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Abstract 
Code of project  : Social 021/2558 
Project name       : Factors affecting the availability of accouting personnel for         

ASEAN Economic Community : A Case Study of hotel Hua hin, 
Prachuab Khiri Khan Province 

Resercher nam  : Taweeporn Treepong and Vijitrat Boontong     
This study is aimed at. For the purpose. 1) personal factors of accounting 

personnel in the business district of Hua Hin Hua Hin. 2) the level of knowledge and 
understanding about ASEAN's accounting personnel in the business district of Hua Hin Hua 
Hin and 3) the availability of personnel, accounting degree in business district of Hua Hin Hua 
Hin. To jumpstart development. A sample of 200 people used to gather information. including 
query The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation.   

The results show that. 
1. Personnel account for the ASEAN Economic Community: A Case Study of the 

business district hotels in Hua Hin Hua Hin is a female of 147 people, representing 73.50 per 
cent were aged between 31-35 years, the number 140, representing a 70 percent level of 
education. finishing up a Bachelor of 184 people, representing 92.00 per cent, followed by 
work experience related to the accounting for 5-10 years, a total of 130 people, representing 
65.00 per cent. 

2. Level of understanding about ASEAN's overall accounting personnel at a high 
level (= 4.10, SD = 0.72). 

3. The availability of supporting ASEAN Hua Hin district of Prachuap Khiri Khan 
found that the availability of professional support for the ASEAN Economic Community. The 
Accounting Profession Overall, the high level (= 4.47, SD = 0.75) and the availability of 
supporting language development. Overall is moderate (= 3.26, SD = 0.54) Legal equipped to 
accommodate development. Overall, the high level (= 4.00, SD = 0.74) and information 
technology. Its readiness to support the ASEAN Economic Community. Overall, the high level 
(= 4.20, SD = 0.55). 
Key words :  Hotel business, the availability of personnel, accounting, knowledge of the 
Asean Economic Community. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 

 ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง      
อันส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเองเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการ
รวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ผู้นําประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้เห็นขอบเม่ือปี 2545 ให้จัดต้ัง “ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน” ภายในปี 2558   
มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน โดยเน้นการเคล่ือนย้าย 
เงินทุน สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานผีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรีกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
สินค้าและบริการสําคัญ 12 สาขา ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน ลดช่องว่างของ
ระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตัวเข้ากับประชาคม
โลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ 

ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน  หรือ  Asean Economic Community ห รือ  AEC) คื อ        
การรวมตัวของประเทศต่างๆ ในอาเซียน จํานวน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, 
มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, และเวียดนาม โดยมีเป้าหมายหลักในการรวม 10 ประเทศ
ให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวเพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในกลุ่ม AEC เอง และสร้างอํานาจ
ต่อรองทางการค้าการลงทุนกับประเทศนอกกลุ่ม AEC ซ่ึงเป็นลักษณะคล้ายกับการรวมกลุ่มของ
สหภาพยุโรป หรือ EU น่ันเอง ซ่ึงแต่ละประเทศจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญ จากการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในภาพรวมของไทย ตลอดจนแรงงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีจะต้องพัฒนาให้เท่าเทียมนานา
ประเทศ สาขาวิชาชีพเหล่าน้ีได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ 
และบัญชี เพราะสาขาวิชาชีพเหล่าน้ีเป็นสาขาวิชาชีพของไทยที่มีความพร้อมสูง มีสมาคมและการ
รวมตัวท่ีมีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ และเป็นสมาคมที่ประชาคมอาเซียนได้ยกมาเป็นกลุ่มแรกของ
ไทยท่ีจะมีการวางกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ หากจะมีคนในประเทศสมาชิกเข้ามาหางานในกลุ่มวิชาชีพ
ท้ังเจ็ดน้ีในไทย แต่ในทางกลับกันหากคนไทยที่หางานในกลุ่มวิชาชีพเหล่าน้ียังไม่พร้อมในการปรับตัว 
ปัญหาก็จะตกมาสู่พวกเขาเช่นกัน    ในประเด็นน้ีข้อสรุป คือ การเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณสมบัติ
ตามท่ีคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพสาขาต่างๆ ท้ัง 7 สาขา (ASEAN Joint Coordinating 
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Committee)   และหน่วยงานท่ีกํากับดูแลวิชาชีพหรือองค์การระดับประเทศสมาชิกต่างๆ หรือสภา
วิ ช า ชี พ  (Professional Regulatory Authority) ห รื อ ก ร ะ ท ร ว ง /อ ง ค์ ก า ร ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ งข อ ง         
ประเทศสมาชิก ขึ้นทะเบียนหรือออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพชาวต่างชาติเข้ามาประกอบ
วิชาชีพในประเทศอาเซียนได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบภายในประเทศนั้นๆ ในทํานอง
กลับกันหากคนไทยที่ประกอบวิชาชีพเหล่าน้ี ก็สามารถท่ีจะไปหางานยังประเทศอ่ืนท่ีมีค่าจ้างแรงงานท่ี
สูงกว่าได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไทย หรือแรงงานไทยก็จะมีโอกาสออกไปลงทุนหรือหางาน
ในต่างประเทศมากขึ้น และได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงจากเดิม   (รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย. 2555) 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ
บุคคลากรทางการบัญชีซ่ึงเป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมสู่ AEC เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ช่วยหลีกเลี่ยงและบรรเทาผลกระทบในเชิงลบท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ ท้ังยังอาจช่วยให้
สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยู่ สร้างแนวทางและวางแผน เพ่ือนําผลกระทบท่ีได้รับ มาเป็น
โอกาสทําให้เกิดผลในเชิงบวกในอนาคตต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางบัญชีในธุรกิจโรงแรม ตําบลหัวหิน อําเภอ    
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2.  เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทาง
บัญชีในธุรกิจโรงแรม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3.  เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีในธุรกิจโรงแรม ตําบลหัวหิน อําเภอ  
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
3.  ขอบเขตของโครงการวิจัย 

3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
                ศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลและระดับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชี 
          3.2  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
        ในการกําหนดขอบเขตพื้นท่ีจะมุ้งเน้นพ้ืนท่ีของสถานประกอบธุรกิจโรงแรม ตําบลหัวหิน 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3.3  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
   ในการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 380 แห่ง เป็นลักษณะการศึกษาเชิงสํารวจ 
(Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลของธุรกิจโรงแรมในตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้มาจากการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1973, P125)  
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3.4   ขอบเขตเวลา 
 เวลาในการดําเนินงานและการรวบรวมข้อมูลใช้เวลา 12 เดือน  

ระยะเวลาเริ่มต้นเก็บข้อมูลเบื้องต้นต้ังแต่ ตุลาคม – ธันวาคม   
ระยะเวลาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ ต้ังแต่ สิงหาคม – กันยายน 2558 
ระยะการประมวลผลข้อมูลและการรายงานผล สิงหาคม – กันยายน 2558  

 
4.  นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หมายถึง  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บูรไน เวียดนาม ลาว พม่าและกัมพูชา) 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียว 

    ธุรกิจโรงแรม  หมายถึง สถานประกอบธุรกิจโรงแรมในอําเภอหัวหิน ตําบลหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

    ความพร้อมของบุคลากรทางบัญชี  หมายถึง ระดับความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีในการ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านวิชาชีพบัญชี ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึง  ระดับความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมอําเภอหัวหิน ตําบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
5.  ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานท่ีนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.  ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ และความพร้อมของสถานประกอบการธุรกิจ
โรงแรม 

2.  สถานประกอบการของธุรกิจโรงแรมนําข้อมูลที่ได้จาการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรทางบัญชีของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 

3.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนําผลท่ีได้รับจาการวิจัยไปวางแผน ส่งเสริม  
สนับสนุน อบรม และสัมมนาให้ความรู้และความเข้าใจ แก่บุคลากรทางบัญชีของธุรกิจโรงแรม 
 
 

 
 



 
บทที่ 2 

 
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

  

 การศึกษาโครงการวิจัย เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  : กรณี ศึกษา ธุรกิจโรงแรม  ตําบลหัวหิน  อําเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ คณะผู้จัดทําโครงการวิจัยลําดับเอกสารและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งน้ีไว้
ดังต่อไปน้ี 

1. แนวความคิดทฤษฎีความพร้อม 
  1.1  ความหมายของความพร้อม 
     1.2  องค์ประกอบของความพร้อม 

2.  แนวความคิดทฤษฎคีวามรู้และความเข้าใจ 
2.1  ความหมายของความรู้ (knowledge) 
2.2  เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ 

3.  สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 
3.1  คํานิยามของ “วิชาชีพบัญชี” 
3.2  สภาวิชาชีพบัญชี 
3.3   โครงสร้างองค์กรตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 
3.4  สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี แบ่งเป็นกี่ประเภท 
3.5  มาตรฐานการบัญชี 
3.6  วิชาชีพบัญชีควบคุม 
3.7  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
3.8  การกํากับดูแลโดยภาครัฐ 
3.9  นิติบุคคลท่ีประกอบกิจการให้บริการด้านวิชาชีพควบคุม 
3.10  บทกําหนดโทษ 

4.  แนวความคิดเกี่ยวกับซีเอฟโอ (ผู้บริหารระดับสงู) 
4.1  บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซีเอฟโอ 

 5  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบัญชี 
          5.1  ปัจจัยท่ีเป็นแรงผลักดัน มี 5 ประกอบ ดังน้ี 
6  ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6.1 วัตถุประสงค์ของอาเซียน 
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6.2 ความเป็นมาของการจัดต้ังประชาคมอาเซียน 
6.3 แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

7.  ผลกระทบจากการค้าบริการด้านแรงงานเสรี 
7.1  ผลกระทบของการเปิดการค้าบริการเสรี 
7.2  ผลกระทบต่อแรงงาน/นักวิชาชีพไทย 

8.   การเปิดเสรีการค้าบริการด้านบัญชี  
9. การพัฒนาวิชาชีพการบัญชีไทย 
10. คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพตามข้อกําหนดของ  
11. การเตรียมความพร้อมบุคลากรทางบัญชี 

11.1  ภาครัฐ 
11.2  ภาคเอกชน 

   -  ดําเนินการเชิงรุก (AEC) 
   -  ดําเนินการเชิงรับ (AEC) 

11.3  ภาคบุคลากรทางบัญชี 
12. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
13. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1.  แนวความคิดทฤษฎีความพร้อม 

แนวความคิด ทฤษฎีความพร้อมและการเตรียมความพร้อมคําว่า “พร้อม” ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นคําวิเศษณ์ท่ีมีความหมายว่า ครบถ้วน ส่วน
คําว่า “ความพร้อม” เป็นคํานามซ่ึงจะมีความหมายว่าความครบครัน หรือมีทุกอย่างครบแล้ว “ความ
พร้อม” เป็นคําแสดงกิริยาร่วมหรือในเวลาเดียวกันหรือในทํานองน้ัน เช่น ไปพร้อมกัน ถึงพร้อมกันโดย
ปริยายหมายความว่า ครบครัน (ครบครัน) หมายถึง พร้อมเพรียง ไม่ขาดเหลือ บริบูรณ์ เช่น งานพร้อม 
ดีพร้อม เตรียมพร้อมเสร็จ เช่น พร้อมแล้ว 

