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บ ท ค ว า ม วิ จั ย

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม วิเคราะห จําแนกบทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาชีพบัญชี

ระหวางป พ.ศ. 2556 ถึง 2560 ซึ่งสะทอนภาพการเผยแพรงานวิจัยทางการบัญชีในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา

จํานวนบทความวิจัยโดยเฉล่ียตอป จํานวนผูเขียนรวมเฉลี่ยตอปและการกระจายหนวยงานสังกัดก็มากขึ้นกวาชวงป

พ.ศ. 2548 ถึง 2555 บทความวิจัยสวนมากมีผูเขียนรวม 2 ชื่อ บทความวิจัยที่ไดรับการเผยแพรเปนสวนมากเปน

งานดานการบัญชีการเงินและธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล การสอบบัญชีเปนลําดับรองลงมา แมยังพบการกระจุกตัว

ของหัวของานวิจัย แตก็กระจุกตัวนอยลงเพราะมีความหลากหลายของหัวขอวิจัยท่ีมากขึ้น ระเบียบวิธีวิจัยท่ีไดรับ

ความนิยมท่ีสุดเปนการใชขอมูลที่มีอยู และการใชแบบสอบถามเปนอันดับรองลงมา ลักษณะของหัวขอวิจัย ระเบียบ

วิธีวิจัย และจํานวนผูเขียนรวมคลายคลึงกับลักษณะที่พบในตางประเทศ

คําสําคัญ: งานวิจัยทางการบัญชี วารสารวิชาชีพบัญชี การศึกษาทางการบัญชีในประเทศไทย
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This article aims to gather, analyze, and classify research articles published in the Journal of Accounting 

Profession during 2013 to 2017 as a reflection of research publications in Thailand. The findings show that 

the average number of research articles, the average number of co-authors, and the dispersion of affiliations 

have increased relative to those during 2005 to 2012. Most research articles present two co-authors. Most 

research articles published address research in financial accounting and governance, followed by research 

in auditing. Although the concentration in accounting research topics is observed, the degree of concentration 

is decreasing because the increasing diversity of research topics is also found. The most popular research 

methodology is archival research. The use of questionnaire is the second most popular methodology. The 

characteristics relating research topics, research methodology and the number of co-authors are similar to 

those in other countries.
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ภาพสะท�อนบทความวิจัยในวารสารวิชาชีพบัญชี

1. บทนํา
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงครวบรวม วิเคราะห 

จําแนกบทความวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาชีพบัญชี
ระหวางป พ.ศ. 2556 ถึง 2560 ซึ่งเปนวารสารทางวิชาการ
ในประเทศไทยท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือตีพิมพเผยแผ
บทความวิจัยและบทความวิชาการทางการบัญชี เพื่อ
สะทอนภาพและแนวโนมการเผยแพรงานวิจัยทางการบัญชี
ในประเทศไทย อันจะเปนประโยชนในสงเสริมการศึกษา
และวิจัยทางการบัญชี ทั้งนี้ วิชาชีพบัญชีเปนกระบวนการ
เชิงสังคมเทคนิคที่มีหลายภาคสวนเก่ียวของ ผู ประกอบ
วิชาชีพทั้งผู ทําบัญชี ผู สอบบัญชี หนวยงานกํากับดูแล
สภาวิชาชีพบัญชีฯ และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่เปรียบดังชิ้นสวนตางๆ ของกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
และสังคมไทย

สถาบันการศึกษาเปนเฟองชิ้นใหญที่ชวยผลักดันและ
สรางบัณฑิตทางการบัญชีใหกับสังคม ทั้งยังมีบทบาทใน
การชี้นําสังคมทั้งในดานสอน การบริการวิชาการ และการ
สรางเผยแผองคความรู ในรูปแบบตางๆ ผู สอนสวนใหญ
เริ่มตนอาชีพครูอาจารยจากการถายทอดความรูดวยการสอน
ในชั้นเรียน การสอนเปนภาระงานขั้นตนที่ตองทําไดสําเร็จ
ดวยทักษะในการบริหารจัดการและการควบคุมชั้นเรียน
การทําวิจัยและเผยแพรเปนอีกเง่ือนไขสําคัญในการขอ
ตําแหนงวิชาการและตอสัญญาจางอาจารย อยางไรก็ตาม 
มักมีการตั้งขอสังเกตกันวา อาจารยสาขาการบัญชีมักเนน
ความเปนเลิศในงานสอนและมักจะใหความสําคัญกับการ
ทําวิจัยรองลงมา ทั้งอาจมีความเห็นวา การวิจัยนั่นนับเปน
ภาระงานท่ีไมเก่ียวกับการสอน ดังเห็นไดจากจํานวนผลงาน
วิจัยทางการบัญชีมีจํานวนนอยกวาผลงานวิจัยทางการ
บริหารธุรกิจสาขาอื่นๆ (Rompho, 2011; Wood, 2016) 
การวิจัยที่ยังไมเชื่อมโยงกับการสอนยิ่งทําใหชองวางระหวาง
งานวิชาการ การสอน และประโยชนตอการปฏิบัติงาน
วิชาชีพกวางขึ้น

แนวทางในการพัฒนาท้ังการสอนและการวิจัยควรจะ
ดําเนินในทิศทางเดียวกัน โดยผูสอนทําหนาที่สอนไดดีและ
ทําวิจัยแลวสามารถบูรณาการองคความรู จากการวิจัยกับ
การสอนในช้ันเรียนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 
หรือสอนการวิจัยในชั้นเรียนได ผู เรียนไดอานบทความ
วิชาการและวิชาชีพในระดับที่ผู  เรียนบริหารจัดการได  
(Hermanson, 2018) ผูเรียนสามารถบริโภคและเขาใจ
งานวิจัยก็จะเปนผู ประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตอันใกล
ที่มีความคุ นเคยกับบทความวิชาการและนําผลการวิจัย
ไปประยุกตในการทํางานได ชองวางระหวางงานวิจัยและ
วิชาชีพยอมมีโอกาสท่ีจะลดลงจนมาพบกันในจุดที่งานวิจัย
จากนักวิชาการหรืออาจารยไดเผยแพรและเปนประโยชน
ตอวิชาชีพได ผูประกอบวิชาชีพก็ไดรับองคความรูใหมจาก
การทําวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวปฏิบัติการทํางาน 
รวมทั้งตอบโจทยทางวิชาชีพได

