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Abstract

This study aims to investigate the level of competency in reference to the international education
standards for accounting professionals and the level of working effectiveness of accounting lecturers
working in southern Thailand universities, and to test the effect of their competency on the working
effectiveness.
The population used in this study is accounting lecturers from universities in southern Thailand.
Descriptive analysis and multiple regressions are used to analyze the data. The results reveal that the level
of working effectiveness of the accounting lecturers in southern Thailand is at high level (3.97), while the
level of all competencies, consisting of ethics (4.14), learning (4.19), skill (3.81), relations (4.09), and analysis
(3.82), are also at high level. Moreover, there is a significantly positive effect of skill competency, analysis
competency, and ethical competency on the level of their working effectiveness.
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการศึกษาระดับสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศสําหรับอาจารยสาขาการบัญชีและระดับประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยบัญชีระดับอุดมศึกษาภาค
ใต และทดสอบผลกระทบของสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของอาจารยบญ
ั ชีในมหาวิทยาลัย
ในภาคใตตอ ประสิทธิภาพการทํางาน ประชากรในการศึกษา คือ อาจารยบญ
ั ชีจากมหาวิทยาลัยในภาคใต วิเคราะห
ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนาและการวิเคราะหความสัมพันธเชิงพหุ ผลการศึกษา พบวา ระดับ
ประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยบัญชีในภาคใตอยูในระดับสูง เทากับ 3.97 สวนสมรรถนะดานจริยธรรม อยู
ในระดับสูง เทากับ 4.14 ดานการเรียนรู อยูในระดับสูง เทากับ 4.19 ดานทักษะ อยูในระดับสูง เทากับ 3.81 ดาน
ความสัมพันธ อยูในระดับสูง เทากับ 4.09 และดานการวิเคราะห อยูในระดับสูง เทากับ 3.82 นอกจากนี้ ผลการ
ศึกษา พบวา สมรรถนะดานทักษะ สมรรถนะดานการวิเคราะห และสมรรถนะดานจริยธรรมมีผลกระทบเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยบัญชีภาคใต

คําสําคัญ: มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ, ประสิทธิภาพการทํางาน, อาจารยบัญชี

บทนํา

สวนสําคัญของการประสบความสําเร็จของ
องคกรมาจากการทํางานอยางหนักของพนักงาน
ในองคกรเพื่อเปาหมายสูงสุด โดยพนักงานถือเปน
ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกร ดังนั้น การที่
องคกรประกอบไปดวยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานจะเปนสวนสําคัญและยิง่ ทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จอยางรวดเร็วและยัง่ ยืน การทําให
คนในองคกรทุกกลุมมีประสิทธิภาพการทํางาน
สูงสุด คือ การพัฒนาสมรรถนะหรือความสามารถ
สูงสุด กลุมบุคลากรดานการบัญชีก็เชนกัน สภา
วิ ช าชี พ การบั ญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ มี ก าร
กําหนดสมรรถนะหรือความสามารถใหกบั บุคลากร
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะ
หลัก 5 ดาน คือ ดานจริยธรรมผูประกอบวิชาชีพ
การบัญชี ดานการเรียนรู ดานทักษะ ดานความ
สัมพันธบุคคล และดานการวิเคราะห (สภาวิชาชีพ
บั ญ ชี ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ , 2555) นอกจากนี้
เนื่องจากวิชาชีพบัญชีเปนหนึ่งในวิชาชีพที่ตองมี

การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ เตรี ย มตั ว รองรั บ การเป น
สวนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป พ.ศ.
2558 และมี ก ารปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ปรั บ มาตรฐานให
สอดคลองกับบริบทของประชาคมอาเซียน โดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ตองปรับตัวใหสอดรับกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
โดยหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การที่สภา
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ไ ด กํ า หนด
มาตรฐานการศึ ก ษาระหว า งประเทศสํ า หรั บ ผู 
ประกอบวิชาชีพบัญชี เพือ่ เปนการพัฒนาบุคลากรผู
ประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ ห มี ส มรรถนะและความ
สามารถทั ด เที ย มกั บ ประเทศสมาชิ ก ประชาคม
อาเซียน และเตรียมพรอมเพือ่ การแขงขันทีย่ งิ่ รุนแรง
ขึ้ น โดยผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ห มายรวมถึ ง
บุคลากรในสาขาการบัญชีทุกกลุม อาทิ นักเรียน
นักศึกษาบัญชี อาจารยบัญชี ผูจัดทําบัญชี ผูสอบ
บัญชี และหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เชน
สภาวิชาชีพการบัญชีฯ กรมพัฒนาธุรกิจการคา และ

สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางปรเทศของอาจารยบัญชี
มัทนชัย สุทธิพันธุ และคณะ

กรมสรรพากร เปนตน
อยางไรก็ตาม การทดสอบอิทธิพลของ
สมรรถนะของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ ประสิทธิภาพ
การทํางานถูกจํากัดจากการศึกษาทีเ่ กีย่ วของในอดีต
ตามกลุมที่การศึกษาตองการ เชน กลุมผูจัดทําบัญชี
(มัทนชัย สุทธิพันธุ, สุนิสา สุขสวัสดิ์, อนัญญา
มาเจริญ, อมรรัตน เธียรพิทยามาศ, อรรณธิรา
คงยาง, กนกนันท จุลเทพ, และสุดารัตน ไชยชนะ,
2557) กลุ  ม นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาบั ญ ชี (อั ค รวั ฒ น
รวียชชานนท และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2556;
มัทนชัย สุทธิพนั ธุ และคณะ, 2557) และกลุม ผูส อบ
บัญชี (เยาวลักษณ สุขวิบลู ย, 2549) แตไมมงี านวิจยั
ใดที่ทําการทดสอบกับกลุมตัวอยางของอาจารย
บั ญ ชี ทํ า ให ไ ม ส ามารถมี ข  อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ ระดั บ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
และระดับประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้ง ยัง
ไม มี ก ารทดสอบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งระดั บ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
และระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานจากกลุ  ม
อาจารยบญ
ั ชี นอกจากนี้ การศึกษาในอดีตสวนใหญ
ถูกจํากัดจากการศึกษาในสวนพืน้ ทีเ่ ดียว เชน ระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ หรือระดับเขต แตมีงานวิจัย
สวนนอยทีข่ ยายความสําคัญของปญหาในระดับภาค
และระดับประเทศ
ดังนั้น จากปญหาวิจัยขางตน การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลัก คือ (1) เพื่อศึกษาระดับ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับอาจารยสาขาการบัญชี และระดับประสิทธิภาพ
การทํางานของอาจารยบญ
ั ชีระดับอุดมศึกษาในภาค
ใต และ (2) เพื่อทดสอบผลกระทบของสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของอาจารย
บัญชีในมหาวิทยาลัยในภาคใตตอ ประสิทธิภาพการ
ทํางาน ผลการศึกษาที่ไดจะนํามาตอบคําถามวิจัย
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ดังนี้ (1) ระดับสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศ สําหรับอาจารยสาขาการบัญชีและ
ระดับประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยบญ
ั ชีระดับ
อุดมศึกษาในภาคใตเปนอยางไร และ (2) สมรรถนะ
ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของอาจารย
บั ญ ชี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ในภาคใต มี ผ ลกระทบต อ
ประสิทธิภาพการทํางานหรือไม ถามีในทิศทางใด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
ครั้งนี้ คือ การจุดประกายการศึกษาสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับอาจารย
สาขาการบัญชีและประสิทธิภาพในการทํางานของ
อาจารยบัญชีในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การ
ทดสอบอิทธิพลของมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศและประสิทธิภาพการทํางาน นอกจากนี้ ผล
การศึกษายังสามารถเปนฐานขอมูลทีเ่ ปนประโยชน
สําหรับหนวยงานกํากับดูแลในการปรับปรุงและ
พั ฒ นาให ม าตรฐานการศึ ก ษาระหว า งประเทศ
ดั ง กลาวถูกใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอยางแทจริง ผลการ
ศึกษายังสามารถใชประโยชนในการถูกใชเปนฐาน
ขอมูลในการทําวิจัยสําหรับผูวิจัย อาจารย นักศึกษา
และผู  ส นใจต า ง ๆ เนื้ อ หาของการศึ ก ษาครั้ ง นี้
ประกอบดวย ทฤษฎีทเี่ กีย่ วของ มาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศสําหรับผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี การ
พัฒนาสมมติฐานการศึกษา วิธีการศึกษาวิจัย ผล
การศึกษาและการอภิปรายผล และสรุปผลและขอ
เสนอแนะ

