คุณสมบตัขิองนักบญัชใีนทกัษะ
ทางวิชาชพีที่ผู้ประกอบการพึงประสงค์ในระดบัมาก ด้านทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวชิาการเชงิปฏบิตัิบละ   
หน้าที่งาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลบละการสื่อสาร ทกัษะ
ทางการบรหิารองคก์รบละการจดัการธุรกจิ มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ บละรูจ้กัรกัษาความลบัของกจิการ 
 7. สถานประกอบการทีม่จี านวนพนักงานรวมบตกต่างกนั มคีวามต้องการนักบญัชทีีบ่ตกต่างกนั พบว่า 
สถานประกอบการที่มจี านวนพนักงาน บตกต่างกนัมคีวามต้องการคุณลกัษณะของนักบญัช ีด้านทกัษะ เชงิการ
ปฏบิตับิละหน้าทีง่าน บละดา้นทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร  บตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 บละ .01 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ พบว่า 
มีความบตกต่าง ดงันี้  ด้านทกัษะเชิงการปฏิบตัิบละหน้าที่งาน มีความบตกต่างอยู่ 1 คู่ คือ จ านวนพนักงาน               
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 100 คน (ขนาดเล ก) มคีวามต้องการคุณลกัษณะของนักบญัช ีน้อยกว่าจ านวนพนักงานตัง้บต่ 
301 คนขึน้ไป (ขนาดใหญ่) บละดา้นทกัษะการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลบละการสื่อสาร มคีวามบตกต่างอยู่ 2 คู่ 
คือ จ านวนพนักงาน 101 – 300 คน (ขนาดกลาง) มีความต้องการคุณลกัษณะของนักบญัชี น้อยกว่าจ านวน
พนักงานตัง้บต่ 301 คนขึน้ไป (ขนาดใหญ่) บละจ านวนพนักงาน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 100 คน (ขนาดเล ก) มคีวาม
ต้องการคุณลกัษณะของนักบญัช ีน้อยกว่าจ านวนพนักงานตัง้บต่ 301 คนขึน้ไป (ขนาดใหญ่) เนื่องจากจ านวน
พนักงานตัง่บต่ 301 คน ขึน้ไป (ขนาดใหญ่) ต้องการนักบญัชทีี่ม ีด้านทกัษะเชงิการปฏบิตัิบละหน้าที่งาน บละ 
ดา้นทกัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบละการสื่อสาร เพราะต้องจดัการกบัพนกังานจ านวนมาก การสื่อสารบละ
ปฎบิตังิานไดด้ ีจะท าใหส้ถานประกอปการลดขอ้ผดิพลาดไดม้าก  
 ส่วนดา้นทกัษะทางดา้นสตปัิญญา ดา้นทกัษะเฉพาะบุคคล ดา้นทกัษะการบรหิารองคก์รบละการจดัการ
ทางธุรกจิ ดา้นความรูค้วามสามารถทางบญัช ีดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ บละ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่บตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากว่า ทกัษะตามที่กล่าว            
อาจไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการนักบญัชมีากนัก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประนอม ตัง้ปรชีาพาณิชย์ 
(2555) ได้ศึกษา คุณลกัษณะบละคุณสมบตัิของพนักงานบญัชทีี่พึงประสงค์ตามทศันะของสถานประกอบการ              
ผลการศึกษาพบว่า สถานประกอบการที่จ านวนพนักงานในสถานประกอบการบตกต่างกันมีความต้องการ
พนกังานบญัชทีีม่คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคด์า้น ดา้นการสือ่สาร ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมบละจรรยาบรรณในวชิาชพี 
ดา้นวสิยัทศัน์ ดา้นความสามารถทางสงัคมไม่บตกต่างกนั  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป  
 1. ควรมกีารศกึษาบละท าวิจยักบัพื้นที่จงัหวดัอื่นเพิม่เติม เพื่อใช้เป นขอ้มูลในการปรบัปรุงบละพฒันา
คุณลกัษณะของนกับญัชเีพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการไดอ้ย่างถูกตอ้งบละเหมาะสมยิง่ขึน้ 
 2. ควรท าการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากความคิดเห นบละคุณลักษณะของนักบัญชีที่สถาน
ประกอบการต้องการในดา้นต่างๆ มโีอกาสที่จะเปลี่ยนบปลงไป อาจส่งผลใหค้วามต้องการเปลี่ยนบปลงไปดว้ย 
ดงันัน้ การท าวจิยัอย่างต่อเนื่องจะช่วยใหส้ถานประกอบการสรรหานกับญัชมีาปฏบิตังิานไดต้รงตามความตอ้งการ
บละปฎบิตังิานไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง บละเป นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 
 3. ควรมกีารศกึษา ในสว่นของทกัษะดา้นอื่นๆเพิม่เตมิ เพื่อใหค้รอบคลุมคุณลกัษณะของนกับญัชทีีส่ถาน
ประกอบการตอ้งการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่ องจากผู้วิจ ัยได้รับคว ามเมตตาบละกรุณาอย่างสูงจาก               
อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าบนะน าบละ
ขอ้เสนอบนะที่ดใีนการปรบัปรุงบก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ของสารนิพนธ์ เพื่อน ามาปรบัปรุงให้สารนิพนธ์ฉบบันี้           
เสร จสมบรูณ์ ผูว้จิยัจงึขอขอบพระคุณเป นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน บละ อาจารย์             
นาฏอนงค์ นามบุดด ีที่ได้ให้ความอนุเคราะหเ์ป นกรรมการสอบสารนิพนธ์ รวมทัง้กรุณาเป นผูเ้ชีย่วชาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้เป นอย่างด ี
 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยโ์ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ที่ได้ประสทิธิป์ระสาท
วชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีพรอ้มทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา บละครอบครวั ตลอดจนเพื่อนนิสติทุกท่านทีค่อยใหก้ าลงัใจบละ
ใหค้วามช่วยเหลอืในทุกๆ ดา้น ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ใหส้ าเร จไดด้ว้ยด ี 
 ผู้วิจ ัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ              
คณะสงัคมศาสตร ์บละบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืบละอ านวยความสะดวกเป นอย่างด ี 
 ผู้วจิยัขอขอบพระคุณผู้ตอบบบบสอบถามทุกท่านทีไ่ด้สละเวลาอนัมคี่าบละใหค้วามร่วมมอืในการตอบ
บบบสอบถาม ท าใหข้อ้มลูครัง้นี้สามารถน าไปวจิยัจนเสร จสมบรูณ์ได้ 
 สดุทา้ยนี้ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป นประโยชน์ส าหรบัผูเ้กีย่วขอ้งบละผูท้ีส่นใจ 
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