 1.1  ความหมายของความพร้อม 
   ความพร้อม  คือ  สภาวะท่ีบุคคลพร้อมด้วยประการทั้งปวงที่จะกระทาํสิ่งใดสิง่หนึง่ ได้

อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด ในกาเรียนรู้ความพร้อม หมายถึง  สภาวะที่บุคคลพรอ้มท่ีจะเรียน ซ่ึงประกอบไปด้วย 
ความพร้อมทางด้านร่างการ สติปญัญา อารมณ์ และสงัคม ถึงระดับท่ีจะปฏิบัติงานได้บวกกับความรู้
พ้ืนฐาน 

     ความพร้อมเป็นองค์ประกอบที่สําคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ องค์ประกอบของ
ความพร้อมมี 2 ประการ คือ (1) องค์ประกอบภายในผู้เรียน ได้แก่ วุฒิภาวะและสบการณ์ เดิม            
(2) องค์ประกอบภายนอกผู้เรียน 
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แนวความคิดของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความพร้อม 
                 นักจิตวิทยามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมแตกต่างกันเป็น 2 กลุ่ม  สรุปได้ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 เช่ือว่า  ความพร้อมเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่สิ่งท่ีเร่งได้มีต้ังแต่สมัย รุสโซ ซ่ึง 
เป็นผู้ท่ีเช่ือเรื่องน้ีอย่างมาก 

    กลุ่มท่ี 2 เช่ือว่า ความพร้อมสามารถเร่งให้เกิดขึ้นได้ โดยการจัดประสบการณ์ให้ไม่ 
จําเป็นต้องรอให้เด็กพร้อม 

      Amonrat (2555) กล่าวว่า ความพร้อม คือ สภาวะท่ีบุคคลพร้อมด้วยประการท้ังปวงที่
จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงได้อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด ในการเรียนรู้ความพร้อม หมายถึง สภาวะท่ีบุคคลพร้อมที่จะ
เรียน ซ่ึงประกอบไปด้วย ความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ถึงระดับท่ีจะ
ปฏิบัติงานได้บวกกับความรู้พ้ืนฐาน คําว่า “พร้อม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความ
ไว้ว่าเป็นคําวิเศษที่มีความหมายว่า ครบถ้วน ส่วนคําว่า ”ความพร้อม ” เป็นคํานามซ่ึงจะมีความหมายว่า
ความครบครัน หรือมีทุกอย่างครบแล้ว ดังน้ันหากจะแปลความหมายของความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็น่าจะได้ความหมายว่าสภาพที่มีทุกสิ่งทุกอย่างครบครันท่ีจะไปปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
               Barrow and Milburn (1990 : 259) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง การที่บุคคลมีความ
สนใจและเริ่มต้นท่ีจะกระทําบางสิ่งบางอย่าง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อม คือ สภาพจิตใจ กายวิภาค 
และสรีรวิทยา      
               กมลรัตน์ ์ หล้าสุวงษ์ (2540: 229-230) ให้ความหมายไว้ว่า ความพร้อม หมายถึง   
สภาพความ   สมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจท่ีพร้อมจะตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ทางด้านร่างกาย ได้แก่ 
วุฒิภาวะ (Maturity) ซ่ึงหมายถึง การเติบโตอย่างเต็มท่ีของอวัยวะร่างกาย  ทางด้านจิตใจ  ได้แก่    
ความพอใจที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือพอใจที่จะกระทําสิ่งต่าง ๆ   
         กล่าวโดยสรุปความพร้อม หมายถึง สภาพท่ีเตรียมพร้อมในการท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้
สามารถลลุ่วงและสําเร็จภาระกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 สรุปการเตรียมความพร้อม หมายถึง การดําเนินกิจกรรมของกระทําบางสิ่งบางอย่างท่ีได้
ถูกเตรียมพร้อมเพ่ือให้เกิดความม่ันใจและต้ังใจในการท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมน้ัน ๆ ให้สามารถสําเร็จลุล่วง
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนคุณสมบัติหรือสภาวะของบุคคลที่พร้อมจะทํางานหรือกระทํากิจกรรม   
อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีแนวโน้มจะประสบผลสําเร็จอย่างตามวัตถุประสงค์  
 การวิจัยในคร้ังน้ี ความพร้อมของพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการย้าย
ท่ีทําการจากท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ (ดอนเมือง) ไปสู่ท่าอากาศยานสากลสุวรรณภูมิ หมายถึง 
สภาพที่เตรียมพร้อมในการปฏิบัติหรือดําเนินกิจกรรมที่ท่าอากาศยานสากลสุวรรณภูมิให้สามารถสําเร็จ
ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลมาจากการเตรียมตัวไว้แล้วสําหรับกิจกรรมนั้นๆเพ่ือที่จะสามารถ
กระทําภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตได้อย่างราบร่ืนและประสบผลสําเร็จมากที่สุดหรือประสบ
ปัญหาน้อยที่สุด 
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  ธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้กล่าวว่าการเรียนรู้คือ การท่ีผู้เรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์ 
เช่ือมโยง (Bond) ระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนอง และได้รับความพึงพอใจจะทําให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น 
ธอร์นไดค์ได้ ทําการทดลองพบว่า การเรียนรู้ของอินทรีย์ ท่ีด้อยความสามารถเกิดจากการลองผิดลองถูก 
( Trial and Error ) ซ่ึงต่อมา เขานิยมเรียกว่า การเรียนรู้แบบเช่ือมโยง การทดลองของธอร์นไดค์ ท่ีรู้จัก
กันดีที่สุด คือ การเอาแมวหิวใส่ในกรง ข้างนอก กรงมีอาหารทิ้งไว้ให้ แมวเห็น ในกรงมีเชือกซ่ึงปลายข้าง
หนึ่งผูกกับบานประตูไว้ ส่วนปลายอีกข้างหนึ่ง เม่ือถูกดึงจะทําให้ประตูเปิด   ธอร์นไดค์ ได้สังเกตเห็นว่า 
ในระยะแรก ๆ แมวจะว่ิงไปว่ิงมา ข่วนโน่นกัดน่ี เผอิญไปถูกเชือกทําให้ประตูเปิด แมวออกไปกินอาหาร
ได้ เม่ือจับแมวใส่กรง ครั้งต่อไปแมวจะดึงเชือกได้เร็วขึ้น จนกระท่ังในท่ีสุดแมวสามารถดึงเชือก         
ได้ในทันที ธอร์นไดค์ได้สรุปว่า การลองผิดลองถูก จะนําไปสู่การเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการ
ตอบสนอง และการเรียนรู้ ก็คือการที่มีการเช่ือมโยง (Connection) ระหว่างสิ่งเร้า (Stimuli) และการ
ตอบสนอง ( Responses ) การเรียนรู้แบบ ลองผิดลองถูก มีใจความท่ีสําคัญว่า อินทรีย์ กระทบสิ่งเร้า 
อินทรีย์จะลองใช้วิธีตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลาย ๆ วิธี จนพบกับวิธีท่ีเหมาะสมและถูกต้องกับเหตุการณ์
และสถานการณ์ เม่ือได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องก็จะนําไปต่อเน่ืองเข้ากับสิ่งเร้าน้ัน ๆ มีผลให้เกิดการ
เรียนรู้ขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์ และลําดับขั้น ท่ีจะนําไปสู่การเรียนรู้แบบนี้ คือ 
  1. มีสถานการณ์ ท่ีเป็นปัญหาเป็นสิ่งเร้าให้อินทรีย์แสดงการตอบสนองหรือแสดง
พฤติกรรมออกมา 
  2.  อินทรีย์จะแสดงอาการตอบสนองหลาย ๆ อย่าง เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
  3.  ปฏิกิริยาตอบสนองท่ีไม่ทําให้เกิดความพอใจจะถูกตัดทิ้งไป 
  4.  เม่ือปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่ทําให้เกิดความพอใจถูกตัดทิ้งไป จนเหลือปฏิกิริยาท่ีทําให้
เกิดความพอใจ อินทรีย์จะถือเอา กิริยาตอบสนอง ท่ีถูกต้องและจะแสดงตอบสนองต่อสิ่งเร้า            
(Interaction) นั้นมากระทบอีก 
  นอกจากน้ี ธอร์นไดค์ ได้ต้ังกฎแห่งการเรียนรู้ขึ้นอีก 3 กฎ คือ 
  1.  กฎแห่งผล (Law of Effect) กล่าวว่าเม่ือการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับอาการ
ตอบสนองนําความพอใจมาให้ การเช่ือมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับอาการตอบสนองก็จะแน่นแฟ้นขึ้น       
ถ้าความสัมพันธ์น้ีนําความรําคาญใจมาให้ ความสัมพันธ์น้ี ก็จะคลายความแน่นแฟ้นลง หรืออาจจะกล่าว
ได้ว่า ถ้าจะให้ผู้เรียนรู้อะไรจะต้องมีรางวัลให้ (รางวัลมิได้หมายถึงสิ่งของแต่อย่างเดียว แต่รวมเอาทุกสิ่ง
ทุกอย่างท่ีทําให้ผู้เรียน รู้สึกพอใจ เช่น การให้คําชมเชย เป็นต้น) เม่ือผู้เรียนแสดงพฤติกรรม ท่ีต้องการ
ออกมา ถ้าจะให้พฤติกรรมบางอย่างหายไปเม่ือผู้เรียนแสดงพฤติกรรมน้ันออกมาจะต้องมีการทําโทษ 
เม่ือธอร์นไดค์ ประกาศ กฎแห่งผล ออกมาเช่นน้ี มีผู้พยายามทดลองเพ่ิมเติมและมีผู้ได้แย้งกันเป็น     
อันมาก ต่อมาธอร์นไดค์พบว่า การทําโทษ มิได้ทําให้การเช่ือมโยงคลายลง ในท่ีสุดก็สรุปว่า ถ้าการทํา
โทษมีผลอยู่บ้าง ก็ไม่ได้ทําให้การเช่ือมโยงอันเก่าคลายลง แต่จะเป็นการบังคับ ให้ผู้เรียนพยายาม   ลอง
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แสดงอาการตอบสนองอย่างอ่ืน ในที่สุดธอร์นไดค์จึงล้มเลิกกฎแห่งผลท่ีเกี่ยวกับ การลงโทษ แต่ยัง 
คงเหลือกฎแห่งผล ในด้านการให้รางวัลไว้ว่า รางวัลเท่าน้ันท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น 
  2.  กฎแห่งการฝึก (Law of Exercise) จากการสังเกตเม่ือเอาแมวใส่กรงครั้งหลัง แมวจะ
หาทางออกจากกรงได้เร็วขึ้น เม่ือทดลอง ๆ เข้า แมวก็สามารถออกจากกรงได้ทันที ตามลักษณะนี้  
ธอร์นไดค์อธิบายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองได้ สัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น และ
ความสัมพันธ์นี้จะแน่นแฟ้นย่ิงขึ้น เม่ือมีการฝึกหัดหรือซํ้าบ่อย ๆ และความสัมพันธ์นี้ จะคลายอ่อนลง 
เม่ือไม่ได้ใช้ และธอร์นไดค์เช่ือว่าการกระที่ไม่มีรางวัลเป็นผลตอบแทนหลังการตอบสนองน้ัน ๆ สิ้นสุดลง 
จะต้องลงเอยด้วยความสําเร็จ มิฉะน้ันการกระทํานั้นก็ไม่มีความหมาย แต่หลังจากปี ค .ศ.1930     
ธอร์นไดค์ได้แก้กฎแห่งการฝึกนี้ใหม่ เพราะในบางกรณี กฎแห่งการฝึกและกฎแห่งผลไม่สามารถใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ เช่น เม่ือปิดตาแล้ว ทดลองหัดลากเส้นให้ยาว 3 นิ้ว แม้ให้ฝึกหัดลากเส้นเท่าไร  
ก็ตามก็ไม่สามารถลากเส้นให้ยาว 3 นิ้วได้ ดังน้ันการฝึกหัดทําจะมีผลดีต่อ การเรียนรู้ด้วยตัวของมันเอง 
ไม่ได้ จะต้องมีเหตุผลอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังน้ัน ธอร์นไดค์จึงประกาศยกเลิกกฎแห่งการฝึกนี้ แต่ยัง
เช่ือว่า การฝึกฝนที่มีการควบคุมท่ีดี ก็ยังมีผลดีต่อการเรียนรู้อยู่น่ันเอง กล่าวคือ ถ้าเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ทราบผลของการเรียนแต่ละครั้งว่ายาวหรือสั้นไปเท่าใด การฝึกหัดก็สามารถทําให้ผู้ฝึกหัดมีโอกาส
ลากเส้นให้ยาว 3 น้ิวได้ 
  3.  กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ธอร์นไดค์ต้ังกฎแห่งความพร้อมนี้เพ่ือ
เสริมกฎแห่งผลและได้อธิบายไว้ในรูปของการเตรียมตัว และการเตรียมพร้อมในการท่ีจะตอบสนอง
กิจกรรมที่ตามมาหลังจากการที่มีการเตรียมตัวพร้อมแล้ว เช่น ในสถานการณ์ของแมวในกรง แมวจะทํา
อะไรออกมาน้ัน แมวจะต้องหิว แมวสามารถเอาเท้าตะปบเชือกท่ีห้อยแขวนอยู่น้ันได้ และมีประสาท
สัมผัสท่ีจะรับรู้ว่าได้รับผลพอใจหรือไม่พฤติกรรมท่ีแสดงออกไปแล้ว เป็นต้น หรือถ้ามนุษย์พร้อม ท่ีจะ
เรียนรู้อะไรบางอย่างได้ พร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมบางอย่างท่ีจําเป็นสําหรับขบวนการการเรียนรู้นั้น 
เช่น จะต้องมีร่างกายที่สูงพอ แข็งแรงและอยู่ในสภาวะจูงใจท่ีเหมาะสม ผู้เรียนจะแสดงหรือไม่แสดง
พฤติกรรมอะไรออกมานั้น ธอร์นไดค์ ให้หลักไว้ 3 ข้อ คือ 
   (1)  เม่ือหน่วยของการกระทําพร้อมท่ีจะแสดงออกมา ถ้าผู้กระทําทําด้วยความสบาย
หรือพอใจไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงการกระทํานี้ได้ 
   (2)  ถ้าหน่วยของการกระทําพร้อมที่จะแสดงออกแต่ไม่ได้แสดง จะทําให้เกิดความไม่
สบายใจ 
   (3)  ถ้าหน่วยของการกระทํายังไม่พร้อมท่ีจะแสดงออก แต่จําเป็นต้องแสดงออก   
การแสดงออกน้ัน ๆ กระทําไปด้วยความไม่สบายใจ ไม่พอใจเช่นกัน ถึงแม้ว่าธอร์นไดค์ได้ปรับปรุงแก้ไข
และขยายแนวความคิดของเขาอยู่ตลอดเวลา ทําให้กฎแห่งความพร้อมและกฎแห่งการฝึกหัดหย่อน
ความสําคัญไป ยังคงเหลือเพียงกฎแห่งผลท่ีเป็นที่ยอมรับกันอยู่ แต่ในกฎนี้ก็เหลือเพียงด้านของรางวัล  
ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ ส่วนด้านการลงโทษกับการเรียนรู้นั้นถูกตัดทิ้งไป 
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 1.2  องค์ประกอบของความพร้อม   
  พรรณี ชูทัยเจนจิต (2538 อ้างใน นฤตพงษ์ ไชยวงค์ 2540: 18) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของความพร้อมไว้ 3 ประการ คือ 
  1.  วุฒิภาวะ 
  2.  การได้รับการอบรมและเตรียมตัว 
  3.  ความสนใจหรือแรงจูงใจ                                                                                 
  Downing และ Thackrey (1971 อ้างถึงใน นวรัตน์ พ.ต.ต., 2545 : 17) ได้กล่าวว่าการ
แบ่งองค์ประกอบของความพร้อมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