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

การศึกษาครั้งนี้ใชทฤษฎีความคาดหวัง
ของ บลูม (วรารัตน สุวรรณไตรย, 2554) เพื่อ
อธิบายความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ สําหรับอาจารย
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สาขาการบัญชีและระดับประสิทธิภาพการทํางาน
เนือ่ งจากเมือ่ อาจารยบญ
ั ชีมรี ะดับความรูค วามเขาใจ
ในสมรรถนะตามที่มาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศฯ กําหนดไวแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน และนําองคกรไปสูเปาหมายอยาง
ยัง่ ยืน โดยแนวความคิดของทฤษฎีความคาดหวังจะ
อธิบายการกระตุนที่ทําใหบุคคลทําสิ่งที่สามารถ
บรรลุเปาหมายไดดว ยการจูงใจทีเ่ หมาะสม และปรับ
เปาหมายในสวนบุคคลทีแ่ ตกตางใหเขากับเปาหมาย
ขององค ก ร นอกจากนี้ ทฤษฎี ค วามคาดหวั ง ยั ง
สะทอนระดับสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศฯ ในทุกสมรรถนะ อาทิ ทักษะดาน
สติ ป  ญ ญา ทั ก ษะด า นเทคนิ ค ทั่ ว ไปและเทคนิ ค
เฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพ ทักษะสวนบุคคล ทักษะใน
การสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอื่น และทักษะ
ดานการจัดการทางธุรกิจและองคกร และนักบัญชี
มืออาชีพจะตองมีการเรียนรูอยางไมจบสิ้นอยาง
ตอเนื่อง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพ
เกณฑการจําแนกความคาดหวังตามทฤษฎี
ของบลูม (Broom, 1980) แบงเปน 3 ดาน คือ ดาน
พุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย โดย
ในแตละดานมีการจําแนกระดับความสามารถจาก
ตํ่ า สุ ด ไปถึ ง สู ง สุ ด เช น ด า นพุ ท ธิ พิ สั ย เริ่ ม จาก
ความรู ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การ
สังเคราะห การประเมิน นอกจากนี้ ยังนําเสนอระดับ
ความสามารถทีม่ กี ารปรับปรุงใหมตามแนวคิดของ
Anderson and Krathwohl (2001) เปน การจํา
(Remembering) การเขาใจ (Understanding) การ
ประยุกตใช (Applying) การวิเคราะห (Analysing)
การประเมินผล (Evaluating) และการสรางสรรค
(Creating) ดานจิตพิสัย จําแนกเปน การรับรู การ
ตอบสนอง การสรางคานิยม การจัดระบบ และการ

สรางคุณลักษณะจากคานิยม ดานทักษะพิสยั จําแนก
เปน ทักษะการเคลื่อนไหวของรางกาย ทักษะการ
เคลือ่ นไหวอวัยวะสองสวนหรือมากกวาพรอม ๆ กัน
ทักษะการสือ่ สารโดยใชทา ทาง และทักษะการแสดง
พฤติกรรมทางการพูด
การศึกษาในอดีตที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ครั้งนี้ สวนใหญใชทฤษฎีความคาดหวังของบลูม
ในการศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถ
หรื อ สมรรถนะและผลการดํ า เนิ น งานทั้ ง ในรู ป
องคกร หรือประสิทธิภาพการทํางาน อาทิ นงคราญ
ชางสาน และมัทนชัย สุทธิพันธุ (2558) ศึกษาถึง
ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอความพรอมของผูส อนบัญชีใน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาในการ
เข า สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสงกรานต
ไกรวงษ (2551) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอทักษะความ
เปนมืออาชีพในบริบทของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
และผูสอบบัญชีภาษีอากร เปนตน

มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานการศึ ก ษาระหว า งประเทศ
สํ า หรั บ ผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี อ ธิ บ ายถึ ง ส ว น
ประกอบของสมรรถนะของบุคคลที่พรอมจะเปน
ผู  ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยสมาชิกขององคกร
สหพันธนกั บัญชีนานาชาติ (International Federation
of Accountants: IFAC) จําเปนตองมี เพื่อใหได
คุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการทํา
หนาที่ฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งทําให
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถประกอบอาชีพของ
ตนไดในฐานะผูประกอบวิชาชีพที่มีความสามารถ
ซึ่งปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่ซับซอนได สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูประถัมภ (2555) ได
กลาวถึงสมรรถนะที่จําเปนสําหรับนักวิชาชีพบัญชี
ไว 5 ดาน ดังนี้

สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางปรเทศของอาจารยบัญชี
มัทนชัย สุทธิพันธุ และคณะ