บทความน้ีจึงมุ งหวังศึกษา วิเคราะห และสรุปเพ่ือ
สะทอนภาพบทความวิจัย ซึ่งเปนแนวทางในการสงเสริม
การทําวิจัยทางการบัญชีใหมีมากขึ้น ทั้งวารสารวิชาชีพบัญชี
ไดปรับเพิ่มการตีพิมพจาก 3 ฉบับตอป เปน 4 ฉบับตอป
เพื่อเปนแหลงเผยแพรงานวิจัยและบทความที่ เกี่ยวกับ
วิชาชีพบัญชีใหกับคณาจารย นักวิชาการ ผูบริหาร นักบัญชี 
นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป กลุ มนักวิชาการ คณาจารย
และนักศึกษาไดทราบถึงภาพรวมของการเผยแพรงานวิจัย
ทางการบัญชีและสามารถช้ีแนะถึงองคความรูที่ต องการ
ใหมีการทําวิจัยเพิ่มเติม ในดานการศึกษาก็ทําใหสถาบัน
การศึกษาเองตองพิจารณาถึงชองวางและอุปสรรคการ
เผยแพรงานวิจัยสาขาการบัญชีซึ่งอาจนําไปสู แนวทาง
การพัฒนาวิชาชีพบัญชีในระยะยาว
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บทความวิจัย

2. ภูมิหลังและการทบทวนวรรณกรรม
ความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรงานวิจัย

การตีพิมพเผยแพรงานวิจัยมีความสําคัญอยางยิ่ง 
เพราะเปนการพัฒนาบุคลากรทางการบัญชี กระบวนการ
ทําวิจัยและกลั่นกรองผลงานเป นการสร างและพัฒนา
องคความรูของผูวิจัย อาจนับเปนการเติบโตเชิงวิชาการ 
หากพิจารณามุมมองสถาบันและการประกันคุณภาพ
การศึกษา การเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพดี
เปนตัวชี้วัดเพ่ือการประกันคุณภาพ การรับรองคุณภาพ 
(Accreditation) และการประเมินเพ่ือจัดอนัดบัมหาวิทยาลัย 
(University Ranking) นักวิชาการรวมทั้งระดับผูบริหาร
คณะและมหาวิทยาลัยจึงควรเขาใจถึงกระบวนการการวิจัย 
และกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง (Review Process) 
ของวารสารวิชาการในแตละศาสตร รวมทั้งอุปสรรคหรือ
โอกาสในการตีพิมพเพื่อการออกแบบและปรับปรุงระบบการ
ประเมินสมรรถนะและการเสริมแรงจูงใจไดอยางเหมาะสม 
การเสริมแรงปจจัยที่จับตองมิไดอยางสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศท่ีเก้ือหนุนความรวมมือและจริยธรรมในการวิจัย
จนกลายเปนวัฒนธรรมการเรียนรูในมหาวิทยาลัย

กระบวนการวิจัยมีสวนสําคัญในการสรางและพัฒนา
องคความรูทางการบัญชี รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากรผูสอน
ระดับอุดมศึกษา ผลทางตรงตอผูสอนหรือคณาจารย คือ 
การจางงานและตออายุสัญญาของคณาจารย การดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ (Academic Tenure) และการ
ประเมินสมรรถนะตามตําแหนงงาน ความสามารถในการ
ทํางานไดครบถวนตามเกณฑภาระงานขั้นตํ่า ผลผลิต
งานวิจัย (Research Productivity) และการรักษาระดับ
งานวิจัยเปนตัวบงชี้ถึงสุขภาพการศึกษาทางการบัญชีและ
มีผลระยะยาวตอการศึกษาทางการบัญชีและวิชาชีพบัญชี

วารสารวิชาการทางการบัญชี
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ ในตางประเทศ

ใชอันดับวารสารวิชาการทางการบัญชีเปนเกณฑในการ
วัดประเมินคณาจารยและพิจารณาการดํารงตําแหนงวิชาการ 
ทั้งนี้ วารสารทางการบัญชีมักไดรับการแบงตามวัตถุประสงค
หรือถอยคําพันธกิจ (Mission Statement) วา เปนวารสาร
ทางการบญัชีทัว่ไป (General) และ เฉพาะทาง (Specialist) 
วารสารระดับดีเยี่ยม ไดแก Accounting Organizations, 
and Society (AOS), Contemporary Accounting 
Research (CAR), Journal of Accounting and 
Economics (JAE), Journal of Accounting Research 
(JAR), Review of Accounting Studies (RAST) และ 
The Accounting Review (TAR) วารสารขางตนแสดง
พันธกิจเผยแพรความรูและความสนใจทางการบัญชีทั่วไป 
วารสารความสนใจเฉพาะทางจําเพาะตามศาสตร ไดแก 
Journal of Information Systems (JIS), Journal of 
Management Accounting Research (JMAR), Journal 
of American Taxation Association (JATA) และ 
Auditing: A Journal of Practice and Theory (AJPT)

Summers and Wood (2017) อภิปรายวา วารสาร
ชั้นดีเยี่ยมระดับ Top 3 อันไดแก RAST, JAE และ JAR 
มีพันธกิจในการเผยแพรงานวิจัยท่ีเปนความสนใจท่ัวไป
แตงานท่ีตีพิมพสะทอนลักษณะความสนใจทั่วไปไดนอยท่ีสุด
และมิไดตีพิมพบทความที่ไดรับการอางอิงสูงท่ีสุด วารสาร
อีกสี่หัวเรื่อง ไดแก BRIA, CAR, AOS และ TAR แสดงถึง
บทความทางการบัญชีที่เปนความสนใจท่ัวไปท้ังในดานหัวขอ
และระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยท่ีตีพิมพใน JMAR และ JIS 
สะทอนความหลากหลายในดานหัวขอและระเบียบวิธีวิจัย 
สวน งานตีพิมพใน RAST และ JATA ยังคงลักษณะจําเพาะ 
Summers & Wood (2017) ชี้แจงวาความเฉพาะทาง
หรือการจําเพาะเจาะจงที่ปรากฏในการตีพิมพวารสารระดับ
ดีเยี่ยมเหลานี้เปนอุปสรรคบั่นทอนความสามารถในการ
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ทําวิจัย ประเด็นคําถามสําหรับคณะบริหารธุรกิจตางๆ จาก
งานวิจัยนี้ คือ การเพิ่มหรือแกไขรายการวารสารโดย
พิจารณารูปแบบการอางอิง (Citation Pattern) ของ
วารสารเฉพาะทางดวยความรอบคอบ

