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ABSTRACT 

Code of Project : Uni 001 /2014 
Project Name : Attributes of Accounting Graduates in response to Labor Market 

in ASEAN Economic Community from Opinions of the Heads of 
Accounting Department in Enterprises 

Researchers : Miss Suchaya  Rungsarittikul Mrs. Shusri  Leetapawang 
Mr. Ekkachat  Pattarach 

 
The purpose of this research was to study the opinions of the heads of 

accounting department in enterprises about attributes of accounting graduates 
indicating in 2010 Qualifications Framework for Bachelor of Accounting, in response 
to Labor Market in ASEAN Economic Community.  The attributes were the students’  
1) morals and ethics  2) knowledge  3) intelligence skills  4) skills of human 
relationships and responsibilities  5) skills of mathematical analysis, communication 
and using information technology. The samples for the research were 196 heads of 
accounting department in enterprises in Bangkok. 

From the research, most of the heads of accounting department had their 
opinions in the high level that all of the five attributes of accounting graduates had 
to be applied in their work.  The most essential attributes were morals and ethics  
( X  = 4.44), skills of mathematical analysis, communication and using information 
technology ( X  = 4.32), intelligence skills ( X  = 4.29), skills of human relationships 
and responsibilities ( X  = 4.27), and knowledge ( X  = 4.26) respectively.  The 
attributes of accounting graduates which were the most responsive to labor market 
in ASEAN Economic Community (AEC) were job ethics ( X  = 4.85), honesty ( X  = 
4.80), team work ( X  = 4.64), knowledge integration for jobs ( X  = 4.62), job 
knowledge and understanding ( X  = 4.56), job knowledge and understanding 
according to National and International Education Standards for Professional 
Accountants  ( X  = 4.54), foreign language competence, particularly English ( X  = 
4.54) respectively. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  ประเทศไทยกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  
ในป 2558  ทุกภาคสวนมีการดําเนินการสรางความตระหนัก  การตื่นตัวและเตรียมความพรอม เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนภายในประเทศ  โดยศึกษาโอกาสและผลกระทบ
ตอประเทศอันเกิดจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของ 10 ประเทศอาเซียน  ตลอดจนการสรางความ
ตระหนักรู กับประชาชนในการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่อง  ในสวนภาคการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เปนหนวยงานภาครัฐท่ีมี
บทบาทตอการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย   ไดมีการดําเนินการเตรียมความพรอมในการสราง
ความรูความเขาใจในหลายดาน  และในรูปแบบท่ีแตกตางกัน   กระทรวงศึกษาธิการไดมีการจัด
ประชุมในเรื่องทิศทางการศึกษา เม่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทย   จัดประชุมผูบริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบขอมูลตาง ๆ ทางการศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย  และมีมหาวิทยาลัยบาง
กลุมนําโดยผูบริหารมหาวิทยาลัย  ไดเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน
เพ่ือนําขอมูลมาสรุปรวมกันในการวางแนวทางการดําเนินงานพัฒนา การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมท้ังปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555, น. 2)  สําหรับภาค 
รัฐความพรอมในการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยในระดับประเทศ   คือ การเจรจาเปด
เสรีการคา  บริการดานการศึกษา  การเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนในระดับ 
กระทรวง คือ การจัดทํายุทธศาสตรรองรับการเปนประชาคมอาเซียน   การสงเสริมการแลกเปลี่ยน    
และในระดับสถาบันจะมีการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ    สวน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดยุทธศาสตรท่ีจะขับเคลื่อนอุดมศึกษาใหมีบทบาท
และไดรับการยอมรับในประชาคมอาเซียน   ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร  คือ  การเพ่ิมขีดความ 
สามารถของบัณฑิตให มี คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล    การพัฒนาความเขมแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประชาคมอาเซียน   และการสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน (พินิติ  รตะนานุกูล, 2555, น. 2)   ท้ังนี้ การเตรียมพรอมบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 
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21   และสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกับผู อ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข    ซ่ึงตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)   ไดกําหนดเปาหมายของกรอบ  คือ  การ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูตลาดแรงงานและพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในโลกาภิวัฒน รวมท้ังการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย และปจจุบันกลุมอาเซียนมีการ
รวมตัวกันและไดกําหนดวิสัยทัศนภายในป ค.ศ. 2020 ขอหนึ่งวา  “เพ่ือพัฒนาอาเซียนใหมีความ
เขมแข็งในหลาย ๆ ดานรวมท้ังดานการศึกษา  โดยกําหนดใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุก ๆ 
สวน   โดยผานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  การพัฒนาทักษะ  ศักยภาพ  และการฝกอบรม  
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงเปนหนึ่งในตัวจักรสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการบรรลุ
วิสัยทัศนดังกลาว   นอกจากนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษายังมีนโยบายสําคัญในการพัฒนาบัณฑิต
อุดมคติ ไทย 2  ประการ   คือ  การ พัฒนาบัณฑิต อุดมคติ ไทย ท่ีสอดคลอง กับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา  โดยเนนใหบัณฑิตมีความภาคภูมิใจในสถาบัน และสามารถดํารงชีวิตไดอยางสงา
งามตามเปาหมายของสถาบันแตละกลุม   และการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยในบริบทท่ีเปนสากล 
โดยคํานึงถึงคุณคาของความเปนไทยท่ีสามารถขยายผลใหมีการเพ่ิมมูลคา  และสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552    ท่ีกําหนด
คุณภาพบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ  ใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน   คือ   1) ดานคุณธรรม 
จริยธรรม   2) ดานความรู    3) ดานทักษะทางปญญา   4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ   และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (กําจร  ตติยกวี, 2554, น. 1)   ท้ังนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ีสิบเอ็ด 
พ.ศ. 2555 – 2559   ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  
โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง   ซ่ึงสวนหนึ่งคือการ
พัฒนาดานสติปญญา   อารมณ  คุณธรรมและจริยธรรม  โดยจัดทํากรอบคุณวุฒิแหงชาติเพ่ือสราง
ระบบความเชื่อมโยงระหวางคุณวุฒิทางการศึกษาตามระดับการเรียนรู  กับคุณวุฒิวิชาชีพตามระดับ
ความสามารถท่ีสอดคลองกับความตองการกําลังคนท่ีเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  เพ่ือใหแรงงานมี
สมรรถนะและมีเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพท่ีชัดเจน  ตลอดจนสนับสนุนการเตรียมความพรอม
รองรับการเปดเสรีดานแรงงานภายใตกรอบความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปน
รูปธรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554, น. 47) 
 ตามขอตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน  ทํา
ใหประเทศตาง ๆ ในกลุมอาเซียน  คือ  พมา  ลาว  เวียดนาม  มาเลเซีย  สิงคโปร  อินโดนีเซีย  
ฟลิปปนส  กัมพูชา  บรูไน  รวมท้ังประเทศไทยตองเปดเสรีทางการคา โดยไดจัดทําแผนงานการจัดตั้ง 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)  ซ่ึงมีการกําหนดกรอบขอตกลงการยอมรับรวม 
(Mutual Recognition Arrangements : MRA)  ในดานตาง ๆ  ปจจุบันอาเซียนไดสรุปผลการจัดทํา     
MRA  และลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนแลว  ครอบคลุม 7 อาชีพ  ไดแก  แพทย  ทันต
แพทย  พยาบาล  วิศวกร  สถาปนิก  นักสํารวจ  และนักบัญชี  ซ่ึงกรอบขอตกลงการยอมรับรวมกัน
สาขาวิชาชีพบัญชีโดย MRA    หมายถึง  การท่ีผูใหบริการท่ีไดรับการรับรองคุณสมบัติวิชาชีพโดย
หนวยงานท่ีมีอํานาจในประเทศตน   จะไดรับการยอมรับโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจในประเทศอาเซียน
อ่ืน   โดยสอดคลองกับกฎระเบียบภายในประเทศท่ีเก่ียวของ    ซ่ึงจะชวยอํานวยความสะดวกการ
เคลื่อนยายผูใหบริการสาขาวิชาชีพในภูมิภาค MRA  ในสาขาบริการของอาเซียน    กรอบความตกลง
ดานบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS)  คือ สมาชิก
อาเซียนแตละประเทศจะใหการยอมรับในวุฒิการศึกษาหรือประสบการณท่ีไดรับ และคุณสมบัติท่ี
เปนไปตามขอกําหนด หรือ ใบอนุญาต หรือ ใบรับรองท่ีไดรับในประเทศสมาชิกอ่ืน  เพ่ือวัตถุประสงค
ในการออกใบอนุญาต หรือใบรับรองใหแกผูใหบริการ  การยอมรับดังกลาวจะ ตองทําอยูบนพ้ืนฐาน
ของความตกลงกับประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวของหรืออาจใหการยอมรับโดยอิสระ  ดังนั้น นักบัญชีซ่ึงเปน
หนึ่งในวิชาชีพท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงจะตองเตรียมความพรอมตอการเปดเสรีการคา  เพ่ือสามารถ
รองรับการแขงขันไดในระดับสากล   ซ่ึงจะตองพัฒนาท้ังความรูและทักษะท่ีจําเปนตองาน   ผลิตงาน
ท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพ   พรอมท้ังตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 
2555, น. 13) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานวิชาชีพ
และเทคโนโลยี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กระทรวงศึกษาธิการ   มี
วิสัยทัศนในการเปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพสูความเปนเลิศ  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ศิลปกรรม การบริการ และบริหารธุรกิจสูสังคมการประกอบการ  เพ่ือกาวเขาสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของประเทศ   และในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ตองเตรียมพรอมในการเพ่ิมขีดความสามารถของ
บัณฑิตใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของประเทศในกลุมอาเซียน โดยตองมี
การพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ  เพ่ือให
มีศักยภาพพรอมท่ีจะแขงขันได  และจากกรอบขอตกลงยอมรับรวมของอาเซียนไดครอบคลุม 7 
อาชีพ รวมท้ังวิชาชีพบัญชี  ซ่ึงสาขาวิชาการบัญชีมีความตระหนักและเตรียมพรอมสําหรับผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึน  โดยการพัฒนาในดานตาง ๆ ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย  อยางไรก็ตามการ
เตรียมความพรอมนั้นตองใหบัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนดวย  เพราะคุณลักษณะของบัณฑิตนั้นสงผลตอการมีงานทําของบัณฑิต    
 ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี   จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา 
ถึงคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ตามทัศนะของหัวหนางานบัญชีในสถานประกอบการ โดยขอคนพบในประเด็นตาง ๆ จะเปน  
ประโยชนอยางยิ่งตอการมุงผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี   ใหมีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  นอกจากนั้นเพ่ือเปนแนวทางใหบัณฑิต      
สาขาวิชาการบัญชี  พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะพรอมท่ีจะตอบสนองตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ท้ังนี้เพ่ือความสําเร็จและความเจริญกาวหนาในวิชาชีพตอไป 

  
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชีในสถานประกอบการ  เก่ียวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    
3.  ขอบเขตของการวิจัย     
 1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
     การวิจัยครั้งนี้ มุงท่ีจะศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนอง
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามทัศนะของหัวหนางานบัญชีในสถานประกอบการ  
โดยดําเนินการตามมาตรฐานผลการเรียนรู จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2553  ซ่ึงกําหนดไว 5 ดาน ดังนี้ 
     1.1  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
     1.2  ดานความรู 
          1.3  ดานทักษะทางปญญา  
              1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                 1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
                พ้ืนท่ี ท่ีดําเนินการวิจัยครั้งนี้คือ สถานประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีรายชื่อ
อยูใน  ทําเนียบสถานประกอบการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 3.  ขอบเขตดานเวลา 
                การศึกษาขอมูลเพ่ือทําการวิจัย กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน 1 ป  เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 
2556 ถึง  30 กันยายน 2557 
          
4.  ตัวแปรท่ีศึกษา   
 1. ตัวแปรตน   ไดแก  คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาด 
แรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยกําหนดตามมาตรฐานผลการเรียนรู จากกรอบมาตรฐาน 
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คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553  ซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน  คือ 
        1.1  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
     1.2  ดานความรู 
          1.3  ดานทักษะทางปญญา  
              1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                 1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชีในสถานประกอบการ  เก่ียวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
5.  คําสําคัญ 

1.  ประชาคมเศษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)   
2.  คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี (Attributes of Accounting Graduates)  
3.  หัวหนางานบัญชี (Heads of Accounting) 

    
6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1. เพ่ือใชขอมูลเปนแนวทางของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการจัดการ
เรียน  การสอนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  ใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2.  เพ่ือเปนขอมูลใหอาจารยผูสอนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  ตระหนักถึงความตองการ
ท่ีแทจริงของตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   และมุงผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีใหมี  
คุณภาพและมาตรฐานตรงกับความตองการ 
 3.  เพ่ือเปนแนวทางใหบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพและมี
คุณลักษณะพรอมท่ีจะตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้ังนี้เพ่ือความสําเร็จ และ 
ความเจริญกาวหนาในวิชาชีพ 
 4.  เพ่ือทราบถึงคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 5.  เพ่ือเปนขอมูลสําหรับหนวยงานอ่ืน ๆ และบุคคลภายนอก ท่ีมีความสนใจ 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาด 

แรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามทัศนะของหัวหนางานบัญชีในสถานประกอบการ   ผูวิจัย
ไดศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาใชในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การวิเคราะห 
ขอมูล และการสรุปขอมูล โดยมีหัวขอท่ีสําคัญเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ี
ตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดังนี้ 
 1.  ความเปนมาของอาเซียน 
 2.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับวิชาชีพบัญชีไทย 
 3.  ลักษณะของสาขาวิชาการบัญชี 
 4.  ขอกําหนดเก่ียวกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในดานการทําบัญชี 
 5.  จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
1.  ความเปนมาของอาเซียน 
 ในป พ.ศ. 2558  จะเปนปท่ีรวม 10 ประเทศในกลุมอาเซียนจัดตั้งประชาคมอาเซียน หรือ 
ASEAN Community (AC) อยางเปนทางการซ่ีงจะทําใหการคา การลงทุนในภูมิภาคนี้เปนท่ีจับตา
ของนักธุรกิจท่ัวโลกเพราะถือเปนเขตเศรษฐกิจใหม ท่ีมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง  ท้ังนี้จะ
เห็นไดวาปจจุบันแตละประเทศตองพ่ึงพา  การคาระหวางประเทศมากข้ึน  มีการปรับตัวและบูรณา
การเขากับเวทีเศรษฐกิจการคาโลก ไมวาจะเปน WTO หรือในระดับภูมิภาคอาเซียน  จึงจําเปนท่ีตอง
เรงแสดงบทบาทการรวมกลุม เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจและเพ่ิมความสามารถใน
การแขงขันของอาเซียนในตลาดโลก   โดยการเปดเสรีอาเซียนมีความสําคัญและจําเปนตอการรับรู
ของทุกองคกร  ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอย เพ่ือ
เตรียม พรอมท่ีจะกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปรับตัวใหทันตอสภาวะทางเศรษฐกิจในทุก
สถานการณ  ตลอดจนสามารถใชประโยชนจากการรวมกลุมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด   
 อาเซียน  หรือ  สมาคมประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต  กอตั้งข้ึนตามปฏิญญา
กรุงเทพฯ  เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ  ไดแก  บรูไน   อินโดนีเซีย  
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มาเลเซีย  ฟลิปปนส  สิงคโปร  ไทย  กัมพูชา  ลาว  พมา  และ เวียดนาม  ซ่ึงวัตถุประสงคเริ่มแรกใน
การกอตั้งนั้น เพ่ือสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต  อันนํามาเพ่ือเสถียรภาพทาง
การเมืองและความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   เม่ือการคาระหวางประเทศใน
โลกมีแนวโนมกีดกันการคารุนแรงข้ึน  ทําใหอาเซียนไดหันมามุงเนนกระชับและขยายความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจการคาระหวางกันมากข้ึน  โดยยังคงไวซ่ึงวัตถุประสงคหลัก 3 ประการคือ    1) สงเสริม 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค     2) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความ
ม่ันคงในภูมิภาค   3) ใชเปนเวทีแกไขปญหาความขัดแยงภายในภูมิภาค      ท้ังนี้ ในการประชุมผูนํา
อาเซียนท่ีบาหลีไดกําหนดแผนการความรวมมือระหวางกันโดยไดลงนามในปฏิญญาวาดวยความ
รวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord)   และเห็นชอบใหมีการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC)  ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)   โดย
ประชาคมอาเซียนประกอบไปดวย 3 เสาหลัก  ดังตอไปนี้คือ   
 1.  ประชาคมความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Security Community : ASC)   ประชาคม
ความม่ันคงอาเซียน  มีวัตถุประสงคท่ีจะทําใหประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยูอยางสันติสุข  แกไข
ปญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธีและยึดม่ันในหลักความม่ันคงรอบดาน ดังนี้ 
     1.1  ใชเอกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนท่ีมีอยูแลวในการเพ่ิมศักยภาพในการ
แกไขปญหาขอพิพาทภายในภูมิภาครวมท้ังการตอตานการกอการราย  การลักลอบคายาเสพติด 
การคามนุษย  อาชญากรรมขามชาติอ่ืน ๆ  และการขจัดอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 
     1.2  ริเริ่มกลไกใหม ๆ ในการเสริมสรางความม่ันคง และกําหนดรูปแบบใหมสําหรับ
ความรวมมือในดานนี้  ซ่ึงรวมไปถึงการกําหนดมาตรฐานการปองกันการเกิดขอพิพาท  การแกไขขอ
พิพาท  และการสงเสริมสันติภาพภายหลังจากการเกิดขอพิพาท 
     1.3  สงเสริมความรวมมือดานความม่ันคงทางทะเล  ซ่ึงอาเซียนยังไมมีความรวมมือใน
ดานนี้  ท้ังนี้ความรวมมือขางตนจะไมกระทบตอนโยบายตางประเทศ และความรวมมือทางทหารของ
ประเทศสมาชิกกับประเทศนอกภูมิภาค 
  2.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)   ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน   กําหนดวัตถุประสงคตามวิสัยทัศนอาเซียน 2020  ท่ีจะใหภูมิภาคเอเซีย 
ตะวันออกเฉียงใตมีความม่ันคง ม่ังค่ัง  และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได ดังนี้ 
     2.1  มุงหวังใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา  การบริการ  การลงทุน  เงินทุน 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ   และการลดปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคม ภายในป 
ค.ศ. 2020 
     2.2  มุงหวังท่ีจะจัดตั้งใหอาเซียนเปนตลาดเดียวและเปนฐานการผลิต โดยจะริเริ่มกลไก
และมาตรการใหม ๆ ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูแลว 
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     2.3  ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน (กัมพูชา  ลาว  พมา และ
เวียดนาม หรือ CLMV)  เพ่ือลดชองวางของระดับการพัฒนา และชวยใหประเทศเหลานี้เขารวมใน
กระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
     2.4  สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค  ตลาดการเงินและ
ตลาดเงินทุน  การประกันภัยและภาษีอากร  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม  กรอบ
ความรวมมือดานกฎหมาย  การพัฒนาความรวมมือดานการเกษตร  พลังงาน  การทองเท่ียว  การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือ  
   3.  ประชาคมสังคม–วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio–Cultural Community : ASCC) 
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียนมีจุดมุงหมายท่ีจะทําใหภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตอยูรวมกัน
ในสังคมท่ีเอ้ืออาทร  ประชากรมีสภาพความเปนอยูท่ีดี  ไดรับการพัฒนาในทุกดานและมีความม่ันคง
ทางสังคม (Social Security)   โดยเนนการสงเสริมความรวมมือในดานตาง ๆ เชน 
     3.1  การพัฒนาสังคม  โดยการยกระดับความเปนอยูของผูดอยโอกาสและผูท่ีอาศัยใน
ถ่ินทุรกันดาร  และสงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตาง ๆ ในสังคม 
     3.2  การพัฒนาการฝกอบรม  การศึกษาระดับพ้ืนฐาน และสูงกวา  การพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การสรางงาน และการคุมครองทางสังคม 
     3.3  การสงเสริมความรวมมือในดานสาธารณสุข  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ เชนโรคเอดส และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 
     3.4  การจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม 
     3.5  การสงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน  นักคิด  และศิลปนในภูมิภาค 
 แผนปฏิบัติการของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน  เนนการดําเนินการใน 4 ประเด็น
หลัก คือ 
          (1)  สรางประชาคมแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร  โดยเนนการแกไขปญหาความยากจน  
เสริมสรางความเสมอภาค และการพัฒนามนุษย อาทิ  การพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน  การสงเสริม 
สวัสดิการสังคม  การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน  การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข  และ
การสงเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย (Human Security) ในดานตาง ๆ ซ่ึงรวมถึง การปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติและการปองกันและจัดการภัยพิบัติ 
          (2)  แกไขผลกระทบตอสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ  โดยสราง
ฐานทรัพยากรมนุษยท่ีสามารถแขงขันไดดี  และมีระบบการปองกันทางสังคมท่ีเพียงพอโดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาและสงเสริมแรงงาน  และเสริมสรางความรวมมือในดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
เชน  สวัสดิการสังคม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาธารณสุข (ปญหาท่ีมากับโลกาภิวัฒน เชน 
โรคระบาด โรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า) 
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          (3)  สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม  และการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยาง
ถูกตอง  โดยมีกลไกท่ีพัฒนาอยางสมบูรณสําหรับการจัดการ และดูแลสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
ตลอดจนการปองกันและขจัดภัยพิบัติดานสิ่งแวดลอม 
          (4)  เสริมสรางรากฐานท่ีจะนําไปสูประชาคมอาเซียนในป ค.ศ. 2020  ซ่ึงจะเปน
ภูมิภาคท่ีประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ (Identity)  รวมกันของภูมิภาคทามกลางความหลากหลาย
ทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  ดวยการสงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับและ
วงการตาง ๆ   การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของกันและกัน  และการรับรูขอมูลขาวสาร
ของกันและกัน (การสงเสริมดานวัฒนธรรมและสารสนเทศ) 
 ท้ังนี้  ขอกําหนดตาง ๆ ท่ีตองถือปฏิบัติรวมกัน เรียกวา กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
ซ่ึงเปนเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียน  จําเปนท่ีจะตองมีกรอบหรือพ้ืนฐานทางกฎหมายรองรับ เพ่ือ
เปนกฎเกณฑสําหรับประเทศสมาชิกท่ีจะตองถือเปนพันธกรณี ท่ีตองปฏิบัติตาม (พัชรินทร  กุนศิลา, 
2554, น. 5 – 8) 
 