1. สมรรถนะด า นจริ ย ธรรมสํ า หรั บ นั ก
วิชาชีพบัญชี เฉพาะเจาะจงสําหรับผูป ระกอบวิชาชีพ
ที่ตองมีความชํานาญในศาสตร เชน การคํานวณ
ในเชิงประยุกตทางคณิตศาสตร การคํานวณทาง
สถิติ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสามารถนําสิ่งเหลานี้มาใชในการจําลองการ
ตัดสินใจในการทํางาน การวิเคราะหความเสีย่ ง และ
การบริหารขจัดความเสี่ยงภายในองคกร และการ
ควบคุมภายในการวัดมูลคาของรายการที่ถูกตอง
ครบถวนเชื่อถือได การรายงานทางการบัญชี การ
ปรับปรุงบัญชีที่ถูกตามหลักการบัญชี การปฏิบัติ
ตามกฎหมายในทางวิชาชีพบัญชี รวมทัง้ การปฏิบตั ิ
ตามขอบังคับอื่น ๆ ที่ไดมกี ารกําหนดไวสําหรับนัก
วิชาชีพบัญชี
2. สมรรถนะด า นการเรี ย นรู  อ ย า งชาญ
ฉลาด มีดวยกัน 6 ระดับ คือ ความรู ความเขาใจ
การนําไปประยุกตใช การวิเคราะห การสังเคราะห
และการประเมินผล ซึ่งดานทักษะทางปญญาหรือ
การเรียนรูอ ยางฉลาด ประกอบดวย ความสามารถที่
จะระบุกาํ หนดการไดมา การจัดระบบทางการบัญชี
และเขาใจในดานสารสนเทศจากผูอื่น และแหลง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสในยุคปจจุบัน ความสามารถ
ดานการซักถาม ขอสงสัยเยี่ยงวิชาชีพทางการบัญชี
การทําวิจยั การคิดอยางมีเหตุผลและเชิงวิเคราะหใน
การนําไปสูก ารทําวิจยั การใหเหตุผลและการวิเคราะห
อยางละเอียดรอบคอบ รวมทั้งความสามารถที่จะ
ระบุ ใ ช ใ นการแก ไ ขป ญ หาที่ ไ ม เ ป น ระบบใน
สถานการณที่ไมคุนเคยมากอน
3. สมรรถนะดานทักษะ คือ การวางแผน
เชิงกลยุทธ การจัดการโครงการ การจัดการบุคลากร
และทรั พ ยากร และการตั ด สิ น ใจในการดํ า เนิ น
กิจการและหนาที่รับผิดชอบ ความสามารถที่จะจัด
และแบงหนาที่งาน พัฒนาบุคลากร การมีภาวะผูนํา
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การพิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจได อ ย า งผู  มี วิ ช าชี พ
ประกอบดวย การวางแผนเชิงกลยุทธ การบริหาร
โครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย และการจัดหา
แหลงทรัพยากรทางการลงทุน และการตัดสินใจ
ความสามารถที่จะจัดระบบการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และมอบหมายงาน ในการจูงใจ
และพัฒนาบุคลากรในองคกร รวมทัง้ ลักษณะความ
เปนผูนําสูง
4. สมรรถนะดานความสัมพันธบุคคล คือ
การมี ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมความคิ ด ของผู 
ประกอบวิชาชีพบัญชี เชน จัดการตัวเอง ความคิด
ริเริม่ อิทธิพล การเรียนรูด ว ยตนเอง การทํางานบัญชี
ใหเสร็จตามกําหนดเวลา ความสามารถทีจ่ ะเขารวม
การปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ การเปลี่ ย นแปลงสู  ส ากล
พิจารณาการปรับใชคา นิยมทางการบัญชี จรรยาบรรณ
และทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจในการทํางาน
ภายในองค ก ร และความระมั ด ระวั ง สงสั ย เยี่ ย ง
ผู  ประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบดวย การบริหาร
จัดการทีม่ ที กั ษะ ใชในการบริหารจัดการตัวเอง การ
มีความคิดริเริ่ม การมีอิทธิพล และการเรียนรู ความ
สามารถที่จะเลือกและจัดลําดับทรัพยากรที่มีอยู
จํากัด และสามารถจะจัดระบบการทํางานใหเสร็จ
ตามกําหนดเวลา ความสามารถที่จะคาดคะเนและ
ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ
ตาง ๆ รวมทั้งการพิจารณานําคุณคาแหงวิชาชีพ
จริยธรรม และทัศนคติในการตัดสินใจ การสงสัย
เยี่ยงมืออาชีพ
5. สมรรถนะดานการวิเคราะห การอยูร ว ม
กัน คือ การทํางานรวมกับผูอื่นในกระบวนการ
ปรึ ก ษาหารื อ กั น เพื่ อ แก ไ ขข อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น
ความขัดแยงจากการทํางานเปนทีม การปฏิสมั พันธ
กับผูท มี่ วี ฒ
ั นธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม หรือความ
คิดตางกัน การเจรจาหาขอสรุปหรือขอตกลงใน
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สถานการณทางวิชาชีพทางบัญชี การทํางานใน
วัฒนธรรมทีต่ า ง การนําเสนอ การพูดคุย การรายงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ผานการเขียน การพูด ทัง้ ทีเ่ ปน
ทางการและไมเปนทางการ ตลอดจนการฟงและ
อาน รวมถึงใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและภาษา
ที่แตกตาง ประกอบดวย ทํางานรวมกับผูอื่น ใหคํา
ปรึกษา ขอขัดแยงหรือปญหา ใชในการปรึกษาหารือ
และแกไขความขัดแยงที่เกิดขึ้น การทํางานเปน
หมูคณะ ความหลากหลายในวัฒนธรรม เชน ตาง
เชือ้ ชาติ มีการทํางานในวัฒนธรรมตางกันไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เรี ย นรู  อ ย า งฉลาด การนํ า เสนอ
อภิ ป ราย รายงาน และป อ งกั น รู ป แบบของการ
สื่อสารทางวาจา หรือลายลักษณอักษร ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ รวมทั้ง การรับฟงและ
เขาใจอยางมีประสิทธิผล รวมถึงความออนไหวตอ
ความแตกตางดานภาษาและวัฒนธรรม

การพัฒนาสมมติฐานการศึกษา

การศึกษาผลกระทบของสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของอาจารย
บัญชีในมหาวิทยาลัยในภาคใตตอประสิทธิภาพ
การทํ า งานมี ก ารพั ฒ นาสมมติ ฐ านงานวิ จั ย ไว
จํานวน 5 สมมติฐาน ตามประเภทสมรรถนะที่ถูก
กําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ที่แบงประเภทของ
สมรรถนะของผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี อ อกเป น
5 สมรรถนะ คือ สมรรถนะดานจริยธรรมสําหรับ
นักวิชาชีพบัญชี สมรรถนะดานการเรียนรู สมรรถนะ
ดานทักษะ สมรรถนะดานความสัมพันธบคุ คล และ
สมรรถนะดานการวิเคราะห โดยคณะผูวิจัยไดนํา
ผลการศึ ก ษาจากงานวิ จั ย ในอดี ต ที่ เ กี่ ย วข อ งมา
อางอิง ดังนี้
การทดสอบอิทธิพลของระดับสมรรถนะ

ของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีในดานจริยธรรมสําหรับ
นั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี กั บ ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทํางานโดย มัทนชัย สุทธิพันธุ และคณะ (2557);
Sinlarat (2011) และ Steelyana (2012) พบความ
สัมพันธเชิงบวกระหวางปจจัยดังกลาว เนื่องจาก
สมรรถนะดานจริยธรรมมีความจําเปนอยางมาก
สําหรับผูประกอบวิชาชีพการบัญชี โดยจริยธรรม
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะถูกกําหนดให
สอนนั ก ศึ ก ษาบั ญ ชี ตั้ ง แต ร ายวิ ช าแรก เพื่ อ ให
นั ก ศึ ก ษาทราบและเข า ใจในการปฏิ บั ติ ร  ว มกั น
ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจําเปนตองมีความรู
ความเขาใจในจริยธรรมเปนอยางดี และจากทฤษฎี
ความคาดหวังของ Broom (1980) ที่กลาววาหลัก
เกณฑดานจิตพิสัย (จริยธรรม) ตองสูงกวาหลัก
เกณฑดานพุทธพิสัย (ทักษะ การวิเคราะห การ
เรียนรู และความสัมพันธ) และสงผลโดยตรงตอ
ประสิทธิภาพการทํางาน แต Pongtanee (2008) ไมพบ
ความสัมพันธระหวางสมรรถนะดานจริยธรรมและ
ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้น ในการ
ศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดสมมติฐาน ดังนี้
H1: มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางระดับ
สมรรถนะดานจริยธรรมสําหรับนักวิชาชีพบัญชี
และระดับประสิทธิภาพในการทํางานของอาจารย
บัญชี
การศึกษาในอดีตสวนใหญ อาทิ Pongtanee
(2008); Sinlarat (2011); Steelyana (2012) และ
International Accounting Education Standards
Board (2013) พบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งระดั บ
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในดานการ
เรี ย นรู  แ ละประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานบั ญ ชี
เนื่องจากสมรรถนะดานการเรียนรูนําไปสู ความรู
ความเขาใจ การนําไปประยุกตใช การวิเคราะหการ
สังเคราะห และการประเมินผล รวมถึงความสามารถ

สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางปรเทศของอาจารยบัญชี
มัทนชัย สุทธิพันธุ และคณะ

ที่จะระบุใชในการแกไขปญหาที่ไมเปนระบบใน
สถานการณที่ไมคุนเคยมากอน ทําใหเกิดผลลัพธ
ดานประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น (สภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูประถัมภ, 2555) อยางไรก็ตาม
มัทนชัย สุทธิพนั ธุ (2556) ไมพบความสัมพันธของ
สมรรถนะของผู  ทํ า บั ญ ชี ใ นด า นการเรี ย นรู  แ ละ
ความพรอมของผูท าํ บัญชีไทยในการเขาเปนสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น ในการศึกษา
ครั้งนี้ไดกําหนดสมมติฐาน ดังนี้
H2: มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางระดับ
สมรรถนะดานการเรียนรูสําหรับนักวิชาชีพบัญชี
และระดับประสิทธิภาพในการทํางานของอาจารย
บัญชี
สมรรถนะดานทักษะ ประกอบดวย การ
วิเคราะห การสังเคราะห การประเมิน และการ
ตัดสินใจ โดยผลการศึกษาในอดีตพบความสัมพันธ
เชิงบวกระหวางระดับสมรรถนะของผูป ระกอบวิชาชีพ
บัญชีในดานทักษะกับระดับความรูความเขาใจใน
การพั ฒ นาการศึ ก ษาการบั ญ ชี ข องประเทศไทย
(Pongtanee, 2008; Sinlarat, 2011; Steelyana, 2012;
International Accounting Education Standards
Board, 2013; Kunklaw, 2014) เนือ่ งจากรายวิชาบัญชี
ตองอาศัยทักษะเพื่อทําความเขาใจกระบวนการ
จัดการในสวนของการบันทึกรายการคา การจําแนก
แยกประเภทหมวดหมูรายการคา การสรุปผลการ
ดําเนินงาน และการแปลความหมายขอมูล โดย
อาจารยบัญชีตองมีสมรรถนะดานทักษะสูงเพื่อ
อธิบายและแสดงขอมูลใหนกั ศึกษาเขาใจและนําไป
ปฏิบัติตามที่มาตรฐานตาง ๆ จากหนวยงานกํากับ
ดู แ ลได กํ า หนดไว เช น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการตาง ๆ มาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
เปนตน ดังนั้น การที่อาจารยบัญชีมีสมรรถนะดาน
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ทักษะสูงจะทําใหมปี ระสิทธิภาพในการทํางานสูงขึน้
เชนกัน อยางไรก็ตาม มัทนชัย สุทธิพันธุ (2556)
ไมพบอิทธิพลของระดับสมรรถนะของผูทําบัญชี
ในดานทักษะกับระดับความพรอมของผูท าํ บัญชีไทย
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ดกาํ หนดสมมติฐาน ดังนี้
H3: มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางระดับ
สมรรถนะดานทักษะสําหรับนักวิชาชีพบัญชีและ
ระดับประสิทธิภาพในการทํางานของอาจารยบัญชี
สมรรถนะดานความสัมพันธบุคคลของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีภายใตมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศ ประกอบดวย การทํางานเปนทีม ภาวะผูน าํ
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และความรับ
ผิดชอบตอองคความรูน นั้ ๆ การศึกษาในอดีตพบวา
สมรรถนะดานความสัมพันธบุคคลมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของผูทําบัญชีในประเทศ
อินโดนีเซีย (Steelyana, 2012) ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Pongtanee (2008); Sinlarat (2011)
และ Kunklaw (2014) ที่พบความสัมพันธระหวาง
การพัฒนาการศึกษาไทยและสมรรถนะดานความ
สั ม พั น ธ บุ ค คล เนื่ อ งจากสมรรถนะด า นความ
สัมพันธบุคคลนําไปสู การจัดการตัวเอง ความคิด
ริเริม่ อิทธิพล การเรียนรูด ว ยตนเอง การทํางานบัญชี
ใหเสร็จตามกําหนดเวลา ความสามารถทีจ่ ะเขารวม
การปรับตัวใหเขากับการเปลีย่ นแปลงสูส ากล พิจารณา
การปรับใชคานิยมทางการบัญชี จรรยาบรรณและ
ทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจในการทํางานภายใน
องคกร และความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชู
ประถัมภ, 2555) โดยผลของการเพิม่ สมรรถนะดาน
ความสัมพันธบุคคลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของคนในองคกรได อยางไรก็ตาม Pongtanee
(2008) ไมพบความสัมพันธระหวางสมรรถนะดาน
ความสัมพันธบคุ คลและระดับประสิทธิภาพในการ
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ทํางาน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จะทําการทดสอบ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรดั ง กล า ว โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
H4: มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางระดับ
สมรรถนะด า นความสั ม พั น ธ บุ ค คลสํ า หรั บ นั ก
วิชาชีพบัญชีและระดับประสิทธิภาพในการทํางาน
ของอาจารยบัญชี
สมรรถนะดานการวิเคราะห ประกอบดวย
การเลือก การประยุกต และการประเมิน แมวาผล
การศึกษาในอดีตจะไมพบความสัมพันธระหวาง
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในดานการ
วิเคราะหกบั ประสิทธิภาพการทํางานของผูป ระกอบ
วิชาชีพบัญชี (มัทนชัย สุทธิพันธุ, 2556; Sinlarat,
2011; Pongtanee, 2012) แต Steelyana (2012) พบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาว ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย เนื่องจากการทํางานของอาจารยบัญชี
ตองมีสมรรถนะดานการวิเคราะหอยางสูงเพื่อใช
ในการสอนนักศึกษา ประกอบกับรายวิชาใหม ๆ
ทางการบัญชีที่เนนการวิเคราะหเปนหลัก อาทิ งบ
การเงินและการวิเคราะหงบการเงิน การบริหาร
ตนทุน การวางแผนและควบคุมภายใน สัมมนา
การบัญชี และการวิจัยทางการบัญชี เปนตน จากที่
กลาวมาแลวทําใหอาจารยบัญชีที่มีสมรรถนะดาน
การวิ เ คราะห ส ามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทํางานไดมากกวาอาจารยที่ไมมีความสามารถดาน
การวิเคราะห ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนด
สมมติฐาน ดังนี้
H5: มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางระดับ
สมรรถนะดานการวิเคราะหสาํ หรับนักวิชาชีพบัญชี
และระดับประสิทธิภาพในการทํางานของอาจารย
บัญชี
นอกจากนี้ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ตั ว แปร
ควบคุมตอความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะ

สําหรับนักวิชาชีพบัญชีและระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางานของอาจารยบัญชี จํานวน 2 ตัวแปร
ไดแก อายุของอาจารยบัญชี และประสบการณ
การทํางาน ตัวอยางเชน ตัวแปรอายุของอาจารยบญั ชี
ตอความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะสําหรับ
นั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ละระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทํางาน วัลลภ บัวชุม (2554) พบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรดังกลาว โดยผูทําบัญชีรุนใหม (อายุ
นอยกวา) จะมีระดับประสิทธิภาพการทํางานมากกวา
ผูจ ดั ทําบัญชีรนุ เกา (อายุมากกวา) แตในทางกลับกัน
ชูศรี เที้ยศิริเพชร (2554) และ นฤมล สุมรรคา
(2554) ไมพบวาอายุของผูจัดทําบัญชีมีอิทธิพลตอ
ระดับประสิทธิภาพการทํางาน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ
ขอจํากัดของการกระจายตัว เนื่องจากจํานวนกลุม
ตัวอยางนอยและอายุของกลุม ตัวอยางทีท่ าํ การศึกษา
ใกลเคียงกัน ทําใหไมพบความสัมพันธกับความ
พรอม
งานวิจยั ในอดีตสวนใหญพบความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานประสบการณการทํางานของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับระดับประสิทธิภาพการ
ทํางาน (วัลลภ บัวชุม, 2554; และ นฤมล สุมรรคา,
2554) โดยการศึกษาของวัลลภ บัวชุม (2554) พบวา
ผูจัดทําบัญชีที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา
มีระดับประสิทธิภาพการทํางานสูงกวาผูจ ดั ทําบัญชี
ที่มีประสบการณการทํางานที่มากกวา เนื่องจากผู
จัดทําบัญชีทมี่ ปี ระสบการณทาํ งานมากนัน้ สวนใหญ
อยูในตําแหนงงานบริหารที่ตองมีหนาที่ความรับ
ผิดชอบมาก ทําใหไมสามารถเตรียมความพรอมตอ
ระดับประสิทธิภาพการทํางานไดดีเทากับผูจัดทํา
บัญชีที่มีประสบการณการทํางานที่นอยกวา แตใน
ทางกลับกัน นฤมล สุมรรคา (2554) พบวา ผูจัดทํา
บัญชีที่มีประสบการณการทํางานมากกวามีระดับ
ประสิทธิภาพการทํางานสูงกวาผูจัดทําบัญชีที่มี

สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางปรเทศของอาจารยบัญชี
มัทนชัย สุทธิพันธุ และคณะ

ประสบการณการทํางานที่นอยกวา เนื่องจากแรง
กดดันจากเจาของกิจการหรือผูบริหารระดับสูงเพื่อ
การแขงขันในระดับสากลของกิจการ ทําใหผบู ริหาร
ดานการบัญชี (ผูจัดทําบัญชีที่มีประสบการณการ
ทํางานที่มากกวา) ตองเรียนรูและเตรียมความรู
ความเขาใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มากกวาพนักงานบัญชี (ผูจ ดั ทําบัญชีทมี่ ปี ระสบการณ
การทํางานนอยกวา)
H6: มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางอายุ
และระดับประสิทธิภาพในการทํางานของอาจารย
บัญชี
H7: มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกระหว า ง
ประสบการณทาํ งานและระดับประสิทธิภาพในการ
ทํางานของอาจารยบัญชี

วิธีการศึกษาวิจัย

วิธีการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 3 สวน
สําคัญ คือ ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวัดคาตัวแปร และ
การวิ เ คราะห ข  อ มู ล ซึ่ ง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช ก าร
เก็ บ รวบรวมขอมูลจากอาจารยบัญชีที่ทํางานใน
มหาวิทยาลัยในภาคใต ประกอบดวย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และวิทยาเขต
ตรัง มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิ ท ยาเขตสงขลา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา โดยคณะผูวิจัยเก็บขอมูล
จากประชากรทั้งหมด จํานวน 92 คน ขอมูลที่ได
จากประชากรมาจากการส ง แบบสอบถามโดย
จดหมายไปยังมหาวิทยาลัย เมือ่ ผูต อบแบบสอบถาม
ตอบเรียบรอยแลวสงกลับมายังคณะผูวิจัยดวยซอง
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ติดแสตมปทสี่ ง ไปพรอมกับจดหมายแบบสอบถาม
แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้แบงออก
เปน 3 สวนสําคัญ คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
อาจารยบัญชี ไดแก เพศ อายุ ประสบการณทํางาน
และวุฒิการศึกษาสูงสุด เปนตน สวนที่ 2 ระดับ
สมรรถนะของอาจารย บั ญ ชี ด  า นต า ง ๆ ตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของผูป ระกอบ
วิชาชีพบัญชีโดยประยุกตมาจากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
ในอดีตของ Sinlarat (2011) และสวนที่ 3 ระดับ
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของอาจารย บั ญ ชี โดย
ประยุ ก ต ม าจากงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในอดี ต ของ
Steelyana (2012) และ Nguyen and Gong (2012)
การศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 5 ตัวแปร
อิสระ 1 ตัวแปรตาม และ 2 ตัวแปรควบคุม กรณี
ตัวแปรอิสระ ศึกษาการวัดระดับสมรรถนะของ
อาจารยบัญชีแบงออกเปน 5 สมรรถนะยอยตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของผูป ระกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ถูกนํามาใชในประเทศไทย โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (Sinlarat, 2011) คือ สมรรถนะดาน
จริยธรรม สมรรถนะดานการเรียนรู สมรรถนะดาน
ทักษะ สมรรถนะดานความสัมพันธบุคคล และ
สมรรถนะดานการวิเคราะห โดยแตละสมรรถนะจะ
ถูกแบงวัดจาก 10 คําถามยอยโดยการวัดแบบ Likert
Scale แบบ 5 ตัวเลือก (มัทนชัย สุทธิพันธุ, 2556)
กรณี ตั ว แปรด า นประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของ
อาจารยบัญชีประยุกตมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในอดีตของ Steelyana (2012) และ Nguyen and
Gong (2012) ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน คือ งานสําเร็จ
ทันเวลา ความนาเชือ่ ถือได ผลงานไดมาตรฐาน และ
ใหคําปรึกษาแนะนําที่สมบูรณและถูกตอง โดย
ประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยทั้ง 4 ดาน
สอดคลองกับกระบวนการทํางานตามทฤษฎีของ
Broom (1980) โดยทําการวัดแบบ Likert Scale แบบ
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5 ตัวเลือก (ธานินทร ศิลปจารุ, 2553) อาจารยบัญชี
เลือกตอบจาก 5 ระดับประสิทธิภาพในดานตาง ๆ
คือ ระดับ 5 คือ มีระดับสมรรถนะ/ ประสิทธิภาพสูง
ทีส่ ดุ (คาคะแนนเฉลีย่ ระหวาง 4.21 ถึง 5.00 คะแนน)
ระดับ 4 คือ มีระดับสมรรถนะ/ ประสิทธิภาพสูง (คา
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41 ถึง 4.20 คะแนน) ระดับ
3 คือ มีระดับสมรรถนะ/ ประสิทธิภาพปานกลาง (คา
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61 ถึง 3.40 คะแนน) ระดับ
2 คื อ มี ร ะดั บ สมรรถนะ/ ประสิ ท ธิ ภ าพตํ่ า (ค า
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81 ถึง 2.60 คะแนน) และ
ระดับ 1 คือ มีระดับสมรรถนะ/ ประสิทธิภาพตํา่ ทีส่ ดุ
(คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 ถึง 1.80 คะแนน)
นอกจากนี้ คณะผูวิจัยไดกําหนดตัวแปร
ควบคุ ม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของอาจารย
สาขาการบัญชีและระดับประสิทธิภาพการทํางาน
ของอาจารย บั ญ ชี ได แ ก อายุ ข องอาจารย และ
ประสบการณการทํางาน (นฤมล สุมรรคา, 2554;
วัลลภ บัวชุม, 2554) โดยอายุของอาจารยบัญชี
วั ด จากอายุตามจํานวนปของอาจารยบัญชีผูตอบ
แบบสอบถาม สวนประสบการณการทํางานวัดจาก
จํานวนปตั้งแตเริ่มสอนหนังสือ
แบบสอบถามที่ไดรับกลับมา จํานวน 67
ชุด นําไปวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคาความเชื่อมั่น