 1. องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ การบรรลุวุฒิภาวะด้านร่างกายทั่วไป เป็นต้น 
 2. องค์ประกอบด้านสติปัญญา ได้แก่ ความพร้อมด้านความสามารถในการรับรู้ ความ  

สามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นต้น 
 3. องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประสบการณ์ด้านสังคม สภาพแวดล้อมรอบตัว 

เป็นต้น 
 4. องค์ประกอบด้านอารมณ์ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ ได้แก่ ความม่ันคงทางอารมณ ์   

เป็นต้น 
  แนวคิดความพร้อม  หมายถึง   การมีสภาพที่ความพร้อมเพรียง มีความครบครัน สภาพที่
มีอยู่อย่างเพียงพอ 
 
2.  แนวคิดและทฤษฎีความรู้ความเข้าใจ  

2.1  ความหมายของความรู้ความเข้าใจ (knowledge) 
      ความหมายของความรู้ความเข้าใจ 
        ความรู้ ความเข้าใจ คือ สิ่ งที่ สั่ งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  การค้นคว้า หรือ
ประสบการณ์รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจาก
ประสบการณ์สิ่งท่ีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขาตามที่
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายไว้ และ บลูม (Bloom, 1980 อ้างถึงใน    
ศิพล รื่นใจชน,2549, หน้า 10) ได้จําแนกความหมายระหว่างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือประโยชน์ในการ
สื่อความหมายไว้ ดังน้ี 

ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเน้นการจํา ไม่ว่าจะเป็นการระลึก
ถึงหรือระลึกได้ก็ตาม เป็นสภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการรวบรวม
สาระ   ต่าง ๆ จนกระทั่งพัฒนาไปสู่ขั้นท่ีมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยความรู้น้ีอาจแยกออกเป็นความรู้
เฉพาะสิ่ง และความรู้เรื่องสากลเป็นต้น 
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ความเข้าใจ เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญของการส่ือความหมายโดยอาศัยความสามารถทางสมอง
และทักษะ ซ่ึงอาจจะกระทําได้โดยการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยการทํา
ความเข้าใจน้ันอาจไม่มีผลสมบูรณ์เสมอไป สําหรับพฤติกรรมความเข้าใจแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือการ
แปลความ การตีความ และการสรุปอ้างอิง ซ่ึงมีความสอดคล้องกับท่ี ศิพล รื่นใจชน (2549) ได้ให้
ความหมายของคําว่าความรู้ตามพจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) ของกูด 
(Good, 1973) ว่าเป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ได้รับและเก็บรวบรวมสะสม
ไว้ ซ่ึงคล้ายกับความหมายตามพจนานุกรม  (The Lixicon Webster Dictionary) (The Lixicon 
Webster,1997) ท่ีได้ให้คําจํากัดความของความรู้ ว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์โครงสร้าง
ท่ีเกิดจากการศึกษาหรือค้นหา หรือเป็นความรู้เกี่ยวกับสถานที่ สิ่งของหรือบุคคลที่ได้จากการสังเกต
ประสบการณ์หรือจากรายงาน การรับรู้ข้อเท็จจริงต้องชัดเจนและต้องอาศัยเวลา และใกล้เคียงกับ
ความหมายท่ีบลูม (Bloom, อ้างถึงในแสงจันทร์ โสภากาล, 2550, หน้า 15-16) ได้ให้ความหมายว่า 
ความรู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการระลึกถึงเฉพาะเรื่อง ระลึกถึงวิธีการ กระบวนการหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ 
โดยเน้นความจําและสมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2538, อ้างถึงแสงจันทร์ โสภากาล, 2550, หน้า 14-15) ได้ให้
ความหมายของความรู้ หมายถึงการรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์ รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
สังเกตการศึกษา ประสบการณ์ท้ังในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมความรู้พ้ืนฐาน หรือภูมิหลัง
ของแต่ละบุคคลท่ีบุคคลได้จดจําหรือเก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่สังเกต
หรือวัดได้ 

  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ 
 ในแต่ละบุคคลต่างมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งต่าง ๆ มากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพความ

พร้อมในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความความรู้ ความเข้าใจที่สําคัญซ่ึงวอชิงตัน และ
คาล์ก (Worthington & Grant, n.d. อ้างถึงใน แสงจันทร์ โสภากาล, 2550, หน้า 15-16) ได้อธิบาย
เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิในการเรียนหรือระดับการเรียนของนักเรียนที่มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ องค์ประกอบทางด้านสติปัญญาและองค์ประกอบด้านท่ี
ไม่ใช่สติปัญญา องค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจสังคมครอบครัว 
และการจูงใจ และสรรพวุฒิ พิพัฒพันธ์ พ.ต.ต. (2538, หน้า 13) ได้สรุปปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็นซ่ึงมีความสัมพันธ์กับความรู้ไว้ 2 ปัจจัย ท่ีมีลักษณะคล้ายกันดังนี้ 

 1.  ปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย 
1.1  ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออก เพราะจะทําให้บุคคลมี 

ความรู้และมีความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุและมีผล 
1.2 ความเช่ือ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ในการยอมรับต่อสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงอาจ 

แตกต่างกันออกไป 
                    1.3  สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิทธิและหน้าท่ีท่ีมีต่อผู้อ่ืน และสังคม 
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     1.4  ประสบการณ์ เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและส่งผลต่อความคิดเห็น 
 2.  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงประกอบด้วย 
      2.1  ครอบครัว หมายถึง การสะสมความรู้โดยทางตรง หรือทางอ้อมจากระเบียบวิธี

ปฏิบัติกฎเกณฑ์ และค่านิยมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มได้กําหนดไว้เป็นระเบียบของความประพฤติ และความสัมพันธ์
ของสมาชิกในสังคมน้ัน 

       2.2  กลุ่มและสังคมท่ีเกี่ยวข้อง มีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างมาก เพราะเม่ือบุคคลอยู่ใน
กลุ่มหรือสังคมใดต้องยอมรับ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มและสังคมน้ัน 

