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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ี(CPD) ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดย
ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม จากประชากรและกลุมตัวอยาง จากผูทําบัญชี  จํานวน 
450 ชุด  และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาอยางสมบูรณ จํานวน 420  ชุด คิดเปนรอยละ 93.33 และนํามา
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  โดยเชิงพรรณนา เปนการนําเสนอขอมูลในรูปของการแจกแจง
ความถี่  ดวยจํานวนรอยละ และคะแนนเฉลี่ย  และเชิงอนุมาน โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย
คาสถิติพื้นฐาน เชน คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใช 
t-test และ ANOVA 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรู
ตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ี (CPD) เกี่ยวกับจํานวนชั่วโมง เกี่ยวกับกิจกรรมที่สามารถนับชั่วโมง CPD ได     
เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาที่ตองพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ เกี่ยวกับหลักฐานการพัฒนาความรูตอเนื่องทาง
วิชาชีพ  เกี่ยวกับหนวยงานหรือสถาบันที่สามารถจัดอบรมเพื่อการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ี
โดยรวม ความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและหลักเกณฑ ในการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของ
ผูทําบัญช ี ในดานตางๆอยูในระดับเห็นดวย    และ การทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อมั่นที ่ 95% ระหวาง
ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูทําบัญช ี กับ ความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช(ีCPD)   สวนมากไมมีความแตกตางกนั 
 
คําสําคัญ :  ความคิดเห็นของผูทําบัญชี   ขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ 

 
Abstract 

This study has the principle objective of investigating accountants’ opinion towards rules and 
criteria of Continuing Professional Development (CPD).  Data collection was carried out through a 
developed questionnaire. 420 accountants were participated in this survey study. Descriptive statistics, 
t-test and ANOVA were employed to analyze the collected data. 
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The results revealed that, in general, most of the participants agreed with rules and criteria of 
CPD according to hours, activities, contents focused on the professional development, evidences 
based on CPD, and institutes enabling to provide CPD trainings. However, no significant difference was 
found in the relationship between accountants’ background and their opinion towards rules and criteria 
of Continuing Professional Development. 
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คํานํา 
ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ การเงิน และความรวดเร็วในการเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร อีกทั้ง

การรวมมือทางการคาระหวางประเทศที่มีมากขึ้น การบริหารจัดการธุรกิจในประเทศไทยจึงตองอาศัยขอมูลทางการ
บัญชีมาชวยในการวางแผนและตัดสินใจ รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหม เพื่อใหมีความสอดคลองและ
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และทําใหสามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานไดอยาง
ถูกตองและตรงกับความเปนจริงมากที่สุด และผูใชงบการเงินสามารถนําขอมูลทางการเงินไปวิเคราะหในการ
ตัดสินใจลงทุนไดอยางถูกตอง  ดังนั้นการใหไดขอมูลทางการบัญชีที่ถูกตองผูประกอบวิชาชีพการบัญชีจึงตองมี
ประสบการณ ความรูความสามารถ จริยธรรม และการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของดาน
บัญชีที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องมาตรฐานการบัญชีใหม นับตั้งแตป 2543 ประเทศไทยไดออก
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี คุณสมบัติและ
เงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชี รวมถึงจะตองมีการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพดวยการเขารวมกิจกรรม
เกี่ยวกับการอบรมหรือสัมมนา เพื่อผูประกอบวิชาชีพมีความกาวหนาทางการบัญชีและมีศักยภาพทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล ฉะนั้นผูประกอบวิชาชีพจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือหลักการบัญชีที่
ออกมาใหมๆ เพื่อสามารถนํามาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัติไดอยางถูกตองและการนําเสนอขอมูลมีความนาเชื่อถือ
มากขึ้น  

จากการที่มาตรฐานการบัญชีมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหใกลเคียงหรือเทียบเทากับมาตรฐานการ
บัญชีสากลมากที่สุด จึงสงผลกระทบตอผูประกอบวิชาชีพการบัญชีในประเทศไทยที่จะตองพัฒนาความรู
ความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหนักลงทุนมีความนาเชื่อถือตองบการเงินมากยิ่งขึ้น และจากขอมูล
เบื้องตนของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 ในประเทศไทยมีผูทําบัญชี
จํานวน 50,105 คน โดยแบงเปนผูทําบัญชีในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุร ีจํานวน 19,938 คน ผูทําบัญชีใน
ตางจังหวัด จํานวน 20,518 คน และผูทําบัญชีที่มิไดจบปริญญาตรีที่เขาหลักเกณฑพระราชบัญญัติการบัญช ีพ.ศ. 
2543 ตามมาตรา 42 วรรคสอง จํานวน 9,649 คน ซึ่งผูประกอบการวิชาชีพบัญชีเหลานี้มีบทบาทที่สําคัญในการ
พัฒนาและสรางความเจริญเติบโตใหแกธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยใหดีมากขึ้น หากผู
ประกอบวิชาชีพการบัญชีไดมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องใหมีความรูและความสามารถในการทําบัญชีและการ
ใหคําปรึกษา เพื่อการจัดทํางบการเงินไดอยางถูกตอง  
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ในการวิจัยนี้ไดศึกษาถึงความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาใน
การพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคาวามีมากนอยเพียงใด และปจจัยอื่นที่
มีผลกระทบตอการทําความเขาใจในขอกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทํา
บัญช ี
 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทาง
วิชาชีพของผูทําบัญชี(CPD) 