โดยใชคา สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบัค (Cronbach
Alpha Coefficient) พบวา คาสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของ
ครอนบัค เทากับ 0.763 ซึ่งสูงกวาคาสัมประสิทธิ์
ที่กําหนดไวโดย Cronbach (1995) เทากับ 0.60
แสดงวาแบบสอบถามมีระดับความนาเชือ่ ถืออยูใ น
ระดับสูง
การศึกษาใชการวิเคราะหเชิงพรรณนาโดย
วิธี คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ และ
ร อ ยละถู ก นํ า มาใช ศึ ก ษาลั ก ษณะและระดั บ
สมรรถนะอาจารยบัญชีตามมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศและระดับประสิทธิภาพการทํางาน
ของอาจารย บั ญ ชี จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ในภาคใต
นอกจากนั้ น การศึ ก ษาใช ก ารวิ เ คราะห ส มการ
ถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ เพื่ อ ทดสอบผลกระทบของ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
ของอาจารย บั ญ ชี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ในภาคใต ต  อ
ประสิทธิภาพการทํางาน ดังสมการที่ 1 สวนสมการ
ที่ 2 จะทดสอบผลกระทบของสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของอาจารย
บัญชีในมหาวิทยาลัยในภาคใตตอ ประสิทธิภาพการ
ทํางานโดยมีตัวแปรควบคุม คือ ลักษณะของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก อายุของอาจารยบัญชี และ
ประสบการณทํางาน โดยมีสมการ ดังนี้

Y =  +  1X1 +  2X2 +  3X3 +  4X4 +  5X5 + 
Y =  +  1X1 +  2X2 +  3X3 +  4X4 +  5X5 +  6X6 +  7X7 + 
Y = ระดับประสิทธิภาคการทํางานของอาจารยบญ
ั ชี
X1 = สมรรถนะดานการวิเคราะห
X2 = สมรรถนะดานการเรียนรู
X3 = สมรรถนะดานความสัมพันธบุคคล

(Model 1)
(Model 2)

X4 = สมรรถนะดานจริยธรรมผูประกอบวิชาชีพ
X5 = สมรรถนะดานทักษะ
X6 = อายุของอาจารยบัญชี
X7 = ประสบการณทํางานของอาจารยบัญชี

สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางปรเทศของอาจารยบัญชี
มัทนชัย สุทธิพันธุ และคณะ

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด รั บ แบบสอบถามที่
สมบูรณจํานวน 67 (รอยละ 72.8 ของแบบสอบถาม
จํานวน 92 ชุด) แบบสอบถามจากอาจารยบัญชีที่
ทํางานในมหาวิทยาลัยในภาคใตเพื่อศึกษาความ
สัมพันธระหวางระดับสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ศึกษาระหวางประเทศสําหรับอาจารยสาขาการบัญชี
และระดับประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยบญ
ั ชี
โดยผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศชาย
จํานวน 20 คน (รอยละ 29.9) และเพศหญิง จํานวน
47 คน (รอยละ 70.1) อายุเฉลี่ยของอาจารยบัญชีใน
ภาคใต เทากับ 40.08 ป มีประสบการณทํางานเฉลี่ย
เทากับ 13.15 ป อาจารยบัญชีสวนใหญสําเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 57 คน (รอยละ 85.1)
และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 10 คน
(รอยละ 14.9) ในตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหขอ มูล
เชิงพรรณนาของระดับสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ศึกษาระหวางประเทศสําหรับอาจารยสาขาการบัญชี
และระดับประสิทธิภาพการทํางาน พบวา ระดับ
ประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยบญ
ั ชีในภาคใต
อยูในระดับสูง เทากับ 3.97 ซึ่งประสิทธิภาพการ
ทํ า งานนํ า มาจากค า เฉลี่ ย ของประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทํางาน จํานวน 4 ดาน คือ งานสําเร็จทันเวลา (คาเฉลีย่
เทากับ 4.14) ความนาเชื่อถือได (คาเฉลี่ย เทากับ
4.21) ผลงานไดมาตรฐาน (คาเฉลี่ย เทากับ 3.73)
และใหคําปรึกษาแนะนําที่สมบูรณและถูกตอง (คา
เฉลี่ย เทากับ 3.80) โดยคาเฉลี่ยแตละดานของ
ประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยบัญชีก็อยูใน
ระดับสูง สวนสมรรถนะดานตาง ๆ ของอาจารย
บัญชี พบวา (1) สมรรถนะดานการวิเคราะห อยูใน
ระดับสูง เทากับ 3.82 (2) สมรรถนะดานการเรียนรู
อยูใ นระดับสูง เทากับ 4.19 (3) สมรรถนะดานความ
สัมพันธ อยูในระดับสูง เทากับ 4.09 (4) สมรรถนะ
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ดานจริยธรรม อยูในระดับสูง เทากับ 4.14 และ
(5) สมรรถนะดานทักษะ อยูใ นระดับสูง เทากับ 3.81
ซึง่ ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ มัทนชัย
สุทธิพนั ธุ และคณะ (2557) ทีพ่ บวา ระดับสมรรถนะ
ดานตาง ๆ ของผูจัดทําบัญชีในภาคใตอยูในระดับ
สูงเชนกัน
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบ Multicollinearity โดยใช Variance Inflation Factor (VIF)
เพื่ อ ทดสอบความเกี่ ย วพั น และความสอดคล อ ง
ของตัวแปรที่ใชในการศึกษาทุกตัววาเปนตัวแปร
เดียวกันหรือไม และมีความเปนอิสระตอกันหรือไม
ซึง่ ผลจากการทดสอบโดยใชสหสัมพันธพบคา VIF
สูงสุด เทากับ 4.537 จากสมรรถนะดานทักษะ (โดย
คา VIF ไมควรเกิน 10 (ธานินทร ศิลปจารุ, 2553)
และคาความสัมพันธระหวางตัวแปร (t) ทีใ่ ชแตละตัว
ไมเกิน 0.750 ดังนั้น จึงสรุปไดวาตัวแปรทุกตัวที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ไมใชตัวเดียวกัน มีความเปน
อิสระตอกัน และสามารถนําไปใชทดสอบความ
สัมพันธดว ย Multiple Regression Model ได และ
เมื่ อ ทดสอบสหสั ม พั น ธ ร ะหว า งสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับอาจารย
สาขาการบัญชีและประสิทธิภาพการทํางานของ
อาจารยบญ
ั ชี พบวา สมรรถนะของอาจารยบญ
ั ชีทกุ
ด า นมี ค วามสั ม พั น ธ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ กั บ ระดั บ
ประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยบัญชีที่ระดับ
0.01 แตไมพบความสัมพันธระหวางอายุ ประสบการณ
ทํางาน และประสิทธิภาพการทํางานของอาจารย
บัญชีอยางเปนนัยสําคัญ
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบผลกระทบ
ของสมรรถนะตามมาตรฐานการศึ ก ษาระหว า ง
ประเทศของอาจารยบญ
ั ชีในมหาวิทยาลัยในภาคใต
ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานในสมการที่ 1 และ
ทดสอบผลกระทบของสมรรถนะตามมาตรฐาน
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะตามมาตรฐานระหวางประเทศ
ตัวแปร
ประสิทธิภาพการทํางาน (Y)
งานสําเร็จทันเวลา
ความนาเชื่อถือได
ผลงานไดมาตรฐาน
ใหคําปรึกษาที่สมบูรณและถูกตอง
สมรรถนะดานการวิเคราะห (X1)
สมรรถนะดานการเรียนรู (X2)
สมรรถนะดานความสัมพันธ (X3)
สมรรถนะดานจริยธรรม (X4)
สมรรถนะดานทักษะ (X5)

คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนฯ
3.97
.36
4.14
.41
4.21
.40
3.73
.32
3.80
.38
3.82
.36
4.19
.36
4.09
.32
4.14
.33
3.81
.42

คาสูงสุด
4.94
5.00
5.00
4.80
4.95
5.00
5.00
4.80
5.00
5.00

คาตํ่าสุด
3.19
3.70
3.85
3.40
3.60
3.20
3.40
3.40
3.67
3.00

ระดับ
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ตารางที่ 2 การทดสอบ Multicollinearity
วิเคราะห
(X1)
Y .586**
X1
1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
VIF 3.692

เรียนรู ความสัมพันธ จริยธรรม
(X2)
(X3)
(X4)
.314**
.538**
.658**
.415**
.381**
.480**
1
.507**
.581**
1
.733**
1

ทักษะ
(X5)
.688**
.528**
.418**
.723**
.673**
1

อายุ
(X6)
.130
.272*
.241
.270*
.282*
.166
1

1.263

4.537

1.059

3.826

4.266

** นัยสําคัญที่ระดับ < 0.01, * นัยสําคัญที่ระดับ < 0.05

ประสบการณ
(X7)
.092
.128
.045
.100
.100
-.032
.313*
1
1.233

สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางปรเทศของอาจารยบัญชี
มัทนชัย สุทธิพันธุ และคณะ

การศึ ก ษาระหว า งประเทศของอาจารย บั ญ ชี ใ น
มหาวิทยาลัยในภาคใตตอประสิทธิภาพการทํางาน
ควบคุมโดยปจจัยควบคุม คือ อายุของอาจารยบัญชี
และประสบการณทํางานในสมการที่ 2 โดยใช
Multiple Regression Model ในการวิเคราะหขอมูล
ผลการศึ ก ษาจากตารางที่ 3 สมการที่ 1 พบว า
สมรรถนะดานการวิเคราะห สมรรถนะดานจริยธรรม
และสมรรถนะดานทักษะ มีความสัมพันธเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิภาพการทํางานของ
อาจารยบัญชีในภาคใตที่ระดับ 0.01 อยางไรก็ตาม
การศึกษาครัง้ นีไ้ มพบความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญ
ระหวางสมรรถนะดานการเรียนรู สมรรถนะดาน
ความสัมพันธบุคคล กับระดับประสิทธิภาพการ
ทํางานของอาจารยบัญชีในภาคใต
กรณี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกระหว า ง
สมรรถนะดานการวิเคราะหกบั ระดับประสิทธิภาพ
การทํางานของอาจารยบญ
ั ชีในภาคใต ผลการศึกษา
ครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาในอดีตที่เกี่ยวของ
ของ Steelyana (2012) เนื่องจากการทํางานของ
อาจารยบัญชีในปจจุบันนอกจากสมรรถนะดาน
ทั ก ษะวิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ล ว อาจารย บั ญ ชี เ องต อ งมี
สมรรถนะดานการวิเคราะหอยางสูงเพื่อใชในการ
สอนนักศึกษา ประกอบกับรายวิชาใหม ๆ ทางการ
บัญชีเนนการวิเคราะหเปนหลัก อาทิ งบการเงินและ
การวิเคราะหงบการเงิน การบริหารตนทุน การ
วางแผนและควบคุมภายใน สัมมนาการบัญชี และ
การวิจัยทางการบัญชี เปนตน จากที่กลาวมาแลว
ทําใหอาจารยบัญชีที่มีสมรรถนะดานการวิเคราะห
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานไดมากกวา
อาจารยที่ไมมีความสามารถดานการวิเคราะห
กรณี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกระหว า ง
สมรรถนะดานจริยธรรมกับระดับประสิทธิภาพการ
ทํางานของอาจารยบญ
ั ชีในภาคใต โดยผลการศึกษา
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ทีไ่ ดสอดคลองกับผลการศึกษาในอดีตของ มัทนชัย
สุทธิพันธุ (2556) Sinlarat (2011) และ Steelyana
(2012) เนือ่ งจากจริยธรรมสําหรับผูป ระกอบวิชาชีพ
บั ญ ชี มี ค วามจํ า เป น อย า งมากสํ า หรั บ ผู  ป ระกอบ
วิ ช าชี พ การบั ญ ชี โดยจริ ย ธรรมวิ ช าชี พ ฯ จะถู ก
กําหนดใหสอนนักศึกษาบัญชีตงั้ แตรายวิชาแรกเพือ่
ใหนักศึกษาทราบและเขาใจในการปฏิบัติรวมกัน
ดังนัน้ อาจารยผสู อนวิชาบัญชีจงึ จําเปนตองมีความรู
ความเขาใจในจริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
การบัญชีดังกลาวเปนอยางดี นอกจากนี้ Broom
(1980) กลาวไววา หลักเกณฑดา นจริยธรรม (ดานจิต
พิ สั ย ) ต อ งมี สู ง กว า หลั ก เกณฑ ด  า นพุ ท ธพิ สั ย ที่
ประกอบดวย ทักษะ ความคิดวิเคราะห การเรียนรู
และความสัมพันธบุคคล ทําใหผูที่มีสมรรถนะดาน
จริยธรรมทีส่ งู จะมีประสิทธิภาพการทํางานทีส่ งู ขึน้
เชนกัน
กรณี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกระหว า ง
สมรรถนะดานทักษะกับระดับประสิทธิภาพการ
ทํางานของอาจารยบัญชีในภาคใต ผลการศึกษา
ครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาในอดีตที่เกี่ยวของ
ของ Pongtanee (2008) Sinlarat (2011) Steelyana
(2012) International Accounting Education
Standards Board (2013) และ Kunklaw (2014)
เนื่ อ งจากรายวิ ช าบั ญ ชี ต  อ งอาศั ย ทั ก ษะเพื่ อ
ทําความเขาใจกระบวนการจัดการในสวนของการ
บันทึกรายการคา การจําแนกแยกประเภทหมวดหมู
รายการคา การสรุปผลการดําเนินงาน และการแปล
ความหมายขอมูล โดยอาจารยบญ
ั ชีตอ งมีสมรรถนะ
ดานทักษะสูงเพือ่ อธิบายและแสดงขอมูลใหนกั ศึกษา
เขาใจและนําไปปฏิบัติตามที่มาตรฐานตาง ๆ จาก
หนวยงานกํากับดูแลไดกําหนดไว เชน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น สํ า หรั บ กิ จ การต า ง ๆ
มาตรฐานการศึ ก ษาระหว า งประเทศสํ า หรั บ ผู 
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ประกอบวิชาชีพบัญชี เปนตน ดังนั้น การที่อาจารย
บัญชีมีสมรรถนะดานทักษะสูงจะทําใหอาจารยมี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้นเชนกัน
ผลการศึกษาจากตารางที่ 3 สมการที่ 2 มี
การเพิ่ ม ตั ว แปรควบคุ ม 2 ตั ว แปร คื อ อายุ ข อง
อาจารย บั ญ ชี และประสบการณ ก ารสอนของ
อาจารยบญ
ั ชี ซึง่ ผลการศึกษายังคงพบความสัมพันธ
เชิงบวกอยางเปนนัยสําคัญระหวางสมรรถนะดาน
ทักษะ สมรรถนะดานการวิเคราะห สมรรถนะดาน