       2.3  สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้
และการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นของบุคคล 

  สําหรับปัจจัยและแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ความรู้ ความเข้าใจ แต่ละบุคคลจะมาก
หรือน้อยอยู่ท่ีปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมครอบครัวและ 
การจูงใจ 

  ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
  ระดับความรู้ ความเข้าใจของแต่ละบุคคลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและ

แนวทางในการลําดับความสําคัญซ่ึง บลูม (Bloom, อ้างถึงใน แสงจันทร์ โสภากาล, 2550,หน้า 15-16) 
ได้แบ่งระดับความรู้ความสามารถทางด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ออกเป็น 6 ระดับ ดังน้ี 

  1. ความรู้ (Knowledge) เป็นขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสามารถในการจดจํา
อาจจะโดยการนึกได้ มองเห็น ได้ยิน หรือได้ฟัง ความรู้ในช้ันนี้ประกอบด้วยความจํากัดความ 
ความหมายข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ปัญหา มาตรฐาน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า ความรู้
นี้เป็นเรื่องราวของการจดจําได้หรือระลึกได้ โดยไม่จําเป็นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้สมอง
มากนัก ดังน้ันการจําได้หรือระลึกได้จึงเป็นกระบวนการที่สําคัญทางจิตวิทยาและเป็นขั้นตอนที่จะนําไปสู่
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ การนําความรู้ไปใช้ ในการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินผล 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ได้ความคิดและความสามารถด้านสมองเพ่ิมมากขึ้น 

  2. ความเข้าใจ (Comprehensive) เป็นพฤติกรรมขั้นต่อมาจากความรู้ ขั้นตอนน้ีจะต้องใช้
ความสามารถทางสมองและทักษะในข้ันสูงจนถึงระดับของ “การสื่อความหมาย” ซ่ึงอาจทําได้ทั้งที่เป็น
การใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือการใช้สัญลักษณ์ มักเกิดขึ้นหลังจากท่ีบุคคลได้รับทราบข่าวสาร
ต่าง ๆ แล้ว โดยการฟัง เห็น อ่าน หรือเขียน ความเข้าใจนี้อาจแสดงออกในรูปของการใช้ทักษะหรือการ
แปลความหมายต่าง ๆ เช่น การบรรยายข่าวสาร โดยใช้คําพูดของตนเองหรือการแปลความหมายจาก
ภาษาหน่ึงไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมไว้ หรืออาจเป็นการแสดงความคิดหรือใช้ข้อสรุป
หรือการคาดคะเนได้เช่นกัน 

  3. การนําความรู้ไปใช้ (Application) ความสามารถในการนําความรู้ไปใช้น้ีเป็นพฤติกรรมข้ัน
ท่ีสาม ซ่ึงจะต้องอาศัยความสามารถหรอืทักษะทางด้านความเข้าใจดังกล่าวมาแล้ว การนําความรู้ไปใช้นี้
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กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาน่ันเอง ซ่ึงมีอยู่ 6 ขั้นตอน และเม่ือนํามาพิจารณาจะเห็นว่าความ
เข้าใจในหลักทฤษฎีวิธีการต่าง ๆ จะถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหา 

  4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการช่วยแยกภาพรวมออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น อาจจะแบ่งเป็นขั้นย่อย ๆ ได้ 3 ขั้น ด้วยกัน 1) ความสามารถในการแยกแยะ
องค์ประกอบของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ 2) ความสามารถในการเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประกอบ และ 3) ความสามารถในการมองเห็นหลักของการผสมผสานปัญหาที่มีองค์ประกอบย่อย
มากมาย 

  5. การสังเคราะห์ (Synthesis) คือ ความสามารถในการนําเอาส่วนประกอบย่อยหลาย ๆ ส่วน
มารวมกันเข้าเป็นกรอบโครงสร้างท่ีแน่ชัด โดยทั่วไปแล้วการนําเอาประสบการณ์ในอดีตมาร่วมกันกับ
ประสบการณ์ในปัจจุบัน และนํามาสร้างเป็นกรอบที่มีระเบียบแบบแผน เป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดริเริ่ม จึงต้องมีความเข้าใจในการนําความรู้ไปใช้ในการ
วิเคราะห์มาประกอบ 

  6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการให้  
ค่าต่อความรู้หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซ่ึงต้องใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นส่วนประกอบในการประเมินผล
มาตรฐานน้ีอาจจะอยู่ในทุกขั้นตอนของความสามารถหรือทักษะต่าง ๆ ดังนั้นความหมายของความรู้ 
และความเข้าใจในข้างต้นได้กล่าวถึงกระบวนการเกิดความรู้นําไปสู่ความเข้าใจและนําไปใช้ โดยผ่าน  
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นไปตามลําดับขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยช้ีให้เห็นว่าความรู้เป็นขั้นตอนแรก
ในการที่สมองรับเอาข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในระบบความจํา จากน้ันขั้นตอนที่สองจึงเป็นเรื่องราวของ      
ความเข้าใจในความหมายของข้อมูลจากความรู้น้ัน ๆ จนถึงขั้นถ่ายทอดหรือสื่อความหมายออกมาให้
ผู้ อ่ืนรับรู้ ต่อไปได้ แล้วจึงมาถึงขั้นนําความรู้ไปใช้จากความเข้าใจด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์               
และประเมินผลต่อไป จึงไม่สามารถแยกอธิบายเรื่องความรู้และความเข้าใจก่อนที่จะรู้ระดับความรู้   
ความเข้าใจของแต่ละบุคคลจะต้องทําการวัดความรู้ ซ่ึงสมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ และคณะ (n.d. อ้างถึงใน 
แสงจันทร์ โสภากาล, 2550, หน้า 15-16) ได้เสนอแนวคิดในด้านวิธีการวัดความรู้ท่ีเป็นที่นิยมไว้ว่า 
วิธีการวัดผลความรู้ กระทําได้หลายวิธีท่ีนิยมปฏิบัติกันโดยท่ัวไป คือการวัดโดยการใช้แบบทดสอบ   
และเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice Tests) เป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นแบบทดสอบ   
ท่ีวัดได้รอบด้าน สามารถวัดผลของการเรียนรู้ได้หลายอย่าง ต้ังแต่กระบวนการทางสติปัญญาช้ันสูง 
ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าตลอดจนถึงการจดจําเบ้ืองต้น 
  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (อ้างถึงในอักษร สวัสดี 2542, 26) ได้ให้คําอธิบายว่า ความรู้เป็น
พฤติกรรมขั้นต้นที่ผู้เรียนรู้เพียงแต่เกิดความจําได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน 
จําได้ ความรู้ในช้ันน้ีได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้าง
และวิธีแก้ไขปัญหา ส่วนความเข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้าน “การแปล” ซ่ึงหมายถึง 
ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับข่าวสารน้ัน ๆ โดยใช้คําพูดของตนเอง และ “การให้
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ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้อสรุป รวมถึงความสามารถในการ “คาดคะเน” 
หรือการคาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
 เบนจามิน  บลูม  Benjamin S. Bloom (อ้างถึ งในอักษร สวัสดี  2542, 26-28) ได้ ให้
ความหมายของความรู้ ว่าหมายถึง เรื่องท่ีเกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ 
รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวัตถุประสงค์ในด้านความรู้ โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการทาง
จิตวิทยาของความจํา อันเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ โดยก่อนหน้านั้นในปี ค.ศ. 
1965  บลูมและคณะ ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการรับรู้หรือพุทธิพิสัย (cognitive domain) ของคนว่า
ประกอบด้วยความรู้ตามระดับต่าง ๆ รวม 6 ระดับ ซ่ึงอาจพิจารณาจากระดับความรู้ในขั้นตํ่าไปสู่ระดับ
ของความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป 
           (กฤษณา ศักด์ิศรี, 2530) การเรียนรู้ของคนเราจากไม่รู้ ไปสู่การเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 

  "การเรียนรู้เกิดขึ้นเม่ือ  สิ่งเร้า มาเร้า ประสาทก็ต่ืนตัว  เกิดการรับสัมผัสกับอวัยวะรับสัมผัส
ด้วยประสาทท้ัง 5 แล้วส่งกระแสสัมผัสไปยังระบบประสาทส่วนกลางทําให้เกิดการแปลความหมายขึ้น 
โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและอ่ืน ๆ  เรียกว่า  การรับรู้ (perception) เม่ือแปลความหมายแล้วก็จะมี
การสรุปผลของการรับรู้เป็นความคิดรวบยอด  แล้วมีปฏิกิริยาตอบสนอง(response) อย่างหนึ่งอย่างใด
ต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงว่าการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นแล้วประเมินผล
ท่ีเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้แล้ว"  

การเรียนรู้เป็นพ้ืนฐาน ของการดําเนินชีวิต มนุษย์มีการเรียนรู้ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงก่อนตาย    
จึงมีคํากล่าวเสมอว่า "No one too old to learn" หรือ ไม่มีใครแก่เกินท่ีจะเรียน การเรียนรู้จะช่วยใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี  
 (ยุพดี ฐิติกุลเจริญ, 2537 : 3)  การสื่อสารน้ันจัดได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญปัจจัยหนึ่งในชีวิตของ
มนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่มีความจําเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ ซ่ึงได้แก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย 
เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค แม้ว่าการสื่อสารจะไม่ได้มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับความเป็นความตาย
ของมนุษย์เหมือนกับปัจจัยสี่ แต่การท่ีจะให้ได้มาซ่ึงปัจจัยสี่เหล่าน้ัน ย่อมต้องอาศัยการสื่อสารเป็น
เครื่องมืออย่างแน่นอน มนุษย์ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ ของตน และเพ่ืออยู่ร่วมกับคนอ่ืน ๆ ในสังคม การสื่อสารเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อของ
กระบวนการสังคม ย่ิงสังคมมีความสลับซับซ้อนมาก และประกอบด้วยคนจํานวนมากขึ้นเท่าใดการ
สื่อสารก็ย่ิงมีความสําคัญมากขึ้นเท่าน้ัน ท้ังน้ีเพราะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม
จะนํามาซึ่งความสลับซับซ้อน หรือความสับสนต่าง ๆ จนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่
สมาชิกของสังคม ดังน้ัน จึงต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเครื่องมือเพ่ือแก้ไขปัญหา  

  ข่าวสารจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์         
ความต้องการข่าวสารจะเพ่ิมมากขึ้นเม่ือบุคคลน้ันต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง นอกจากนั้นข่าวสารยังเป็นสิ่งท่ีทําให้ผู้เปิดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
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สถานการณ์ของโลกปัจจุบันได้ดีย่ิงขึ้น ดังท่ีชาร์ลส์ เค อัทคิน (Charles k. Atkin, 1973 : 208) ได้กล่าว
ว่า บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก ย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อย   