2.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับวิชาชีพบัญชีไทย 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 9  เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2546  ณ เกาะบาหลี  
ประเทศอินโดนีเซีย ผูนําอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ  ไดรวมลงนามในแถลงการณ Bail Concord II   
กําหนดใหมีการจัดทําขอ ตกลงยอมรับรวม (Mutual Recognition Arrangements : MRA)  ดาน
คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายนักวิชาชีพของอาเซียนได
อยางเสรี จนถึงปจจุบันอาเซียนไดจัดทําขอตกลงยอมรับรวม และกรอบขอตกลงยอมรับรวมแลวใน 7 
สาขาวิชาชีพ   ไดแก  แพทย   ทันตแพทย   พยาบาล   วิศวกร   สถาปก  นักสํารวจ   และนักบัญชี   
หลักการของ MRA  คือ  การเปดใหแรงงานมีฝมือ ท่ีตองการมาใหบริการในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  
สามารถจดทะเบียนหรือขอรับอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอ่ืนได   โดยตองปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ และตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน สําหรับ
วิชาชีพบัญชียังไมมีขอ  ตกลงยอมรับรวมแตมีขอตกลงท่ีวางกรอบแนวทางเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การเขาไปทํางานในวิชาชีพนี้ในอนาคต  เม่ือสมาชิกอาเซียนใดมีความพรอมก็สามารถเขารวมเจรจา
ยอมรับคุณสมบัติของกันและกันได  โดยใชกรอบขอตกลงนี้เปนพ้ืนฐานในการเจรจา โดยในระหวางนี้
ประเทศอาเซียนท่ียังไมพรอมก็สามารถศึกษากรอบขอตกลงนี้และใชเปน แนวทางในการเตรียมความ
พรอมของตนท้ังในแงการสงบุคลากรออกไป และการรับมือกับบุคลากรจากอาเซียนท่ีจะเขามาทํางาน
ในประเทศของตน 

2.1  หลักเกณฑการยอมรับ 
       (1)  การศึกษา   ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงวา  นักบัญชีอาชีพ (Practicing 
Professional Accountant : PPA)  ของประเทศสมาชิก ซ่ึงขอใหมีการยอมรับในอีกประเทศสมาชิก    
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ตองไดรับการศึกษาตามเง่ือนไขท่ีมีผลบังคับใชอยูในประเทศแหลงกําเนิด    ซ่ึงหนังสือรับรอง
การศึกษาของบุคคลนั้นอาจถูกประเมินและยอมรับโดยคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ 
บัญชี (National Accountancy Body : NAB) และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี (Professional 
Regulatory Authority : PRA)  ของประเทศผูรับวา ผานเกณฑเง่ือนไขทางการศึกษาในประเทศผูรับ 
       (2)   ใบอนุญาต  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐ  หรือหนวยงานกํากับดูแล อ่ืน  
นอกเหนือจากคณะ กรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (National Accountancy Body : 
NAB)     และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี(Professional Regulatory Authority : PRA)   กําหนดใหตอง
มีใบอนุญาตอ่ืน ๆ ในการประกอบวิชาชีพ  ประเทศสมาชิกอาเซียน  จะตองพยายามอยางเต็ม
ความสามารถตามกฎระเบียบภายในประเทศของตน  ในการอํานวยความสะดวกใหนักบัญชีอาชีพ 
(Practicing Professional Accountant : PPA)  ของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนไดรับการอนุมัติท่ี
จําเปนตอการประกอบวิชาชีพบัญชี 
       (3)  การแสดงใหเห็นวามีความสามารถ  ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับถึงความ
จําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดใหนักบัญชีอาชีพ (Practicing Professional Accountant : PPA)    ซ่ึง
ขอใหมีการยอมรับในประเทศผูรับ  แสดงใหเห็นวามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ    เพ่ือ
สรางความม่ันใจวานักบัญชีอาชีพ (Practicing Professional Accountant : PPA)  มีความรู
ความสามารถครบถวนตามกฎระเบียบภายในของประเทศผูรับ 
       (4)  ประสบการณ   นักบัญชีอาชีพ (Practicing Professional Accountant : PPA)   
ท่ีตองการใหมีการยอมรับ  จะตองมีประสบการณครบถวนตามความตองการท่ีระบุไวโดยประเทศผูรับ 
 ประเทศสมาชิกอาเซียน   ควรท่ีจะนําเอามาตรฐานและแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชี
นานาชาติ (International Federation of Accountants : IFAC)  มาใชในการกําหนดความสามารถ 
ดานวิชาชีพและคุณสมบัติตาง ๆ  สําหรับการประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศสมาชิกอาเซียน   
ภายใตกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกนั้น ๆ (สุทิวัส  สรอยทอง, 2555, น. 30,35-36) 
  ดังนั้น  คนไทยหรือผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรเรียนรู และตระหนักถึงผลกระทบท้ังทางเชิง
บวกและเชิงลบของการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปขางหนานี้   โดยติดตามขาวสาร
ความเคลื่อนไหวของ AEC    พัฒนาความรูทักษะดานภาษาตางประเทศ   และอบรมพัฒนาความรู
ความสามารถดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง    เพ่ือเตรียมความพรอมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  
ตลอดจนสรางความเขมแข็งใหกับวิชาชีพและเสริมสรางความม่ันคงใหกับธุรกิจตอไป   

 2.2  หลักเกณฑทางดานกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย 
       (1)  บัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522  
กําหนดให บริการวิชาชีพถือเปนอาชีพสงวนของคนไทย โดย (8)  เก่ียวของกับงานควบคุม  
ตรวจสอบ  หรือใหบริการทางบัญชี ยกเวนงานตรวจสอบภายในเปนครั้งคราว 
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     (2)  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  มาตรา 8 (3)  หาม

มิใหคนตางดาว ประกอบธุรกิจท่ีคนไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขันในการประกอบกิจการกับคน
ตางดาวตามท่ีกําหนดไวในบัญชีสาม (บัญชีสาม (6) การทํากิจการบริการทางบัญชี)  เวนแตจะไดรับ 
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว   ยกเวนสหรัฐสามารถเขามาลงทุนดําเนินธุรกิจวิชาชีพขางตนได 100%   เทาคนไทยตาม
สนธิสัญญาทางไมตรีระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา 

      (3)  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  มาตรา 7 (6)   และประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา   เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเปนผูทําบัญชี พ.ศ. 2543  ไดกําหนด
คุณสมบัติและเง่ือนไขของผูทําบัญชี   เชน  มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย   มีความรูภาษาไทยเพียงพอ   
มีคุณวุฒิตามท่ีกฎหมายกําหนด 
       (4) พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547   กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพตองไดรับ
ใบอนุญาต  หรือข้ึนทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี  รวมท้ังขอบังคับท่ีเก่ียวของ  เชน  ขอบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 18)  ไดกําหนดเรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงาน  การทดสอบเก่ียวกับ
วิชาชีพบัญชีของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  รวมท้ังขอกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี  ได
กําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต พ.ศ. 2549  
 อยางไรก็ตาม  ถึงแมวาในปจจุบันยังมีขอจํากัดทางดานกฎหมายสําหรับประเทศสมาชิก   
ในการเขามาประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย  แตในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 
2558 นี้  ประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ  ท่ีอาจมีผลกระทบตอธุรกิจ
หรือวิชาชีพบัญชีของไทย ( กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2555, น 10 - 12) 
 2.3  การเตรียมความพรอมทางบัญชี 
       ในปจจุบัน มาตรฐานการบัญชีท่ีประเทศไทยใชอยูประกอบดวย  มาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TAS & TFRS) และ  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs)    ซ่ึงเปนนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวา  มาตรฐานการ
บัญชีท่ีใชอยูในปจจุบันนั้น ยังคงมีความแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานการเงิน
ระหวางประเทศ  ซ่ึงหากนักลงทุนท่ีมาจากตางประเทศท่ีใชมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศแลว  
อาจทําใหนักบัญชีในประเทศไทยตองมีการปรับปรุงทางบัญชีเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศในปจจุบัน   
       สําหรับสภาวิชาชีพบัญชี ไดพิจารณาวิชาชีพบัญชีเปนหนึ่งในสาขาท่ีอยูระหวางการ
เจรจารายละเอียดในการเปดเสรีในป ค.ศ. 2015  ซ่ึงไดเห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดตั้ง 
“คณะอนุกรรมการการศึกษาและติดตามผลกระทบของ AEC ตอวิชาชีพบัญชี” ข้ึน   เพ่ือศึกษาถึงผล 
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กระทบจากเรื่องดังกลาว  และจะนําผลการศึกษาท่ีไดเผยแพรตอไป  รวมท้ังเสนอแนะตอหนวยงาน
รัฐท่ีมีหนาท่ีในการเจรจา  อีกท้ังเสนอผลการศึกษาตอสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือออกกฎระเบียบ เพ่ือเปน
การรองรับการเปดเสรี จึงจําเปนท่ีนักบัญชีตองติดตามอยางใกลชิด  อยางไรก็ตามแนวโนมของการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีของไทย นาจะเปนการปรับปรุงไปสูการใชมาตรฐานการ
บัญชีระหวางประเทศท้ังหมด เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางกลุมประเทศอาเซียนและท่ัวโลก  
โดยทิศทางในการจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย สรุปไดดังนี้ 
       (1)  ปจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยไดรับการจัดทําข้ึนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ และอยูระหวางการปรับปรุงใหเปนปจจุบันตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับรวมเลม (2012 Edition of the Bound 
Volume of IFRS Blue Book)  ท่ีมีผลบังคับใชกับรายงานทางการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงาน
เริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2555 
       (2)  ในการกําหนดใหมาตรฐานการรายงานทางการเงินแตละฉบับมีผลบังคับใชใน
ประเทศไทยนั้น  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอ
ผูจัดทํารายงานทางการเงิน  ผูสอบบัญขี  หนวยงานกํากับดูแล นักวิเคราะห นักลงทุน  ตลอดจนผูใช
รายงานทางการเงินกลุมอ่ืน ๆ  ดังนั้นคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจึงเห็นควรใหกําหนด
วันท่ีมีผลบังคับใชของรายงานทางการเงินในแตละกลุม ดังนี้ 
       กลุมท่ี 1  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มาตรฐานการบัญชี (TAS) การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC)  และการตีความมาตรฐานการบัญชี (SIC) ท้ังหมด
ท่ีไดรับการปรับปรุงใหมตาม 2012 IFRS จะมีผลบังคับใชกับรายงานทางการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
รายงานเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 เปนตนไป 
       กลุมท่ี 2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของกับการ
รวมกิจการ  ซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IASB) กําหนดใหมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1มกราคม 2556  เปนตนไปนั้น  และ
จําเปนตองนําไปปฏิบัติพรอมกันท้ัง 5 ฉบับ ไดแก  

1) IFRS 10 Consolidated Financial Statements 
2) IFRS 11 Joint Arrangements 
3) IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities 
4) IAS 27 Separate Financial Statements 
5) IAS 28 Investments in Associates and Join Ventures  รวมท้ัง IFRS 13 

Fair Value Measurement     ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี  เห็นควรกําหนดให 
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มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุมท่ีสองนี้มีผลบังคับใชกับรายงาน
ทางการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 เปนตนไป 

     กลุมท่ี 3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงิน
ประกอบดวย TFRS 9 Financial Instruments   และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวชองกับเครื่องมือทางการเงิน 
สําหรับประเทศไทยท่ีจัดทําข้ึนจาก   (1) IAS 32 Financial Instruments: Presentation  (2) IAS 39 
Financial Instruments: Recognition and Measurement   (3) IFRS 7 Financial Instruments: 
Disclosures  ซ่ึงแนวปฏิบัติท้ังหมด 5 ฉบับ ท่ีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีอนุญาตให
กิจการสามารถนําขอกําหนดของแนวปฏิบัติดังกลาวไปปฏิบัติไดอยางเปนอิสระจากกัน  ไมตองนําไป
ปฏิบัติพรอมกันท้ัง 5 ฉบับ  โดยใหข้ึนอยูกับความพรอมของกิจการ  ดังนี้คือ  

1) แนวปฏิบัติ เรื่องการแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
2) แนวปฏิบัติ เรื่องการรับรูและวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน 
3) แนวปฏิบัติ เรื่องอนุพันธทางการเงิน 
4) แนวปฏิบัติ เรื่องการบัญชีปองกันความเสี่ยง 
5) แนวปฏิบัติ เรื่องการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

      โดยมาตรฐานในกลุมท่ีสามนี้ยังประกอบดวย TAS 41 เรื่องเกษตรกรรมและ TFRS 4 
เรื่องสัญญาประกันภัย  ซ่ึงมาตรฐานในกลุมนี้ท้ังหมดจะมีผลบังคับใชกับรายงานทางการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลารายงานเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1  มกราคม 2559 เปนตนไป 

      (3)  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชียังอยูระหวางการพัฒนาเกณฑท่ี
เหมาะสมในการแบงประเภทกิจการเพ่ือกําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหเหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการตลอดจนอยูระหวางการจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมี
สวนไดเสียสาธารณะขนาดกลางและขนาดยอม (TFRS for SMEs) เพ่ือใหเปนไปตาม IFRS for SMEs 
(2009)  โดยคาดวาจะกําหนดใหมีผลบังคับใชกับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะขนาดกลางและ
ขนาดยอมเพ่ือใหสอดคลองกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ในป พ.ศ. 2558  ตลอดจนอยู
ระหวางการพิจารณาวาจะกําหนดใหกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะขนาดเล็กปฏิบัติตามขอกําหนด
ของ TFRS for SMEs  ตอไป  หรือใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีจัดทําข้ึนตาม Micro-sized Entity 
Guidance    ซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IASB) ยังอยูระหวางการ
ดําเนินการ (สุรพล  ถวัลยวิชชจิต, 2556, น. 118 - 119) 

2.4  ความพรอมสําหรับนักวิชาชีพบัญชี เพ่ือเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน 
        ฝายตางประเทศ, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (2556, น. 5)  ไดกลาวถึง
ความพรอมสําหรับนักวิชาชีพบัญชี เพ่ือเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนี้ 
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      (1)  ความพรอมดานมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีท่ีเปนสากล  ปฏิเสธไมไดถึง
การเปลี่ยนแปลงของความเปนสากล ท่ัวโลกตางเรียกรองใหวิชาชีพบัญชีอิงกับมาตรฐานสากล เพ่ือความ 
เขาใจของผูใชขอมูลทางการเงิน  ทําใหประเทศไทยเองก็ไดมีการนํามาตรฐานสากลมาแปลและมีผล
บังคับใชไปแลว  ซ่ึงจากการสํารวจประเทศตาง ๆ ในอาเซียนก็ไดประกาศยอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลดวยเชนกัน 

      (2)  ความพรอมในการศึกษากฎหมาย ขอบังคับภาษีอากรการบันทึกบัญชีใหถูกตองได
นั้นตองมีความเขาใจในธุรกิจ  ประเภทของรายการ และการเลือกใชมาตรฐานบัญชีท่ีถูกตองเหมาะสม 
เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง  นอกจากนี้ หากลูกคาของกิจการ หรือกิจการ จะรุกไปประเทศอ่ืน ๆ ก็
จําเปนจะตองทําตามกฎหมาย ขอบังคับรวมท้ังการยื่นภาษีของประเทศนั้นๆ การดูแลบริการใหกับ 
ลูกคา ใหสามารถทําธุรกรรมทางธุรกิจอยางราบรื่น  ไมโดนการตรวจสอบการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 
ยอมเปนการใหบริการท่ีดีแนนอน 
         (3)  ความพรอมดานการสื่อสารและการปรับตัว  นักบัญชีในวันนี้คงไมสามารถ
ทํางานคนเดียวไดอีกตอไป   จําเปนตองมีการติดตอสื่อสารประสานงานขอขอมูล  สรุปขอมูลทาง
การเงินเปนรายงานเพ่ือสงใหผูบริหาร  ซ่ึงลวนตองใชการสื่อสารท้ังหมด และเม่ือมีการรวมกันเปน
ประชาคมเอเซียน  การติดตอคงไมเพียงแคคนในประเทศไทยเทานั้น  แตจะมีคนจากประเทศตาง ๆ 
ท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด  ดังนั้นภาษาอังกฤษซ่ึงถูกกําหนดเปนภาษากลาง
ของอาเซียนจึงมีความสําคัญ ซ่ึงทักษะในการสื่อสารไดแก การฟง  การพูด  การอาน และการเขียน 
ในการทํางานและการติดตอสื่อสาร  รวมถึงการมีทักษะในการพูดคุยเจรจาเฉกเชนคนทองถ่ินได 
(Small Talks)  นอกจากนี้ เม่ือมีการทํางานขามวัฒนธรรมกัน ก็ควรมีความเขาใจยอมรับและปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปได  
         (4)  ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลตอการจัดการและการใชขอมูลทางการบัญชี  ไมวาจะชวยในการ
ประมวลผลขอมูลจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว  การจัดทํารายงานทางการเงินใหสะดวกยิ่งข้ึน  รวมท้ัง
การมีระบบอินเตอรเน็ทท่ีชวยใหการเขาถึงขอมูลธุรกิจของนักลงทุนทําไดสะดวกและรวดเร็ว  ดังนั้น
การเพ่ิมขีดความสามรถในดานการทํางานรวมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนการเพ่ิมโอกาส
สําหรับนักบัญชีในการใหบริการดานบัญชีรูปแบบใหมได 
         (5)  ความพรอมดานทัศนคติ จริยธรรม  นักวิชาชีพบัญชีตองเปลี่ยนทาทีจากความ
ไมยืดหยุน  มองเฉพาะหลักเกณฑเพียงอยางเดียวและจัดทําขอมูลตามกําหนดเวลา มาเปนนักบัญชีท่ี
กระฉับกระเฉง พรอมตอการเปลี่ยนแปลง  มีวิสัยทัศนกวางไกลและชัดเจน  มีความสามารถท่ีพัฒนา
และปรับบทบาทของตนเองใหทันตอกากรเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยเริ่มตนจากการเปลี่ยนบทบาท
ของผูจัดทําขอมูลในอดีตมาเปนผูวิเคราะหขอมูลสะทอนภาพของการเปนท่ีปรึกษาแกผูบริหาร   
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นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพในประเทศ  เราเพ่ิงเริ่มตนในการท่ีจะเครงครัดเรื่องจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติงาน   ซ่ึงตรงกันขามกับประเทศสิงคโปร  มาเลเซีย  ท่ีเขาใหความสําคัญ 
เรื่องนี้มานานมากแลว  จึงเปนเรื่องท่ีอยากใหตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีดวย 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการบัญชีบริหาร, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ (2556, น. 12-13)  ไดกลาวถึง นักบัญชีไทยตองเตรียมตัวอยางไรกับ AEC  ดังนี้ คือ 
                (1)  Who will come?  คือ  ใครจะมาแยงงานนักบัญชีไทย  คําตอบคือ นักบัญชีจาก
ประเทศซ่ึงอยูในระเดียวกันกับประเทศไทย หรือประเทศท่ีเจริญกวา ไดแก  สิงคโปร และ มาเลเซีย  
รูปแบบการเขามาทํางานของนักบัญชีตางชาติจะเปนรูปแบบติดสอยหอยตามบริษัทในประเทศของตน
ท่ีมาลงทุนในประเทศไทย  นักบัญชีฟลิปปนส อาจจะเปนอีกกลุมท่ีมีโอกาสเขามาประกอบวิชาชีพ
บัญชีในประเทศไทย ถึงแมจะไมไดมีบริษัทฟลิปปนสมาลงทุนในประเทศไทยมากนักก็ตาม  แตดวย
ความสามาถในภาษาอังกฤษท่ีโดยเฉลี่ยมีมากกวานักบัญชีไทยและคาตอบแทนท่ีอยูในระดับเดียวกัน 
หรืออาจนอยกวานักบัญชีไทย  นักบัญชีฟลิปปนสจึงเปนอีกชาติหนึ่งท่ีมีโอกาสเขามาในประเทศไทย
หลังเปดเสรีอาเซียนในป 2558 
       (2)  Where to go?  คือ  แลวนักบัญชีไทยจะไปไหนกันดี  คําตอบคือ ประเทศท่ีดอย
กวาเรา เชนกลุม CLMV (กัมพูชา  ลาว  พมา และเวียดนาม)  และอินโดนีเซีย  โดยชองทางสําหรับ
นักนัญชีไทยท่ีงายท่ีสุด คือ การติดตามนักลงทุนไทยท่ีไปลงทุนในประเทศดังกลาว  ซ่ึงประเทศท้ัง 5 
ประเทศ  นับวามีนักบัญชีอยูอยางจํากัด  ไมเพียงพอตอการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง
ตอเนื่อง จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําเขานักบัญชีท่ีไดมาตรฐานจากตางประเทศ จึงนับวาเปนโอกาสท่ีดี 
สําหรับนักบัญชีไทยท่ีจะรุกเขาไปในประเทศกลุมดังกลาว 
       (3)  How to do?  คือ  นอกจากทักษะทางดานภาษาอังกฤษ (ซ่ึงเปนภาษากลางของ
อาเซียน)  ท่ีถือเปนสิ่งจําเปนอยางมากแลว  การเรียนรูภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  สังคม  
ประวัติศาสตร  วัฒนธรรม  กฎระเบียบขอบังคับ และความรูเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ รวมท้ังหนายงาน
ราชการท่ีเก่ียวของ  ในประเทศท่ีนักบัญชีไทยเขาไปทํางานหรือติดตอธุรกิจ ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทํา
ใหงานประสบความสําเร็จและลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน จากความแตกตางในสังคมและวัฒนธรรม
ในแตละประเทศเปนอยางดี 
           2.5  ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับนักบัญชีในยุคการเปดการคาเสรี (AEC) 
                 สิงหชัย  อรุณวุฒิพงศ (2556, น..4 - 5) ไดกลาวถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับนักบัญชีใน 
ยุคการเปดการคาเสรี (AEC)  ซ่ึงประกอบดวย การเปดเสรีดานบริการ  และการเปดเสรีดานธุรกิจ
บัญชี  โดยผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนมีท้ังดานบวก และดานลบ  ดังนี้ 