ทั้งนี้ Australian Business Dean Council (ABDC) 
เผยแพรรายการวารสารศาสตรธุรกิจและอันดับคุณภาพ
ซึ่งจัดอันดับวารสารคุณภาพดีระดับ A* ทางดานการบัญชี 
9 หัวเรื่อง โดยครอบคลุม Top 6 ดังกลาวและยังรวมถึง 
Auditing, A Journal of Practice and Theory (AJPT), 
Management Accounting Research (MAR) และ
The European Accounting Review (EAR) ทั้งนี้ ABDC 
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญระดับสากลสอบทานรายการวารสารเพื่อ
ความทันสมัยและเหมาะสม (Australian Business Deans 
Council, 2018)

ในประเทศไทยมีศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai 
Citation Index Centre: TCI) คํานวณและรายงานคาดัชนี
ผลกระทบการอางอิงวารสาร (Journal Impact Factors: 
JIF) ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยูในฐานขอมูล TCI ซึ่ง
ดัชนีผลกระทบการอางอิงวารสาร หมายถึง จํานวนครั้งหรือ
ความถ่ีที่บทความของวารสารโดยเฉล่ียน้ันไดรับการอางอิง
ในแตละป (Thai-Journal Citation Index Centre, 2005) 
TCI พิจารณาประเมินการจัดกลุมวารสารในฐานขอมูล
เปน 3 กลุม กลุม 1 เปนวารสารท่ีผานการรับรองคุณภาพ
ของ TCI และอยูในฐานขอมูลของ TCI กลุม 2 เปนวารสาร
ที่อยู ในระหวางการปรับปรุงคุณภาพและอยูในฐานขอมูล
ของ TCI สวนกลุ ม 3 เปนวารสารที่ไมผานการรับรอง
คุณภาพและอาจไมปรากฏอยูในฐานขอมูลของ TCI ใน
อนาคต การประเมินการจัดวารสารเปนกลุ ม 1 และ 2
เปนเกณฑสําคัญของ ก.พ.อ. กําหนดใหเปนวารสารท่ีมี
ชื่ออยู ในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับ ซึ่งคณาจารยใน
ประเทศไทยตองย่ืนผลงานเพ่ือพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ใหเปนไปตามเกณฑของ ก.พ.อ.

ลักษณะงานวิจัยทางการบัญชี
ผลงานการวิจัยทางการบัญชีที่ตีพิมพเผยแพรมีจํานวน

ไมมากหากเทียบกับบทความวิจัยในศาสตรการบริหารธุรกิจ 
อันไดแก การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด (Rompho, 
2011; Wood, 2016) งานวิจัยการบัญชีและการเงิน
มีลักษณะการกระจุกตัวเพิ่มข้ึนในชวง ค.ศ. 1990 ถึง 2002 
(Swanson, Wolfe, & Zardkoohi, 2007) และจํานวน
ผูเขียนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับดีเยี่ยมมีจํานวน
ที่นอยกวาเมื่อเทียบกับศาสตรทางบริหารธุรกิจอื่นๆ Oler, 
Oler and Skousen (2010) รายงานผลการวิเคราะห
ผลงานตีพิมพชวง ค.ศ. 1960 ถึง 2007 วา สัดสวนของ
บทความการบัญชีการเงินท่ีใช ข อมูลที่มีอยู แล วเพ่ิมขึ้น
อยางเปนสาระสําคัญ ตอมา Oler, Oler, Skousen and 
Talakai (2016) ศึกษาการกระจุกตัวและพบวา ลักษณะ
กระจุกตัวของงานวิจัยทางการบัญชีมีแนวโนมลดลง แม
งานวิจัยทางการบัญชีมีความหลากหลายขึ้น แตระดับ
ความหลากหลายยังคงนอยกวางานวิจัยทางการเงินและ
บริหารในชวงเวลาเดียวกัน

Wood (2016) พบวา ระยะเวลากวาท่ีงานวิจัยศาสตร
บริหารธุรกิจไดรับการพิจารณาตีพิมพนั้นนานกวางานวิจัย
วิทยาศาสตร  งานวิจัยทางบริหารธุรกิจมีจํานวนคําที่
มากกวางานวิจัยทางวิทยาศาสตร การสงบทความเพื่อ
พิจารณกล่ันกรองตองมีคาธรรมเนียมในกรณีวารสารทาง
บริหารธุรกิจ จํานวนผูเขียนรวมของงานวิจัยบัญชี 2–3 คน
ตอหนึ่งบทความเทียบกับงานวิจัยวิทยาศาสตรที่มีผูเขียนรวม 
9 คนตอหน่ึงบทความ จํานวนการอางอิงหรืออิทธิพลของ
วารสารทางบริหารธุรกิจมีนอยกวาวารสารทางวิทยาศาสตร 
นอกจากน้ี คณาจารยการบัญชแีละการเงินเช่ือวาผูทรงคุณวฒุิ
กลั่นกรองงานวิจัย (Reviewer) ใหความสําคัญกับประโยชน
หรือผลที่เพิ่มข้ึนสืบเนื่องจากงานวิจัยในอดีต (Incremental 
Contribution) และความเขมงวดของวิธีวิจัย (Rigor of 
Methods) มากเกินไป สวนคณาจารยการบริหารเชื่อวา
ผูทรงคุณวุฒิเนนกับความใหม (Novelty) และประโยชน
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บทความวิจัย

ตอทฤษฎีหรือวิธีการมากเกินไป คณาจารยสายวิทยาศาสตร
เชื่อวาผู ทรงคุณวุฒิเนนความใหมมากเกินไปและไมคอย
เนนหลักฐานเชิงประจักษ ผลสรุป ความเขมงวด คุณภาพ
ของวิธีวิจัย และประโยชนตอทฤษฎีหรือวิธีการ (Wood, 
2016)

ลักษณะของงานวิจัยทางการบัญชีที่พบในอเมริกาเหนือ
มีความกระจุกตัวในหัวขอการบัญชีการเงิน การวิจัยดวย
ขอมูลที่มีอยูแลว ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงตลาดทุน (Hopwood, 
2007; Demski, 2008; Merchant, 2010; Oler et al., 
2010; Oler et al., 2016) วารสารระดับดีเยี่ยมเปน
แหลงเผยแพรงานวิจัยดังกลาว กลุ มผู  เขียนกระจุกใน
กลุมคณาจารยดานการบัญชีการเงินในมหาวิทยาลัยชื่อดัง
สหรัฐอเมริกา ความหลากหลายทั้งดานหัวขอวิจัยและ
ระเบียบวิธี วิ จัยได ปรับเพิ่มขึ้นในศตวรรษหลังจากที่ 
American Accounting Association (AAA) ปรับกลยุทธ
และกระบวนทัศนการบริหารจัดการวารสารภายใต AAA 
ทําใหมีบรรณาธิการและคณะผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ
ชํานาญหลากหลาย ผลของการปรับนี้ทําให TAR เริ่ม
สะทอนทั้งในแงปริมาณและความหลากหลาย (Oler et al., 
2016)

