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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะทางวิชาชีพที่จาเป็นสาหรับนักบัญชีองค์กรรัฐวิสาหกิจตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ผู้ให้ข้อมูลหลักของการศึกษาครั้งนี้คือบุคลากรในหน่วยงานการไฟฟ้าส่ว น
ภูมิภ าค เขต 1 (ภาคกลาง) เป็น การวิจั ยเชิ งคุณภาพและเก็บข้อมูล โดยการสัม ภาษณ์เชิงลึ กกับ ผู้บ ริหาระดั บสู ง
ผู้บริหารระดับกลาง และพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจานวน 21 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ประเด็นหลักโดยการ
จาแนกกลุ่มข้อมูลที่ศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่องการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก
(ทักษะทางวิชาชีพ)
ผลการศึกษาพบว่า (1) ทักษะวิชาชีพสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทยในปัจจุบันประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะการ
จัดการตนเอง และทักษะการจัดการองค์กร (2) ทักษะทางวิชาชีพที่ต้องการสาหรับนักบัญชีในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีความสาคัญ ได้แก่ ทักษะการประเมินข้อมูล ทักษะปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความสามารถทาง
วิ ช าการในการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รับ มอบหมาย การน าเครื่ องมื อ และเทคโนโลยี ม าใช้ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพ การ
ประยุกต์ใช้เหตุผล การทางานเป็นทีม ตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา เปิดใจกว้างรับโอกาส
ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารคน (3) ทักษะทางวิชาชีพที่จาเป็นสาหรับระดับหัวหน้างาน คือ ทักษะ
ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร และระดับผู้ปฏิบัติงาน คือ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาชีพมี
ความสาคัญและจาเป็นที่จะช่วยให้พัฒนาองค์กรให้ประสบความสาเร็จ ผู้บริหารควรพัฒนาทักษะทางวิชาชีพแก่
ผู้ป ฏิบั ติ งานอย่ างเร่ง ด่ว น และการพัฒ นาหลั กสู ตรการศึกษาทางวิ ชาชี พบั ญชี ของสถานศึกษาควรคานึง ถึงการ
เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะทางปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
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ABSTRACT
This paper aimed to explore required skills for accountants in the state enterprise
based on International Education Standards (IES). The research sample was 2 1 government
officers, consisting of chief executive officers, middle managers, and staff members in the
Provincial Electricity Authority, Area 1 ( Central Region). The study employed the qualitative
research approach. The data were collected by using in-depth interviews and then analyzed
by the theme analysis approach by distinguishing the collected data on the basis of Initial
Professional Development (Professional Skills), 3 rd Issue, International Education Standard or
IES3.
The research findings revealed that 1 ) the current professional skills of accountants
in the Provincial Electricity Authority consisted of intellectual, interpersonal, communication,
self-management, and organizational management skills. 2 ) Essential professional skills
required of accountants at State Enterprise in the twenty-first century were assessing data,
achieving proficiency in assigned tasks, utilizing tools and technology, working as part of a
team, recognizing cultural and language differences, being open-minded in accepting new
opportunities, and managing people. 3) It was essential for supervisors to have interpersonal
and communication skills. It was essential for staff members to have intellectual skills.
Professional skills are a necessary part of organizational achievement. Executives should make
improving the professional skills of its staff members a priority. In addition, professional
accounting programs in educational institutions should take into account the enhancement
of professional skills in four aspects: intellectual skills, interpersonal relationships and
communication skills, self-management skills, and skills of organizational management.
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1. บทนา
ศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาที่เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ถูกเชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ต ทาให้มนุษย์สามารถสั่งการและควบคุม
การใช้ ง านอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ช่ ว ยให้ ธุ ร กิ จ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เป็นพื้นฐานที่นาไปสู่การปฏิรูปแนวทางการทาธุรกิจและยกระดับผลิต
ภาพในภาคอุตสาหกรรมไทยโดยการเชื่อมโยงทุกสิ่ งในโลกเข้าหากันโดยง่ายเช่น คน เครื่องจักร และสินค้าทุก
ชนิด (มนู อรดีนรเชษฐ, 2560) นอกจากนี้การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนาไปสู่การเคลื่อนย้าย
ปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจไปสู่การแข่งขันใน
ระดับสากล (ชัยมงคล ผลแก้ว และคณะ, 2560)
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเป็นเรื่องสาคัญสาหรับองค์กรเนื่องจากบุคลาการที่มีทักษะการทางานที่
ดีจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
(International Education Standards: IES) กาหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International
Federation of Accountants: IFAC) เป็ น กรอบแนวคิ ด ที่ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ใ ห้
ความสาคัญและเผยแพร่องค์ความรู้นี้เพื่อให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
วิช าชีพบั ญชี ได้ตระหนั กและน าไปประยุกต์ซึ่งจะช่ว ยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบวิช าชีพบัญชีไทยให้
สอดคล้องกับสากล พร้อมที่จะแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
แม้ว่าจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น การวิเคราะห์การปฏิบัติงานและ
ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ของนั ก บั ญ ชี บ ริ ห ารในบริ ษั ท ขนาดใหญ่ (ศรั ณ ย์ ชู เ กี ย รติ และประจิ ต หาวั ต ร, 2548)
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชี (ศุภมิตร พินิจการ และคณะ
,2553) การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาในทางวิชาชีพบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยสาหรับ
การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ชัยมงคล ผลแก้ว และคณะ, 2560)
สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชี (พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกต, 2555) การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยเมื่อ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ (2555) และทักษะทางวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ธิพาดา แก้วปัญโญ, 2554; ธภมร เกื้อกูลวงศ์,2554) แต่ยังมีงานวิจัยจานวนน้อยที่เชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ
ด้านทักษะวิชาชีพบัญชีตาม IES ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่สาคัญ ในบริบทของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะ
การดาเนินงานที่เฉพาะและซับซ้อน จึงมีประเด็นข้อสงสัยว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของหน่วยงานดังกล่าวต้อง
มีทักษะทางวิชาชีพที่จาเป็นใดบ้างในการทางานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการวิจัยครั้งนี้
โดยบทความนี้ ได้ น าเสนอบทน า วั ต ถุ ป ระสงค์ การวิ จั ย การทบทวนวรรณกรรม วิ ธี ก ารด าเนิ นการวิ จั ย
ผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาทักษะทางวิชาชีพที่จาเป็นสาหรับนักบัญชีองค์กรรัฐวิสาหกิจตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชีตาม IES ฉบับที่ 3 เรื่อง การพัฒนาทาง
วิชาชีพระยะเริ่มแรก – ทักษะทางวิชาชีพ มาเป็นแนวทางในการศึกษา
IES 3 ถูกกาหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ เป็นมาตรฐานการศึกษาที่อธิบายถึงทักษะทาง
วิ ช าชี พ ที่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ก่ อ นที่ จ ะสิ้ น สุ ด การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ ระยะเริ่ ม แรก
ประกอบด้วยทักษะสาคัญ 4 ด้านคือ ทักษะด้านปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร การ
จัดการตนเอง และการจัดการองค์กร แต่ละด้านจะมีผลการเรียนรู้ดังที่ได้นาเสนอในผลการวิจัย ซึ่ งการศึกษา
ครั้งนี้จะศึกษาว่าทักษะด้านใดที่มีความสาคัญและจาเป็นต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ไทย
ทักษะแนวคิดที่ส าคัญในการดาเนิ นชีวิตในศตวรรษที่ 21 มี 3 กลุ่ ม คือ 1) ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 2) ทักษะชีวิตและการทางาน และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศ ซึ่งเป็นการกาหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้โดยสร้างรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ
ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียนเพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตในยุคสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง
(วิจารณ์ พานิช, 2555)
การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy คือ กระบวนการของประสบการณ์ที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างถาวรโดยเป็นผลจากการฝึกฝน และความถี่ของพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้น ทฤษฎีการ
เรียนรู้ของ Bloom ได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ความรู้ที่เกิดจากความจา ความเข้าใจ การ
ประยุกต์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า (Anderson & Krathwohl 2001) นอกจากนี้ เสรี วงษ์
มณฑา (2542) ได้แบ่งการเรียนรู้ว่าประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน คือ ความรู้ ประสบการณ์ตรง การเชื่อมโยงอีก
ด้วย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทักษะวิชาชีพสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
1. ทักษะทางปัญญา
2. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
3.ทักษะการจัดการตนเอง
4.ทักษะการจัดการองค์กร