(1) ผลกระทบจากการเปดเสรีดานบริการในดานบวก  ไดแก 
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1)  มีโอกาสไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ 
2)  เปนผลดีตอการเพ่ิมศักยภาพของตัวนักบัญชีเอง 
3)  กระตุนการศึกษาดานบัญชีใหไดคุณภาพมากข้ึน 
4)  เปดโอกาสใหนักบัญชีทํางานในประเทศอาเซียนอ่ืนมากข้ึน 
5)  ไมมีขอจํากัดสําหรับการคาบริการขามพรมแดน 
6)  มีกฎเกณฑขอบังคับในการอํานวยตอนักบัญชี เชน การฝกหัดงาน  

การทดสอบ การพัฒนาความรู เปนตน 
(2) ผลกระทบจากการเปดเสรีดานบริการในดานลบ  ไดแก 

1)  ตางชาติเขามาทํางานในประเทศไดมากข้ึน เกิดการแขงขันเพ่ือใหไดงาน 
มากข้ึน 

2) ตองศึกษากฎขอบังคับตาง ๆ ท่ีเปนสากลมากข้ึน เชนในดานของกฎหมาย 
และมาตรฐานการบัญชี 
      3)  ดานภาษาของนักบัญชีท่ีออนกวาประเทศสมาชิกอ่ืน 
                         4)  ปรับพ้ืนฐานการทําบัญชีหรือตรวจสอบบัญชี ใหทันตอสถานการณท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตตลอดเวลา ตองมองใหกวางกวาปจจุบัน 

(3) ผลกระทบจากการเปดเสรีดานธุรกิจบัญชีในดานบวก  ไดแก 
1)  อาชีพบัญชีใน AEC  แบงเปน 3 กลุม คือ  ทําบัญชี  สอบบัญชี  และภาษี 

อากร  ซ่ึงแตละประเทศอนุญาตใหเขาไปทําธุรกิจไดเพียงบางกลุมเทานั้น 
      2)  บริการบัญชีระหวางประเทศ เพ่ิมตลาดธุรกิจดานวิชาชีพบัญชีมากยิ่งข้ึน 
                         3)  เปดโอกาสใหเอกชนไทยพัฒนาธุรกิจมากข้ึน ซ่ึงสงผลใหนักบัญชีมีโอกาสใน
การเลือกงานท่ีดีมากข้ึนเชนกัน 
       4)  สามารถถือหุนในธุรกิจบัญชีในประเทศ AEC ไดรอยละ 70  นั้นคือคนไทย
สามารถเปนเจาของรายใหญในตางประเทศได 
       5)  คนไทยใหบริการทําบัญชีในตางประเทศได 

(4) ผลกระทบจากการเปดเสรีดานธุรกิจบัญชีในดานลบ  ไดแก 
1)  ตางชาติสามารถเขามาใหบริการทําบัญชีในประเทศไทยได ซ่ึงเกิดคูแขง

จากกลุมอาเซียน 
2)  เสียเปรียบทางศักยภาพของลูกทีมในสํานักงาน เชน ทางดานภาษา 
3)  ทําธุรกิจไดอยางเสรี อาจถูกแยงแรงงานฝมือ สํานักงานขาดแคลนผูทํา 

และผูตรวจสอบบัญชีท่ีมีความสามารถไป 
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4)  การใหถือหุนมากกวารอยละ 49  ก็เปนโอกาสใหชาวตางชาติเขามาเปน
เจาของรายใหญของธูรกิจบัญชีในไทยได 

5)  ตลาด 10 ประเทศรวมเปนหนึ่ง  มี 6 ประเทศท่ีรองรับเสรีดานธุรกิจบัญชี
แลว ซ่ึงคูเขงจะเขามาเขงขนกันถึงเขตแดน 

 
3  ลักษณะของสาขาวิชาชีพบัญชี 
 สาขาวิชาการบัญชี  มีความเปนศาสตรและศิลปอยูดวยกัน  เนื้อหาสาระครอบคลุมท้ังดาน
ทฤษฎีและการปฏิบัติ  มีความเปนสากล  เก่ียวของกับเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีลักษณะเปนพหุวิทยาการ  การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีจึงเปนกระบวนการ การพัฒนาบุคคลให
เปนผูท่ีมีความรอบรูในศาสตรและความสามารถทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล รวมท้ังศาสตรอ่ืน 
ท่ีสัมพันธกัน  โดยมุงใหผูเรียนมีวิธีเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ท้ังดานความรู ทักษะทาง 
วิชาชีพ คุณคาแหงวิชาชีพ จริยธรรมและทัศนคติ ขอบเขตองคความรู แบงออกเปน 3 ดาน 1) ความรู  
ดานการบัญชี  การเงิน และดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  2) ความรูดานองคกรและธุรกิจ  และ 3) ความรูดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงตองมีการปรับเปลี่ยนวิทยาการตาง ๆ ทางการบัญชีตามการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกตใชความรู ในทางปฏิบัติใน 
สถานการณ และสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง  ท้ังนี้ แนวทางในการจัดขอบเขตองคความรูของ
สาขาวิชาการบัญชี   พิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 3.1  คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
       (1)  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบตอตนเอง  วิชาชีพ  และสังคม 
       (2)  มีความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
       (3)  มีความสามารถคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  บูรณาการความรู  และประสบการณ
ทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ 
       (4)  มีโลกทัศนท่ีกวางไกล  ความคิดสรางสรรค  พัฒนาตนเองท้ังดานความรู  ทักษะ
วิชาชีพ  อยางตอเนื่องและทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนไดทุกระดับอยางเหมาะสม 
       (5)  มีความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  สามารถสื่อสาร และใชเทคโนโลยีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 สถาบันอาจเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย
การศึกษา  เอกลักษณ และ/หรืออัตลักษณของสถาบัน  นอกจากนั้นมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   
สาขาวิชาการบัญชี  พ.ศ. 2553   ไดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  ดัง 
ตอไปนี้ 
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      (1)  มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีทัศนคติท่ีดี
ตอวิชาชีพ 
      (2)  มีความซ่ือสัตยสุจริต   มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม 
       (3)  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 
        (4)  มีจิตสํานึก  และพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม 
 3.2  องคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 
       สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ   เปนองคกรวิชาชีพท่ีจัดตั้ง ข้ึนตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547   ดังนั้น  สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดดําเนินการสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี  ควรดําเนินการใหมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดย
คํานึงถึงหลักเกณฑ  ขอกําหนด   แนวทางปฏิบัติ  ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี  และหนวยงาน
กํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพบัญชี  เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีไดตาม
กฎหมาย  และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามหลักการคุณคาแหงวิชาชีพ  (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, น. 1-2) 
 
4.  ขอกําหนดเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในดานการทําบัญชี 
 ในการจัดทําบัญชีของธุรกิจกฎหมายไดกําหนดให  ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีตองจัดใหมี “ผูทํา
บัญชี” ซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีกําหนด เพ่ือจัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
2543**และมีหนาท่ีควบคุมดูแลผูทําบัญชีใหจัดทําบัญชีตรงตอความเปนจริง**และถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้**ในกรณีผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาจะเปนผูทําบัญชีสําหรับกิจการ
ของตนเองก็ได**ผูทําบัญชีตองจัดทําบัญชีเพ่ือใหมีการแสดงผลการดําเนินงาน**ฐานะการเงิน**หรือ
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีท่ีเปนอยูตามความเปนจริงและตามมาตรฐาน
การบัญชี**โดยมีเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีใหถูกตองครบถวน (สมเดช**โรจนคุรีเสถียร 
และคณะ, 2549, น.20) 
 การทําบัญชีตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ผูประกอบวิชาชีพในดาน
การทําบัญชีเรียกวา “ผูทําบัญชี” (Book-Keeper)  หมายถึง  ผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีของผูมี
หนาท่ีจัดทําบัญชี  ไมวาจะไดกระทําในฐานะการเปนลูกจางของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีหรือไมก็ตาม  
ตําแหนงงานสูงสุดเปนผูอํานวยการฝายบัญชี (Controller)  วิชาชีพในดานการทําบัญชี อยูภายใตการ 
ควบคุมของสภาวิชาชีพบัญชี  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 หมวด 6 มาตรา 44   
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“หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพเปนผูทําบัญชี  เวนแตเปนสมาชิกสภาวิชาชีพ  หรือข้ึนทะเบียนไวกับ
สภาวิชาชีพบัญชี 
 4.1  คุณสมบัติของผูทําบัญชี 
        ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 19  และประกาศกรมทะเบียน
การคา  เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเปนผูทําบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 45  ผูทําบัญชี
ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

        (1)  มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร 
                (2)  มีความรูภาษาไทยเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูทําบัญชีได  หรือทําบัญชีเปน
ภาษาไทยได 

         (3)  ไมเคยตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
         (4)  มีคุณวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี  สําหรับผูมี  

หนาท่ีจัดทําบัญชีซ่ึงเปนหางหุนสวนจดทะเบียน  และบริษัทจํากัด ซ่ึงมีขนาดเล็ก 
        (5)  มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชี  สําหรับผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีอ่ืน

นอกเหนือจากหางหุนสวนจดทะเบียน  และบริษัทจํากัด ซ่ึงมีขนาดเล็ก 
    นอกจากนี้**ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 6)  ไดกําหนดคุณสมบัติของผูทําบัญชี

เพ่ิมเติม**ดังนี้ 
         (1)  เปนสมาชิกสภาวิชาชีพ  หรือผูขอข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี 
         (2)  ผูท่ีไมมีสัญชาติไทย ตองมีความรูเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษี

อากรของไทย 
เปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวาสภาสมาชิกบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ เปนสมาชิกของสหพันธ 

นักบัญชีสากล  (International Federation of Accountancy: IFAC)   จึงเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไดยาก
สําหรับผูประกอบวชิาชีพบัญชท่ีีจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาสากล  (International Education 
Standard : IES)  ท่ีออกโดย  IFAC ท้ัง 8 ฉบับ   ซ่ึงไดกําหนดคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพ ดังมี
รายละเอียดสรุปได ดังนี้ 
 (1)  นักบัญชีมืออาชีพจะตองสําเร็จการศึกษาข้ันต่ําทางดานบัญชีในระดับปริญาตรี 
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีเปดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการบัญชี   ซ่ึงไดกําหนด
วิธีการคัดเลือกเขาศึกษาดานการบัญชีอยางเปนระบบ   และมีการจัดการเก่ียวกับหลักสูตรการบัญชี 
(Content of Professional Accounting Education Programs)  ท่ีจะทําใหผูสําเร็จการศึกษามี
ความรูทางวิชาชีพบัญชีระดับสูง และสามารถพัฒนาตนเองเปนนักบัญชีมืออาชีพไดในอนาคต ใน  IES   
ฉบับท่ี 2  ไดแบงองคความรูในหลักสูตรการบัญชีเปน 3  สวน  คือ  การบัญชีการเงิน  และความรูอ่ืน 
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ท่ีเก่ียวของ  (Accounting, Finance and Related Knowledge)  ความรูเก่ียวกับธุรกิจขององคกร 
(Organizational  and  Business Knowledge) 
                 (2) นักบัญชีมืออาชีพตองมีทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills)  ดานตาง ๆ ไดแก  
ทักษะดานสติปญญา (Intellectual Skill)    ทักษะดานเทคนิคท่ัวไป   เทคนิคเฉพาะเก่ียวกับวิชาชีพ 
(Technical Skill)  ทักษะสวนบุคคล (Personal Skill)    ทักษะในการสื่อสารและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน (Interpersonal and Communication Skill) และทักษะดานการจัดการทางธุรกิจและองคกร 
(Organizational and Business Management Skills) 
                 (3)   นักบัญชีมืออาชีพตองมีคุณคา และมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ  อันอยูบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรม (Professional Value, Ethic and Attitudes)   ไดแก   ความรับผิดชอบตอสังคม   ความ 
ซ่ือสัตยตอวิชาชีพ    ความสามารถในการรักษาความลับ   และความเปนอิสระ 
                 (4)  นักบัญชีมืออาชีพจะตองมีการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ (Experience) เปน
ระยะเวลานาน และเขมขนเพียงพอท่ีจะแสดงใหเห็นวาเปนนักบัญชีท่ีมีความรูและมีทักษะทางวิชาชีพ    
รวมท้ังมีความรูและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพอันอยูบนฐานของความมีจริยธรรม โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ควบคุมดูแลอยางใกลชิด  และมีกระบวนการตรวจสอบอยางมีมาตรฐานและสมํ่าเสมอ 
                    (5) นักบัญชีมืออาชีพจะตองสอบผานการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ (Professional 
Capabilities) ซ่ึงจะเปนการประเมินความรูและทักษะทางดานวิชาชีพ ตลอดจนการมีคุณคาทัศนคติ 
ทางวิชาชีพและจริยธรรม 
                  (6) นักบัญชีมืออาชีพจะตองมีการเรียนรูอยางไมจบสิ้น (Lifelong Learning)  โดยถือ
เปนภาระหนาท่ีท่ีจะตองพัฒนาและรักษาความสามารถดานวชิาชีพโดยมีกฎเกณฑและขอบังคับใหนักบัญชี 
ไดมีโอกาสไดพัฒนาความรู  ความสามารถ ทางดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง และเปนรูปธรรม (สันสกฤต  
วิจิตรเลขการ, 2549, น. 25) 
 4.2  เง่ือนไขของการเปนผูทําบัญชี 
       ตามประกาศกรมทะเบียนการคา*เรื่อง*กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเปนผูทํา
บัญชี พ.ศ. 2543**ผูทําบัญชีตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของการเปนผูทําบัญชี**ดังนี้ 

          (1)  แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการทําบัญชีตามแบบ ส.บช.5 พรอมหลักฐานตออธิบดี 
กรมพัฒนาธุรกิจการคาภายใน 60 วัน**กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการในแบบ ส.บช.5 ท่ีแจงไว ผูทํา
บัญชี ตองแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวภายใน 60 วัน 
                   (2) เขารับอบรมความรูเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกรอบ 3 ป จากสถาบัน
วิชาชีพบัญชี  หรือสถาบันการศึกษา   หรือหนวยงานท่ีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาใหความเห็นชอบ 
                 (3)  กรณีรับทําบัญชีปละเกินกวา 100 ราย**ตองจัดใหมีผูชวยผูทําบัญชี  ซ่ึงมีคุณวุฒิ 
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เชนเดียวกับผูทําบัญชีอยางนอย 1 คน ในทุกๆ*100 ราย**รายท่ีเกินกวา 100 รายแรก เศษของ 100 
ถาเกินกวา 50 ใหนับเปน 100 
 4.3  หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูทําบัญชี 
       ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 20 กําหนดวา “ผูทําบัญชีตองจัดทํา
บัญชีเพ่ือใหมีการแสดงผลการดําเนินงาน**ฐานะการเงิน**หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ ผูมี
หนาท่ีจัดทําบัญชีท่ีเปนอยูตามความเปนจริง**และตามมาตรฐานการบัญชี**โดยมีเอกสาร    ท่ีตองใช
ประกอบการลงบัญชีใหถูกตองครบถวน” (นิพันธ**เห็นโชคชัยชนะ, 2548, น.63) 
 4.4  การพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ 
       ผูทําบัญชีควรมีการเรียนรูตลอดชีวิต  เพราะการเปนผูประกอบวิชาชีพนั้นตองเผชิญ
กับวิชาการ  กฎเกณฑ  กฎหมาย  ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา     ผูประกอบวิชาชีพจึงมีความ
จําเปนตองเรียนรูสิ่งใหมๆ ท่ีเขามาอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหผูรับบริการเกิดความไววางใจและมีความ
เชื่อม่ัน  การกําหนดใหผูทําบัญชีทุกคนตองมีการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ  เพราะตองการให
ผูรับบริการเชื่อม่ันในตัวผูทําบัญชีทุกคน  (ผองพรรณ  เจียรวิริยะพันธ, 2551, น.85)  การท่ี
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กําหนดใหผูทําบัญชีตองมีการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพก็ 
ดวยมุงหวังใหผูทําบัญชีมีการพัฒนาและสรางทัศนคติท่ีจะเรียนรูตลอดเวลาท่ีประกอบวิชาชีพบัญชี  
ท้ังนี้เพ่ือสรางคุณคาแหงวิชาชีพและการเปนท่ียอมรับในความสามารถปฏิบัติงานไดเยี่ยงนักวิชาชีพ
บัญชี  อันจะเปนการยกระดับมาตรฐานในคุณภาพของนักบัญชีไทยใหกาวสูมาตรฐานระดับนานาชาติ
ตอไป  (สุธี  คหวณิช, 2549, น.72)  ซ่ึงผูทําบัญชีตองเขารับการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพใน
ทุกรอบสามป  โดยในแตละรอบตองมีจํานวนชั่วโมงไมนอยกวา  27  ชั่วโมง  และตองเปนกิจกรรมท่ี
มีเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการบัญชีไมนอยกวา  18  ชั่วโมง  ซ่ึงในแตละปผูทําบัญชีจะตองเขารับการ
พัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพไมนอยกวา 6 ชั่วโมง และการนับจํานวนชั่วโมงทุกรอบระยะเวลา
สามปใหนับตามปปฏิทิน  สวนการแจงรายละเอียดการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทํา
บัญชี ใหผูทําบัญชีแจงภายในหกสิบวันนับ แตวันสิ้นปปฏิทินของทุกป  โดยผูทําบัญชีตองจัดเก็บ
หลักฐานการพัฒนาความรูเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีไวกับตนเองเปนเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันสิ้นป
ปฏิทิน ของวันท่ีสิ้นสุดการอบรม  (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2548, น.9)  และการอบรม หรือสัมมนา
ท่ีสามารถนับเปนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องของผูทํา    บัญชีได  จะตองเปนการเขาอบรมหรือ
สัมมนาในหลักสูตรหรือเรื่องซ่ึงจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  หรือการเขารวมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตร 
หรือเรื่องท่ีอธิบดีใหความเห็นขอบ  โดยปกติหนวยงานผูจัดอบรม ซ่ึงเปนหนวยงานภายในประเทศจะ
เปนผูยื่นขอความเห็นขอบหลักสูตรตออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคากอนการจัดอบรมหรือสัมมนา 
(กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2549, น.10) 
 นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องหลักเกณฑ 
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หลักสูตรหรือเรื่องท่ีอธิบดีใหความเห็นขอบ  โดยปกติหนวยงานผูจัดอบรม ซ่ึงเปนหนวยงาน
ภายในประเทศจะเปนผูยื่นขอความเห็นขอบหลักสูตรตออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคากอนการจัด
อบรมหรือสัมมนา (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2549, น.10) 
 นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องหลักเกณฑ
และเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหผู
ประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมีการพัฒนา และปรับปรุงการใหบริการทางบัญชีท่ีถูกตองและมีคุณภาพ 
ยิ่งข้ึน  รวมท้ังมีการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยสอดคลองกับมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008  เพ่ือกาวสูการ
เปดเสรีการคาและการลงทุนภายใตกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  โดยมีขอกําหนด
เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลของสํานักงานบัญชี  ดังนี้ 
     (1)  บุคคลากรในสํานักงานบัญชีตองมีความรู  ความสามารถ  ตามตําแหนงหนาท่ีงาน 
ท้ังนี้รวมถึงบุคลากรจากภายนอกสํานักงานบัญชีท่ีเขามาปฏิบัติงานกับสํานักงานบัญชีดวย 
     (2)  ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติตาม พร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543   และ พ.ร.บ. วิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 
     (3)  บุคลากรท่ีบรรจุใหมหรือโยกยายตําแหนงงาน ตองไดรับการชี้แจง หรืออบรมการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงนั้น ๆ กอนเริ่มปฏิบัติงาน  รวมท้ังสํานักงานบัญชีตองจัดใหมีการดูแลการ
ปฏิบัติงานอยางใกลชิด  เพ่ือติดตามการทํางานของบุคคลากรในความรับผิดชอบใหมีความเขาใจใน
งานท่ีปฏิบัติ 
     (4)  บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมตามสมควรและเปนไป
ตามขอกําหนดของกฎหมาย 
     (5)  บุคลากรในสํานักงานบัญชีตองไดรับการสื่อสาร และเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดีจาก
สํานักงานบัญชีในสวนท่ีเก่ียวของกับความตองการของลูกคา/กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
     (6)  ในกรณีท่ีใชผูทําบัญชีจากภายนอกสํานักงาน  สํานักงานบัญชีตองมีมาตรการในการ
ควบคุมผูทําบัญชีนั้นใหปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี  มาตฐานการ
รายงานทางการเงิน และจรรยาบรรณ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2556, น. 15) 