ความกระจุกตัวสงผลสืบเนื่องตอประโยชนหรือคุณคา
ของงานวิจัยตอวิชาชีพการบัญชี ประโยชนโดยตรงตอการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพยังไมเดนชัด เชน การสอบบัญชีที่ยังคง
ตองการงานวจิยัทีช่วยใหความรูเพือ่การพัฒนาการปฏบิตังิาน
ใหมคีณุภาพย่ิงข้ึน หากคณาจารยดานการสอบบัญชีทีท่าํวิจยั
ในดานนี้ไมสามารถตีพิมพเผยแพรงานได อาจเนื่องจาก
ความกระจุกตัวและชองทางที่จํากัด ก็ยิ่งทําใหการรักษา
และสงเสริมคณาจารยดานนี้ใหผานการประเมินเพ่ือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปนไปไดยาก การตีพิมพผลงานจึง
ประเด็นปญหาในการศึกษาและความอยู รอดของผู สอน
การบัญชีระดับอุดมศึกษารวมท้ังการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี

คณาจารยระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยก็ตองผาน
ระบบการประเมินสมรรถนะ การย่ืนขอตําแหนงวิชาการ 

การดํารงตําแหนงวชิาการท่ีคลายคลึงกับระบบในตางประเทศ 
ความเส่ียงและอุปสรรคในการทําวิจัยในตางประเทศจึงอาจ
เช่ือมโยงมาในบริบทไทยได ภาพสะทอนของบทความวิจัย
ที่เผยแพรในประเทศไทยจึงนาจะเปนประโยชนเพ่ือการ
วางแผน ปรับกลยุทธ และกระบวนทัศนในการวิจัยทาง
การบัญชี ซึ่งจะมีประโยชนตอความย่ังยืนและการพัฒนา
วิชาชีพการบัญชีในระยะยาว

3. ข�อมูลและระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเอกสารและขอมูลที่มีอยู แลว 

ไดแก บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาชีพบัญชีตั้งแต
ป พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 เปนระยะเวลา 5 ป จํานวน 
17 ฉบับ ผู วิจัยอานและจําแนกบทความวิจัยตามหัวขอ
วิจัย (Topical Areas) ระเบียบวิธีวิจัย (Research 
Methodology) หนวยงานสังกัด (Affiliation) ดังเชน
งานวิจัยอดีต (Oler et al., 2010; Trongmateerut, 
2013) การจําแนกหัวขอวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยเปนไปตาม 
Oler et al. (2010) Coyne et al. (2010) Summers 
& Wood (2017)

หัวขอวิจัยแบงเปน 7 หัวขอ ไดแก การบัญชีการเงิน 
การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี ภาษีอากร ธรรมาภิบาล 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และอื่นๆ

1) การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
เปนงานศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของการบัญชีการเงิน 
ตลาดทุน และการตัดสินใจท่ีอางอิงกับสารสนเทศทาง
การบัญชีการเงิน การจัดการกําไร หลักความระมัดระวัง
นักวิเคราะหหลักทรัพย และการพยากรณโดยนักวิเคราะห
หลักทรัพย

2) การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)
เปนงานวิจัยเกี่ยวกับรายงานภายในองคกร การประเมินผล 
การกําหนดราคาโอน การงบประมาณ ผลตอบแทน การ
ตัดสินใจภายในองคกร แรงจูงใจ การจัดสรรทรัพยากร
ภายในองคกร การปนสวนตนทุน
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3) การสอบบัญชี (Auditing) เปนการศึกษาเน้ือหา
ทั้งสภาพแวดลอมการสอบบัญชี คุณภาพการสอบบัญชี
ทั้ งภายในและภายนอก การตัดสินใจของผู สอบบัญชี 
คุณสมบัติดานความเปนอิสระ ผลของการสอบบัญชีตอ
กระบวนการรายงานทางการเงิน คาธรรมเนียมสอบบัญชี

4) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 
Information Systems) เปนงานทีเ่กีย่วกบัระบบสารสนเทศ
และผูใชระบบท่ีเกี่ยวของกับการรวบรวม จัดเก็บและสราง
สารสนเทศ

5) ธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล (Governance) 
เปนงานศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการองคกรในภาพรวม 
อาจถือวา งานวิจัยในอดีตทางการสอบบัญชีและการบัญชี
บริหารเปนงานวิจัยดานธรรมาภิบาล เช น โครงสราง
คณะกรรมการบริษัท สิทธิของผูถือหุน ทั้งนี้ งานวิจัยดาน
ธรรมาภิบาลไดรับความสนใจมากข้ึน

6) ภาษีอากร (Tax) เปนงานเก่ียวกับการตัดสินใจ
ของผูเสียภาษี การจัดสรรภาษี การคํานวณภาษี การจัดทํา
รายการบัญชีเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางภาษี แรงจูงใจ
ดานภาษี การตอบสนองของตลาดตอการเปดเผยขอมูล
ดานภาษีอาการ การวางแผนภาษี กลยุทธทางภาษี

7) ดานอื่นๆ (Others) เปนงานท่ีไมอาจรวมในหัวขอ
ขางตน จึงรวมถึงการศึกษา (Education) วิชาชีพบัญชี 
(Profession) สภาพแวดลอมการทํางาน ประวัติศาสตร
การบัญชีภาครัฐและองคกรไมแสวงหากําไร การบัญชี
นานาชาติ

งานวิจัยฉบับนี้จํ าแนกบทความวิจัย ท่ีศึกษาตาม
ระเบียบวิธีวิจัยเปน 6 วิธี โดยอางอิงตามระเบียบวิธีวิจัย
ที่มักปรากฏในงานวิจัยทางการบัญชี ไดแก

1) การวิจัยที่ใชแบบจําลองเชิงวิเคราะห (Analytical) 
เปนงานวิเคราะหและสรุปผลจากทฤษฎีการสรางตัวแบบ
จําลอง การพิสูจน แนวคิดโดยอาศัยพจนคณิตศาสตร 
การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบเพ่ือพยากรณ อธิบาย หรือ
ใหเหตุผลสนับสนุนทฤษฎีและขอเสนอตางๆ