ทักษะทางวิชาชีพที่จาเป็นสาหรับ
นักบัญชีองค์กรรัฐวิสาหกิจ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแนวทางในการวิจัยที่แสวงหาความจริงในสภาพที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติ
มองภาพรวมทุกมิติ ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถอธิบายเหตุการณ์หรือค้นหาคาตอบของปัญหาในเชิงลึก สร้างความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น (แววดาว พรมเสน, 2554) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อค้นหาคาตอบและ
อธิบายว่าทักษะทางวิชาชีพที่จาเป็นในปัจจุบันและอนาคตมีลักษณะเป็นอย่างไร
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก เป็ นเครื่ อ งมื อ หลั ก โดย 1) จัด ท าแบบสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยคาถามสองตอน ตอนที่ 1 เป็นคาถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ตอนที่ 2 เป็นคาถาม
เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพ 2) ทดสอบความเหมาะสมของคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น
ว่า แบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสมและสามารถใช้ได้ อย่างไรก็ดีความรู้และทักษะในการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้คาตอบที่ต้องการ ผู้วิจัยสามารถปรับเปลี่ยนคาถามการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
3) ติดต่อผู้ให้สัมภาษณ์โดยการส่งจดหมายเชิญและตัวอย่างข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
แบบตัวต่อตัวกับ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และพนักงานผู้ปฏิบัติงานหน้างาน จานวน 21 คนซึ่ง
เป็ นบุ คคลที่มีบทบาทส าคัญในการการสรรหาและคัดเลื อกนักบัญชี ผู้ วิจัยเลือกกรณีศึกษาการไฟฟ้าส่ ว น
ภู มิ ภ าคเขต 1 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการไฟฟ้ า 7 แห่ ง ได้ แ ก่ จั ง หวั ด อ่ า งทอง จั ง หวั ด ส ระบุ รี จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครนายก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากเป็น
การไฟฟ้าจุดรวมงาน ซึ่งมีหน้าที่ดูแล กากับ การไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดนั้น สาหรับข้อมูลทุติยภูมินั้น ผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลจากตารา เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพของนักบัญชี
การวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ประเด็นหลัก (Theme Analysis) โดยการจาแนก จัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นที่
ศึกษาตามกรอบแนวคิดอันได้แก่ ทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ กับความเห็นของ
ผู้ให้คาสัมภาษณ์ เพื่ออธิบายถึง ทักษะทางวิชาชีพที่จาเป็นสาหรับนักบัญชีองค์กรรัฐวิสาหกิจวิธีการดังกล่าว
ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นและนามาตีความได้อย่างชัดเจน