 
5.  จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือผูซ่ึงข้ีนทะเบียน
ไวกับสภาวิชาชีพบัญชี  เพ่ือใชเปนแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี  หรือผูซ่ึงข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี ใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพบัญชี 
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 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  7 (4) (9) (11)    มาตรา 30   มาตรา 46  และมาตรา  
47  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีบัญชี พ.ศ. 2547  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 43  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับป พ.ศ. 2550)  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย   สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19)   เรื่อง จรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553” 
 ขอ  2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามเดือนนับแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ  3  ในขอบังคับนี้ 
 “ผูประกอบวิชาชีพบัญชี”   หมายความวา  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานการทําบัญชี  ดาน
การสอบบัญชี  ดานการบัญชีบริหาร  ดานการวางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษา 
และเทคโนโลยีการบัญชี  และบริการเก่ียวกับการบัญชีดานอ่ืนตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดใหเปน
วิชาชีพบัญชี  รวมท้ังผูซ่ึงข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี  และใหหมายรวมถึง  หัวหนาคณะบุคคล
หรือหัวหนาสํานักงาน หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  ตามมาตรา  11  ดวย 
 “ผูซ่ึงข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี”   หมายความวา  ผูซ่ึงข้ึนทะเบียนเพ่ือเปนผูทํา
บัญชีตามมาตรา  11   มาตรา   44   หรือท่ีจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  9 
 “ผูรับบริการ”   หมายความวา  ผูรับบริการ ตามมาตรา  47 (3)  ไดแก 
 (1)  ผูวาจางผูประกอบวิชาชีพบัญชี และ/หรือ 
 (2)  สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  และบุคคลอ่ืนท่ีใชผลงานของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีดวยความสุจริตและจําเปน 
 “ผูท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาท่ีให”  หมายความวา ผูท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
ปฏิบัติหนาท่ีใหอันไดแก  ผูถือหุน  ผูเปนหุนสวน  บุคคลหรือนิติบุคคล  ตามมาตรา 47 (4) 
 “ความโปรงใส”   หมายความวา  ภาพลักษณท่ีแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตาม  กฎ  
ระเบียบตาง ๆ  และมาตรฐานวิชาชีพท่ีกําหนดไว  และไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอัน
เปนสาระสําคัญ  ซ่ึงสามารถติดตามตรวจสอบได 
 “ความเปนอิสระ”   หมายความวา  การปฏิบัติตามหนาท่ีโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคล
อ่ืนท่ีทําใหเกิดความสงสัยในความเปนกลางหรือความเท่ียงธรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี    ความ
เปนอิสระนี้จะตองเปนท่ีประจักษ  เพ่ือใหผลงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนท่ีเชื่อถือได 
 “ความเท่ียงธรรม”   หมายความวา  การใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพโดยปราศจาก
ความลําเอียง  อคติ  ความขัดแยงทางผลประโยชน และอิทธิพลของบุคคลอ่ืน 
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 “กรอบวิชาชีพบัญชี”   หมายความวา หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของวิชาชีพบัญชี 
“ความซ่ือสัตยสุจริต”   หมายความวา  การประพฤติอยางตรงไปตรงมา  จริงใจ  ซ่ือตรง

ตอวิชาชีพ  ไมคดโกง  ไมหลอกลวง  ปฏิบัติงานบนหลักฐานท่ีเปนจริงและเชื่อถือได  ไมอางหรือ
ยินยอมใหบุคคลอ่ืนอางวาไดปฏิบัติงานถาไมไดปฏิบัติงานจริง 

“ความรูความสามารถ”   หมายความวา  การใชความรูความสามารถ  ความชํานาญในการ
ปฏิบัติวิชาชีพบัญชีดวยความเอาใจใสอยางเต็มความสามารถ  ความเพียรพยายาม  และความ 
ระมัดระวังรอบคอบ  เพ่ือท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และม่ันใจไดวามี
ผลงานทางวิชาชีพท่ีอยูบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ  มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และวิชาการท่ีเก่ียวของ 
 “การรักษาความลับ”   หมายความวา  การไมนําขอมูลใด ๆ ท่ีโดยปกติองคกรไมไดเปดเผย
ตอสาธารณชนไปเปดเผย  หรือใชเพ่ือประโยชนสวนตน หรือบุคคลอ่ืน  เวนแตในกรณีท่ีเปนการ
เปดเผยตามสิทธิหรือหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมายหรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 “ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี”   หมายความวา 
 (1)  การกระทําใด ๆ ท่ีเปนเหตุใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไดรับโทษการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา 49  โดยมีลักษณะการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 (ก)  ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีโดยมิไดปฏิบัติงานตรวจสอบใดๆ 
หรือควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
 (ข)  มีพฤติกรรมรับจางลงลายมือชื่อ หรือยอมใหใชชื่อ  ท้ังท่ีไมไดมีการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชี 
 (ค)  แสดงความเห็นตองบการเงินท่ีนําสงหนวยราชการหลายแหง  โดยงบการเงินแต
ละชุดแสดงขอมูลตางกันโดยไมมีเหตุผลสมควร 
 (ง)  แจงขอความหรือจัดทํารวมถึงการใชพยานหลักฐานอันเปนเท็จ  หรือรูอยูวาเปน
พยานหลักฐานอันเปนเท็จ  ไมวาจะจัดทําโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
 (จ)  แนะนําใหผูรับบริการเสียภาษีอากรไมถูกตองตามกฎหมาย  โดยทุจริตหรือมี
เจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร 
 (ฉ)  มีพฤติกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดวาเปน
พฤติกรรมอันนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี 
 (2)  เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบัญชี จากหนวยงานราชการ
หรือสถาบันวิชาชีพอ่ืนท่ีควบคุม และหรือกํากับดูแล  เนื่องจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีในสาระสําคัญ 
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 ขอ  4  ภายใตบังคับในหมวดท่ี  2  ถึงหมวดท่ี  7  ของขอบังคับนี้  ท่ีกําหนดให   ผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติ หรืองดเวนการปฏิบัติใด ๆ ใหหมายความรวมถึงการกระทําของ
บุคคลอ่ืนผูซ่ึง 
                    (1)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีรับรู  หรือ 
  (2)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชียินยอมใหอางชื่อ 
 ในการปฏิบัติ  หรืองดเวนการปฏิบัติใด ๆ  ซ่ึงจะทําใหเกิดการฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตาม
ขอบังคับฉบับนี้ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบดวย 
 ขอ  5  ใหนายกสภาวิชาชีพบัญชี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้   

 
 

หมวดท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 ขอ  6  จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  นอกจากท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้   
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
 เพ่ือใหกระบวนการบังคับใชจรรยาบรรณเปนไปโดยสะดวกรวดเร็ว   และเปนธรรมนายก
สภาวิชาชีพบัญชี  โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี   มีอํานาจออกขอกําหนดใด ๆ 
เก่ียวกับการดังกลาว 
 ขอกําหนดนั้น ตองอยูภายในกรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  และเม่ือ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงใชบังคับได 
 ขอ 7  ในกรณีท่ีมีปญหาการแปลความเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี เปน ผูวินิจฉัย  และถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเปนท่ีสุด 

 

หมวดท่ี 2 
ความโปรงใส  ความเปนอิสระ  ความเท่ียงธรรม  และความซ่ือสัตยสุจริต 

 ขอ  8  ความโปรงใสผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
    ขอ  9  ความเปนอิสระ 
     (1)   ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจ และปฏิบัติงานอยางเปนอิสระภายใต  
กรอบวิชาชีพบัญชี 
  (2)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมปฏิบัติงานท่ีตนขาดความเปนอิสระภายใตกรอบ     
วิชาชีพบัญชี 
 ขอ 10  ความเท่ียงธรรม 
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 (1)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม  ซ่ือตรงตอวิชาชีพ 
และตองไมมีสวนไดเสียในงานท่ีตนประกอบวิชาชีพ  นอกจากคาตอบแทนท่ีไดรับจากการประกอบ
วิชาชีพนั้น 
                    (2)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจบนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดโดยปราศจาก
ความมีอคติ  และความลําเอียง 
  (3) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจอยางเ ท่ียงธรรมโดยหลีกเลี่ยง
ความสัมพันธหรือสถานการณใด ๆ ท่ีอาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมสามารถปฏิบัติไดโดย 
โปรงใส  อิสระ  และซ่ือสัตยสุจริต 
 ขอ 11  ความซ่ือสัตยสุจริต 
          (1)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา  จริงใจ  ซ่ือตรงตอ
วิชาชีพ  ไมคดโกง  ไมหลอกลวง 
 (2)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานท่ีเปนจริง 
 (3)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมอาง หรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนอางวาไดปฏิบัติงาน
โดยท่ีไมไดมีการปฏิบัติงานจริง  

 

หมวดท่ี 3 
ความรู  ความสามารถ  และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 ขอ 12  ความรู  ความสามารถ 
 (1) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ  วิธีปฏิบัต ิ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของ  ความชํานาญและประสบการณทางวิชาชีพดวยความมีสติ  เอาใจใส   อยางเต็ม
ความสามารถ  และระมัดระวังรอบคอบ 
 (2)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอท่ีจะ     
ปฏิบัติงานใหสําเร็จได 
 (3)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพอยางมุงม่ันและขยันหม่ันเพียร 
 (4)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองศึกษาหาความรู และความชํานาญทางวิชาชีพ
เพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง  เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถใหทันสมัยอยูเสมอ 
 ขอ 13  มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 (1)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
และ  มาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
 (2)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบ และดวย  
ความชํานาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
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หมวดท่ี 4 
การรักษาความลับ 

 ขอ  14  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมนําขอมูลท่ีเปนความลับขององคกร ท่ีตนไดมาจาก
การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธในทางธุรกิจ รวมท้ังความลับขององคกรท่ีตนสังกัดไปเปดเผย 
ตอบุคคลท่ีไมมีสวนเก่ียวของไดรับทราบ    โดยไมไดรับอนุญาตจากองคกร เวนแตในกรณีท่ีเปนการ
เปดเผยตามสิทธิหรือหนาท่ี ท่ีกําหนดไวในกฎหมาย หรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 ขอ  15  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมนําขอมูลท่ีเปนความลับขององคกรท่ีตนไดมาจาก
การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธในทางธุรกิจ รวมท้ังความลับขององคกรท่ีตนสังกัด  ไปใช
เพ่ือประโยชนของตนหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
 

 

หมวดท่ี 5 
ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ 

 ขอ  16  ผูประกอบวิชาชีบัญชีตองมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีตอผูรับบริการ 
 ขอ  17  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชีพบัญชี  เพ่ือใหเกิดความนา 
เชื่อถือและมีประโยชนตอผูรับบริการ 

 

หมวดท่ี 6 
ความรับผิดชอบตอผูถือหุน  ผูเปนหุนสวน  บุคคลหรือนิติบุคคล 

ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาท่ีให 
 ขอ  18  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจขององคกรท่ีตนสังกัด 
 ขอ  19  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต อุทิศตนและ
ทุมเท  ดูแลทรัพยสินขององคกรท่ีตนสังกัด 
 ขอ  20  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชเวลา และทรัพยสินขององคกรท่ีตนสังกัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดไมนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือบุคคลท่ีสามท้ังทางตรงและทางออม 
 ขอ  21  ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ตองเปดเผยความสัมพันธกับองคกร สถาบัน ธุรกิจ
ภายนอกหรือความสัมพันธทางเครือญาติ  เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 
 ขอ  22  ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองไมกระทําการใด ๆ ท่ีสงผลกระทบตอชื่อเสียง และ
การดําเนินการขององคกรท่ีตนสังกัด 
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 ขอ  23  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ  มีเหตุผลในการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดตอองคกรท่ีตนสังกัด  รวมถึงนายจาง (ผูถือหุน  ผูเปนหุนสวน  
เจาของ)  ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 

หมวดท่ี 7 
ความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณท่ัวไป 

 ขอ  24  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมแยงงานวิชาชีพบัญชีจากผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
ดานเดียวกันรายอ่ืน 
 ขอ  25  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีเกินกวาท่ีรับมอบหมาย
จากผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอ่ืน 
 ขอ  26  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมใหขอมูล เก่ียวกับงานของตนเกินความเปนจริงไม    
โออวด หรือเปรียบเทียบตนหรือองคกรท่ีตนสังกัดอยูกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานเดียวกันรายอ่ืน  
หรือผูท่ีประกอบวิชาชีพบัญชีดานเดียวกันรายอ่ืนสังกัดอยู 
 ขอ  27  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนใด ๆ เพ่ือ
เปนการจูงใจใหบุคคลอ่ืนแนะนําหรือจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาใหตน 
 ขอ  28  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมเรียกหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนจากบุคคลใด  
เม่ือบุคคลนั้นไดรับงานจากการแนะนําหรือการจัดหางานของตนในฐานะท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ขององคกรนั้น 
 ขอ  29  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมกําหนดคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนในการ
ใหบริการวิชาชีพบัญชีโดยมิไดคํานึงถึงลักษณะ  ความเสี่ยง   ความซับซอนและปริมาณของงานท่ีตน
ใหบริการหรือมีสวนรวมในการใหบริการวิชาชีพบัญชี 
 ขอ  30  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีถูกท่ีควร  สํานึกในหนาท่ี   
และไมปฏิบัติตนในลักษณะท่ีทําใหเกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี   (กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา , 2553, น. 9 – 15) 
 
6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ    
  ตอลาภ  สุขพันธ  (2546)   ไดศึกษาวิจัย เรื่อง  คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของ
สถานประกอบการในจังหวัดลําปาง  โดยสอบถามเจาของและผูบริหารสถานประกอบการ  จํานวน 
298 ราย   พบวา คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในดานความรูความสามารถ  ไดแก  ควรจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.0 ข้ึนไป  และมีความรูดานภาษีอากร  สวน  ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  พบวา ควรมีความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องใชสํานักงาน  ดานภาษา 
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ตางประเทศ   พบวา  การเขียนภาษาอังกฤษ เปนคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคมากท่ีสุด    
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ  คือไมละท้ิงงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

 

 กันตกนิษฐ   หาญวงษา (2549)  ศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค 
ของสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
เปนผูบริหารสํานักงาน จํานวน 26 คน   พบวา  นักบัญชีควรปฏิบัติงานดานการบัญชีดวยความ
โปรงใส   มีความรับผิดชอบ  ตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบบรรณวิชาชีพทางการบัญชี    
สามารถทํารายงานดานการเงินและขอมูลดานการเงินท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตอง  ตรงกับความ
ตองการของผูบริหารและเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร   สามารถแปลความหมายของขอมูล
ทางการบัญชีไดอยางถูกตอง  ศึกษาโปรแกรมทางบัญชีอยูเสมอเพ่ือประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ     
มีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเปนเครื่องมือในการทํางานไดเปนอยางดี    
สามารถอธิบายโปรแกรมทางการบัญชีตอบุคคลท่ีเก่ียวของไดอยางเขาใจ มีความละเอียด รอบคอบ  
ศึกษาหาความรูในขอมูลตางๆ เพ่ือประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ   นอกจากนั้นตอง 
ใหความสําคัญเก่ียวกับความรูทางการบัญชี   มาตรฐานการบัญชี  ตามพระราชบัญญัติการบัญชีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
 

 เพ็ญธิดา  พงษธานี (2551)  ไดศึกษาวิจัย  เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชีท่ี
องคกร และผูรับผิดชอบงานดานบัญชีพึงประสงค โดยศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชี 4 
ดาน คือ  1) ดานความรู   2) ดานทักษะ  3) ดานคุณคา จรรยาบรรณ  4) ดานบุคลิกภาพของบัณฑิต     
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  เปนผูรับผิดชอบงานดานบัญชีในองคกรรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ   เอกชน
ประเภทอุตสาหกรรม  พาณิชยและบริการ   จากการศึกษาวิจัย พบวา  กลุมตัวอยางโดยรวมตองการ
บัณฑิตสาขาการบัญชีท่ีมีคุณลักษณะดานคุณคาจรรยาบรรณ  มากท่ีสุด  รองลงมา  คือ คุณลักษณะดาน
ทักษะ   คุณลักษณะดานความรู   และคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ   ตามลําดับ  องคกรรัฐบาล  มี
ความตองการบัณฑิตสาขาการบัญชีท่ีมีคุณลักษณะดานความรูในวิชาชีพบัญชีสูงกวาองคกรเอกชน  
ประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยและบริการ    องคกรรัฐบาล  ตองการบัณฑิตสาขาการบัญชีท่ีมี
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพในการใชคําพูดสูงกวา องคกรเอกชน ประเภทอุตสาหกรรม  พาณิชยและ
บริการ    สวนงานบัญชีอ่ืน ๆ มีความตองการบัณฑิตสาขาการบัญชีท่ีมีคุณลักษณะดานความรูท่ัวไป
สูงกวางานบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร และบัญชีภาษีอากร  
 

  สรศักดิ์  ธนันไชย  (2551)   ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน   กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนผูอํานวยการฝายบัญชี   
ผูจัดการฝายบัญชี  หรือรองผูจัดการฝายบัญชี   พบวา  ทักษะทางวิชาชีพบัญชีท่ีตองการในระดับมาก   
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ดานทักษะทางปญญา ไดแก มีความสามารถตัดสินใจใชแหลงขอมูลตาง ๆ     ดานทักษะทางวิชาการ
เชิงปฏิบัติและหนาท่ีการงาน ไดแก มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ มีความ 
สามารถจัดทํารายงาน   ปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมาย     ดานทักษะการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและการสื่อสาร ไดแก  มีความสามารถทํางานเปนทีม    ดานทักษะทางการบริหารองคกรและ
การจัดการดานธุรกิจ ไดแก  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
 

 กรรณิการ  ลําลือ  (2552)   ศึกษาวิจัย   เรื่อง  คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของ
ผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม  ในทักษะวิชาชีพ 5 ประเภท  ไดแก  ทักษะทางปญญา  ทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีการงาน   ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  ทักษะทาง การ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร   และทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ   
โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการ จํานวน 387 ราย  พบวา คุณสมบัติของนักบัญชีในทักษะ
วิชาชีพท่ีผูประกอบการพึงประสงคอยูในระดับมาก   ดานทักษะทางปญญา  ไดแก  ความรูความ
เขาใจท่ีเก่ียวของกับการทําบัญชีในดานการคํานวณตนทุน    ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หนาท่ีการงาน  ไดแก  มีความสามารถวัดและคํานวณมูลคาสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายได
อยางถูกตอง  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ไดแก มีทักษะหรือความ ชํานาญในการจัดการตนเอง  
เชน  การควบคุมอารมณใหคงท่ีเม่ือประสบปญหากับงาน เพ่ือนรวมงาน หรือฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ    
ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ไดแก  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนใน
กระบวน การปรึกษาหารือ  เพ่ือแกปญหาความขัดแยง  และทักษะทางการบริหารองคกรและการ
จัดการทางธุรกิจ ไดแก มีความสามารถจัดแบงหนาท่ีการงานและมีภาวะเปนผูนํา  ท้ังนี้กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นวา คุณสมบัตินักบัญชีท่ีพึงประสงคมากท่ีสุด ไดแก  มีความซ่ือสัตย สุจริต  และรูจัก
รักษาความลับของกิจการ  
 