2) การวิจัยที่ใชขอมูลท่ีมีอยู  (Archival) เปนการ
ศึกษาวิเคราะหและสรุปผลจารขอมูลที่มีอยู แลวซึ่งอาจ
เปนการเก็บในฐานขอมูลหรือคลังขอมูลท่ีจัดเก็บอยางเปน
ระบบระเบียบ (Repositories) แหลงขอมูลเพื่อการวิจัยน้ี
รวมถึงแหลงที่มาตางๆ ตามเอกสารประวัติศาสตร ตัวอักษร 
บทความวารสาร รายงานประจําปของบริษัท การเปดเผย
ขอมูลของบริษัท และอื่นๆ แหลงตางๆ เหลานั้นสามารถ
แบงเปนปฐมภูมิ (primary) ทุติยภูมิ (Secondary) หรือ 
ตติยภูมิ (Tertiary) (Smith, 2017) ขอมูลดังกลาวอาจ
เปนขอมูลราคาหุน ราคาสินคาโภคภัณฑ ราคาหุนกูหรือ
ตราสาร หรือเปนการศึกษาวิจัยเชิงประจักษที่ใชขอมูลที่
จัดเก็บในคลังขอมูล (Archival Data) หากใชเทคนิคทาง
สถิติวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ มักจะเรียกวา งานวิจัย
ตลาดทุน ซึ่งใชขอมูลเก่ียวกับตลาดทุนหรือตลาดรอง

3) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental) เปนการ
ศึกษาท่ีวิ เคราะห และสรุปผลท่ีได มาจากการจัดให มี
การทดลอง โดยมีการสรางกลุ มทดลองหรือกลุ มที่ไดรับ
การปฏิบัติ (Treatment) และมีการปฏิบัติการเชิงสุ ม 
(Randomization) ทั้งนี้ หากมีการเลือกตัวแทนจาก
ประชากรท่ีหลากหลายเพ่ือสรางตัวแปรข้ึน ก็นับเปนการวิจัย
เชิงทดลองดวย

4) การวิจัยท่ีใชการสอบถาม (Survey) เปนการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการขอความรวมมือจากบุคคลตางๆ 
มารวมเปนผู ร วมตอบแบบสอบถาม งานประเภทนี้อาจ
ไมมีการสุม

5) การวิจัยศึกษาสภาพแวดลอมที่เปนสถานการณจริง
และเฉพาะกรณี (Field and Case Studies) เปนการศึกษา
ที่ เก็บขอมูลดวยเทคนิคการสัมภาษณและสังเกตการณ
ในสภาพแวดลอมจริงหรือเลือกระบุเฉพาะเจาะจงเปนกรณี
ศึกษา ลักษณะเดน คือ ขนาดตัวอยางมีจํานวนนอย
และเนนการรวบรวมขอมูลเชิงพรรณาเชิงลึก ทําใหเขาใจ
สภาพจริงและบริบทเฉพาะน้ันๆ
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6) การวิจัยอื่นๆ เปนการศึกษาที่ใชระเบียบวิธีวิจัย
ที่ไมเขากับนิยามท่ีกลาวในขอขางตน เชน การวิจัยเชิง
ชาติพันธวรรณนา (Ethnography) การจําลองสถานการณ 
(Simulation)

นอกจากระเบียบวิธีวิจัยข างต นแล ว งานฉบับนี้
ร วมระ เ บียบ วิ ธี วิ จั ยแบบผสม  (M ixed Method) 
(Setthasakko, 2015) ในการจําแนกดวย วิธีวิจัยผสม
คือการใชระเบียบวิธีวิจัยหรือกลยุทธวิจัยมากกวาหนึ่งอยาง 
การจําแนกบทความวิจัยตามหัวขอวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
ดังพรรณนามาน้ันยอมมิไดปราศจากขอจํากัดหรือขอวิพากษ 
บทความวิจัยอาจมีหัวขอที่เหลื่อมกันอยู ผูวิจัยจึงจําแนก
หัวขอวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยตามวิจารณญาณของผูวิจัยเอง

หนวยงานสังกัดของผูเขียน (Author Affiliation)
งานวิจัย น้ี เก็บข อมูลหน วยงานสังกัดของผู  เขียน

บทความวิจัยดังปรากฏบนหนาบทความในวารสารวิชาชีพ
บัญชี ณ เวลาที่ตีพิมพ  โดยมิได ค นหาติดตามข อมูล
หนวยงานสังกัดของผูเขียนในปจจุบัน ทั้งนี้ งานน้ีนับความถี่
ของหนวยงานสังกัดตามจํานวนครั้งที่ชื่อผู เขียนปรากฏใน
หนาบทความวิจัยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต (Coyne 
et al., 2010; Trongmateerut, 2013) เชน นับความถ่ี
ของหนวยงานสังกัด 3 ครั้งตามจํานวนผูเขียนรวม 3 ชื่อ 
อยางไรก็ตามเพื่อลดขอจํากัดการนับความถี่แบบหยาบ 
(Heuristic Count) งานฉบับนี้จึงไดคํานวณสัดสวนผูเขียน
โดยสมมติใหผูเขียนบทความวิจัยรวมกันมีสวนแบงเทาเทียม
กันดวย เชน บทความวิจัยที่มีผูเขียนรวม 2 ชื่อ จะไดรับ
สัดสวนการเขียนชื่อละ 0.5 เทากัน เชน บทความวิจัย
เรื่องการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย: 
การวิเคราะหเนื้อหาสาระของรายงานการตรวจสอบภายใน

ประจําป (Hawat & Chookhiatti, 2017) ซึ่งมีผูเขียนรวม 
2 ชื่อ ผู เขียนแตละช่ือไดรับคานํ้าหนักผู เขียนรวม 0.5
เทากัน ทั้งนี้ การนับท้ังสองแบบมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือ
การประเมินวัดคุณภาพหรือเพ่ือเปรียบเทียบหนวยงาน
สังกัดแตอยางใด รวมทั้งมิไดพิจารณาลําดับการแสดงชื่อ
ผูเขียนรวมดวย

4. ผลการวิจัย
วารสารวิชาชีพบัญชีได ตีพิมพบทความวิจัยทั้ง ส้ิน

78 บทความ จํานวน 1,227 หนาคิดเปนรอยละ 65
ของจํานวนหนาท้ังหมดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชวง
พ.ศ. 2548 ถึง 2555 ที่ตีพิมพบทความวิจัยรอยละ 50
ของจํานวนหนาท้ังหมด (1,234 หนา) จํานวนผูเขียนทั้งส้ิน 
134 คน บทความนําเสนอเปนภาษาไทย 57 เรื่องและ
ภาษาอังกฤษ 21 เรื่อง ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลความถ่ี
การตีพิมพบทความวิจัยและผูเขียน การเผยแพรบทความ
แตละฉบับอยูในชวง 3 ถึง 7 เรื่อง คามัธยฐานและฐานนิยม 
คือ 5 เรื่องตอหนึ่งฉบับ