4. ผลการวิจัย
ผลการส ารวจทักษะวิช าชีพที่จ าเป็นส าหรับผู้ ประกอบวิช าชีพบัญชีของหน่ว ยงานรัฐ วิส าหกิจใน
ประเทศไทย ประกอบด้วยทักษะที่จาเป็นดังนี้ 1) ทักษะทางปัญญา นักบัญชีจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์
ข้อมูล มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร นักบัญชีที่ดีต้องมี ทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันกับ
ผู้อื่น สามารถทางานเป็นทีม สามารถแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างชัดเจน ต้องมีการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาที่มีความแตกต่างอย่าง
มีคุณภาพ 3) ทักษะการจัดการตนเอง นักบัญชีต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการวางแผนในการปฏิบัติงานและมีแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งจะทาให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีความเหมาะสม
4) ทักษะการจัดการองค์กร นักบัญชีจะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์กับงานต่างๆ
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อย่างถูกต้อง สามารถนาข้อมูลที่จัดทามาประยุกต์ใช้จัดระเบียบงาน ง่ายต่อการวางแผนเพื่อสร้างกลยุทธ์และ
การบริหารงานขององค์กร นักบัญชีที่ดีควรปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่ถูกต้องและสาเร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนดเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาความต้องการทักษะวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในศตวรรษที่ 21
สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ทักษะวิชาชีพบัญชีที่จาเป็นของนักบัญชีในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในศตวรรษที่ 21
ทักษะ
วิชาชีพ
ด้านปัญญา
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ผลการเรียนรู้

ผู้บริหารระดับ
สูง

กลาง

พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน

1.ประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและแง่มุมที่
หลากหลายผ่านการวิจยั
การวิเคราะห์ และบูรณา
การ
2.ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ซึ่งรวมถึงการระบุและ
การประเมินทางเลือก
เพื่อให้ได้ข้อสรุป
3.ระบุได้ว่าเมื่อใด
สมควรที่จะปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญในการ
แก้ปัญหาและการหา
ข้อสรุป

สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลหาสาเหตุได้

วิเคราะห์ข้อมูลจาก
มีทักษะการวิเคราะห์
แผนกต่างๆที่ต่อเนื่องกับ รายได้ ค่าใช้จ่าย และ
แผนกบัญชีได้
ต้นทุน

สามารถประเมิน
หาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเพื่อ
นาเสนอผูบ้ ริหาร

มีทักษะกาปฏิบัติงานที่
หลากหลาย หาข้อสรุป
ในเหตุการณ์ต่างๆ ได้

มีความสามารถในการ
พิจารณาหาทางเลือก
ในการปฏิบัติงาน

สามารถกลั่นกรอง
ข้อมูลเพื่อนามา
ปรึกษาเพื่อช่วยใน
การแก้ไขปัญหา

สามารถหาแนว
ทางการปรึกษา ในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ

4.ประยุกต์ใช้เหตุผล
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา

สามารถนาข้อมูล
ต่างๆ มาประกอบ
ในการทางานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

สามารถแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นได้และตรงจุด
สามารถตัดสินปัญหาได้
อย่างสมเหตุสมผล ซึง่
นาไปมาเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
เพื่อให้ได้ข้อสรุปต่างๆ
มีการนาความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ไป
ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ใช้เหตุผลประกอบการ
คิด การวิเคราะห์การ
แก้ไขปัญหา
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ทักษะ
วิชาชีพ
ด้านปัญญา
(ต่อ)

ผลการเรียนรู้

ผู้บริหารระดับ
สูง

5.เสนอแนะวิธีแก้ไข
สามารถนาแนว
ปัญหาที่ไม่มีรปู แบบและ ทางการแก้ไข
ซับซ้อนในหลายแง่มุม ปัญหาจากหลาย
ส่วนงานมาเลือก
ประเด็นปัญหาเพื่อ
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ความสัมพันธ์ 1.ให้ความร่วมมือและ
ต้องมีทักษะการ
ระหว่างบุคคล ทางานเป็นทีม เพื่อ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
และการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ
ผู้อื่น ในการทางาน
สื่อสาร
เป้าหมายองค์กร
เป็นทีม

กลาง
มีทักษะในการถ่ายทอด
ที่กระชับ ฉับไว และ
เข้าใจง่าย พร้อมทั้ง
นาเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาในหลายรูปแบบ
ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
มีภาวะผูน้ า มีความ
รับผิดชอบ สามารถ
จัดการงานที่ได้รบั
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
มีความสามารถในการ
แนะนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่ไม่ซบั ซ้อน

สามารถปฏิบัติ
งานที่เกิดจากการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนา
องค์กรไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น
2.สื่อสารอย่างชัดเจน
สามารถสื่อสารงาน มีความกล้าแสดงออก มี นาเสนอรายงานแบบ
และกระชับเมื่อนาเสนอ กับผู้ปฏิบตั ิได้อย่าง ความคิดสร้างสรรค์
เข้าใจง่ายและกระชับ
อภิปรายและรายงานใน ชัดเจน
สามารถสื่อสาร นาเสนอ
สถานการณ์ที่เป็น
วิสัยทัศน์ในด้านการ
ทางการและไม่เป็นและ
นาเสนอที่หลากหลาย
ทางการ ทั้งในรูปแบบที่
เป็นลายลักษณ์อักษร
และโดยวาจา
3.แสดงให้เห็นถึงความ ต้องพัฒนาด้านการ ต้องมีการพัฒนาการ
ให้ความสาคัญกับ
ตระหนักเกี่ยวกับความ เรียนรู้วัฒนธรรม ทางานทั้งด้านภาษา
ความแตกต่างทาง
แตกต่างทางวัฒนธรรม และภาษา
วัฒนธรรม และทักษะ วัฒนธรรม การสื่อสาร
และภาษาในการสื่อสาร วัฒนธรรมที่ตา่ งกัน วิชาชีพต่างๆ
ทุกรูปแบบ
อย่างมีคุณภาพ
4.ประยุกต์เทคนิคการ สามารถคิด
สามารถฟัง วิเคราะห์
ใช้ทักษะในการฟัง
ฟังเชิงรุก
วิเคราะห์แยก
และนาไปประยุกต์ใช้ใน ประยุกต์ใช้อย่างมี
ประเด็นในการฟัง การปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ
การสัมภาษณ์ที่มี
ได้
ประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ทักษะ
วิชาชีพ