  (กิติมา สุรสนธิ, 2533 : 46-47)  บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างท่ีผ่านมาสู่ตนท้ังหมดแต่จะ
เลือกรับรู้เพียงบางส่วนท่ีคิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้น ข่าวสารที่หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจาก
ช่องทางต่าง ๆ น้ัน มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตาม  
ความนึกคิดของผู้รับสาร จะเป็นข่าวสารท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จในการสื่อสาร  

   การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแต่ละบุคคลว่า
ความแตกต่างกันทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร โดยมีกระบวนการ
เลือกสรร (Selective Process) ท่ีแตกต่างกัน 

   สรุปความหมายความรู้ความเข้าใจได้ดังน้ี 
   เป็นกระบวนการรับรู้เรื่องราวหรือข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและสามารถรวบรวม หรือ

แยกแยะในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดและสามารถลําดับขั้นตอนได้อย่างชัดเจน 
         2.2  เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ 
               นฤมล  สุมรรคา, 2554 : 9-10) กล่าวไว้ว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความรู้ มีหลายชนิด
เหมาะสมกับการวัดความรู้ตามลักษณะคุณลักษณะซ่ึงแตกต่างกันออกไป เครื่องมือวัดความรู้ท่ีนิยมใช้กัน
มาก คือ แบบสอบถาม แบบทดสอบ ถือว่าเป็นสิ่งเร้าเพ่ือนําไปเร้าผู้ถูกสอบ ให้แสดงอาการตอบสนอง
ออกมาด้วยพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การพูด การเขียน การทําท่า ฯบฯ เพ่ือให้สามารถสังเกตเห็นหรือ
สามารถนับจํานวนปริมาณได้ เพ่ือนําไปแทนกันกับหรือคุณลักษณะของบุคคลนั้น รูปแบบของข้อสอบ
หรือแบบทดสอบมี 3 ลักษณะ คือ 

1. ข้อสอบปากเปล่า เป็นการทดสอบโดยการโต้ตอบด้วยวาจาหรือคําพูด ปฏิบัติระหว่าง 
ผู้ทําการสอบถามกับผู้ถูกถามโดยตรง หรือบางครั้งเรียกว่า การสัมภาษณ์ 

2. ข้อสอบข้อเขียน ซ่ึงแบ่งออเป็น 2 แบบ คือ 
3. ข้อสอบภาคปฏิบัติ เป็นข้อสอบที่ไม่ต้องการให้ผู้ถูกตอบสนองออกมา ด้วยคําพูดหรือ 

การเขียนใด ๆ แต่มุ่งให้แสดงพฤติกรรมด้วยการกระทําจริง 
 
3.  สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 

   พระราชบัญญั ติ วิชาชีพบัญ ชี  พ .ศ .2547 เป็นกฎหมายใหม่ ท่ีประกาศใช้ทดแทน
พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ.2505 มีท้ังหมด 78 มาตรา จัดแบ่งเป็น 9 หมวดและบทเฉพาะกาล 

   3.1  คํานิยามของ “วิชาชีพบัญชี” 
      หมายถึง วิชาชีพในด้านการทําบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการ

วางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ท้ังน้ี ในภายหน้าหาก
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เห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความสําคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจออก
กฎกระทรวงกําหนดบริการเก่ียวกับการบัญชีด้านน้ันเพ่ิมเติมขึ้นในคํานิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น การ
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

   3.2  สภาวิชาชีพบัญชี 
   สภาวิชาชีพบัญชีมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ

บัญชีและมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
     (1)  ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 
  (2)  ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์

ระหว่างสมาชิก 
 (3)  กําหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวกับ

วิชาชีพบัญชี 
 (4)  กําหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
  (5)  รับขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพบัญชี ออกใบอนุญาต พักใช้ หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
  (6)  รับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ

เพ่ือประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิก 
  (7)  รับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
  (8)  รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ชํานาญการและการศึกษาต่อเน่ืองในด้านต่างๆ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
  (9)  ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของสมาชิกและผู้ขึ้นทะเบียนอันเกี่ยวกับ

การประกอบวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 
  (10)  ช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ และให้บริการวิชาการแก่ประชาชนเก่ียวกับวิชาชีพ

บัญชี 
  (11)  ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญช ี
  (12)  เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
  (13) ให้คํ าปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกับนโยบายและปัญหาของ             

วิชาชีพบัญชี               
    (14)  ดําเนินการอ่ืนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพ 

บัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
 3.3  โครงสร้างองค์กรตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 

  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กําหนดให้มีคณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการกํากับดูแล การพัฒนาความรู้ ส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพ 
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และควบคุมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการกํากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน และคณะกรรมการอื่น ๆ ซ่ึงมี
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 2-1  โครงสร้างองค์กรตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 
ท่ีมา : สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ ์

 
  3.4  สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
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        1.  สมาชิกสามัญ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี และสําเร็จการศึกษาใน
ระดับไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการบัญชี หรือสาขาอื่นตามที่สภาวิชาชีพกําหนด 
        2.  สมาชิกวิสามัญ 
   (1)  กรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทย ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี และสําเร็จการศึกษาใน
ระดับไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาเห็นว่ามีความเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 
             (2)  กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย ต้องเป็นบุคคลซ่ึงมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้
ผู้มีสัญชาติไทยประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศน้ันได้ อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี และสําเร็จการศึกษาใน
ระดับไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี 
    3.  สมาชิกสมทบ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี และสําเร็จการศึกษาใน
ระดับที่ตํ่ากว่าปริญญาตรี แต่ไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางการบัญชี  
  4 . สมาชิกกิต ติมศัก ด์ิ  คือ  ผู้ทรงคุณ วุฒิ ซ่ึ งได้ รับ เชิญ เป็นสมาชิกตามมติของ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
        สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกสามัญมีดังต่อไปน้ี 
          (1)  แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ 
        (2)  ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ 
        (3)  เลือกต้ัง รับเลือกต้ัง หรือรับแต่งต้ัง เป็นกรรมการหรือดํารงตําแหน่งอ่ืนอันเกี่ยวกับ
กิจการของสภาวิชาชีพบัญชี 
        (4)  สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนเข้าช่ือเสนอร่างข้อบังคับต่อสภาวิชาชีพบัญชี
ได้ 
        (5)  สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนเข้าช่ือกันทําหนังสือร้องขอให้นายกสภา
วิชาชีพบัญชีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ 
        (6)  ชําระค่าบํารุงสมาชิกหรือคา่ธรรมเนียม 
        (7) ผดุงไว้ ซ่ึงเกียรติศัก ด์ิแห่งวิชาชีพบัญ ชีและปฏิบั ติตนตามบทบัญญั ติแห่ ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
        (8)  สิทธิและหน้าที่อ่ืนตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 
สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักด์ิ มีสิทธิและหน้าที่ตาม (1) (6) (7) และ (8) อาณา
เขตชุมชน 
    3.5  มาตรฐานการบัญชี 
       คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความชํานาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบัญชี   มีจํานวนไม่
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น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อีก 6 หน่วยงานทําหน้าท่ีกําหนด
มาตรฐานการบัญชี 
                   แนวทางในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการฯมีดังนี้ 

      (1)  มาตรฐานการบัญชีต้องจัดทําเป็นภาษาไทย  
 (2)  มาตรฐานการบัญชีท่ีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีกําหนดและ

ปรับปรุง จะใช้บังคับได้ก็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

      (3)  หากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ได้รับแจ้งจากผู้ทําบัญชี ผู้มีหน้าที่ 
จัดทําบัญชี ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน หรือหน่วยงานอ่ืนใด ว่ามีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ทําให้
เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการ คณะกรรมการฯต้อง
ดําเนินการตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องและกําหนด ปรับปรุง หรือพัฒนามาตรฐาน
การบัญชีโดยเร็วท่ีสุด  

 3.6  วิชาชีพบัญชีควบคุม 
     ในเบ้ืองต้นพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กําหนดให้มีการควบคุมการ

ประกอบวิชาชีพบัญชี 2 ด้านก่อน คือ ด้านการสอบบัญชีและด้านการทําบัญชี แต่ในภายหน้าหากมี
ความจําเป็นอาจมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบวิชาชีพด้านนั้นๆ ต้องมีการควบคุม
เพ่ิมขึ้นได้    

(1)  วิชาชีพด้านการสอบบัญชี 
              ผู้ท่ีจะประกอบวิชาชีพสอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่

กฎหมายกําหนดและต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีไม่มีอายุแต่ต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายปี ปีละ 1,000 บาท ท้ังน้ีใบอนุญาตผู้สอบบัญชีอาจสิ้นผลได้ใน
หลายกรณี เช่น ขาดจากสมาชิกสภาฯ ขาดคุณสมบัติ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไม่ชําระค่าธรรมเนียม     
ไม่เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่สภาฯกําหนด เป็นต้น 

(2)  วิชาชีพด้านการทําบัญชี 
                ผู้ท่ีจะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทําบัญชีจะต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้น
ทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได้  และต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด ท้ังนี้ค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนผู้ทําบัญชีปี
ละ 500 หรือ 300 บาท แล้วแต่คุณวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกับการเป็นสมาชิก สําหรับผู้ทําบัญชีท่ีไม่มี
คุณวุฒิด้านบัญชีโดยตรงแต่เป็นผู้ทําบัญชีตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
2543 ท่ีแจ้งการทําบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซ่ึงจะสามารถทําบัญชีให้แก่ธุรกิจได้จนถึงวันที่ 9 
สิงหาคม 2551 ก็ต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี และกรณีผู้ทําบัญชีกลุ่มนี้มีคุณสมบัติท่ีจะ