วิชชุลดา  เวฃกูล และคณะ  (2553)   ศึกษาวิจัย   เรื่อง  ความคาดหวังของผูวาจางท่ีมีตอ
คุณลักษณะของนักบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงเปนการวิจัย
เชิงสํารวจ  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคาดหวังของผูวาจางท่ีมีตอคุณลักษณะของนักนัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  โดยใชมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีระหวางประเทศ (IES) 
ฉบับท่ีสอง  สาม  และสี่  เปนเกณฑอางอิงคุณลักษณะของนักบัญชี  เนื่องจากไดผานการวิจัยความ
ตองการของมหาวิทยาลัย  ผูวาจาง รวมถึงผูมีสวนไดเสียของประเทศสมาชิกตาง ๆ ท่ัวโลกแลว  
ดังนั้น  การวิจัยจึงเนนเรื่องโปรแกรมการศึกษาวิชาชีพบัญชี (IES 2)  ทักษะนักบัญชีมืออาชีพ (IES 3) 
และเรื่องคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ (IES 4)  รวมท้ังเปรียบเทียบความแตกตางของ 
ความคาดหวังของผูวาจางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและธุรกิจ  โดยใชแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูวาจาง   ซ่ึงคิดเปนรอยละ 21.59 จากประชากรท้ังหมด 477 บริษัท  ผลการวิจัย 
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พบวา  ผูวาจางมีความคาดหวังตอคุณลักษณะของนักบัญชีในเรื่องคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ
และทัศนคติมากท่ีสุด   ซ่ึงสถาบันการศึกษาสวนใหญมุงเนนเรื่องโปรแกรมการศึกษาวิชาชีพมากกวา  
นอกจากนี้ยังพบวา  ธุรกิจขนาดใหญกลับมีความคาดหวังในเรื่องความรูดานบัญชีการเงินและความรู
อ่ืนท่ีเก่ียวของนอยกวาธุรกิจขนาดกลาง  โดยเนนเรื่องความรูดานองคกรและธุรกิจ และเรื่องความรู
ดานเทคโบโลยีสารสนเทศมากกวา 

 

ประพาฬรัศม์ิ  สิ้มสุคนธ และ มนวิกา  ผดุงสิทธิ์ (2554)  ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางบัญชี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจและปจจัยท่ี
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางบัญชี  โดยเปนกรณีศึกษาของ
บุคลากรทางบัญชีของกิจการขนาดใหญกิจการหนึ่ง เพ่ือเปนประโยชนในการนํามาเปนแนวทางในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรมากท่ีสุด  สงผลใหบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรในทายท่ีสุด  ผลจากการ
วิจัยพบวา  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางซ่ึงเปนบุคลากร
ทางบัญชีอยางมีนัยสําคัญ ประกอบดวย 4 ปจจัยไดแก  (1) ปจจัยดานลักษณะของงานและการมีสวน
รวมในองคกร  (2) ปจจัยดานเพ่ือนรวมงานและความม่ันคง  (3) ปจจัยดานโอกาสในการเรียนรูและ
ความกาวหนา และ (4) ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีทําให 
ระดับความพึงใจของกลุมตัวอยางมีความแตกตางกัน  ไดแก  อายุงาน  ตําแหนงงาน  และระดับ
เงินเดือน   นอกจากนี้  จากการสํารวจความตองการเพ่ีมเติมพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตองการให
กิจการเพ่ิมเงินเดือน/โบนัสมากท่ีสุด  รองลงมาไดแก  ความตองการดานสวัสดิการ  การจัดใหมี
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  การจายคาลวงเวลา และการเพ่ิมวันลาพักรอน ตามลําดับ 

 

จารุณี  อภิวัฒนไพศาล (2555)  ศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีใชในการพยากรณประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีกลุมธุรกิจบริการในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาปจจัยท่ีใช
ในการพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีกลุมธุรกิจบริการในประเทศไทย เปน
งานวิจัยเชิงปริมาณ   ประกอบดวย 2 ข้ันตอน  ไดแก  ข้ันตอนท่ี 1 การสังเคราะหปจจัยท่ีนําไปสู
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีกลุมธุรกิจบริการในประเทศไทย  โดยใชวิธีวิเคราะห
องคประกอบหลัก  จากนั้นในข้ันท่ี 2  นําองคประกอบท่ีไดมาทดสอบความสามารถในการพยากรณ
และสรางโมเดลในการพยากรณ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานบัญชีของกลุมธุรกิจบริการ
ในประเทศไทยจํานวน 327 คน คิดเปนรอยละ 81.75  เปนนิติบุคคลตามรายชื่อในระบบฐานขอมูล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย   เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหองคประกอบ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยท่ีมี
ผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีกลุมธุรกิจบริการในประเทศไทย หลังการวิเคราะห 
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องคประกอบมี 8 ปจจัย  ไดแก  ลักษณะเฉพาะตัวของนักบัญชี  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ความรูทักษะ
ในงานบัญชี   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ความสามารถทางการสื่อสาร  การจัดการองคกร  
สภาพแวดลอมและเทคโนโลยีองคกร  และภาพลักษณองคกร  สําหรับตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในกลุมธุรกิจบริการในประเทศไทยได  มีท้ังหมด 4 ตัว
แปร โดยเรียงลําดับความสามารถพยากรณจากมากไปนอยไดดังนี้  สภาพแวดลอมและเทคโนโลยี
องคกร  ลักษณะเฉพาะตัวของนักบัญชี  การจัดการองคกร  และภาพลักษณองคกร  ตัวแปรทุกตัวมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในกลุมธุรกิจบริการในประเทศ
ไทย และประสิทธิภาพในการพยากรณเทากับ 42.4% 

 

วลัยลักษณ  สุวรรณวลัยกร และ มนวิกา  ผดุงสิทธิ์ (2556)  ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความ
คาดหวังและความพรอมของวิชาชีพสอบบัญชีไทยในการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยมี
วัตถุประสงคท่ีจะศึกษาระดับความคาดหวังและระดับความพรอมในดานตาง ๆ ในการประกอบ
วิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีไทยตอการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมอง
ของผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และเปรียบเทียบชองวางระหวางระดับความ
คาดหวังและความพรอม   รวมท้ังศึกษาระดับความสําคัญของความรู  ความสามารถและทักษะดาน
ตาง ๆ ในวิชาชีพสอบบัญชีไทยตอกากรเขงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผลการศึกษาพบวาใน 
ภาพรวมนั้น  คุณสมบัติท่ีผูบังคับบัญชาคาดหวังจากผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมากท่ีสุด คือ  ความมี
คุณธรรมจริยธรรม  รองลงมาคือ  การมีความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน และความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษ  โดยคุณสมบัติดานความรูความสามารถในเรื่องทักษะการทํางานและทักษะอ่ืน ๆ 
ท่ีผูบังคับบัญชาของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเห็นวาสําคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก  ไดแก  ทักษะ
ดานภาษา  ความรูเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี  และความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน  งานวิจัยนี้ยัง
พบวา  โดยสวนใหญแลวผูบังคับบัญชายังเห็นวาผูใตบังคับบัญชาท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมี
ความพรอมในคุณสมบัติดานตาง ๆ  สําหรับการแขงขันในประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอยกวาระดับ
ท่ีผูบังคับบัญชาคาดหวัง    เชน  ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีระหวางประเทศ   ความรูเก่ียวกับ
กฎหมายธุรกิจ   ขอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงไปภายใตการเปนประชาคมอาเซียน  และความรูความเขาใจ
ธุรกิจท่ีตรวจสอบ  เปนตน   ผลการศึกษาท่ีได นาจะเปนประโยชนสําหรับสถาบันการศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรสําหรับการเตรียมความพรอมในวิชาชีพของบัณฑิต  และยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ดานการบัญชี  รวมถึงหนวยงานกํากับดูแลในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชีไทย 



บทที่ 3   
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของหัวหนางาน
บัญชีในสถานประกอบการ  เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนอง
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยผูวิจัยมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการดังนี้ 
 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก หัวหนางานบัญชีของสถานประกอบการโดยไดรายฃื่อ 
จากทําเนียบสถานประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร จํานวน 457 แหง 
 กลุมตัวอยางไดมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จากกลุม 
ประชากรของสถานประกอบการ จํานวน 210 แหง  โดยขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม  ผูวิจัยได 
กําหนดโดยใชตารางสําเร็จสําหรับหาขนาดตัวอยางตามวิธีของ Krejcie and morgan ท่ีระดับความ
เชื่อม่ันรอยละ 95 (Krejcie and morgan, 1970, น. 608 อางถึงในเพ็ญแข  แสงแกว, 2541, น. 61) 
 
2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  แบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด ซ่ึงขอมูล
หรือคําถามท่ีใชในการสรางแบบสอบถาม ไดจากการศึกษาเอกสาร และตําราท่ีเก่ียวของ และ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและผูท่ีมีประสบการณทางวิชาชีพบัญชี  โดย
แบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพโดยท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนท่ี 2  ขอมูลความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี  เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขา 
วิชาการบัญชี  ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ  ตามแบบของลิเคิรท (Likert)  โดยแบง
แบบสอบถามออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 
 1)  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
  2)  ดานความรู 
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 3)  ดานทักษะทางปญญา 
 4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ตามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ  ดังนี้ 
  1    หมายถึง     คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีตอบสนองตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
  2    หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีตอบสนองตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับ นอย 
  3    หมายถึง     คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีตอบสนองตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับ ปานกลาง 
  4    หมายถึง     คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีตอบสนองตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับ มาก 
  5    หมายถึง     คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีตอบสนองตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับ มากท่ีสุด 
 

 ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  เปนคําถามแบบปลายเปด (Open-Ended Questions) 
 
3.  การทดลองใชเครื่องมือ 
  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับหัวหนางานบัญชีในสถานประกอบการ ซ่ึงไมใชกลุม
ตัวอยาง  จํานวน 30 แหง   และนําแบบสอบถามท่ีไดจากการทดลองใช (Try out ) มาคํานวณ หาคา
ความเชื่อม่ัน (Realiability)  โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach, 1970, อางถึงในลวน  สายยศ, และอังคณา  สายยศ, 2536, น. 170 – 172)  ไดคา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เทากับ 0.95  ดังรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข. 
 
4.  การเก็บรวบรวมขอมูล     
 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากสถาน
ประกอบการท่ีเลือกเปนกลุมตัวอยาง   โดยดําเนินการดังนี้ 
 1.  สงหนังสือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถามท่ีเสร็จ
สมบูรณแลว  ไปยังสถานประกอบการท่ีเปนกลุมตัวอยางทางไปรษณีย 
 2.  จากการสงแบบสอบถามไปสถานประกอบการตาง ๆ และไดดําเนินการติดตามแลว 
ปรากฎวา ไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณกลับคืนมา จํานวน 196 ฉบับ 
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5.  การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัย ดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวยวิธีการตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพโดยท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลดวย
การหาคาความถ่ี (Frequency)  และคารอยละ (Percentage)  และนําเสนอขอมูลท่ีวิเคราะหใน
ลักษณะขอมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)  เพ่ืออธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีได 
 ตอนท่ี 2  ขอมูลความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี  เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขา 
วิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้ัง 5 ดาน  ใชการวิเคราะห 
ขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean)  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ในการแปล 
ความหมายคาเฉลี่ย (Mean) ของผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนดชวงของคาเฉลี่ย (Mean)  
เก่ียวกับความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี ท่ีมีตอคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ี
ตอบสนองตลาดแรงงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ตามแนวของเบสท (Best, 1981อางถึงใน
สนทยา เขมวิรัตน, 2549, น. 87)  ซ่ึงไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนไว 
ดังนี้ 
  คาเฉลี่ยตั้งแต  1.00 – 1.49  หมายถึง  คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ี
ตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
  คาเฉลี่ยตั้งแต  1.50 – 2.49  หมายถึง  คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ี
ตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับ นอย 
  คาเฉลี่ยตั้งแต  2.50 – 3.49  หมายถึง  คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ี
ตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับ ปานกลาง 
   คาเฉลี่ยตั้งแต  3.50 – 4.49  หมายถึง  คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ี
ตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับ มาก 
  คาเฉลี่ยตั้งแต  4.50 – 5.00  หมายถึง  คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ี
ตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   วิเคราะหโดยการจัดอันดับความถ่ี   และสรุป 
รวบรวมประเด็นสําคัญเปนภาพรวม 

   



บทที่ 4   
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาวิจัย  เรื่อง  คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงาน

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ตามทัศนะของหัวหนางานบัญชีในสถานประกอบการ    ผูวิจัย
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําอธิบาย แบงเปน 3 ตอน  ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   ไดแก    เพศ   อายุ   วุฒิ
การศึกษาสูงสุด   ประสบการณในการทํางาน   และลักษณะขององคกร  
      ตอนท่ี 2   ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ี
ตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบงเปน 5 ดาน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553   คือ  1) ดานคุณธรรม จริยธรรม    2) ดานความรู     
3) ดานทักษะทางปญญา     4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    และ 
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ตอนท่ี 3   ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   สําหรับคุณลักษณะของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี  ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  นําเสนอเปน
ภาพรวม 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของหัวหนางานบัญชี  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี  1  จํานวนและรอยละของหัวหนางานบัญชี  จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย  43  21.94 

หญิง  153  78.06 

รวม  196  100.00 

 
จากตารางท่ี  1  แสดงวา  หัวหนางานบัญชีสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 153 คน คิดเปน

รอยละ 78.06   และหัวหนางานบัญชีซ่ึงเปนเพศชาย มีจํานวน 43 คน  คิดเปนรอยละ 21.94 
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ตารางท่ี  2  จํานวนและรอยละของหัวหนางานบัญชี  จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

25 – 30 ป 35 17.86 
31 – 35 ป 49 25.00 
36 – 40 ป 58 29.59 
41 – 45 ป 41 20.92 
46 – 50 ป 13 6.63 

รวม 196 100.00 

 
จากตารางท่ี 2  แสดงวา  หัวหนางานบัญชีท่ีมีกลุมอายุระหวาง 36 – 40 ป  มีจํานวนมาก

ท่ีสุด คือ จํานวน 58 คน  คิดเปนรอยละ 29.59    รองลงมาคือ กลุมอายุระหวาง 31 - 35 ป  จํานวน 
49 คน  คิดเปนรอยละ 25.00   กลุมอายุระหวาง 41 - 45 ป  จํานวน 41 คน  คิดเปนรอยละ 20.92    
กลุมอายุระหวาง 25 - 30 ป  จํานวน 35 คน   คิดเปนรอยละ 17.86  และกลุมอายุระหวาง 46 - 50 
ป  จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 6.63   

 
ตารางท่ี  3  จํานวนและรอยละของหัวหนางานบัญชี  จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

วุฒิการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 

ปริญญาตรี 37 18.88 
ปริญญาโท                149 76.02 
ปริญญาเอก 10  5.10 

รวม 196 100.00 

  
จากตารางท่ี 3  แสดงวา  หัวหนางานบัญชีท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท  มี

จํานวนมากท่ีสุด  คือ จํานวน 149 คน  คิดเปนรอยละ 76.02     รองลงมาคือ  วุฒิการศึกษาสูงสุดใน 
ระดับปริญญาตรี  จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 18.88   และวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญา
เอก  จํานวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 5.10  
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ตารางท่ี  4  จํานวนและรอยละของหัวหนางานบัญชี  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
 

ประสบการณในการทํางาน จํานวน รอยละ 

5 – 10 ป 43 21.94 
11 – 15 ป 54 27.55 
16 – 20 ป 59 30.10 
21 – 25 ป 40 20.41 

รวม 196 100.00 

 
จากตารางท่ี 4  แสดงวา  หัวหนางานบัญชีท่ีมีประสบการณในการทํางานระหวาง 16 – 20 ป 

มีจํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน 59 คน  คิดเปนรอยละ 30.10   รองลงมา คือ มีประสบการณในการ
ทํางานระหวาง 11 - 15 ป  จํานวน 54 คน  คิดเปนรอยละ 27.55   มีประสบการณในการทํางาน
ระหวาง 5 - 10 ป  จํานวน 43 คน  คิดเปนรอยละ 21.94  และมีประสบการณในการทํางานระหวาง 
21 – 25 ป  จํานวน 40 คน  คิดเปนรอยละ  20.41    

 
ตารางท่ี  5  จํานวนและรอยละของหัวหนางานบัญชี  จําแนกตามลักษณะขององคกร 
 

ประเภทขององคกร จํานวน รอยละ 

 รัฐบาล 11 5.61 
 รัฐวิสาหกิจ 37 18.88 
 เอกชน-ประเภทบริการ 72 36.73 
 เอกชน-ประเภทพาณิชย 42 21.43 
 เอกชน-ประเภทอุตสาหกรรม 34 17.35 

รวม 196 100.00 

 
จากตารางท่ี 5  แสดงวา  หัวหนางานบัญชีสวนใหญทํางานใน  องคกรเอกชน-ประเภทบริการ 

มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 36.73  รองลงมา คือ องคกรเอกชน-ประเภทพาณิชย  จํานวน 42 
คน  คิดเปนรอยละ 21.43   รัฐวิสาหกิจ จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 18.88  องคกรเอกชน-
ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 34 คน  คิดเปนรอยละ 17.35  และองคกรรัฐบาล จํานวน 11 คน   
คิดเปนรอยละ 5.61   
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ตอนท่ี 2   ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี  เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี  ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 5 ดาน  คือ   1) ดาน
คุณธรรม จริยธรรม    2) ดานความรู    3) ดานทักษะทางปญญา    4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    และ  5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชีเก่ียวกับคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ัง 5 ดาน  
 

คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนอง
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

X S.D. ระดับท่ีใชใน 
การปฎิบัตงิาน 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.44 0.32 มาก 
2.  ดานความรู 4.26 0.39 มาก 
3.  ดานทักษะทางปญญา 4.29 0.36 มาก 
4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.27 0.34 มาก 

5.   ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.32 0.43 มาก 

 
 จากตารางท่ี 6 แสดงถึงความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ัง 5 ดาน  เม่ือพิจารณา 
เปนรายดาน พบวา คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทุกดานนั้นตองนํามาใชในการปฏิบัติงานในระดับมากทุกดาน  ท้ังนี้ดานท่ีอยูใน
ลําดับแรก คือ  ดานคุณธรรม จริยธรรม  คาเฉลี่ยเทากับ 4.44    รองลงมา คือ  ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   ดานทักษะทางปญญา   ดานทักษะ 
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    และ ดานความรู   โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.32, 
4.29, 4.27 และ 4.26  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชีเก่ียวกับคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

X S.D. ระดับท่ีใชใน 
การปฎิบัตงิาน 

1.  มีความซ่ือสัตย 4.80 0.43 มากท่ีสุด 
2.  มีระเบียบวินัย 4.21 0.54 มาก 
3.  ตรงตอเวลา 4.29 0.53 มาก 
4.  มีความรับผิดชอบ 4.73 0.49 มากท่ีสุด 
5.  มีความละเอียดรอบคอบ 4.30 0.59 มาก 
6.  มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 4.85 0.40 มากท่ีสุด 
7.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร 4.19 0.51 มาก 
8.  ไมนําขอมูลท่ีเปนความลับขององคกร ไปเปดเผยโดยไมได  

รับอนุญาต   
4.77 0.47 มากท่ีสุด 

9.  มีจิตสํานึกคํานึงถึงประโยชนสวนรวม 3.81 0.83 มาก 
รวม 4.44 0.32 มาก 

 
 จากตารางท่ี 7 แสดงวา คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีตอบสนองตลาดแรงงาน 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี   ดานคุณธรรม จริยธรรม
โดยรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ยเทากับ 4.44    เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีตองนํามาใชใน
การปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด  คือ    มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ   รองลงมาคือ  มีความ
ซ่ือสัตย   ไมนําขอมูลท่ีเปนความลับขององคกรไปเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต  และมีความรับผิดชอบ     
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85, 4.80, 4.77 และ 4.73 ตามลําดบั นอกจากนั้นคุณลักษณะของบัณฑิตสาขา 
วิชาการบัญชีท่ีตองนํามาใชในการปฏิบัติงาน ทุกขออยูในระดับมาก  ไดแก   มีความละเอียดรอบคอบ   
ตรงตอเวลา  มีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร   และมีจิตสํานึกคํานึงถึงประโยชน 
สวนรวม  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.30,  4.29,  4.21,  4.19  และ 3.81 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชีเก่ียวกับคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานความรู 
  

ดานความรู X S.D. ระดับท่ีใชใน 
การปฎิบัตงิาน 

1.  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศและระหวางประเทศ 

4.54 0.69 มากท่ีสุด 

2.  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการปฎิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

4.56 0.68 มากท่ีสุด 

3. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับองคความรูดานอ่ืนท่ีมี
ความสัมพันธกับองคความรูดานการบัญชี 