ผลการเรียนรู้

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และการ
สื่อสาร (ต่อ)

5.ประยุกต์ใช้ทักษะการ
ต่อรองมาใช้เพื่อหาทาง
แก้ปัญหาและข้อตกลง
ร่วมกัน

การจัดการ
ตนเอง

6.ประยุกต์ใช้ทักษะการ
ให้คาปรึกษาเพื่อลดหรือ
แก้ไขข้อขัดแย้ง แก้ไข
ปัญหา และสร้างโอกาส
ให้ได้มากที่สุด
7.นาเสนอความคิดและ
โน้มน้าวจูงใจผู้อื่นเพื่อให้
เกิดการสนับสนุนและมี
พันธสัญญาร่วมกัน
1.แสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

สูง
มีความรู้
ความสามารถใน
การต่อรองการ
แก้ปัญหา

มีทักษะทางด้าน
การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
สามารถเป็นที่
ปรึกษาให้กับผู้อื่น
มีทักษะการโน้ม
น้าวผู้อนื่ ให้เกิดการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
มีความสามารถใน
การนาทรัพยากร
อื่นมาประยุกต์กับ
งาน เพื่อการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆตลอดชีวิต
2.ประยุกต์ใช้ความสงสัย ปฏิบัติงานอยู่บน
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ พื้นฐานความระวัด
ในการตั้งคาถามและ
ระวังสงสัยอย่างมี
ประเมินข้อมูลทั้งหมด หลักการ
เชิงวิพากษ์
3.จัดการเวลาและ
ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุ
ข้อกาหนดทางวิชาชีพ
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ผู้บริหารระดับ
กลาง

พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน

สามารถใช้จิตวิทยามาใช้
ให้เป็นประโยชน์ในการ
ทางานร่วมกับผู้อนื่ เพื่อ
ต่อรองและช่วยกันแก้ไข
ปัญหาให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ตา่ งๆ
ปรึกษาผู้มีความรู้ หรือมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน
เพื่อลด หรือแก้ไขปัญหา

มีทักษะในการเจรจา
ต่อรองในการ
ปฏิบัติงานหรือ
ร่วมงานกับผู้อื่นเพื่อให้
ได้ข้อตกลงและเป็นที่
ยอมรับ
มีความสามารถในการ
ให้คาปรึกษาในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ

สามารถนาเสนอแนวคิด
ใหม่ๆ การจัดทา
นวัตกรรมเพื่อช่วยใน
การปฏิบัติงาน
มีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
และพัฒนาตนเองไปใน
ทิศทางที่ดีขนึ้ อยู่เสมอ

สามารถทาให้ผู้ฟังมี
ความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

มีความคิด ความสนใจ
และสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ และทางานด้วย
ความเข้าใจ อยู่บน
พื้นฐานตามหลักการ
และเหตุผล
สามารถบริหาร
สามารถปฏิบัติ
เวลาและทรัพยากร งานทีไ่ ด้รับมอบ
ขององค์กรได้
หมายได้ตรงตามเวลา
และทรัพยากรที่กาหนด

มีความมุ่งมั่นในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ
ตลอดเวลา

มีเทคนิคในการตั้ง
คาถามและการ
พิจารณาประเมิน
ข้อมูล

ทราบถึงกระบวน
การงานด้านบัญชี และ
มีการจัดระเบียบงานที่
ทา
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ทักษะ
วิชาชีพ

ผลการเรียนรู้

การจัดการ
ตนเอง (ต่อ)

การจัดการ
องค์กร
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4.ปฏิบัติงานในระดับต้น
ที่ต้องใช้ความสามารถ
ทางวิชาการภายใต้การ
กากับ แนะนา
ตรวจสอบ ปฏิบตั ิงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
และติดตามผลงานของ
ตนเองโดยใช้ข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้อื่น และ
การไตร่ตรองด้วยตนเอง
5.คาดการณ์ความท้า
ทายและวางแผนหาทาง
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้

ผู้บริหารระดับ
สูง

กลาง

มีการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องมี
ความเป็นธรรม
สูงสุด