19 
 

เป็นสมาชิกวิสามัญได้ก็สามารถเลือกการเป็นสมาชิกแทนการขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้ แต่
หากไม่ศึกษาต่อเพ่ือให้มีคุณวุฒิทางบัญชีโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวิสามัญหรือขึ้นทะเบียนก็จะทํา
บัญชีได้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2551 เท่าน้ัน 
               ในการประกอบวิชาชีพการทําบัญชีนั้น ผู้ทําบัญชีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามทั้ง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยเม่ือจะเริ่มทํา
บัญชีต้องไปเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีก่อน แล้วภายใน 60 วันนับแต่วันเริ่มทํา
บัญชีต้องไปแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทําบัญชีท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซ่ึงจะได้รับหมายเลขรหัสผู้ทําบัญชี
ต่อไป     
 3.7  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
         3.7.1  ข้อกําหนดในเร่ืองจรรยาบรรณ 
      (1)  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซ่ึงขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีมีหน้าท่ี
ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามมาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
           (2)  สภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้จัดทําจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขึ้น
เป็น ภาษาไทย และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อกําหนดในเร่ือง 
     • ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต 
     • ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
     • ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ 
     • ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าท่ีให้  
          (3)  การกระทําดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
    • ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
    • ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 
หรือมาตรฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
    • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานผลการสอบบัญชีโดยระบุข้อความใดอัน
แสดงว่าตนไม่รับผิดชอบในผลการตรวจสอบ หรือแสดงความไม่ชัดเจนในผลการตรวจสอบเพราะเหตุท่ี
ตนมิได้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยครบถ้วนท่ีพึงคาดหวังได้หรือโดยครบถ้วนตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
    3.7.2  โทษของการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ได้กําหนดตามลําดับช้ันจากโทษเบาถึง
โทษหนัก ดังต่อไปนี้ 
           (1)  ตักเตือนเป็นหนังสือ 
          (2)  ภาคทัณฑ์ 
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          (3)  พักใช้ใบอนุญาต พักการขึ้นทะเบียน หรือห้ามการประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านท่ีประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีกําหนดเวลาแต่ไม่เกิน 3 ปี 
           (4)  เพิกถอนใบอนุญาตเพิกถอนการขึ้นทะเบียนหรือสั่งให้พ้นจากการเป็น
สมาชิกการพิจารณาและการลงโทษ เม่ือมีผู้กล่าวหาหรือปรากฏต่อคณะกรรมการ จรรยาบรรณว่า       
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ ซ่ึงขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณจะดําเนินการสอบสวนพิจารณาโดยเร็ว หากผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้นั้น
ประพฤติผิดจรรยาบรรณคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
 3.8  การกํากับดูแลโดยภาครัฐ 
        พระราชบัญญัติจะกําหนดให้มีสภาวิชาชีพบัญชีเป็นศูนย์รวมในการกํากับดูแลผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีแล้ว แต่ก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องมีภาครัฐเข้าไปกํากับดูแลองค์กรวิชาชีพอีกช้ันหนึ่งเพ่ือ
รักษาความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีทํา
หน้าท่ีกํากับด้านนโยบายจํานวน 14 คน ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านบัญชีและกฎหมาย ทําหน้าที่กํากับดูแลการทํางานของสภาวิชาชีพบัญชีเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญและมี
ผลกระทบต่อสาธารณชน โดยเร่ืองท่ีต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี คือ 
                    (1)  ให้ความเห็นชอบข้อบังคับเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียม/ค่าบํารุงสมาชิก หลักเกณฑ์การ
ฝึกอบรม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาฯ กรรมการสภาฯเป็นต้น 
                    (2)  พิจารณาคําขออุทธรณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่ง
ลงโทษ 
                    (3)  พิจารณาคําขออุทธรณ์กรณีสภาวิชาชีพบัญชีไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ 
                    (4)  ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการบัญชีที่เสนอโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
 3.9   นิติบุคคลท่ีประกอบกิจการให้บริการด้านวิชาชีพควบคุม 
         นิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทําบัญชีต้อง
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
                     (1)  นิติบุคคลต้องจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีตามเงื่อนไข ดังน้ี 
                           • นิติบุคคลที่ให้บริการการสอบบัญชี หรือการทําบัญชีอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ใช้บังคับ ให้ย่ืนจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คือ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2548 แต่หากให้บริการภายหลังจากวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้ย่ืนขอจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายใน 30 วัน หลังจากการจด
ทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้
กําหนดค่าจดทะเบียนนิติบุคคลไว้รายละ 2,000 บาท และต้องย่ืนขอต่ออายุทุก 3 ปี นับจากวันจด
ทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยดําเนินการต่ออายุภายใน 3 เดือนก่อนใบทะเบียนหมดอายุ 
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                           • นิติบุคคลน้ันต้องจัดให้มีหลักประกันเพ่ือประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามตาม
ประเภท จํานวน หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
                           • ในกรณีนิติบุคคลน้ันประกอบกิจการให้บริการสอบบัญชี บุคคลซ่ึงมีอํานาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลในการให้บริการสอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
          ท้ังน้ี ในกรณีท่ีนิติบุคคลน้ันให้บริการการสอบบัญชีหรือการทําบัญชีอยู่ก่อนวันท่ี 23 
ตุลาคม 2547 ซ่ึงเป็นวันที่กฎหมายฉบับน้ีใช้บังคับ นอกจากกําหนดให้จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี
แล้ว 
                           •  นิติบุคคลน้ันต้องจัดให้มีหลักประกันเพ่ือประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงต้องไม่เกินกว่าสามปี 
                           •  กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีให้บริการสอบบัญชี ก็ต้องดําเนินการให้บุคคลซ่ึงมีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลในการให้บริการสอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีภายในสามปีนับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนั้น ก็คือภายในวันท่ี 22 ตุลาคม 2550 น่ันเอง 
         (2)  ในกรณีผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบต่อบุคคลท่ีสาม นิติบุคคลซ่ึงผู้สอบบัญชีนั้น
สังกัดอยู่ ต้องร่วมรับผิดด้วยอย่างลูกหน้ีร่วม และหากยังไม่สามารถชําระค่าเสียหายได้ครบจํานวนให้
หุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอํานาจผูกพันนิติบุคคลนั้น ต้องร่วมรับผิดจนครบจํานวนเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตน
มิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมในการกระทําผิดที่ต้องรับผิด 
 3.10  บทกําหนดโทษ 
    (1)  บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 นี้ มีท้ังโทษฐาน
ประพฤติผิดจรรยาบรรณตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 7 และโทษทางอาญาซ่ึงมีท้ังโทษปรับและจําคุก 
นอกจากน้ีกรณีท่ีเป็นความผิดต่อเนื่องจะมีโทษปรับรายวัน จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่น 
  -  ผู้ใดฝ่าฝืนประกอบวิชาชีพบัญชีด้านน้ันๆโดยมิได้รับใบอนุญาต หรือขึ้น
ทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจํา     
ท้ังปรับ 
      -  นิติบุคคลท่ีประกอบวิชาชีพควบคุมไม่จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนดหรือฝ่าฝืนหรือไม่จัดให้มีหลักประกันตามที่กฎกระทรวงกําหนด หรือผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลในการให้บริการการสอบบัญชีไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
300,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
          (2)  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเม่ือประพฤติผิดจรรยาบรรณ นอกจากจะได้รับโทษหนัก
เบาตามเหตุของการประพฤติผิด ซ่ึงร้ายแรงที่สุดก็คือการเพิกถอนใบอนุญาตหรือเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนหรือสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ทําให้ไม่สามารถประกอบอาชีพด้านน้ันๆได้
แล้ว หากฝ่าฝืนไปประกอบอาชีพทําบัญชีหรือสอบบัญชีระหว่างที่ถูกลงโทษทางจรรยาบรรณ ก็จะได้รับ
โทษทางอาญาคือ จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
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          (3)  ผู้กระทําความผิดซ่ึงต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีนี้เป็นนิติ
บุคคลให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล หรือบุคคลใดซ่ึง
รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลน้ัน  ต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ข้างต้นสําหรับ
ความผิดน้ันๆด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติ
บุคคลน้ัน 
 
4.  แนวความคิดเก่ียวกับซีเอฟโอ (ผู้บริหารระดับสูง) 
             (สุวรรณ  หวังเจริญเดช, 2549 : 51)  กล่าวได้ว่า ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) หาก
ต้องการความสําเร็จจําเป็นท่ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระดับสูง จะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและชัดเจน
เพียบพร้อมด้วยความสามารถ ทั้งน้ีต้องปรับบทบาทให้มีศักยภาพในสภาพแวดล้อมด้วยไม่ว่าจะต้องด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ขององค์กร นอกเหนือจากจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
ท่ีมีอยู่เดิม เพ่ิมเติมในเรื่องการมุ่งให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคต 
    4.1  บทบาทและหน้าท่ีของ CFO ผู้บริหารระดับสูง (5 ทฤษฎี) 
       ผู้บริหารระดับสูง (Chief Financial Officer หรือ CFO คือ ผู้ท่ีมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
สูงสุดด้านบัญชีและการเงินของธุรกิจ โดยจะครอบคลุมถึงงานสําคัญด้านต่าง ๆ อีกดังนี้  
     - Financial Accounting เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการข้อมูล การรายงานทางการเงิน 
การจดทาบัญชีการเงินให้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  Generally Accepted 
Accounting Principles (GAAP)  
     - Fund Management เป็นการบริหารเงินสดและเงินที่หมุนเวียน ตลอดจนการจัดหา
และจัดสรรเงินทุนของธุรกิจ  
     - Taxation จัดการและวางแผนด้านภาษีอากรอย่างชาญฉลาด  Management 
Accounting เป็นการจัดการและบริหารระบบข้อมูลที่ได้ ให้ เกิดประโยชน์เพ่ือ นําไปใช้ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในการวิเคราะห์ประเมินและติดตามโครงการ  
     - Control เป็นการควบคุมความเสี่ยงทางการเงินและการบัญชี ตลอดจนสินทรัพย์ต่าง 
ๆ ของกิจการไม่ให้ เกิดการสูญเสีย ท้ังนี้การทํางานของซีเอฟโอ ต้องสนองความต้องการของทั้งผู้บริหาร
ผู้ร่วมงานในฝ่ายอ่ืนรวมท้ังผู้ถือหุ้น เน่ืองจากถือเป็นตัวแทนท่ีได้รับมอบหมายให้เข้ามาบริหารงานใน
บริษัท จึงต้องกระทําการเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นหลัก ซ่ึงถือเป็นการสร้างความเติบโตท่ี
ย่ังยืน (sustainable growth) ให้กับบริษัทต่อไป  
   ปัจจุบัน ซีเอฟโอ จะย่ิงมีบทบาทและความรับผิดชอบท่ีกว้างขวางมีความสําคัญต่อ
ความสําเร็จของ องค์กรมากขึ้น เพราะมักจะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทอยู่เสมอโดยเป็น ผู้ทําหน้าท่ี รายงานข้อมูลทางการบัญชี และการเงินท่ี สําคัญท่ีอาจเปล่ียนแปลง