จริยธรรม และระดับประสิทธิภาพการทํางานของ
อาจารยบัญชีในภาคใต โดยผลการศึกษาเหมือนกับ
ผลการศึกษาในสมการที่ 1 อยางไรก็ตามการศึกษา
ครั้งนี้ไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวาง
สมรรถนะด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล
สมรรถนะดานการเรียนรู อายุของอาจารยบัญชี
ประสบการณการสอนของอาจารยบัญชี และระดับ
ประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยบัญชี

ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธเชิงพหุ
ตัวแปร
Constant
สมรรถนะดานการวิเคราะห
สมรรถนะดานการเรียนรู
สมรรถนะดานความสัมพันธ
สมรรถนะดานจริยธรรม
สมรรถนะดานทักษะ
อายุของอาจารยบัญชี
ประสบการณทํางาน
R Square
Adjusted R Square
F-value

สมการที่ 1

สมการที่ 2



t (sig.)



t (sig.)

.851
.278
.172
.123
.442
.335
.614
.623
13.096**

1.902 (.042*)
2.754 (.008**)
1.595 (.116)
.864 (.391)
3.170 (.002**)
3.087 (.003**)
-

.899
.281
.156
.140
.503
.345
.005
.002
.582
.578
13.695**

1.986 (.042*)
2.739 (.008**)
1.483 (.144)
.809 (.422)
3.164 (.002**)
3.018 (.004**)
-1.049 (.301)
.796 (.429)

** นัยสําคัญที่ระดับ < 0.01, * นัยสําคัญที่ระดับ < 0.05

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การทํางานของอาจารยบัญชีระดับอุดมศึกษาใน
จากวัตถุประสงคหลักเพือ่ การศึกษาระดับ ภาคใต และทดสอบผลกระทบของสมรรถนะตาม
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของอาจารย
สําหรับอาจารยสาขาการบัญชีและระดับประสิทธิภาพ บัญชีในมหาวิทยาลัยในภาคใตตอประสิทธิภาพ

สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวางปรเทศของอาจารยบัญชี
มัทนชัย สุทธิพันธุ และคณะ

การทํางาน ผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพ
การทํ า งานของอาจารย บั ญ ชี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ภาคใต อยูในระดับสูง เทากับ 3.97 สวนสมรรถนะ
ดานตาง ๆ ของอาจารยบัญชี พบวา (1) สมรรถนะ
ด า นการวิ เ คราะห อยู  ใ นระดั บ สู ง เท า กั บ 3.82
(2) สมรรถนะดานการเรียนรู อยูใ นระดับสูง เทากับ
4.19 (3) สมรรถนะดานความสัมพันธ อยูในระดับ
สูง เทากับ 4.09 (4) สมรรถนะดานจริยธรรม อยูใน
ระดับสูง เทากับ 4.14 และ (5) สมรรถนะดานทักษะ
อยูในระดับสูง เทากับ 3.81 นอกจากนี้ ผลการศึกษา
พบวา สมรรถนะดานทักษะ สมรรถนะดานการ
วิเคราะห และสมรรถนะดานจริยธรรม มีผลกระทบ
เชิงบวกอยางมีนยั สําคัญกับประสิทธิภาพการทํางาน
ของอาจารยบัญชีภาคใต
การศึกษาครั้งนี้กอใหเกิดประโยชนที่ได
รับจากผลการศึกษา คือการนําผลของการศึกษา
ทดสอบผลกระทบของสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึ ก ษาระหว า งประเทศของอาจารย บั ญ ชี ใ น
มหาวิทยาลัยในภาคใตตอประสิทธิภาพการทํางาน
ไปปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะของอาจารยบญ
ั ชี
อาทิ การเพิม่ เครือขายการทํางานรวมกันของอาจารย
บัญชี หรือเพิ่มการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาของจริยธรรมของอาจารยสาขาการบัญชี
ใหมากขึน้ ผลการศึกษาอาจเปนการจุดประกายการ
ศึกษาสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศสํ า หรั บ อาจารย ส าขาการบั ญ ชี แ ละ
ประสิทธิภาพในการทํางานของอาจารยบัญชีใน
ระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการทดสอบอิทธิพลของ
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศและประสิทธิภาพ
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การทํางาน นอกจากนี้ ผลการศึกษาดังกลาวยังเปน
ประโยชน ต  อ การเป น ฐานข อ มู ล ให ก ารศึ ก ษาที่
เกี่ยวของในอนาคต และผลจากการศึกษาสามารถ
เป น ข อ เสนอแนะให แ ก ห น ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล
มหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพการบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานให
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อความสามารถในการ
แขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศได
อยางไรก็ตามขอจํากัดในการศึกษาครั้งนี้
คือ ประชากรที่ใชในการศึกษาถูกจํากัดไวเพียง
อาจารยบญ
ั ชีในระดับมหาวิทยาลัยในภาคใตเทานัน้
ทําใหผลการศึกษาอาจคลาดเคลือ่ นจากผลการศึกษา
กรณีการเก็บขอมูลทั้งประเทศ เนื่องจากขอจํากัด
ดานระยะเวลาในการเก็บขอมูลและงบประมาณการ
ทําวิจยั นอกจากนัน้ อาจมีปจ จัยอืน่ ๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอ
ระดับประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยบัญชี
ดังนัน้ ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ตอไป คือ
การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ สําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีและระดับประสิทธิภาพการ
ทํางานสําหรับบุคคลกรในวิชาชีพบัญชีสาขาอื่น ๆ
อาทิ นักศึกษาบัญชี ผูจัดทําบัญชี หรือผูสอบบัญชี
ทั้ ง ประเทศไทย รวมทั้ ง การเปรี ย บเที ย บความ
แตกตางของระดับสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ศึกษาระหวางประเทศ สําหรับผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีและระดับประสิทธิภาพการทํางานระหวาง
กลุมผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่สนใจ
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