2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีตอความคิดเห็นตอขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนา
ความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ี(CPD)  

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เพื่อใหผูทําบัญชีมีความรู ความเขาใจ และใชเปนแนวปฏิบัติที่ถูกตองตอขอกําหนดและหลักเกณฑที่ไดรับ
เกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ี(CPD)  
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษานี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูทําบัญชีในกรุงเทพมหานครที่มีตอ
ขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ  ในชวงเวลาที่เก็บขอมูลในเดือนเมษายน  
พ.ศ. 2552 
 
คํานิยามคําศัพทเฉพาะ 

ผูทําบัญช ีหมายถึง ผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญช ีไมวาจะไดกระทําในฐานะเปน
พนักงานหรือลูกจางของผูมหีนาที่จัดทําบัญช ี และเปนผูทําบัญชีที่ไดขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญช ี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งไดแก ผูอํานวยการฝายบัญช ีสมุหบัญช ีหัวหนาแผนกบัญช ีหรือพนักงานบัญช ีเปนตน 

ผูมีหนาที่จัดทําบัญช ีหมายถึง ผูมีหนาที่จัดใหมีการทําบัญชีตามพระราชบัญญัติวชิาชีพบัญช ีพ.ศ. 
๒๕๔๗ 

การพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ เรียกยอวา “ซีพีด ี(CPD)” หมายถึง การพัฒนาความรูตอเนื่องทาง
วิชาชีพ เปนการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ตองเขารับการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการรักษา
สถานะภาพความรูความสามารถทางวิชาชพีของตนเองใหคงอยูตลอดเวลา  

 
เครื่องมือและวิธีการ 

กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ ผูทําบัญชีในประเทศไทย จํานวน 19,938 คน ที่มีการเผยแพรขอมูล ณ วันที ่25 พฤษภาคม 

2548 (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
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กลุมตัวอยาง คือ กลุมผูทําบัญชีเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ Simple Random 
Sampling โดยสุมตัวอยางจากผูทําบัญชีในหลายประเภทธุรกิจ ขนาดตัวอยางที่จากการคํานวณมีคาประมาณ 
392.13 คน ซึ่งผูวิจัยไดเพิ่มขนาดตัวอยาง เพื่อสงแบบสอบถาม ไปยังผูทําบัญชีทั้งสิ้น 450 คน เนื่องจากคาดวา
อัตราการตอบแบบสอบถามอาจต่ํากวาขนาดตัวอยางที่คํานวณได 
 
เครื่องมือและขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

มีการดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอน ดังนี ้
1. ศึกษาเกี่ยวกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนา

ความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ี 
2. ศึกษาเกี่ยวกับความแตกตางของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยเรื่องนี ้เพื่อนํามาใชในการสรางแบบสอบถาม 
3. ขอบเขตของแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับขอกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู

ตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ี 
4. รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้
- คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ประเภทของ
ธุรกิจ และ ประสบการณในการทํางาน 

- คําถามแบบใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย และไม
เห็นดวยอยางยิ่ง   

- คําถามปลายเปดใหผูตอบแสดงความเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นอื่นที่มีตอขอกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
พัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ี(CPD) 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการเก็บขอมูลชวงเวลาเดียว คือ เดือน เมษายน  พ.ศ. 2552 โดยผูวิจัยสง
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 450 ชุด  
 
การวิเคราะหขอมูล 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณา(Descriptive 
Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน(Inference Statistics)  

 
ผลการวิจัยและวิจารณ 

การวิเคราะหขอมูล 
การแสดงวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหผลของแบบสอบถาม โดยไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน 

คือ ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 420 ชุด  และความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและ
หลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ีดังนี้ 
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูลแสดงจํานวน

รอยละของผูทําบัญชี  ขอมูลดานประชากรศาสตร คือ เพศ สวนมากผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง  อายุ
สวนมากผูตอบแบบสอบถามอยูในชวงอายุ 31 ถึง 45 ป   ระดับการศึกษาสวนมากผูตอบแบบสอบถามมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี   ตําแหนงสวนมากผูตอบแบบสอบถามเปนพนักงานบัญชี ประเภทของธุรกิจ
สวนมากผูตอบแบบสอบถามเปนสํานักงานทําบัญชีในธุรกิจใหบริการ และประสบการณหรือระยะเวลาในการ
ทํางานในดานบัญชีสวนมากผูตอบแบบสอบถามมีอายุงานระหวาง 5 ถึง 10 ป 
 
ความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทาง
วิชาชีพของผูทําบัญช ี

ระดับความคิดเห็นของผูทําบัญชีเกีย่วกับจํานวนชั่วโมงในการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ 
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยอยูที ่4.01 

ระดับความคิดเห็นของผูทําบัญชีเกี่ยวกับกิจกรรมที่สามารถนับชั่วโมง CPD ได โดยรวมอยูในระดับเห็น
ดวย โดยมีคาเฉลี่ยอยูที ่4.11 

ระดับความคิดเห็นของผูทําบัญชีเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาที่ตองพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ โดยรวม
อยูในระดับเห็นดวย  โดยมีคาเฉลี่ยอยูที ่4.13 

ระดับความคิดเห็นของผูทําบัญชีเกี่ยวกับหลักฐานการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ โดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยอยูที ่3.86 

ระดับความคิดเห็นของผูทําบัญชีเกี่ยวกับหนวยงานหรือสถาบันที่สามารถจัดอบรมเพื่อการพัฒนา
ความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ี(CPD) โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยอยูที ่4.03 
 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ในการวิเคราะหขอมูลดวยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติในระดับความเชื่อมั่นที ่95% ดังนี ้
ความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ

ของผูทําบัญชี (CPD) ในเพศของผูทําบัญช ี สวนใหญไมมีความแตกตางกัน  
ความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ

ของผูทําบัญชี (CPD) สําหรับอายุของผูทําบัญชี  ไมมีความแตกตางกัน  
ความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ

ของผูทําบัญชี (CPD) ในระดับการศึกษาของผูทําบัญชี  สวนใหญไมมีความแตกตางกัน 
ความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ

ของผูทําบัญชี (CPD) ในตําแหนงงานของผูทําบัญช ีสวนใหญไมมีความแตกตางกัน 
ความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ

ของผูทําบัญชี (CPD) ในประเภทของธุรกิจของผูทําบัญชี ไมมีความแตกตางกัน 
ความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ

ของผูทําบัญชี (CPD) ในประสบการณในการทํางานในดานบัญชีของผูทําบัญช ีสวนใหญไมมีความแตกตาง
กัน 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอขอกําหนดและหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ี(CPD)นั้น จากการศึกษาพบวาผูทําบัญชีมีความ
คิดเห็นตอขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ี(CPD) มีผลสรุป
โดยรวมไปในทิศทางเดียวกันคือ เห็นดวย อาจเนื่องมาจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญชี พ.ศ. 2547  มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที ่10 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไปนั้น จึงทําใหผูทําบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาตองมี
หนาที่และความรับผิดชอบ ที่ตองเขารวมในกิจกรรมตามประกาศดังกลาว   เพื่อใหผูทําบัญชีในฐานะที่มีบทบาท
สําคัญในการนําเสนอขอมูลจึงตองมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องเพื่อสรางศักยภาพใหเปนที่นาเชื่อถือตอผูใชงบ
การเงินและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวของ 

 
ขอเสนอแนะ  

จากการศึกษาในครั้งนี ้ ผูวิจัยขอเสนอแนะตอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ
ของผูทําบัญชี พ.ศ. 2547  ดังนี ้

ดานกรมพัฒนาธุรกิจการคา ควรมีการประชาสัมพันธใหผูทําบัญชีในทุกระดับการศึกษาไดทราบโดยทั่วกัน
เกี่ยวกับกิจกรรมการเขารวมอบรมหรือสัมมนาที่สามารถนับชั่วโมง CPD และใหทราบถึงหนวยงานหรือสถาบันที่
สามารถจัดอบรมเพื่อการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ี

ผูทําบัญชีในทุกตําแหนงงาน ควรทําการศึกษาใหเขาใจในขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนา
ความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ีโดยเฉพาะจํานวนชั่วโมงในการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพและ
เนื้อหารายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีและภาษีอากร  และผูทําบัญชีควรติดตาม
ขาวสารที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักเกณฑตางๆในการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญช ีพ.ศ. 2547   

ดานเจาของกิจการ ควรใหการสนับสนุนผูทําบัญชีใหเขารับการอมรมเพื่อสามารถปฏิบัติงานดานบัญชีของ
กิจการไดถูกตองตามหลักการบัญชีมากขึ้น 
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