23 
 

ได้ตลอดเวลาต่อผู้บริหารระดับสูงเพ่ือ ใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ซีเอฟโอ ยังทํา
หน้าท่ีเสมือนหน่ึงเป็น Chief Marketing Officer ในการขายความน่าเช่ือถือของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น
ด้วย (สิงห์ ตันทัตสวัสด์ิ, 2543) ในแง่ของ ความม่ันคงทางการเงิน ความสามารถในเชิงบริหารธุรกิจใน
สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ การประกอบการของบริษัท ดังนั้น จึงทําให้นักบัญชีใน
บทบาทของ ซีเอฟโอ จะต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะ จากการมองเฉพาะงานฝ่ายบัญชี เป็นลักษณะ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในส่วนของการเงินขององค์กรเพื่อรองรับ การเปล่ียนแปลงในภาวะแวดล้อมท่ีได้
เปลี่ยนแปลงไปดังน้ี  
       1. กําหนดแผนกลยุทธ์ (strategic plan) เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันของ
ธุรกิจ ประกอบด้วย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนโดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรพิจารณาถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมท้ังมีการควบคุมอย่างรอบคอบซ่ึง
ในปัจจุบันและอนาคตอาจมีการ ควบคุมเชิงคุณภาพกําหนดลงในแผนกลยุทธ์ เช่น การวัดคุณภาพ    
การวัดความพอใจของลูกค้าและมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น  
        2. การพยากรณ์ทางการเงินและงบประมาณ (financial forecast and budget) ใน
องค์กรส่วนใหญ่ จะมีการคาดคะเนทางการเงินและวางแผนการจดทางบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของบริษัทเกี่ยวกับยอดขายและรายได้โดยใช้งบประมาณเป็นตัวควบคุมการบริหารในการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  
        3. ระบบข้อมูลทางการบริหาร (Management Information System: MIS) เป็นระบบ
ข้อมูล ท่ีมีการจัดทารายงานทางสถิติ ประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถิติ เช่น อัตราหน้ีท่ีค้างชาระ อัตราส่วน
ร้อยละของ ยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
อน่ึงนักบัญชีใน บทบาทของ ซีเอฟโอ ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นตัวเช่ือมกับ
บุคลากรของฝ่ายงานต่าง ๆ ในองค์กร ได้อย่างดีสามารถฐานข้อมูลในส่วนอ่ืนๆ ในการตอบสนองการ
บริหารงานในยุคที่ไร้ พรมแดนได้เป็นอย่างดี ทําให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
สภาวการณ์ท่ีมีการแข่งขัน (Naresuan University Journal 2004; 12 (2) 53  
  4. การบริหารแบบเปิดเผย (open-book management) ในปัจจุบันกิจการส่วนใหญ่
มักมี การสร้างทีมงานแบบใหม่ๆ มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ ทําให้
การบริหาร แบบเปิดเผยสามารถกระตุ้นให้พนักงานเข้าสู่วงจรควบคุมทางการเงินและความรับผิดชอบ
โดยตรงท่ีจะมีส่วนร่วม และยอมรับมุ่งม่ันผูกพันต่อเป้าหมายขององค์การร่วมกัน 
                ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้ง
จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก (Global economic environment) ความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมการแข่งขันท่ีรุนแรงและปัจจัยอ่ืนท่ีส่งผลกระทบ ให้องค์กรจําเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร เม่ือแนวคิดในการบริหารเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารต่างคาดหวังให้นักบัญชี
ขยายบทบาท ออกไปจากความรับผิดชอบในเรื่องของการบัญชีการเงินและการจัดทํารายงานต่างๆ 
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(Traditional financial accounting and reporting) ไปสู่บทบาทที่ช่วยเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้น 
เช่น การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร, การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน
รวมทั้งการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ด้วยบทบาท
และความท้าทายดังกล่าว นักบัญชีจึงจําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพต่างๆ นอกจากความรู้ ทางด้าน
มาตรฐาน ทางบัญชีแล้ว นักบัญชียังต้องพัฒนาความรู้ ด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีหรือความรู้ 
ข้ามศาสตร์มากขึ้น ท้ังเรื่องของการเงิน, เศรษฐศาสตร์, การเมือง, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เรื่องของ
ภาษาถือเป็นอีกเรื่องท่ีสําคัญ นอกจากทักษะเชิงวิชาการดังกล่าวแล้วนักบัญชียังต้องพัฒนา ทักษะด้าน
อ่ืนๆ อีกเพ่ือช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะด้านความสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ, ทักษะด้านการบริหารและความเป็นผู้นํารวมทั้งการมีทัศนคติเชิงบวกและความต่ืนตัวใน
การพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

  สรุป บทบาทและหน้าที่ (ผู้บริการระดับสูง) ต้องรอบรู้ และรู้รอบด้านในหลาย ๆ เรื่อง 
ไม่ใช่งาน Bookkeeping หรือ Bean Counting เพียงอย่างเดียว จริงอยู่โดยพ้ืนฐานอาจเป็นเช่นนั้น แต่
ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปทั้งเร่ืองกฎเกณฑ์ สภาพเศรษฐกิจ การแข่งขัน เทคโนโลยี ทํา
ให้บทบาทและความรับผิดชอบของ CFO จากการควบคุมดูแล เป็นการสนับสนุนธุรกิจมากย่ิงขึ้น  โดย
เปลี่ยนบทบาทเป็นคู่ คิดในการวางกลยุทธ์องค์กรด้วย (Strategic) มิใช่เป็นแค่ฝ่ายปฏิ บั ติการ 
(Operational) เพียงอย่างเดียว ดังนั้น CFO จะรู้เพียงเรื่องการเงินอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องรอบรู้ทุกเรื่อง
ของธุรกิจ    ต้องรู้จักกระบวนการทางธุรกิจ อุตสาหกรรม รู้สภาพการแข่งขัน คู่แข่ง รู้จักสินค้า รู้ตลาด 
รู้จักลูกค้า เช่นเดียวกับฝ่ายขายหรือการตลาดหรือที่ CEO รู้ และท่ีมากกว่าน้ันต้องเข้าใจปัจจัยความ
เสี่ยงต่าง ๆ เป็นอย่างดี รวมท้ังกระบวนการภายในต่างๆของธุรกิจ รู้เรื่องเทคโนโลยีทาง IT เพ่ือให้
สามารถนํามาใช้ได้ท้ังสําหรับสนับสนุนธุรกิจ และใช้สําหรับการควบคุมดูแลธุรกิจ รู้เรื่องทรัพยากรบุคคล
ซ่ึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้บริหารทุก ๆ ตําแหน่งรู้กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังของประเทศของตน และ
กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ    

อน่ึง อายุงานเฉล่ียของ CFO ในประเทศสหรัฐอเมริกาคือสี่ปีเศษ ๆ เท่าน้ัน น่าตกใจ
เหมือนกัน หลังจากนั้น 42% ไปเป็น CEO ของบริษัทนั้น 11% ไปเป็น CEO ของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเหลือมี
ท้ังย้ายงาน โดนปลดหรือเกษียณไป   

ฉะนั้นงานน้ีไม่ได้มีไว้ให้คนอยากอยู่ น่ิงๆน่ังสบาย ๆ ทํา ต้องปรับตัว เรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งต้องสามารถทํางานรวมกับท้ังคนในองค์กร และนอกองค์กรได้ดี เพราะ (ลืมบอกไปว่า) 
หน้าท่ีสําคัญอีกอันคือ การเป็นผู้กําข้อมูลสําคัญของธุรกิจ ดังน้ันการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะ
เป็น  นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุนต่าง ๆ ก็เป็นหน้าท่ีของ CFO เช่นกัน    



25 
 

นอกจากนั้นความสําคัญอันหนึ่งคือ ในธุรกิจใดที่มีการฉ้อฉลนั้น หากเป็นการฉ้อฉลโดย
พนักงานท่ัวไปแล้ว ผลเสียหายอาจจะมีในระดับหน่ึง แต่เม่ือใดที่การฉ้อฉลนั้นมี CFO ร่วมด้วย ธุรกิจนั้น
ถึงขั้นล้มละลายได้แน่นอน  

  
5.  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงบทบาทของนักบัญชี 
 ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันท่ีรุนแรงเน่ืองมากจากประชากรมีจํานวนมากขึ้นแต่ทรัพยากรมี
จํากัด การแข่งขันดังกล่าวยังทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็ว ท้ังด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและรูปแบบการดําเนินธุรกิจทําให้ธุรกิจและนักบัญชีต้องปรับตัว ประเด็นสําคัญคือ การทํา
ความเข้าใจกับเทคโนโลยีท่ีจะนํามาสนับสนุนการตัดสินใจในทางธุรกิจ หลายกิจการมีโปรแกรม
สารสนเทศทางธุรกิจหรือโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีท่ีมีราคาสูง แต่ได้ใช้เพียงความสามารถพ้ืนฐาน
ของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีเท่าน้ัน เช่น ใช้จัดทําเอกสาร งบการเงิน และจัดทํารายงานภาษี 
ต่าง ๆ ส่งหน่วยราชการ เป็นต้น เหตุที่กล่าวว่าใช้ความสามารถไม่เต็มท่ีก็เพราะโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชีทําได้มากกว่าน้ัน ส่วนหน่ึงนักบัญชีไม่ทราบศักยภาพของระบบหรือใช้งานระบบไม่เป็น 
ส่วนหน่ึงระบบไม่ได้ถูกจัดวางไว้ให้ใช้งานได้หรอืกิจการอาจพยายามดําเนินการวางระบบแล้วแต่ไม่สําเร็จ 
ปัจจุบันนี้นักบัญชีมีผลต่อความดํารงอยู่ของกิจการอย่างมาก นักบัญชีต้องมีความรู้ด้านแนวคิดการ
บริหารจัดการมีความเข้าใจพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งสามารถ
ควบคุมการใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่จําเป็น จึงจะสามารถวางระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้มี
ความสามารถเพียงพอที่จะคอให้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการต่าง ๆ เหล่านั้น รวมถึงจะต้องรู้จัก
การเรียกใช้ความสามารถของระบบสารสนเทศฯ ด้วย 
 ปัจจัยจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงบัญชีเป็นวิชาชีพสาขาหนึ่งท่ีจะต้องเปิด
เสรีภายใต้แผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซ่ึงการให้บริการด้านบัญชี 
การตรวจสอบบัญชีและการจัดทําบัญชีน้ันกลุ่มประเทศในอาเซียนอ่ืนสามารถถือหุ้นร่วมกับไทยไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของทุน จึงมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
 ปัจจัยจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การค้า การลงทุน และการ
ส่งออกมิได้จํากัดอยู่เพียงในประเทศเท่านั้น แต่ได้มีการขยายตัวออกไปยังต่างประเทศในลักษณะที่ได้รพ
รมแดน (Globalization) ทําให้มีการร่วมลงทุนและทําธุรกิจมากย่ิงขึ้น ดังนั้น นักบัญชีในยุคใหม่จึงต้อง
เปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะจากการมองเฉพาะงานฝ่ายบัญชีการจัดทํารายงานระบบเดิม และการแยกตัว
เองออกจากฝ่ายอ่ืน ๆ มาเป็นลักษณะของ Chief Financial Officer (CFO) ซ่ึงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
ทางด้านการบัญชีและการเงิน ให้ความสําคัญในการให้บริการต่อลูกค้า โดยมีการปรับแนวคิดและระบบ
การทํางานเพ่ือสนับสนุนบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการเงิน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  (Financial 
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Information) และข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
สามารถเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กรและตนเองได้ในท่ีสุด 
 ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจําเป็นต้อง
มีการปรับตัวเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันให้พร้อมก้าวสู่เวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก นัก
บัญชีย่อมมีบทบาทสําคัญต่อการนําเสนอข้อมูลการตัดสินใจต่อผู้บริหาร จําเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็น
นักวิชาการข้ามศาสตร์และมีทักษะการเป็นปฏิบัติในเวลาเดียวกัน 
 ปัจจัยจากปัจจุบันนักบัญชีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร
มากกว่าในอดีตในฐานะท่ีเป็นผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร เพ่ือใช้ในการตัดสินใจดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจต่าง ๆ โดยข้อมูลที่ได้รับจากนักบัญชีน้ันจะต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง และสามารถสะท้อนภาพ
การดําเนินงานที่แท้จริงขององค์กรได้ ดังน้ัน นักบัญชีจึงจําเป็นต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีง่ายสําหรับนักบัญชีคือ การสังเกต ต้ังข้อสงสัย และ
พยายามค้นหาคําตอบ รวมถึงการเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ท่ีจะเพ่ิมศักยภาพใน
การทํางานให้แก่ตัวนักบัญชีเอง รวมไปถึงความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร 
 