4.52 0.68 มากท่ีสุด 

4.  เรียนรูเทคนิคการปฎิบัติงานดานการบัญชีและดานอ่ืนๆ  
ท่ีสัมพันธกัน 

4.19 0.53 มาก 

5.  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการใหม ๆ 

4.30 0.53 มาก 

6.  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจขององคกร 4.32 0.76 มาก 
7.  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับอํานาจและหนาท่ีของ

องคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี 
3.65 0.76 มาก 

8.  ติดตามความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ
บัญชีอยางตอเนื่อง 

3.99 0.73 มาก 

รวม 4.26 0.39 มาก 

  
จากตารางท่ี 8 แสดงวา คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีตอบสนองตลาดแรงงาน 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี   ดานความรู   โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.26   เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีตองนํามาใชในการปฏิบัติงานใน
ระดับมากท่ีสุดคือ   มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  รองลงมาคือ 
มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีของประเทศและระหวางประเทศ และมีความรูและ 
ความเขาใจเก่ียวกับองคความรูดานอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกับองคความรูดานการบัญชี ซ่ึงมีคาเฉลี่ย เทากับ  
4.56, 4.54 และ 4.52 ตามลําดับ  นอกจากนั้นคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีตองนํามาใช
ในการปฏิบัติงานทุกขออยูในระดับมาก  ไดแก มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจขององคกร  มี
ความรูและความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการใหม ๆ        
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เรียนรูเทคนิคการปฎิบัติงานดานการบัญชีและดานอ่ืนๆ ท่ีสัมพันธกัน    ติดตามความกาวหนาและการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพบัญชีอยางตอเนื่อง  และมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับอํานาจและหนาท่ีของ 
องคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี   โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32,  4.30,  4.19,  3.99  และ 3.65 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชีเก่ียวกับคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานทักษะ
ทางปญญา 

 

 ดานทักษะทางปญญา X S.D. ระดับท่ีใชใน 
การปฎิบัตงิาน 

1.  สามารถวางแผนการดําเนินงานและปฏิบัติงานไดตาม
เปาหมาย 

4.12 0.49 มาก 

2.  สามารถจัดระเบียบงาน  แบงหนาท่ีงาน  และมอบหมาย
งานได 

4.52 0.60 มากท่ีสุด 

3.  สามารถสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานไดตาม
กําหนดเวลา 

4.19 0.49 มาก 

4.  สามารถบูรณาการความรู เพ่ือประยุกตใชกับลักษณะของ
งาน 

4.62 0.63 มากท่ีสุด 

5.  ใชดุลยพินิจและการตัดสินใจปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 4.54 0.64 มากท่ีสุด 

6.  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไดดี 

4.21 0.55 มาก 

7.  สามารถเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม 

3.81 0.77 มาก 

รวม 4.29 0.36 มาก 

  
จากตารางท่ี 9 แสดงวา คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีตอบสนองตลาดแรงงาน 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี  ดานทักษะทางปญญา โดย 
รวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.29  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอท่ีตองนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด คือ สามารถบูรณาการความรูเพ่ือประยุกตใชกับลักษณะของงาน  รอง 
ลงมาคือ  ใชดุลยพินิจและการตัดสินใจปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง   และสามารถจัดระเบียบงาน  แบง 
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หนาท่ีงานและมอบหมายงานได  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.62,  4.54  และ 4.52  ตามลําดับ   นอกจาก 
นั้นคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีตองนํามาใชในการปฏิบัติงานทุกขออยูในระดับมาก ไดแก   
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไดดี   สามารถสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ไดตามกําหนดเวลา  สามารถวางแผนการดําเนินงานและปฏิบัติงานไดตาม เปาหมาย   และสามารถเสนอ 
แนวทางในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.21,  4.19,  4.12  และ 3.81  
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชีเก่ียวกับคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ X S.D. ระดับท่ีใชใน 
การปฎิบัตงิาน 

1.  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 4.62 0.56 มากท่ีสุด 
2.  มีภาวะการเปนผูนํา 3.65 0.77 มาก 
3.  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 4.34 0.51 มาก 
4.  มีความสามารถในการทํางานเปนทีม 4.64 0.58 มากท่ีสุด 
5.  ยินดีรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน 3.81 0.82 มาก 
6.  ใหความรวมมือในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ 4.07 0.56 มาก 
7.  สามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมขององคกร 4.19 0.52 มาก 
8.  ใหความสําคัญกับวัฒนธรรม และภาษาท่ีแตกตางกัน 4.54 0.61 มากท่ีสุด 
9.  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ

ของตนเองอยางตอเนื่อง 
4.56 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.27 0.34 มาก 

  
จากตารางท่ี 10 แสดงวาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีตอบสนองตลาดแรงงาน 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี   ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ  โดยรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ยเทากับ 4.27   เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา  ขอท่ีตองนํามาใชในการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุดคือ  มีความสามารถในการทํางานเปนทีม     
รองลงมาคือ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพของตนเอง 
อยางตอเนื่อง และใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและภาษาท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.64,  4.62,   
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4.56 และ 4.54 ตามลําดับ นอกจากนั้น คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตองนํามาใชใน 
การปฏิบัติงานทุกขออยูในระดับมาก ไดแก  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย   สามารถปรับตัว 
เขากับวัฒนธรรมขององคกร  ใหความรวมมือในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ  ยินดีรับฟงความ 
คิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน  และมีภาวะการเปนผูนํา  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.34,  4.19,  4.07,  3.81  
และ 3.65  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชีเก่ียวกับคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร            
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

X S.D. ระดับท่ีใชใน 
การปฎิบัตงิาน 

1.  มีความสามารถในการตั้งคําถาม คิด และวิเคราะหได
อยางมีเหตุผล 

4.19 0.72 มาก 

2.  สามารถประยุกตแนวคิดทางทฤษฎีมาปรับใชกับการ
ปฏิบัติงาน 

4.13 0.49 มาก 

3.  สามารถนําเสนอผลการปฏิบัติงานไดถูกตองตรงประเด็น
และครบถวน 

4.30 0.65 มาก 

4.  สามารถท่ีจะพิจารณาและตัดสินใจแกไขปญหาดานตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.52 0.75 มากท่ีสุด 

5.  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม 

4.45 0.66 มาก 

6.  สามารถใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารไดเปนอยางดี 

4.54 0.75 มากท่ีสุด 

7.  สามารถติดตอสื่อสารและประสานงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.10 0.53 มาก 

รวม 4.32 0.43 มาก 

  
จากตารางท่ี 11 แสดงวาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีตอบสนองตลาดแรงงาน 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี    ดานทักษะการวิเคราะหเชิง 
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ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ยเทากับ 4.32  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีตองนํามาใชในการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุดคือ สามารถใช
ภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดเปนอยางดี   รองลงมาคือ สามารถท่ีจะ
พิจารณาและตัดสินใจแกไขปญหาดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ    ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 
และ 4.52 ตามลําดับ  นอกจากนั้น คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตองนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานทุกขออยูในระดับมาก  ไดแก  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม    สามารถนําเสนอผลการปฏิบัติงานไดถูกตองตรงประเด็นและครบถวน    มีความสามารถ  
ในการตั้งคําถาม คิด และวิเคราะหไดอยางมีเหตหุผล    สามารถประยุกตแนวคิดทางทฤษฎีมาปรับใช 
กับการปฏิบัติงาน   และสามารถติดตอสื่อสารและประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ  4.45,  4.30,  4.19,  4.13  และ 4.10  ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม    
 

ตารางท่ี 12  ขอเสนอแนะของหัวหนางานบัญชี เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ี
ตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

รายการ 
ความถี่   

(N = 36) 
ลําดับท่ี 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม   
    1.1  จรรยาบรรณในวิชาชพี   มีความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
29 1 

    1.2  สํานึกในหนาท่ี และไมปฏิบัติตนใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แหงวิชาชีพ 

22 2 

2.  ดานความรู   
2.1 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม  ท้ังในดานวิชาการ   สังคม 

วัฒนธรรม  และภาษา  ของประเทศในกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

26 1 

2.2 เรียนรูและทําความเขาใจกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีสากลท่ี
ตองนํามาใชกับการปฏิบัติงาน 

20 2 

    2.3   พัฒนาความรูทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือกาวใหทันกับ
ธุรกรรมทางธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

18 3 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
 

รายการ 
ความถี่   

(N = 36) 
ลําดับท่ี 

3.  ดานทักษะทางปญญา   
     3.1  สามารถนําความรูและประสบการณตาง ๆ มาประยุกตใช 
           กับการปฏิบัติงานได 

28 1 

     3.2  สามารถคิด วิเคราะห และตัดสินใจแกไขปญหาใน 
            สถานการณตาง ๆ ได 

19 2 

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดฃอบ   

4.1  สามารถปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงานได 25 1 
    4.2  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี กับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 21 2 
 4.3  มีความรับผิดชอบในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 
          ทันเวลา  เพ่ือสงตองานใหสวนงานอ่ืน และเปนการปองกัน

ผลกระทบตอบุคคลอ่ืนท่ีจะตองดําเนินงานตอ                                                                                                   

16 3 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

      5.1  ตองสามารถนําเสนอและสื่อสารขอมูลทางการบัญชี ให 
             ฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมีความเขาใจไดถูกตองตรงกัน 

27 1 

       5.2  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานได 
              อยางมีประสิทธิภาพ 

23 2 

 
  จากตารางท่ี 12   แสดงวา  คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาด 
แรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ตามขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของหัวหนางานบัญชี  ในดานตาง ๆ 
ท้ัง 5 ดาน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม   ไดแก  จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี   พรอมท้ังตองสํานึกในหนาท่ี และไมปฏิบัติตนใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 
แหงวิชาชีพ   
  2.  ดานความรู  ไดแก   แสวงหาความรูเพ่ิมเติม  ท้ังในดานวิชาการ   สังคม   วัฒนธรรม  
และภาษา ของประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   อีกท้ังตองเรียนรูและทําความเขาใจกับ 
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มาตรฐานวิชาชีพบัญชีสากลท่ีตองนํามาใชกับการปฏิบัติงาน และพัฒนาความรูทางวิชาชีพอยาง    
ตอเนื่อง  เพ่ือกาวใหทันกับธุรกรรมทางธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  3.  ดานทักษะทางปญญา  ไดแก   สามารถนําความรูและประสบการณตาง ๆ มาประยุกตใช
กับการปฏิบัติงานได    พรอมท้ังสามารถคิด  วิเคราะห  และตัดสินใจแกไขปญหาในสถานการณตาง 
ๆ ได 
  4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   ไดแก    สามารถปรับตัว
เขากับเพ่ือนรวมงานได  และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี กับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ  นอกจากนั้นตองมีความ
รับผิดชอบในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จทันเวลา เพ่ือสงตองานใหสวนงานอ่ืนและเปนการ
ปองกันผลกระทบตอบุคคลอ่ืนท่ีจะตองดําเนินงานตอ 
  5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   ไดแก 
ตองสามารถนําเสนอและสื่อสารขอมูลทางการบัญชี ใหฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมีความเขาใจไดถูกตอง
ตรงกัน  และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                                                                                                  
 
 
 



บทที่ 5   
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัย  เรื่อง  คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงาน

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามทัศนะของหัวหนางานบัญชีในสถานประกอบการ  ผูวิจัย สรุปผล 
การวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  ดังตอไปนี้ 

 
1.  สรุปผลการวิจัย 
 วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี ในสถาน
ประกอบการ  เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ หัวหนางานบัญชีจากทําเนียบ
สถานประกอบการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
จํานวน 210 แหง     และสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนจากหัวหนางานบัญชีได จํานวน 
196 ชุด   คิดเปนรอยละ 93   สําหรับการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามนั้น ใชการวิเคราะหขอมูล  
ดวยการหาคาความถ่ี (Frequency)     คารอยละ (Percentage)      คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic 
Mean)   และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   ซ่ึงสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของหัวหนางานบัญชี  

หัวหนางานบัญชีสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 78.06)    และหัวหนางานบัญชีท่ีมีกลุมอายุ
ระหวาง 36 – 40 ป  มีจํานวนมากท่ีสุด (รอยละ 29.59)   รองลงมา คือ กลุมอายุระหวาง 31 - 35 ป  
(รอยละ 25.00)    โดยหัวหนางานบัญชีท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท  มีจํานวนมากท่ีสุด 
(รอยละ 76.02) รองลงมา คือ วุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี (รอยละ 18.88)  สวนประสบการณ 
ในการทํางานระหวาง 16 – 20 ป มีจํานวนมากท่ีสุด (รอยละ 30.10)    รองลงมา คือมีประสบการณ
ในการทํางานระหวาง 11 - 15 ป  (รอยละ 27.55)     นอกจากนั้น หัวหนางานบัญชีสวนใหญทํางาน
ในองคกรเอกชน-ประเภทบริการ (รอยละ 36.73)    รองลงมา คือ องคกรเอกชน-ประเภทพาณิชย  
(รอยละ 21.43)     
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ตอนท่ี 2  ขอมูลความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี  เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการ
บัญชี  ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 5 ดาน  คือ   1) ดานคุณธรรม 
จริยธรรม    2) ดานความรู    3) ดานทักษะทางปญญา    4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ    และ  5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

จากการศึกษา  ความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี  เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชา
การบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ัง 5 ดาน ดังกลาว  เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน  พบวา คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี  ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อยูในระดับมากทุกดาน  โดยดานท่ีอยูในลําดับแรก  คือ  ดานคุณธรรม 

จริยธรรม  ( X =4.44)   รองลงมา คือ  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =4.32)      ดานทักษะทางปญญา ( X =4.29)       ดานทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.27)   และดานความรู ( X =4.26)  ตามลําดับ   เม่ือ

วิเคราะหเปนรายดานสรุปได ดังนี้ 
 
ดานคุณธรรม  จริยธรรม  ความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี เก่ียวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดานคุณธรรม 

จริยธรรม  โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.44)   เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอท่ีตองใชในการ

ปฏิบัติงานมากท่ีสุดเปนลําดับแรก  คือ มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ( X =4.85)   รองลงมา

คือ  มีความซ่ือสัตย ( X =4.80)   ไมนําขอมูลท่ีเปนความลับขององคกร ไปเปดเผยโดยไมไดรับ

อนุญาต ( X =4.77)  และมีความรับผิดชอบ ( X =4.73)   นอกจากนั้น ทุกขอตองนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานในระดับมาก  ไดแก   มีความละเอียดรอบคอบ ( X =4.30)    ตรงตอเวลา ( X =4.29)   มี

ระเบียบวินัย ( X =4.21)   ปฏิบัติตามระเบียบขององคกร ( X =4.19)   และมีจิตสํานึกคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวม ( X =3.18)   ตามลําดับ 

 
ดานความรู   ความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชา

การบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดานความรู  โดยรวมอยูในระดับ

มาก ( X =4.26)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีตองใชในการปฏิบัติงานมากท่ีสุดเปนลําดับแรก  

คือ มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ( X =4.56)   รองลงมาคือ  

มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีของประเทศ และระหวางประเทศ ( X =4.54)      
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และมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับองคความรูดานอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกับองคความรูดานการบัญชี 

( X =4.52)   นอกจากนั้น ทุกขอตองนํามาใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก  ไดแก มีความรูและความ

เขาใจเก่ียวกับธุรกิจขององคกร ( X =4.32)     มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และวิทยาการใหม ๆ ( X =4.30)   เรียนรูเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและดานอ่ืน ๆ ท่ีสัมพันธ

กัน ( X =4.19) ติดตามความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพบัญชีอยางตอเนื่อง ( X =3.99)  

และมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับอํานาจและหนาท่ีขององคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญช ี

( X =3.65)  ตามลําดับ 

 
ดานทักษะทางปญญา  ความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    ดานทักษะทางปญญา  

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.29)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีตองใชในการปฏิบัติงานมาก

ท่ีสุดเปนลําดับแรก  คือ     สามารถบูรณาการความรู เพ่ือประยุกตใชกับลักษณะของงาน ( X =4.62)  

รองลงมา คือ  ใชดุลยพินิจและการตัดสินใจปฏิบัติงานไดยางถูกตอง ( X =4.54)  และสามารถจัด

ระเบียบงาน แบงหนาท่ีงานและมอบหมายงานได ( X =4.52)  นอกจากนั้น ทุกขอตองนํามาใชในการ 

ปฏิบัติงานในระดับมาก  ไดแก    สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไดดี 

( X =4.21)   สามารถสรุปและรายงานผลการปฏิบั ติ ง านไดตามกําหนดเวลา  ( X =4.19)             

สามารถวางแผนการดําเนินงานและปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย ( X =4.12)    และสามารถเสนอ

แนวทางในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ( X =3.81)   ตามลําดับ 

 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดขอบ   ความคิดเห็นของหัวหนางาน

บัญชี เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวชิาการบัญช ี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  โดยรวมอยูในระดับ

มาก ( X =4.27)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีตองใชในการปฏิบัติงานมากท่ีสุดเปนลําดับแรก  

คือมีความสามารถในการทํางานเปนทีม ( X =4.64)   รองลงมาคือ     มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ( X =4.62)     

มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอยางตอเนื่อง ( X =4.56)    และ   

ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและภาษาท่ีแตกตางกัน ( X =4.54)  นอกจากนั้นทุกขอตองนํามาใชใน

การ ปฏิบัตฺงานในระดับมาก  ไดแก   มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ( X =4.34)   

สามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมขององคกร ( X =4.19)          ใหความรวมมือในการแกไขปญหาใน  
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สถาณการณตาง ๆ ( X =4.07)     ยินดีรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน ( X =3.81)     และมี

ภาวะการเปนผูนํา ( X =3.65)   ตามลําดับ 

 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความ

คิดเห็นของหัวหนางานบัญชี เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนอง
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.32)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี

ตองใชในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด  คือ สามารถใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารไดเปนอยางดี ( X =4.54)  รองลงมาคือ  สามารถท่ีจะพิจารณาและตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X =4.52)      นอกจากนั้น ทุกขอตองนํามาใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก  

ไดแก   สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม ( X =4.45)   สามารถ

นําเสนอผลการปฏิบัติงานไดถูกตองตรงประเด็นและครบถวน ( X =4.30)    มีความสามารถในการตั้ง

คําถาม คิด และวิเคราะหไดอยางมีเหตุผล ( X =4.19)   สามารถประยุกตแนวคิดทางทฤษฎีมาปรับใช 

กับการปฏิบัติงาน ( X =4.13)       และสามารถติดตอสื่อสารและประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

( X =4.10)  ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะของหัวหนางานบัญชี เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ี
ตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ัง 5 ดาน มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม   ไดแก  จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี   พรอมท้ังตองสํานึกในหนาท่ี และไมปฏิบัติตนใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 
แหงวิชาชีพ  
  2.  ดานความรู  ไดแก  แสวงหาความรูเพ่ิมเติม ท้ังในดานวิชาการ  สังคม วัฒนธรรม  และภาษา 
ของประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกท้ังตองเรียนรูและทําความเขาใจกับมาตรฐานวิชาชีพ
บัญชีสากลท่ีตองนํามาใชกับการปฏิบัติงานและพัฒนาความรูทางวิชาชีพอยางตอเนื่องเพ่ือกาวใหทันกับ 
ธุรกรรมทางธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  3.  ดานทักษะทางปญญา  ไดแก  สามารถนําความรูและประสบการณตาง ๆ มาประยุกตใช
กับการปฏิบัติงานไดพรอมท้ังสามารถคิด วิเคราะห และตัดสินใจ แกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ได 
  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแก สามารถปรับตัวเขากับ 
เพ่ือนรวมงานไดและมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ  นอกจากนั้นตองมีความรับผิดชอบ  
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ในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จทันเวลา เพ่ือสงตองานใหสวนงานอ่ืน และเปนการปองกัน 
ผลกระทบตอบุคคลอ่ืนท่ีจะตองดําเนินงานตอ 
  5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    ไดแก 
ตองสามารถนําเสนอและสื่อสารขอมูลทางการบัญชี ใหฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมีความเขาใจไดถูกตอง
ตรงกัน  และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.  อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัย   คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนอตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ัง 5 ดาน มีดังตอไปนี้ 
 