มีทักษะในการกาหนด
แผนงานและมาตรฐาน
ของงาน

สามารถวาง
แผนการแก้ไข
ปัญหาได้เป็นอย่าง
ดี

ควรมีทักษะในการ
วางแผนงานและแนว
ทางการแก้ปัญหาที่มี
ความเป็นไปได้สูงสุด

พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
มีการติดตามผลของ
งานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานได้

หากมีการแก้ไขปัญหา
อย่างถูกต้องจะนาไปสู่
แนวทางกาปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องสมเหตุ
สมผล
6.เปิดใจกว้างรับโอกาส มีการพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการ พัฒนาตนเองทั้งดาน
ใหม่ๆ ที่เข้ามา
อยู่เสมอจะทาให้ แก้ปัญหาเฉพาะได้ระดับ วิชาการและภาษาให้
เกิดโอกาสในการ ที่ดี ยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่ เป็นมาตรฐาน จะเกิด
ทางานมากขึ้น
เข้ามา ไม่ปิดกัน้ นามาใช้ การสร้างโอกาสให้กับ
ในการแก้ไขปัญหาอย่าง ตนเอง
มีประสิทธิภาพ
1.การปฏิบัตงิ านที่ได้รับ มีการกาหนด
ควรมีการวางแผนจัด
สามารถทางานทีไ่ ด้รับ
มอบหมายตามแนว
ช่วงเวลาในการ
ระเบียบงานทีท่ าให้
มอบหมายได้ใน
ปฏิบัติที่ระบุไว้ภายใน
ทางานให้เป็น
เป็นไปตามแผนเพื่อ
ระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาที่กาหนด
ป้องกันการเกิดความ
ไปตามแผนการ
เสียหาย ล่าช้า
ปฏิบัติงาน
2.ประยุกต์ใช้ทักษะการ มีทักษะการจูงใจ ต้องมีทักษะในการ
นาสิง่ ต่างๆ มาบริหาร
บริหารคนในการสร้าง ในการพัฒนา
บริหารบุคคลในการ
เพื่อสร้างแรงจูงใจ
แรงจูงใจและพัฒนาผู้อื่น ตนเองและผู้อื่น
ทางาน จัดสรรบุคคลให้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ถูกต้องกับหน้าที่
คน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ทักษะ
วิชาชีพ

ผลการเรียนรู้

การจัดการ
องค์กร (ต่อ)

ผู้บริหารระดับ
สูง

กลาง

พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน

3.สอบทานงานของ
ตนเองและของผู้อื่นเพื่อ
ประเมินว่างานนัน้
เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพขององค์กร
หรือไม่
4.ประยุกต์ใช้ทักษะการ
กระจายงานในการ
มอบหมายงาน
5.ประยุกต์ใช้ทักษะ
ความเป็นผูน้ าเพื่อโน้ม
น้าวจูงใจผู้อื่นในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร

ต้องมีการตรวจ
ทานงานให้มีความ
ถูกต้องด้วยตนเอง
ก่อนและตรวจทาน
ผู้อื่น

มีการตรวจสอบงาน
แก้ไขงานก่อนนาส่งผู้
บังคับ
บัญชาได้ เพื่อประเมิน
ความถูกต้องของงาน

มีทักษะการตรวจสอบ
งานให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน

ใช้ทักษะการ
มอบหมายงานใน
การปฏิบัติงาน
ต้องมีการเป็น
ภาวะผูน้ าเพื่อ
นามาใช้ในการ
พัฒนาองค์กรใน
อนาคต

มีทักษะในการ
บริหารงานจัดการงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ใช้ทักษะความเป็นผูน้ า
ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์

6.นาเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และ
การตัดสินใจที่ดีขนึ้

สามารถนาข้อมูล
และเทคโนโลยีมา
ช่วยในการ
ปฏิบัติงาน

สามารถมอบหมายงาน
และจัดระเบียบงานได้
เป็นอย่างดี
มีทักษะสร้างแรงจูงใจให้
เพื่อนพนักงาน
ปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ดาเนินงานตามเป้าหมาย
ขององค์กร
นาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การวางแผนเพื่อสร้างกล
ยุทธ์ในการบริหารงานใน
อนาคตได้