บทความวิจัยเรื่องหน่ึงมีจํานวนหนาตั้งแต 8 ถึง 28 
หนา คามัธยฐานท่ี 15 หนา ฐานนิยมอยูที่ 14 และ 18 
หนา บทความแตละเรื่องมีผูเขียนรวมตั้งแต 1 คนถึง 4 คน 
ตารางท่ี 2 แสดงการแจกแจงจํานวนบทความตามจํานวน
ผู เขียนรวม บทความวิจัยสวนมากมีผู เขียนรวม 2 คน
รองลงมาเปนการเขียนดวยผูเขียนรายเดียว ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกับงานวิจัยทางการบัญชีในตางประเทศ (Wood, 
2016) บทความวิจัยท่ีตีพิมพไดอางอิงรายการงานในอดีต
จํานวนตํ่าสุด คือ 5 รายการ และจํานวนสูงที่สุด 71 
รายการ โดยมีคามัธยฐานของจํานวนการอางอิง 20 รายการ
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ตารางท่ี 1 ขอมูลบทความวิจัยในวารสารวิชาชีพบัญชีชวง พ.ศ. 2556 ถึง 2560

พ.ศ. ฉบับที่
จํานวน

บทความวิจัย

จํานวน

ช่ือผู�เขียน

จํานวน

หน�าท้ังหมด

จํานวนหน�า

บทความวิจัย

จํานวนหน�า

บทความวิจัย

ต�อจํานวนหน�า

ทั้งหมด

จํานวน

บทความวิจัย

ต�อบทความ

ทั้งหมด

2556 24 4 7 103 58 56% 44%

25 5 11 97 73 75% 56%

26 5 8 97 78 80% 63%

2557 27 3 5 93 40 43% 43%

28 6 9 109 96 88% 86%

29 3 6 99 48 48% 43%

2558 30 4 8 99 61 62% 57%

31 5 7 113 84 74% 71%

32 6 9 129 105 81% 86%

2559 33 5 8 149 76 51% 50%

34 3 6 125 54 43% 38%

35 5 7 113 81 72% 71%

36 3 6 101 56 55% 38%

2560 37 6 12 105 79 75% 75%

38 7 11 123 110 89% 88%

39 3 6 125 59 47% 38%

40 5 8 117 69 59% 56%

รวม 78 134 1,227 1,897 65% 58%

ตารางท่ี 2 ความถี่บทความตามจํานวนผูเขียนรวม

จํานวนผู�เขียนร�วม/บทความ จํานวนบทความ ร�อยละ

1 30 38.5

2 41 52.5

3 6 7.7

4 1 1.3

รวม 78 100
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หัวขอของงานวิจัยทางการบัญชีในประเทศไทยยังคง
มุงเนนท่ีหัวขอการบัญชีการเงินและธรรมาภิบาล (ภาพที่ 1) 
และวิธีการใชขอมูลที่มีอยู ตารางท่ี 3 แสดงการแจกแจง
บทความวิจัยตามหัวข อวิจัยและตามระเบียบวิธีวิจัย
ในระยะเวลา 5 ป บทความวิจัยทางการบัญชีการเงิน
มีจํานวนมากที่สุด (42.31%) ลําดับที่สอง คือ งานวิจัยดาน
ธรรมาภิบาล (21.79%) ลําดับที่สาม คือ การสอบบัญชี 

(12.82%) ลําดับถัดมาเปนงานดานอื่นๆ เกี่ยวกับดานการ
ศึกษาและการวิชาชีพ (11.58%) หัวขอระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีมีเพียง 1 เรื่องเทานั้น ตารางที่ 4 แสดงจํานวน
บทความจําแนกหัวขอตามป พ.ศ. ที่ตีพิมพ ซึ่งสะทอนถึง
การเพิ่มจํานวนฉบับที่ตีพิมพเพื่อเปนชองทางการเผยแพร
ผลงานวิจัยคุณภาพท่ีเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 3 จํานวนบทความวิจัยแจกแจงตามหัวขอวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยท่ีใช�

ข�อมูลท่ีมีอยู�

การวิจัยท่ีใช�

แบบสอบถาม

การวิจัยศึกษาสภาพแวดล�อม

ที่สถานการณ�ตามจริง

และเฉพาะกรณี

การวิจัย

เชิงทดลอง
การวิจัยผสม รวม

การบัญชีการเงิน 28 3 2 33

ธรรมาภิบาล 16 1 17

การสอบบัญชี 5 3 2 10

อื่นๆ 1 7 1 9

การบัญชีบริหาร 1 1 1 1 1 5

การภาษีอากร 1 1 1 3

ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

1 1

รวม 52 16 5 4 1 78

1

3

5

9

10

17

33
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แผนภาพท่ี 1 แสดงจํานวนบทความวิจัยตามหัวขอวิจัย
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งานวจิยัทางการบญัชกีารเงนิไดศกึษาหวัขอทีห่ลากหลาย 
บทความจํานวน 14 เร่ืองศึกษาเร่ืองกําไร (Earnings)
และมีจํานวน 4 เรื่องที่ศึกษาเรื่องการจัดการกําไร (Earnings 
Management) นอกจากนี้ ผู วิจัยได พบการเผยแพร
บทความวิจัยที่สะทอนสภาวการณที่ไดรับความสนใจใน
บริบทปจจุบันอยางการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เชน คุณภาพการบัญชีกับการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Kittiakrastein & Srijunpetch, 2013) การศึกษา
ทางการบัญชีในประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Kongma, 2015)

เมื่อพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย ภาพที่ 2 แสดงการวิจัย
ที่ใชขอมูลที่มีอยู  (Archival) มีจํานวนสูงสุดหรือคิดเปน
2 ใน 3 ของบทความวิจัยทั้งหมด การวิจัยที่ใชแบบสอบถาม
เปนลําดับที่สอง (20.51%) การวิจัยศึกษาสภาพแวดลอม
ที่สถานการณตามจริงและเฉพาะกรณีเปนลําดับที่สาม 
(6.41%) การกระจุกตัวของงานวิจัยท่ีใชขอมูลท่ีมีอยูบงชี้
ถึงความนิยมในการใชฐานขอมูลหรือขอมูลทุติยภูมิที่มี
อยูแลวเอื้อใหการวิจัยสําเร็จไดเมื่อเทียบกับวิธีการวิจัยอื่นๆ