  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  ความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี เก่ียวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดานคุณธรรม 
จริยธรรม  ท่ีตองใชในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก   และขอท่ีตองใชในการปฏิบัติงานมาก
ท่ีสุดเปนลําดับแรก  คือ     มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ    รองลงมา คือ  มีความซ่ือสัตย   
ไมนําขอมูลท่ีเปนความลับขององคกรไปเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต  และมีความรับผิดชอบ     ท้ังนี้
อาจเนื่องจาก  จรรยาบรรณ เปนความประพฤติของผูประกอบอาชีพการงานในแตละอาชีพ หรือผู
ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ  ซ่ึงจะตองประพฤติเพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ  ชื่อเสียง ของผู
ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพนั้น ๆ และสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีก็จะตองเปนผูท่ีมีจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองเคารพในกฎ  กติกา และมาตรฐานการบัญชีอยางเครงครัด  เพราะ
ขอมูลทางการบัญชีเปนประโยชนกับบุคคลหลายกลุม  ไมวาจะเปนเจาของกิจการหรือบุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวของ   โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  มาตรา 7 (4) และมาตรา 47  กําหนดให
สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหนาท่ีกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชี
ไดออกขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 19  เรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2553   และหลักการท่ีสําคัญในขอกําหนด คือ การประพฤติอยางตรงไปตรงมา  จริงใจ  ซ่ือตรงตอ
วิชาชีพ  ไมคดโกง  ไมหลอกลวง  ปฏิบัติงานบนหลักฐานความเปนจริงและเชื่อถือได  ไมอางหรือ
ยินยอมใหบุคคลอ่ืนอางวาไดปฏิบัติงานถาไมไดปฏิบัติจริง  รวมถึงไมเก่ียวของกับรายงาน  รายการ 
หรือขอมูลอ่ืนท่ีตนเชื่อวาเปนขอมูลท่ีเกิดจากการละเวน  ปดบัง  และผิดจากความเปนจริง   อยางไร
ก็ตาม  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะตองไมนําขอมูลใด ๆ ท่ีโดยปกติองคกรไมไดเปดเผยตอสาธารณชน
ไปเปดเผยหรือใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือบุคคลอ่ืน  เวนแตในกรณีท่ีเปนการเปดเผยตามสิทธิทาง
วิชาชีพบัญชีและหนาท่ีตามกฎหมายกําหนด  รวมท้ังผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองรักษาความลับในทุก
สภาวะแวดลอมทางสังคม  โดยเฉพาะบุคคลใกลชิด  เชน   ผูรวมงาน   ครอบครัว เปนตน   และการ 
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รักษาความลับยังคงตองทําตอไป แมวาความสัมพันธระหวางผูประกอบวิชาชีพบัญชีและลูกคาหรือผู
วาจางไดสิ้นสุดลงแลวก็ตาม  นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน
ตามกรอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือและมีประโยชนตอผูรับบริการ  รวมถึงตองรักษา
ความลับของผูรับบริการและตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติวิชาชีพ  ดวย
ความมุงม่ันเอาใจใสอยางเต็มความสามารถ   มีความเพียรพยายามและระมัดระวังรอบคอบ  เพ่ือจะ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหความม่ันใจแกผูรับบริการและผูวาจางวาจะ
ไดรับบริการทางวิชาชีพบัญชีตามความรูความสามารถท่ีตองการ  ตามเกณฑมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน  รวมท้ังปฏิบัติงานไดสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีและมาตรฐานทางวิชาการท่ี
เก่ียวของ   เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2555, น. 7 - 9)   
อีกท้ังผูประกอบวิชาชีพบัญชีอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ  ซ่ึง
เปนสมาชิกของสหพันธนักบัญชีสากล (International Federation of Accountancy: IFAC)  จึง
เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไดยากสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาสากล 
(International Education Standard : IES) ท่ีออกโดย IFAC ท้ัง 8 ฉบับ   ซ่ึงไดกําหนดคุณสมบัติ
ประการหนึ่งของนักบัญชีมืออาชีพ คือ  นักบัญชีมืออาชีพตองมีคุณคาและมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ อัน
อยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรม (Professional Value, Ethic and Attitudes)  ไดแก   ความรับผิดชอบ
ตอสังคม  ความซ่ือสัตยตอวิชาชีพ ความสามารถในการรักษาความลับ และความเปนอิสระ  รวมท้ังมี
ความรูและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพอันอยูบนฐานของความมีจริยธรรม  โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลอยางใกลชิด   และมีกระบวนการตรวจสอบอยางมีมาตรฐานและสมํ่าเสมอ (สันสกฤต  
วิจิตรเลขการ, 2549, น. 25)   นอกจากนี้  คานิยมทางวิชาชีพ  จรรยาบรรณ และทัศนคติ ท่ีผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติ  ไดรวมถึงความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของแตละ
ประเทศ  ซ่ึงสอดคลองกับประมวลจรรยาบรรณของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ (มาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศ สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 4, 2548, น. 3)    สําหรับประเทศสิงคโปร
และมาเลเซียไดใหความสําคัญในเรื่องของความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพมานานแลว  ดังนั้นผูประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย จะตองมีความตระหนักและเตรียม
ความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ฝายตางประเทศ, สภาวิชาชีพบัญชี, 2556, น. 5)  
และจากการตอบแบบสอบถามของหัวหนางานบัญชี ไดเสนอความคิดเห็นวาจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  รวมท้ังตองสํานึกในหนาท่ีและไมปฏิบัติตนให
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
 คุณธรรม จริยธรรม  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอผูประกอบวิชาชีพ ใน
สาขาอาชีพตาง ๆ   เพราะทําใหผูประกอบวิชาชีพมีจิตสํานึกท่ีดีและมีพฤติกรรมในการประพฤติดี 
ประพฤติชอบ  เปนผูท่ีมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  ซ่ีงจะสงผลใหผูประกอบวิชาชีพ  รวมท้ัง 
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องคกรท่ีผูประกอบวิชาชีพสังกัดอยู  ดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม  กอใหเกิดความ
นาเชื่อถือและความเชื่อม่ัน กับผูรับบริการและสังคม 
 

ดานความรู   ความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชา
การบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดานความรู  โดยรวมอยูในระดับ
มาก   และขอท่ีตองใชในการปฏิบัติงานมากท่ีสุดเปนลําดับแรก  คือ มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ        รองลงมาคือ   มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐาน
การบัญชีของประเทศและระหวางประเทศ     มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับองคความรูดานอ่ืนท่ีมี
ความสัมพันธกับองคความรูดานการบัญชี     และมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจขององคกร 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองประกอบวิชาชีพใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวของ โดยตองใชความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ  วิธีปฏิบัต ิ  กฎหมายท่ี
เก่ียวของ  ความชํานาญ และประสบการณทางวิชาชีพดวยความมีสติ เอาใจใสอยางเต็มความสามารถ 
และระมัดระวังรอบคอบ  พรอมท้ังตองมีความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานใหสําเร็จได (กรม
พัฒนาธุรกิจการคา, 2553, น.12)     สวนการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ตองมีความพรอมดานมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีท่ีเปนสากล  โดยท่ัวโลกตางเรียกรองให
วิชาชีพบัญชีอิงกับมาตรฐานสากล   เพ่ือความเขาใจของผูใชขอมูลทางการเงิน  ทําใหประเทศไทยไดมี
การนํามาตรฐานสากลมาแปล และมีผลบังคับใชไปแลว  ซ่ึงจากการสํารวจประเทศตาง ๆ ในอาเซียน 
ก็ไดประกาศยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดวยเชนกัน (ฝายตางประเทศ, สภาวิชาชีพบัญชี, 
2556, น. 5)  ท้ังนี้นักบัญชีไทยสวนใหญจะสามารถติดตามหรือเขาใจเนื้อหาของมาตรฐานสากลตามท่ี
สภาวิชาชีพบัญชีไดทําการเผยแพรและทําความเขาใจอยางตอเนื่อง  แตอยางไรก็ตามมาตรฐานสากล
ท่ีเรานํามาใชกันภายในประเทศไดมีการแปลมาเปนภาษาไทย    ในขณะท่ีประเทศพมา เพ่ิงทําการ
เปดประเทศใหมีการลงทุนจากตางชาติเขามา ก็รับเอามาตรฐานบัญชีท่ีเปนสากลโดยไมตองมีการแปล  
ดังนั้นการใหบริการกับประเทศอ่ืนท่ีใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง ท่ีตองมีการแปลมาและแปลกลับ 
อาจจะทําใหเกิดอุปสรรคในการทํางาน    และจากการวัดคุณภาพในการใชภาษาอังกฤษของไทยติดท่ี
อันดับเกือบรั้งทาย  จึงตองมีการเตรียมความพรอม โดยเพ่ิมทักษะในการใชภาษาใหมากข้ึน (ฝาย
ตางประเทศ, สภาวิชาชีพบัญชี, 2556, น. 16)    นอกจากนี้ การใหบริการจัดทําบัญชีนั้นผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีตองสงมอบผลงานท่ีตรงตามความตองการของลูกคา  มีความถูกตองและมีคุณภาพ  เพ่ือ
สรางความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดของลูกคา   ขณะเดียวกันก็ตองอยูบนพ้ืนฐานของความถูกตอง
ตามกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี  รวมท้ังขอกําหนดและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ   ดังนั้นการ
ใหบริการดวยบุคลากรท่ี มีความรูความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูง   และมีเทคโนโลยีท่ี 
มีประสิทธิภาพ  จะเปนอาวุธสําคัญในการเพ่ิมโอกาสการแขงขัน  จากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของ 
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อาเซียน   รวมท้ังการเขามาลงทุนของนักลงทุนอาเซียนก็จะชวยเพ่ิมโอกาสในการใหบริการดาน
วิชาชีพบัญชีอีกดวย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2556, น.5)  นอกจากนักบัญชีจะตองเปนผูเชี่ยวชาญ
ทางดานบัญชีและการเงินแลว นักบัญชีถือเปนสวนหนึ่งของทีมบริหารองคกร  ดังนั้น นักบัญชีจะตอง
เปนผูท่ีมีความรอบรูในศาสตรอ่ืน ๆ ดวย หรือท่ีเรียกวามีความรูขามศาสตรเพราะนักบัญชีเปนผูท่ีมี
สวนสําคัญในการวางแผนธุรกิจ  การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร  มีสวนรวมในการพัฒนา
กระบวนการทํางานขององคกร  การบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ  เสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางองคกรและธนาคาร รวมถึงนักลงทุน  ตลอดจนกระตุนใหเกิดการลงทุนหรือการทํากิจกรรมท่ี
จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จท้ังในปจจุบันและอนาคต (คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการทํา
บัญชี, สภาวิชาชีพบัญชี, 2556, น. 6)    เนื่องจากวิชาชีพบัญชี เปนวิชาชีพท่ีมีบทบาทสําคัญในทุก
สังคม  เม่ือโลกเคลื่อนไปสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาดโลก  รวมท้ังการลงทุนและการดําเนินกิจการขาม
พรมแดนท่ีมีมากข้ึนกวาท่ีเคยเปนมา  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจําเปนตองมีทัศนคติท่ีกวางขวาง
เพ่ือท่ีจะเขาใจสภาพแวดลอมของกิจการและองคกร ซ่ึงความรูดานองคกรและธุรกิจชวยผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีใหเขาใจสภาพแวดลอมท่ีปฏิบัติงาน   รวมถึงวิธีจัดองคกร วิธีจัดหาเงินทุน วิธีบริหารงาน
ธุรกิจ  รวมท้ังแรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรมระหวางประเทศในสภาพแวดลอมระดับโลกท่ีธุรกิจ
ดําเนินงานอยู (มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 2, 2548, 
น. 4)  และจากการตอบแบบสอบถามของหัวหนางานบัญชีไดเสนอความคิดเห็นวา ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีตองแสวงหาความรูเพ่ิมเติมท้ังในดานวิชาการ  สังคม  วัฒนธรรม และภาษาของประเทศในกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พรอมท้ังตองเรียนรูและทําความเขาใจกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีสากลท่ี
ตองนํามาใชกับการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ตองพัฒนาความรูทางวิชาชีพอยางตอเนื่องเพ่ือกาวใหทัน
กับธุรกรรมทางธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ท่ีจะกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จําเปนตองมีความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีสากล  รวมท้ังเปนผูท่ีมีความรอบรูใน
ศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  และสามารถเชื่อมโยงความรูเหลานั้นประยุกตใชกับการปฏิบัติงานได  
นอกจากนั้นตองมีความรูความเขาใจดานองคกร และธุรกิจในสภาพแวดลอมท่ีดําเนินงานอยูใน
ขณะนั้น 

 
ดานทักษะทางปญญา  ความคิดเห็นของหัวหนางานบัญชี เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดานทักษะทางปญญา  
โดยรวมอยูในระดับมาก   และขอท่ีตองใชในการปฏิบัติงานมากท่ีสุดเปนลําดับแรก  คือ  สามารถ
บูรณาการความรู เพ่ือประยุกตใชกับลักษณะของงาน     รองลงมาคือ   ใชดุลยพินิจและการตัดสินใจ 
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ปฏิบัติงานไดยางถูกตอง    สามารถจัดระเบียบงาน แบงหนาท่ีงานและมอบหมายงานได  และ
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไดดี   ท้ังนี้เนื่องจากบุคคลท่ีพรอมจะเปนผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีจําเปนตองแสดงใหเห็นวาตนเองสามารถปรับใชความรูทางวิชาการเชิงปฏิบัติใน
การวิเคราะหและการกระทําทางปฏิบัติได  รวมท้ังสามารถดึงเอาความรูจากหัวขอวิชาท่ีศึกษามา
อยางหลากหลายไปใชแกปญหาท่ีมีหลายดานและซับซอนได  อีกท้ังตองแสดงใหเห็นวาสามารถบูรณา
การความรู  ทักษะ  องคประกอบท่ีหลากหลายของสถานการณตาง ๆ และนําสิ่งเหลานั้นไปใชในการ
ทํางาน  (มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 6, 2548, น. 2)    
อยางไรก็ตามผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ  มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน  
ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดตอองคกรท่ีตนสังกัด  รวมถึงนายจาง (ผูถือหุน  ผูเปนหุนสวน  เจาของ)  ของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2553, น. 14)  นอกจากนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ตองสามารถแกไขปญหา  ตัดสินใจ  และใชดุลยพินิจท่ีดีในการแกไขสถานการณท่ีซับซอนขององคกร  
รวมท้ังมีความสามารถท่ีจะจัด และแบงหนาท่ีงาน  พรอมท้ังจัดแจงงานใหสําเร็จตามกําหนดเวลาและ
สามารถท่ีจะเขารวมและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง (มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 3, 2548, น. 3)  โดยท่ีนักบัญชีตองปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป  และนักบัญชีตองรูจักปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการขอมูล   เนื่องจากขอมูลบัญชีเปนขอมูลท่ีไมหยุดนิ่งในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งท่ีตายตัว   
เพราะธุรกรรมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   ในขณะท่ีความตองการของผูใชขอมูลก็
เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน  ดังนั้นจึงตองเปนขอมูลท่ีถูกตอง  เชื่อถือได  โปรงใส  สามารถสะทอนภาพท่ี
แทจริงขององคกรไดอยางชัดเจน  ซ่ึงสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมในขณะนั้น
อยางแทจริงไมบิดเบือน    นอกจากนั้น นักบัญชีควรเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีจะชวยใหการบัญชีมี
ความทันสมัย  เพ่ือชวยเพ่ิมคุณคาท่ีสามารถตอบสนองทิศทางการบริหารองคกรได  (สุวรรณ  หวัง
เจริญเดช, 2548, น. 44)  และจากการตอบแบบสอบถามของหัวหนางานบัญชีไดเสนอความคิดเห็น
วาผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองสามารถนําความรู และประสบการณตาง ๆ มาประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติงานได  นอกจากนั้น ตองสามารถคิด  วิเคราะหและตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได 

การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานใน
สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีความแตกตางกัน และมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันดวย    ดังนั้น ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีตองสามารถบูรณาการความรู  เพ่ือนําไปใชกับการปฏิบัติงาน   และใชวิจารณญาณอยาง
รอบคอบในการแกไขปญหา  และตัดสินใจปฏิบัติงานในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ซ่ึงเปนการ 
แสดงใหเห็นถึงสมรรถนะท่ีพรอมจะเผชิญกับภาวะการแขงขัน   ท่ีมุงไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
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ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดขอบ   ความคิดเห็นของหัวหนางาน

บัญชี เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  โดยรวมอยูในระดับ
มาก    และขอท่ีตองใชในการปฏิบัติงานมากท่ีสุดเปนลําดับแรก  คือ     มีความสามารถในการทํางาน
เปนทีม  รองลงมาคือ  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี   มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ  
ของตนเองอยางตอเนื่อง    และใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและภาษาท่ีแตกตางกัน  ท้ังนี้อาจ
เนื่องจาก การทํางานใหไดผลสําเร็จในปจจุบัน มักมุงไปสูการทํางานเปนทีมมากกวาการทํางานโดย
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เนื่องจากงานมีความสลับซับซอนท่ีเพ่ิมข้ึน  การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม  จําเปนตองใหความรวมมือกันทํางานเปนทีมเพ่ือชวย
แบงเบาภาระซ่ึงกันและกัน (ทวีศักดิ์  รูปสิงห,  2549, น. 397)   เพราะความเชื่อท่ีวามนุษยแตละคน
มีความรู ความสามารถ แตกตางกัน  อีกท้ังความรู ความสามารถและศักยภาพในตัวบุคคลมีขอบเขต
จํากัด  จึงจําตองมารวมกลุมกัน เพ่ือนําจุดดี จุดเดน ความรู ความสามารถท่ีแตกตางกันในสวนท่ีดี
ท่ีสุดของแตละคนมารวมกันทํางานใหบรรลุเปาหมายของทีม  ท้ังนี้องคกรทุกองคกรจะประกอบไป
ดวยทีมงานทีมเล็ก ๆ ท่ีเปนสวนประกอบในการดําเนินงานท้ังสิ้น  การทํางานเปนทีมจึงเปนสิ่งจําเปน
และมีบทบาทสําคัญ ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของงานท่ีตองอาศัยความรวมมือของทุกกลุมสมาชิกเปน
อยางดี  แตการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพนั้น สมาชิกทุกคนตองมีการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน
ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน พรอมท้ังมีมนุษยสัมพันธท่ีดี (วราภรณ  ตระกูลสฤษดิ์, 2549,น.36)  เนื่องจาก 
มนุษยสัมพันธไดรับการยอมรับวามีความสําคัญมากในสังคมปจจุบัน  เพราะเปนการจูงใจบุคคลใน
หนวยงานตาง ๆ ใหมีการพัฒนาการทํางานรวมกันเปนกลุม   เพ่ือใหประสบความสําเร็จตามความ
ตองการของบุคคลและตามความมุงหมายของหนวยงานหรือองคกร  บุคคลท่ีมีมนุษยสัมพันธนั้นจะ
แสดงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดความสัมพันธกันและกัน ระหวางบุคคลตาง ๆ ในสังคม ทําใหบุคคลเกิด
ความรัก ความเขาใจ และความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน แลวนําไปสูการปฏิบัติการทางความคิดใน
การแกปญหารวมกัน (ลักขณา  สริวัฒน, 2556, น.6)        และในปจจุบัน วิชาชีพบัญชีดําเนินงานใน 
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ   ดังนั้นผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีอยูในทุกภาคการทํางาน  จึงมี
หนาท่ีสําคัญท่ีตองดําเนินการ  การพัฒนาอยางตอเนื่องของสมรรถนะทางวิชาชีพ และการเรียนรู
ตลอดชีวิตเพ่ือดํารงไวซ่ึงความรูและทักษะทางวิชาชีพในระดับท่ีกําหนดไว  เพ่ือทําใหม่ันใจไดวา 
ลูกคา หรือผูวาจางจะไดรับประโยชนจากบริการทางวิชาชีพ  อยางไรก็ตาม ความตองการความได 
เปรียบในการแขงขันในเศรษฐกิจระดับโลก ทําใหมีการเพงความสนใจท่ีเขมขนข้ึนในหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในองคกรทุกประเภท  ดังนั้นผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนมี
หนาท่ีตองพัฒนา  และดํารงสมรรถนะท่ีเก่ียวของกับลักษณะหนาท่ีของงาน และความรับผิดชอบทาง 
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วิชาชีพ  หนาท่ีนี้เกิดข้ึนกับผูประกอบวิชาชีพทุกคน  ไมวาจะทํางานดานการบัญชีในรูปแบบดั้งเดิม
หรือทํางานในรูปแบบอ่ืน  สําหรับการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องนั้นมีผลตอสมรรถนะของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องใหเปนท่ียอมรับนั้น คือ   
สามารถพัฒนาความรู  ทักษะ  คานิยม  จรรยาบรรณ  และทัศนคติทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีท่ีเก่ียวของกับงาน และความรับผิดชอบทางวิชาชีพท่ีเปนอยูในปจจุบันและในอนาคต (มาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 7,2548, น. 2-4) การพัฒนาตนเอง
อยางสมํ่าเสมอของผูประกอบวิชาชีพบัญชี กระทําไดโดยการเขารวมอบรมสัมมนาทางดานวิชาชีพ
บัญชีตาง ๆ อยางตอเนื่อง  เพ่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถทํางานดวยความถูกตองแมนยํา 
โปรงใส และมีความนาเชื่อถือ (คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการทําบัญชี, สภาวิชาชีพ, 2556, น. 
6)  ท้ังนี้การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอกจากทักษะทางดานภาษาอังกฤษ(ภาษากลางของ
อาเซียน) ท่ีถือเปนสิ่งจําเปนอยางมากแลว  ยังจะตองมีการเรียนรูภาษา ขนมธรรมเนียมประเพณี 
สังคม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กฎระเบียบ ขอบังคับ  และความรูเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ  รวมท้ัง
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ในประเทศท่ีนักบัญชีไทยเขาไปทํางานหรือติดตอธุรกิจ  ซ่ึงถือเปนปจจัย
ท่ีสําคัญท่ีทําใหงานประสบความสําเร็จและลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากความแตกตางในสังคมและ
วัฒนธรรมในแตละประเทศไดเปนอยางดี (คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการบัญชีบริหาร,สภา
วิชาชีพบัญชี, 2556, น. 13)    และจากการตอบแบบสอบถามของหัวหนางานบัญชีไดเสนอความ
คิดเห็นวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองสามารถปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงานได และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
กับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ  นอกจากนี้ ตองมีความรับผิดชอบในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายให
สําเร็จทันเวลา เพ่ือสงตองานใหสวนงานอ่ืน และเปนการปองกันผลกระทบตอบุคคลอ่ืนท่ีจะตอง
ดําเนินงานตอ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง  เพ่ือใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงและเปนประโยชนตอผูรับบริการ   อยางไรก็ตามการ
เตรียมความพรอมท่ีจะตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น  ปจจัยท่ีสําคัญคือ 
ตองมีความสามารถในการปรับตัวไดดีในสภาวะท่ีมีความแตกตางกันท้ังในดานภาษา  กฎระเบียบ 
ขอบังคับ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม  นอกจากนั้นตองสามารถทํางานกับคนท่ีตาง
วัฒนธรรมได   มีทักษะในการทํางานเปนทีม   และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความ

คิดเห็นของหัวหนางานบัญชี เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนอง
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ 
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ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก และขอท่ีตองใชในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ 
สามารถใชภาษาตางประเทศ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดเปนอยางดี    รองลงมาคือ 
สามารถท่ีจะพิจารณาและตัดสินใจแกปญหาดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ    สามารถใชเทคโน   
โลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม   และสามารถนําเสนอผลการปฏิบัติงานไดถูกตอง 
ตรงประเด็นและครบถวน ท้ังนี้อาจเปนเพราะนักบัญชีซ่ึงเปนหนึ่งในวิชาชีพท่ีมีความเก่ียวของโดยตรง 
จะตองเตรียมความพรอมตอการเปดเสรีการคาเพ่ือสามารถรองรับและแขงขันไดในระดับสากล ตอง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษา
ทางการตามขอตกลงรวมกันใน AEC (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2555, น. 13)   เนื่องจากนักบัญชี
จําเปนตองมีการติดตอสื่อสารประสานงานขอขอมูล  สรุปขอมูลทางการเงินเปนรายงานเพ่ือสงตอ
ผูบริหาร  ซ่ึงลวนตองใชการสื่อสารท้ังหมดและเม่ือมีการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
การติดตอ  คงไมเพียงแคคนในประเทศไทยเทานั้น  แตจะมีคนจากประเทศตางๆ เขามาลงทุนใน
ประเทศไทย เพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด  ดังนั้นภาษาอังกฤษซ่ึงถูกกําหนดเปนภาษากลางของอาเซียน จึง
มีความสําคัญ ซ่ึงทักษะในการสื่อสารไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน  ตองนํามาใชใน
การทํางานและการติดตอสื่อสาร  นอกจากนี้ เม่ือมีการทํางานขามวัฒนธรรมกัน ก็ควรมีความเขาใจ
ยอมรับและปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได (ฝายตางประเทศ, สภาวิชาชีพบัญชี, 
2556, น. 5)   อีกท้ัง ผูประกอบวิชาฃีพบัญชีจําเปนตองแสดงใหเห็นวาตนเองสามารถดึงเอาความรู
จากหัวขอวิชา ท่ีศึกษามาอยางหลากหลายไปใชแกปญหา ท่ีมีหลายดานและซับซอนได พรอมท้ัง
สามารถระบุปญหาและเรียงลําดับความจําเปนท่ีตองแกไขได และเขาใจบทบาทของการใชดุลยพินิจ
ในการจัดการกับปญหานั้น (มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับ
ท่ี 6, 2548, น. 2)  เม่ือการทํางานมีปญหาเกิดข้ึนจะตองมีการแกไขปญหา ซ่ึงตองอาศัยประสบการณ  
ในการแกไขปญหาเหลานั้น แนวทางการแกไขปญหาใหประสบความสําเร็จไดนั้น ควรจะมีการ
วิเคราะหตนเหตุของปญหาแลวจึงวางแผนแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน (สมเดช โรจนคุรีเสถียร, 2545, น. 4)    
และความสามารถในการแกไขปญหาเปนการคิดริเริ่มหรือการคิดไดในการแกปญหา  การแสวงหาทาง 
เลือกท่ีจะเปนคําตอบสําหรับปญหานั้น ๆ ซ่ึงจะตองคิดอยางเปนระบบ โดยเฉพาะในเรื่องการคิด การ 
วิเคราะห  การสังเคราะห  การประเมินคา  ความมีเหตุผลในการคิดสรางสรรคและการสรุปเหตุผลอัน 
จะนําไปสูการเลือกทางเลือกในการแกไขปญหาท่ีถูกตองเหมาะสม (เฉลิมพงศ มีสมนัย, 2548, น. 85)    
และในยุคปจจุบันความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลตอการจัดการ
และการใชขอมูลทางการบัญชี  ไมวาจะชวยในการประมวลผลขอมูลจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว  การ
จัดทํารายงานทางการเงินใหสะดวกยิ่งข้ึน  รวมท้ังการมีระบบอินเตอรเน็ทท่ีชวยใหการเขาถึงขอมูล
ธุรกิจของนักลงทุนทําไดสะดวกและรวดเร็ว    ดังนั้น นกับัญชีควรเพ่ิมขีดความสามารถในดานการ
ทํางานรวมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมโอกาสสําหรับนักบัญชีในการใหบริการ 
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ดานบัญชีรูปแบบใหมได (ฝายตางประเทศ, สภาวิชาชีพบัญชี, 2556, น. 5)   อยางไรก็ตามผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีควรปรับใชระบบและเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใชกับธุรกิจและปญหา  
ทางบัญชี ท้ังนี้ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมเพียงใชขอมูลสารสนเทศ และใชทักษะการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ  แตยังตองมีบทบาทสําคัญโดยเปนสวนหนึ่งของคณะทํางาน  เพ่ือประเมิน ออกแบบ และ
จัดการระบบสารสนเทศเหลานั้น (มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญช ี
ฉบับท่ี 2, 2548, น. 5)   นอกจากนี้ปจจัยท่ีสําคัญ คือ การสรางความเชื่อถือในองคกรใหกับบุคคล 
ภายนอกองคกร จึงตองเอาใจใสกับผลการปฏิบัติงาน คือ การจัดทําและนําเสนองบการเงินใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน   ท้ังนี้งบการเงินท่ีดีจะตองเปดเผยรายการและขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ชัดเจน 
และเพียงพอ  เพ่ือท่ีจะสรางความเชื่อม่ันใหกับผูใชงบการเงินและสามารถนําไปใชประโยชนไดสูงสุด 
(ดวงกมล  ปลื้มจิตต, 2548, น. 42)     และจากการตอบแบบสอบถามของหัวหนางานบัญชี ไดเสนอ
ความคิดเห็นวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองสามารถนําเสนอและสื่อสารขอมูลทางบัญชีใหฝายตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของมีความเขาใจไดถูกตองตรงกัน  รวมท้ังสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ความซับซอนในการดําเนินธุรกิจในปจจุบันประกอบกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สงผลกระทบตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีโดยตรง  ดังนั้นผูประกอบวิชาชีพตองเพ่ิมพูนความรู 
ความสามารถทางวิชาชีพ และพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษท่ี
ตองนํามาใชในการปฏิบัติงานและติดตอสื่อสาร  เพราะภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของอาเซียน  
รวมท้ังผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองสามารถพิจารณาและตัดสินใจแกไขปญหาในสถาณการณตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถนําเสนอผลงานไดอยางถูกตองและครบถวน  นอกจากนี้ตอง
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและไดผลงานท่ีมีคุณภาพสูง ทําใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
 
 วิชาชีพบัญชีเปนหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพท่ีอยูในขอตกลงรวมกันวาดวยเรื่องการเคลื่อนยายแรงงาน
ฝมือเสรี  นั่นหมายความวาเม่ือประเทศไทยกาวเขาสูการเปน AEC ในป พ.ศ. 2558  นักวิชาชีพบัญชี
จากประเทศใดประเทศหนึ่ง ในกลุมอาเซียนจะสามารถเขามาประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยได
อยางเสรี  ในทางกลับกันนักวิชาชีพบัญชีไทยก็สามารถไปประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศกลุม
อาเซียนไดอยางเสรีเชนกัน ดังนั้น AEC สงผลกระทบตอวิชาชีพบัญชีในกลุมประเทศอาเซียนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดตระหนักถึงความจําเปนในการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพ
บัญชีไทย  จึงไดดําเนินมาตรการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาชีพบัญชีไทยไมวา
จะเปนการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการ 
เงินระหวางประเทศ   การเพ่ิมบทบาทของสภาวิชาชีพฯ ในฐานะผูนําองคกรวิชาชีพระหวางประเทศ 
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การจัดตั้งสถาบันฝกอบรมวิชาชีพบัญชี  การจัดหลักสูตรอบรมดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี    
การจัดทําฐานขอมูลดานวิชาการ   และการเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานบัญชีใหแกสมาชิกและ
บุคคลท่ัวไปทราบ  รวมท้ังการพัฒนามาตรฐานการศึกษาดานวิชาชีพ  ดังนั้นผูประกอบวิชาชีพบัญชี
จึงตองมีการเตรียมความพรอมรับมือกับการเขามาประกอบวิชาชีพของนักบัญชีตางชาติ หรือเตรียม
ความพรอมกับโอกาสในการไปประกอบวิชาชีพในประเทศกลุมอาเซียน  โดยเรงพัฒนาศักยภาพของ
ตนอยางตอเนื่องใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังใกลเขามา ไมวาจะเปนการพัฒนาทางดานทักษะ
ภาษาตางประเทศ    ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    ความรู ความสามารถและทักษะ
ทางดานวิชาชีพบัญชี   รวมถึงจรรยาบรรณและทัศนคติของผูประกอบวิชาชีพดวย    เพ่ือใหนักบัญชี
ไทยสามารถแขงขันกับนักบัญชีตางชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีดานการทําบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชี, 2556, น.5 – 6) 
 
 เม่ือประเทศไทยกําลังเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป พ.ศ. 2558  ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเตรียมความพรอม  โดยการพัฒนาตนเองใหมีความรู 
ความสามารถ ทางดานวิชาชีพ  มีความเขาใจในวัฒนธรรมขามชาติ และมีทักษะในดานตาง ๆ ซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีสําคัญในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ทักษะทางปญญา   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ      ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รวมท้ังตองมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพและยึดม่ันในจรรยาบรรณทางวิชาชีพดวย  เพ่ือใหสังคมเกิดความ
เชื่อม่ันในดานคุณภาพและมาตรฐานของผลงาน 
 
3.  ขอเสนอแนะ 

     3.1  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
            1.  การปรับปรุงหลักสูตรในทุกระดับของวิชาชีพบัญชี   จะตองพัฒนาใหมีมาตรฐานสากล 
และใหความสําคัญกับภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษซ่ึงถูกกําหนดเปนภาษากลาง
ของอาเซียน  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
            2.  ควรจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดเรียนรูเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับ ภาษา  กฎระเบียบ 
ขอบังคับ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของกลุมประเทศในอาเซียน   
เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ  และสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความ
แตกตางกัน 
    3.  ควรเนนย้ําใหนักศึกษาตระหนักถึงการมีทักษะในดานตาง ๆ เชน    ดานการคิด 
วิเคราะห และตัดสินใจแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ   ดานการสื่อสาร  และดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือใหนักศึกษามีสมรรถนะพรอมท่ีจะแขงขันไดในตลาดแรงงาน  
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3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
           1.  ปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย เม่ือเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 2.  ผลกระทบของ AEC  ท่ีมีตอนักวิชาชีพบัญชีไทย 
          3.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเพ่ือเปนสํานักงานบัญชีคุณภาพ 
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แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสอบถาม 

 

เรื่อง     คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี  ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคม 
           เศรษฐกิจอาเซียน ตามทัศนะของหัวหนางานบัญชีในสถานประกอบการ 
                                  

คําช้ีแจง  การตอบแบบสอบถามครั้งนี้ถือเปนความลับ  และจะมีการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยใน    
ภาพรวม  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชีอยางยิ่ง     
ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะห ในการตอบแบบสอบถามใหตรงกับความจริงมากท่ีสุด  และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

          

    แบบสอบถามท้ังหมดมี  3  ตอน   ดังนี้ 
 

         ตอนท่ี 1  ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพโดยท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
         ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนอง

ตลาดแรงงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ตามทัศนะของหัวหนา
งานบัญชีในสถานประกอบการ 

         ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

ตอนท่ี 1   ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพโดยท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     โปรดใสเครื่องหมาย    ลงใน       หนาขอความท่ีเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
1.  เพศ 
    ชาย       หญิง 

2.  อายุ 
    ต่ํากวา 25 ป                                    25 – 30 ป 
    31 – 35 ป                    36 – 40 ป   

             41 – 45 ป                    46 – 50 ป   

    51 ป  ข้ึนไป  

3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
    ปริญญาตรี                                       ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก                              อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).........................  

4.  ประสบการณในการทํางาน 
    ต่ํากวา 5 ป                                       5 – 10 ป 
    11 – 15 ป                                       16 – 20 ป 
    21 – 25 ป                                       25 ป ข้ึนไป 
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5. ลักษณะองคกรของทาน 
    องคกรของรัฐบาล                                   รัฐวิสาหกิจ 
    เอกขน - ประเภทบริการ                           เอกชน - ประเภทพาณิชย 
    เอกชน - ประเภทอุตสาหกรรม                    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................... 

 
ตอนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ตามทัศนะของหัวหนางานบัญชีในสถานประกอบการ 
 

     โปรดพิจารณาวาทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
ท้ัง 5 ดาน ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวใน
แตละขอตอไปนี้วาอยูในระดับใด  แลวใสเครื่องหมาย     ลงในชองท่ีทานคิดวาเหมาะสมท่ีสุด 
 

ก.  ดานคุณธรรม จริยธรรม      

1.  มีความซ่ือสัตย      
2.  มีระเบียบวินัย      
3.  ตรงตอเวลา      
4.  มีความรับผิดชอบ      
5.  มีความละเอียดรอบคอบ      
6.  มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ      
7.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร      
8.  ไมนําขอมูลท่ีเปนความลับขององคกร ไปเปดเผยโดยไมได

รับอนุญาต 
     

9.  มีจิตสํานึกคํานึงถึงประโยชนสวนรวม      

ข.  ดานความรู      

1.  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศและระหวางประเทศ 

     

 

 
 
 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี
ท่ีตอบสนองตลาดแรงงาน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ระดับคุณลักษณะของบัณฑิต            
สาขาวิชาการบัญช ี

มาก มาก ปาน นอย นอย 
ที่สุด  กลาง  ที่สุด 
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ข.  ดานความรู (ตอ)      

2.  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

     

3. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับองคความรูดานอ่ืนท่ีมี    
ความสัมพันธกับองคความรูดานการบัญชี 

     

4.  เรียนรูเทคนิคการปฎิบัติงานดานการบัญชีและดานอ่ืนๆ ท่ี
สัมพันธกัน 

     

5.  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการใหม ๆ 

     

6.  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจขององคกร      
7.  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับอํานาจและหนาท่ีของ

องคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี 
     

8.  ติดตามความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ
บัญชีอยางตอเนื่อง 

     

ค.  ดานทักษะทางปญญา      
1.  สามารถวางแผนการดําเนินงานและปฏิบัติงานไดตาม   

เปาหมาย 
     

2.  สามารถจัดระเบียบงาน  แบงหนาท่ีงาน  และมอบหมาย
งานได 

     

3.  สามารถสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานไดตาม
กําหนดเวลา 

     

4.  สามารถบูรณาการความรูเพ่ือประยุกตใชกับลักษณะ   
ของงาน 

     

5.  ใชดุลยพินิจและการตัดสินใจปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง      
6.  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง 

ไดดี 
     

7.  สามารถเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม      
 
 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี
ท่ีตอบสนองตลาดแรงงาน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ระดับคุณลักษณะของบัณฑิต            
สาขาวิชาการบัญช ี

มาก มาก ปาน นอย นอย 
ที่สุด  กลาง  ที่สุด 



72 

 

ง.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

     

1.  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี      

2.  มีภาวะการเปนผูนํา      
3.  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย      
4.  มีความสามารถในการทํางานเปนทีม      
5.  ยินดีรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน      
6.  ใหความรวมมือในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ      
7.  สามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมขององคกร      
8.  ใหความสําคัญกับวัฒนธรรม และภาษาท่ีแตกตางกัน      
9.  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ

ของตนเองอยางตอเนื่อง 
     

จ.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

1.  มีความสามารถในการตั้งคําถาม คิด และวิเคราะหไดอยาง
มีเหตุผล 

     

2.  สามารถประยุกตแนวคิดทางทฤษฎีมาปรับใชกับการ
ปฏิบัติงาน 

     

3.  สามารถนําเสนอผลการปฏิบัติงานไดถูกตองตรงประเด็น
และครบถวน 

     

4.  สามารถท่ีจะพิจารณาและตัดสินใจแกไขปญหาดานตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

5.  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม 

     

6.  สามารถใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารไดเปนอยางดี 

     

 

 
 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี
ท่ีตอบสนองตลาดแรงงาน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ระดับคุณลักษณะของบัณฑิต            
สาขาวิชาการบัญช ี

มาก มาก ปาน นอย นอย 
ที่สุด  กลาง  ที่สุด 
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จ.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

     

7.  สามารถติดตอสื่อสารและประสานงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

 
 
 
 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

ก.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
 
 
 
 
 
ข.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   ดานความรู 
 
 
 
 
 
ค.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   ดานทักษะทางปญญา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี
ท่ีตอบสนองตลาดแรงงาน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ระดับคุณลักษณะของบัณฑิต            
สาขาวิชาการบัญช ี

มาก มาก ปาน นอย นอย 
ที่สุด  กลาง  ที่สุด 
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ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  (ตอ) 

 
ง.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
จ.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
ฉ.  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

การคํานวณหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale       Corrected 
               Mean         Variance       Item-               Alpha 
              if Item         if Item        Total               if Item 
              Deleted        Deleted     Correlation       Deleted 
 

ขอที่ 1      162.6897        277.5788         .6244              .9582 
ขอที่ 2      163.1379        276.7660         .5803             .9583 
ขอที่ 3      163.1724        278.5049         .5857             .9584 
ขอที่ 4      162.6897        271.2217         .8051              .9572 
ขอที่ 5      163.1034        271.3818         .6546             .9579 
ขอที่ 6      162.6207        277.5296         .5728             .9584 
ขอที่ 7      163.2759       277.5640         .5037             .9587 
ขอที่ 8      162.5862        280.8227        .4703             .9589 
ขอที่ 9      163.4483        282.0419         .1883             .9609 
ขอที่ 10    162.9655        271.1059        .6334             .9580 
ขอที่ 11    162.9655        265.3916         .8164            .9568 
ขอที่ 12    163.1724        265.5764         .7084            .9576 
ขอที่ 13    163.4828        273.2586         .7436             .9576 
ขอที่ 14    163.7241        284.0640         .1338            .9609 
ขอที่ 15    163.4483        276.3990         .6915            .9580 
ขอที่ 16    163.6897        276.0074         .4144             .9594 
ขอที่ 17    163.0000        267.8571         .6877               9577 
ขอที่ 18    163.4138        270.9655         .7694              .9573 
ขอที่ 19    163.3448        272.4483         .7639              .9574 
ขอที่ 20    162.9655        270.0345         .7239              .9575 
ขอที่ 21    162.8966        276.3818         .5868              .9583 
ขอที่ 22    162.9310        267.7808         .7634              .9572 
ขอที่ 23    163.3448        276.4483         .5571             .9584 
ขอที่ 24    163.7931        279.5271         .3436              .9596 
ขอที่ 25    162.7931        277.3128         .5370            .9585 
ขอที่ 26    163.7241        277.6355         .3732              .9596 
ขอที่ 27    163.0690        274.9951         .6389              .9580 
ขอที่ 28    162.8966        269.4532         .7973             .9571 
ขอที่ 29    163.5517        285.6133         .0637              .9615 
ขอที่ 30    163.4138        274.1798         .6790           .9578 
ขอที่ 31    163.0000        269.2857         .7133            .9575 
ขอที่ 32    162.8966        270.9532        .6760             .9577 
ขอที่ 33    163.2069       274.2414         .6912             .9578 
ขอที่ 34    163.0345        270.1773         .6845             .9577 
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ขอที่ 35    163.3103        268.7931        .7738             .9572 
ขอที่ 36    163.3448        270.4483         .7895             .9572 
ขอที่ 37    163.2414        274.0468         .7330            .9577 
ขอที่ 38    163.0000        272.0000        .6986                  .9577 
ขอที่ 39    163.0345       270.6059         .5921             .9583 
ขอที่ 40    163.0690        271.5665         .6361             .9580 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 
Alpha =    .9592 
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