เป็นผู้พิจารณาและ
ตัดสินใจในการนา
ข้อมูลต่างๆ มาใช้กบั
งานอย่างถูกต้อง

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความต้องการทักษะวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในศตวรรษที่ 21 ในทัศนะของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และผู้ปฏิบัติงาน จะเห็นว่าทักษะวิชาชีพสาหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่จาเป็นและต้องการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับ
ทักษะทางวิชาชีพที่ระบุไว้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 กล่าวคือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
จะต้องมีทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
ทักษะการจัดการตนเอง และทักษะการจัดการองค์กร
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5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่าทักษะวิชาชีพสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่จาเป็นและต้องการของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับ IES 3 และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ของ
วิจารณ์ พานิช (2555) ซึ่งเมื่อพิจารณาทักษะในแต่ละด้านพบว่า
ทักษะทางปัญญา ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยจะต้องมีทักษะ
สาคัญได้แก่ การประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลายผ่านการวิจัย การวิเคราะห์ และการบูร
ณาการ และการประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงนวัตกรรมในการแก้ปัญหา ข้ อ
ค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ ธิพาดา แก้วปัญโญ (2554) และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศฉบับที่ 3 ที่ว่าทักษะทางปัญญาจะทาให้สามารถแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจที่ดี
สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อนขององค์กรได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีมีบทบาทสาคั ญต่อการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น และสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555) ซึ่งได้กล่าวไว้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ว่านัก
บัญชีจะต้องศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี
ทั ก ษะด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและการสื่ อ สาร ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ข องหน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยจะต้องมีทักษะสาคัญ ได้แก่ การให้ความร่วมมือและทางานเป็นทีม แสดงให้เห็นถึง
ความตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา และการนาเสนอความคิดและโน้มน้าวจูงใจผู้อื่น
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกั บการศึกษาของ ศรันย์ ชูเกียรติ และประจิต หาวัตร (2548) วิจารณ์ พานิช
(2555) ที่ว่าทักษะดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดการสนับสนุนและมี
พันธสัญญาร่วมกัน แสดงให้เห็นความสาคัญในการสื่อสารทุกรูปแบบ และเป็นไปตามมาตรฐานการศึก ษา
ระหว่างประเทศฉบับที่ 3 ที่ว่า ทักษะดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทางานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้
เป็นอย่างดี
ทักษะการจัดการตนเอง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยจะต้องมี
ทักษะสาคัญได้แก่ การประยุกต์ความสามารถทางวิชาในการกากับ แนะนา ตรวจสอบ ปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย และติดตามผลงานของตนเองโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้อื่นและการไตร่ตรองด้วยตนเอง
การคาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ และเปิดใจกว้างรับโอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามา
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2555) และเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 3 ที่ว่า ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล หมายถึง ทัศนคติและพฤติกรรม
ของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งการพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยในการเรียนรู้และปรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ทักษะการจัดการองค์ก ร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยจะต้องมี
ทัก ษะส าคัญ ได้ แก่ การปฏิบั ติง านที่ไ ด้รั บ มอบหมายตามแนวปฏิ บัติ ที่ร ะบุ ไว้ ภ ายในระยะเวลาที่ก าหนด
ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาผู้อื่น และการนาเครื่องมือและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ ธิพาดา
แก้วปัญโญ (2554) และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 3 ที่ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมี
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ทุกองค์ประกอบขององค์กร ที่จะต้องมีความรู้ในทุกๆ ด้าน และด้านธุรกิจมากขึ้นและตระหนักในเรื่องการเมือง
และมุมมองแบบรอบโลก
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
จากการศึกษาพบว่าทักษะทางวิชาชีพที่ต้องการสาหรับนักบัญชีในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน
ศตวรรษที่ 21 มีความหลากหลายซึ่งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นๆ อาจนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน หรือแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางวิชาชีพดังกล่าว ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้มากขึ้น นอกจากนี้สถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิชาชีพบัญชี
ควรพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยคานึงถึงทัก ษะทางวิชาชีพที่จาเป็นดังกล่าวโดยการสอดแทรกความรู้และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการดังกล่าวข้างต้น คือ (1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพสาหรับนักบัญชีในศตวรรษที่ 21 (2) หลักสูตรการบริหารจัดการงานด้านบัญชีสาหรับผู้บริหาร และ
(3) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 3 เรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะเริ่มแรก-ทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะขยาย
ขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมทักษะทักษะทางวิชาชีพบัญชีตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 2 เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค และฉบับที่ 4 เรื่อง
ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ
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