ตารางท่ี 4 หัวขอวิจัยแจกแจงตามป พ.ศ. ที่ตีพิมพ

หัวข�อวิจัย 2556 2557 2558 2559 2560 รวม

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี – – – – 1 1

การสอบบัญชี 1 – 2 2 5 10

การบัญชีการเงิน 5 7 8 8 5 33

ธรรมาภิบาล – 3 2 4 8 17

การบัญชีบริหาร 2 1 1 – 1 5

การภาษีอากร 1 – 1 – 1 3

อื่นๆ 5 1 1 2 – 9

รวม 14 12 15 16 21 78

1

4

5

52
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16

แผนภาพท่ี 2 บทความวิจัยแจกแจงตามระเบียบวิธีวิจัย
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หนวยงานสังกัดที่ตีพิมพบทความวิจัยท้ังหมดแบงเปน
กลุมมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา (75.37%) และ
หนวยงานอื่นๆ ที่มิใชสถาบันการศึกษา (24.63%) ตาราง
ที่ 5 แสดงจํานวนผูเขียนตามหนวยงานสังกัด รอยละ และ
คานํ้าหนักผูเขียนรวม ซึ่งคํานวณสัดสวนจากการรวมเขียน 
จํานวนผูเขียนทั้งสิ้น 134 ชื่อซึ่งเปนการนับจํานวนครั้งที่
ชื่อผู เขียนปรากฎหรือจํานวนผูเขียนเฉล่ีย 27.2 ชื่อตอป
มากขึ้นเมื่อเทียบกับจํานวนผูเขียนเฉลี่ย 16.38 ชื่อตอป
ในชวงป พ.ศ. 2548–2555 (Trongmateerut, 2013) ทั้งน้ี 
ผู  เขียนสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความถี่สูงที่สุด 
(38.81% จํานวนผูเขียน 52 ชื่อ) ความถ่ีรองลงมาคือ สังกัด
หนวยงานอ่ืนๆ ที่มิใชสถาบันการศึกษา (24.63% จํานวน
ผูเขียน 33 ชื่อ) ความถี่ลําดับที่สาม ไดแก จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และมหาวิทยาลัย
รังสิต (4.48% จํานวนผู เขียน 6 ชื่อ) สวนคาน้ําหนัก
ผู เขียนรวมตามหนวยงานสังกัดเปนผลรวมของสัดสวน
การทํางานโดยเทียบคาสัดสวนการทํางานเทากับ 1 สําหรับ
บทความวิจัยหนึ่งเรื่อง ตัวอยางเชน ผูเขียนสังกัด มทร. 

พระนคร 1 ชื่อมีสัดสวนการทํางานเทียบเทากับครึ่งหนึ่ง
ของบทความวิจัย ผู เขียนสังกัด มทร. กรุงเทพ 1 ชื่อ
มีสัดสวนการทํางานเทากับ 1 นั่นคือ มีสวนรวมในการ
เขียนบทความวิจัยเทียบเทาหน่ึงเรื่อง ลําดับคานํ้าหนัก
ผูเขียนรวมก็มีลักษณะคลายกับการกระจายจํานวนผูเขียน
ตามหนวยงานสังกัด

ตารางที่ 6 แสดงผูเขียนงานวิจัยตามหนวยงานสังกัด
แจกแจงตามระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยสวนใหญใชระเบียบ
วิธีวิจัยการใชข อมูลท่ีมีอยู  (n = 90) และการวิจัยท่ีใช
แบบสอบถาม (n = 26) แสดงถึงความนิยมในการใชขอมูล
ที่มีอยู และการใชแบบสอบถามซ่ึงกระจายตามหนวยงาน
สังกัดตางๆ

จํานวนมหาวิทยาลัยที่มีผู  เขียนสังกัดทั้งหมด 23 
มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับชวงป พ.ศ. 2548–2555 
ซึ่งมีผู เขียนสังกัดมหาวิทยาลัยสงบทความวิจัยทั้งหมด 18 
มหาวิทยาลัยบงชี้ถึงการกระจายตัวของผู เขียนรวมตาม
หนวยงานสังกัดมากขึ้น
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ตารางท่ี 5 จํานวนผูเขียนและคาน้ําหนักผูเขียนรวมตามหนวยงานสังกัด

หน�วยงานสังกัด จํานวนผู�เขียน ร�อยละ ค�าน้ําหนักผู�เขียนร�วม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 6 4.48% 3.5

มทร. กรุงเทพ 1 0.75% 1

มทร. รัตนโกสินทร 2 1.49% 1

มทร. ลานนา 1 0.75% 0.33

มทร. ธัญบุรี 2 1.49% 0.67

มทร. พระนคร 1 0.75% 0.5

มรภ. เชียงราย 2 1.49% 0.67

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 1.49% 1.5

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 2 1.49% 1.5

มหาวิทยาลัยแมโจ 2 1.49% 1

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 2 1.49% 1

มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 0.75% 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 52 38.81% 31.58

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2 1.49% 1.5

มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 2.24% 1.67

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 0.75% 1

มหาวิทยาลัยมหิดล 1 0.75% 0.5

มหาวิทยาลัยรังสิต 6 4.48% 3.5

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1 0.75% 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 1.49% 0.67

มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 0.75% 1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 1.49% 1

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 6 4.48% 4.5

หนวยงานที่มิใชสถาบันการศึกษา 33 24.63% 16.42

รวม 134 100.00% 78



18 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 14 ฉบับที่ 44 ธันวาคม 2561

บทความวิจัย

ตารางที่ 6 จํานวนผูเขียนแสดงตามหนวยงานสังกัดและระเบียบวิธีวิจัย

หน�วยงานสังกัด
การวิจัยท่ีใช�

ข�อมูลท่ีมีอยู�

การวิจัยท่ีใช�

แบบสอบถาม

การวิจัยศึกษา

สภาพแวดล�อม

ที่สถานการณ�ตามจริง

และเฉพาะกรณี

การวิจัย

เชิงทดลอง

การวิจัย

ผสม
รวม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 6 6

มทร. กรุงเทพ 1 1

มทร. รัตนโกสินทร 2 2

มทร. ลานนา 1 1

มทร. ธัญบุรี 2 2

มทร. พระนคร 1 1

มรภ. เชียงราย 2 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1 1 2

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 2 2

มหาวิทยาลัยแมโจ 2 2

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 2 2

มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 32 10 5 4 1 52

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2 2

มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 3

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 1

มหาวิทยาลัยมหิดล 1 1

มหาวิทยาลัยรังสิต 5 1 6

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 2

มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 2

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 6 6

หนวยงานที่มิใชสถาบันการศึกษา 23 3 6 1 33

รวม 90 26 11 1 6 134
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5. บทสรุปและอภิปราย
วารสารวิชาชีพบัญชีแสดงถึงแนวโน มการตีพิมพ 

งานวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากชวงป พ.ศ. 2548-2555 ซึ่งตีพิมพ
งานวิจัยเป น 50% ของจํานวนหนาเป น 65% ของ
จํานวนหนาในชวงป พ.ศ. 2556–2560 ลักษณะงานวิจัย
ทางการบัญชีที่ตีพิมพ ในวารสารวิชาชีพบัญชีในช วงป 
พ .ศ . 2556–2560 แสดงการกระจุกตัวที่งานวิจัยทาง
การบัญชีการเงินและธรรมาภิบาลซ่ึงยังคงแสดงถึงลักษณะ
งานวิจัยที่พบในอดีต (Merchant, 2010; Trongmateerut, 
2013) แตมีลักษณะกระจุกตัวที่น อยลงเช นเดียวกับที่
Oler, et al. (2016) พบในทวีปอเมริกาเหนือ วารสาร
วิชาชีพบัญชีไดเผยแพรงานวิจัยทางการบัญชีอ่ืนๆ ไดแก
การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร ภาษีอากร และดานอื่นๆ 
อันเปนสัญญาณที่ดีที่ เริ่มมีความหลากหลายในงานวิจัย
ทางการบัญชีเพิ่มขึ้น ขอสังเกตเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย
ที่ไดรับการตีพิมพชวงป พ.ศ. 2556–2560 แสดงถึงการ
ใชขอมูลที่มีอยู ซึ่งเพิ่มมากขึ้น สูงกวาการใชแบบสอบถาม
เมื่อเทียบกับชวงป พ.ศ. 2548–2556 ซึ่งการใชแบบสอบถาม
ไดรับความนิยมมากกวาการใชขอมูลท่ีมีอยู รวมทั้งมีงานวิจัย
เชิงทดลองและการวิจัยผสมจํานวนไมมากนัก

สําหรับประโยชนในวงกวางหรือการสรางผลกระทบ
ของบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาชีพการบัญชีอาจ
พิจารณาจากดัชนีผลกระทบการอางอิงวารสารดังตาราง
ที่ 7 แสดงชวงคาตํ่าสุดและสูงสุดของวารสารกลุ มสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในป พ.ศ. เดียวกัน ดัชนี
ผลกระทบการอางอิงของวารสารวิชาชีพการบัญชีอยูในชวง 
.020–.148 แสดงวา บทความวิจัยที่เผยแพรไดรับการอางอิง
ในวารสารตางๆ ที่อยูในฐานขอมูล TCI วารสารวิชาการ
ตางๆ จํานวน 25 วารสารไดอางอิงวารสารวิชาชีพบัญชี
ทั้งสิ้น 46 รายการ

แมดัชนีและรายการอางอิงดังกลาวเปนตัวแทนเชิง
ปริมาณของระดับผลกระทบในเชิงวิชาการ หากยังไม 
สามารถสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบของงานวิจัยที่ตีพิมพ
ต อการใชงานเพื่อช้ีนํา ประเมิน และสรางแนวปฏิบัติ
ทางวิชาชีพการบัญชี จึงไมอาจปฏิเสธไดวา ชองวางระหวาง
การวิจัยเชิงวิชาการและการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพก็ยังคงมีอยู
ดังนักวิชาการช้ันนําระดับสากล เชน Demski (2008) 
Bloomfield (2008) Hermanson (2018) แสดงทัศนะไว
ถึงการทํางานวิจัยท่ีควรมุงเนนความเกี่ยวของ ความเปน
ปจจุบันและมีผลกระทบตอวงการวิชาชีพบัญชี ความ

ตารางท่ี 7 ดัชนีผลกระทบการอางอิงวารสารชวงป พ.ศ. 2555–2560

ป� พ.ศ.
ดัชนีผลกระทบการอ�างอิง

ของวารสารวิชาชีพการบัญชี

ช�วงค�า JIF ของวารสารวิชาการ

สาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

2555 .020 0–.613

2556 .093 0–.519

2557 .119 0–.955

2558 .075 0–.722

2559 .067 0–1.944

2560 .148 0–1.802

ที่มา: ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย
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พยายามในการลดชองวางสะทอนภาพในตางประเทศดังเชน
การจัดอันดับวารสาร AJPT, MAR ซึ่งเปนวารสารเฉพาะ
ทางอยูในระดับคุณภาพดี* ซึ่งวารสารคุณภาพดี* มีเพียง 
6% เทานั้น

ขอจํากัดของงานวิจัยนี้เปนไปตามการออกแบบ การ
แยกประเภทงานวิจัยตามหัวขอ ระเบียบวิธีวิจัย และการนับ
ซึ่งเปนไปตามวิจารณญาณของผู วิจัยเอง ทั้งนี้ การหา
มาตรวัดหรือตัวชี้วัดที่สมบูรณแบบนั้นคงเปนไปไดยาก
สําหรับการวิเคราะหงานวิจัยทางการบัญชีด วยศาสตร
การบัญชีเปนศาสตรทางสังคมศาสตร ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
ศาสตรตางๆ เชน การเงิน เศรษฐศาสตร การบริหารจัดการ 
มนุษยศาสตร งานวิจัยนี้จึงไมอาจนําไปใชเปนการประเมิน
คุณภาพหรือใหคะแนนผลงานวิจัยใดๆ ได

การพัฒนาการวิจัยและการศึกษาไทยน้ันยังคงมีพื้นที่
ใหเติมเต็มอีกมาก ทั้งในดานประโยชนหรือผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากหัวขอวิจัยทางการบัญชีสําหรับเชิงวิชาการและ
เชิงวิชาชีพ การทําวิจัยที่สามารถช้ีนําการปฏิบัติงานทาง
การบัญชีสําหรับการใหบริการความเช่ือมั่น การรายงาน
ทางการเงิน การบัญชีบริหาร และระบบสารสนเทศทาง
การบัญชี การเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับคําถาม
วิจัยก็มีความสําคัญเชนกัน เพราะกระบวนการพัฒนาและ
ออกแบบงานวิจัยที่รอบคอบ เขมงวด เที่ยงตรง เชื่อถือได
ยอมทําใหไดผลการวิจัยที่เชื่อถือไดและเที่ยงตรง นอกจากนี้ 
การส่ือสารการวิจัยใหผูประกอบวิชาชีพเขาใจและการเขาถึง
ไดก็เปนอีกประเด็นที่ควรไดรับการปรับปรุง เพ่ือลดชองวาง
ระหวางการวิจัยและการปฏิบัติ (Tucker & Schaltegger, 
2016)
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