 
6.  ความรู้เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   6.1  วัตถุประสงค์ของอาเซียน 
     ปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์สําคัญของการก่อต้ัง
อาเซียนได้ 7 ประการ ดังน้ี 
           1.  เพ่ือเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และการพัฒนาทาง
วัฒนธรรมในภูมิภาพ โดยความเพียรพยายามร่วมกัน ด้วยเจตนารมณ์แห่งความเสมอภาคและความ
ร่วมมือร่วมใจ ท้ังน้ี เพ่ือเสริมรากฐานสําหรับประชาคมท่ีมีความรุ่งเรืองและสันติสุขแห่งประชาชาติใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
           2.  เพ่ือส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยเคารพอย่างแน่วแน่ในความ
ยุติธรรมและหลักแห่งนิติธรรมในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาพ และยึดม่ันใน
หลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ 
          3.  เพ่ือส่งเสริมให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง และให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่อง
ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์และการบริหาร 
          4.  เพ่ือจัดให้มีความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในรูปของการอํานวยความสะดวก การ
ฝึกอบรมและวิจัยด้านการศึกษา วิชาชีพ วิชาการ และการบริหาร 
         5.  เพ่ือร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลย่ิงขึ้นเพ่ือการใช้ประโยชน์มากขึ้นในการเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม การขยายการค้า รวมทั้งการศึกษาปัญหาในเรื่องการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับโภค
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ภัณฑ์ การปรับปรุงบริการความสะดวกเก่ียวกับการขนส่งและการคมนาคม รวมทั้งการยกระดับการ
ครองชีพของประชาชนของตน 
          6.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
         7.  เพ่ือธํารงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคท่ีมี
ความมุ่งหมายและมุ่งประสงค์คล้ายคลึงกันและที่จะแสดงหาลู่ทางท้ังหลายเพ่ือให้มีความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดขึ้นระหว่างกัน 
   6.2  ความเป็นมาของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
    สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน  (Association of 
Southeast Asian Nation-ASEAN) ก่อต้ังขึ้นโดยปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) หรือ
ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศ เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 
พ.ศ.2510 ได้แก่  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย  
    ต่อมาได้มีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเพ่ิมอีก 5 
ประเทศตามลําดับ ได้แก่  บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา  
    ปัจจุบันเป็นโลกของความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพ่ือผลประโยชน์ทางความม่ันคง 
เศรษฐกิจ และการค้า ประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ ในโลก เช่น ยุโรป อเมริกา เอเชีย และแอฟริกาต่างก็
รวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างโอกาสและอํานาจต่อรอง และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการ
ลงทุนเช่นเดียวกัน ได้แก่ สหภาพยุโรป (European Union : EU) เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North 
America Free Trade Area: NAFTA) สหภาพแอฟริกา (African Union: AU) เป็นต้น 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานผลิต
เดียว มีการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ภายในปี พ.ศ.
2558 (ค.ศ.2015) และได้กําหนดยุทธศาสตร์สําคัญ 4 ด้านคือ 
     1.  การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน ให้มีการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน แรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรี โดยมีรูปแบบการดําเนินการต่อไปนี้ 
         (1)  การดําเนินการเพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้าอย่างเสรี (Free flow of 
goods) มุ่งเน้นการลดอุปสรรคในการนําเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น
อุปสรรคท่ีเกิดจากภาษีศุลกากรและข้อจํากัดทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี การปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่ง 
กําเนิดสินค้าของอาเซียนให้ทันสมัยและเอ้ือต่อการค้าขายในภูมิภาค ตลอดจนการวางมาตรการท่ีจะ
อํานวยความสะดวกทางการค้าในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดต้ัง ASEAN Single Window ท่ีจะทําให้ผู้
ส่งออกนําเข้าเกิดความสะดวกในการติดต่อประสานหน่วยงานโดยย่ืนเอกสารเพียงจุดเดียว  
       (2)  การดําเนินการเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของบริการอย่างเสรี (Free flow of 
services) มีการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคในการเข้ามาประกอบธุรกิจบริการ โดยให้ผู้ประกอบการสามารถ
ดําเนินธุรกิจได้อย่างเสรี และผู้บริโภคมีเสรีภาพท่ีจะเลือกใช้บริการต่างๆ ตามความพึงพอใจ ท้ังนี้ สาขา
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ธุรกิจบริการท่ีอาเซียนต้ังเป้าหมายเร่งรัดการรวมกลุ่มให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมี 5 สาขา ได้แก่ สาขา
ท่องเที่ยว การบิน สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส์ 
        (3 )  การดํ าเนิ นการเพ่ื อ ให้ เกิ ดการเค ล่ือน ย้ายของการลงทุ นอ ย่างเส รี            
4(Free flow of investment) ได้มีการจัดทําความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียนฉบับใหม่ (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement: ACIA) แทนความตกลงที่มีอยู่เดิม คือ ความตกลงเขต
การลงทุนอาเซียน ( Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA) 1998 และความตกลงด้าน
ก าร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะคุ้ ม ค รอ งก ารล งทุ น  (Agreement for the Promotion and Protection of 
Investment : 1987)  ความตกลงฉบับใหม่นี้ครอบคลุมเน้ือหา 4 ด้านหลัก คือ การคุ้มครองการลงทุน 
การอํานวยความสะดวกและความร่วมมือในการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน และการเปิดเสรีการลงทุน 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมและรักษาระดับความสามารถของอาเซียนในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศและการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน  
     (4)  การดําเนินการเพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทุนอย่างเสรี (Free flow of 
capital) ดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดโดยรัฐมนตรีการคลังของอาเซียน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น โดยประเทศสมาชิกมีมาตรการเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
และความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 
     (5)  การดําเนินการเพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี (Free 
flow of skilled labor) แสวงหาความร่วมมือท่ีจะสร้างมาตรฐานท่ีชัดเจนของแรงงานมีฝีมือ และ
อํานวยความสะดวกให้กับแรงงานมีฝีมือท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กําหนด ให้สามารถเคล่ือนย้ายไป
ทํางานในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น 
       2.  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยส่งเสริมกรอบ
นโยบายด้านเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เช่น นโยบายการแข่งขันของอาเซียน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
นโยบายภาษี การคุ้มครองผู้บริโภค และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเงิน การขนส่ง เทคโนโลยี
สารสนเทศ และพลังงาน 
                 3.  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก 
โดยการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พัฒนาและเสริมสร้างขีด
ความสามารถผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการริเริ่มการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN 
Integration: IAI) เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   4.  การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนที่มีต่อประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดทาเขตการค้าเสรี และการสร้างเครือข่ายด้านการ
ผลิตและจําหน่าย เป็นต้น 
      ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซ่ึงเป็นผลมา
จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2547 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
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ได้กําหนดให้ จัดทําข้อตกลงยอมรับร่วมกัน  (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ด้าน
คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงาน
เช่ียวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีดังกล่าว    
เป็นการเคลื่อนย้ายเฉพาะแรงงานฝีมือและจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในข้อตกลง
ยอมรับร่วมกัน (MRAs) ของอาเซียน  การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีน้ันจะเริ่มต้นในปี พ .ศ .2558         
(ค.ศ.2015)  ซ่ึงปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทาข้อตกลงยอมรับร่วมกันแล้วใน 7 สาขาด้วยกัน
คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ส่วนสาขาอ่ืน ๆ ยัง
อยู่ระหว่างการพิจารณา ข้อตกลงยอมรับร่วมกันน้ีประเทศสมาชิกได้กําหนดเบื้องต้นท่ีจะเปิดเสรีใน
ตลาดแรงงานทักษะหรือแรงงานฝีมือนาร่องในกลุ่มบริการ 4 สาขา ได้แก่ ท่องเท่ียว สุขภาพ การบิน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้เป้าหมายการลดอุปสรรคการประกอบวิชาชีพใน 8 ภูมิภาค ท้ังนี้ 
บุคลากรในสายอาชีพดังกล่าว หากมีความสามารถและผ่านเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติตามที่แต่ละประเทศ
กําหนดได้ ก็จะเข้าไปทางานในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศได้อย่างเสรี 
      อนึ่ง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการดาเนินการในการมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนได้มอบหมายให้ประเทศต่างๆ ทาหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลัก (Country 
Coordinators) ในการเปิดเสรีสินค้าและบริการในสาขาสําคัญ 11 สาขา เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้าโดย
ใช้วัตถุดิบและช้ินส่วนท่ีผลิตภายในอาเซียน ดังน้ี 
  •  พม่า สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร (Agro-based products) และสาขาประมง (Fisheries) 
  •  มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-based products) และสาขาสิ่งทอ 
(Textiles and Apparels) 
  •  อินโดนีเซีย สาขายานยนต์ (Automotives) และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ (Wood-based 
products) 
  •  ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) 
  •  สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) และสาขาสุขภาพ (Healthcare) 
  •  ไทย สาขาการท่องเที่ยว (Tourism) และสาขาการบิน (Air Travel) 
                 ท้ังนี้ สาขาการท่องเที่ยวและสาขาการบินนั้นซ่ึงให้ประเทศไทยรับผิดชอบน้ัน ถือว่า
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเท่ียวและการบินใน
ภูมิภาคน้ี  ดังนั้น การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าวจะทําให้เศรษฐกิจในภูมิภาคแห่งน้ีมี
ความเข้มแข็งขึ้นอย่างมาก และจะเป็นแหล่งการลงทุนท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดัน 3 ของโลก  
รองจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดียเท่าน้ัน ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ
อาเซียนจะได้รับประโยชน์จากการค้ากับประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ตลาดแรงงานไทย และสร้างโอกาสการมีงานทาแก่แรงงานไทยมากข้ึน 
 6.3  แนวคิดเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
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  (ร.ต.อ.ดร. นิติภูมิ  นวรัตน์ : 2556, 282-288) ได้กล่าวถึงมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนไว้หลานด้าน ดังน้ี 
  สินค้าส่งออก ในเรื่องการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยน้ัน จะส่งผลกับการ   
ส่งออกสินค้ามาก เพราะวันน้ีมีท้ังหน่วยงานลับของทั้งอเมริกา อียู ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น มาซ่อนอยู่จังหวัด
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี ภูเก็ต และเชียงใหม่ เพ่ือมาดูการปฏิบัติการก่อสร้างของเราว่าเราจ้าง
คนเขมรเข้ามาแล้ว ถ้าลูกจ้างลาคลอดเราให้เงินเขาหรือเปล่า เขาป่วยเราให้เงินเขาหรือเปล่า และสิ่งน้ีจะ
ทําให้สินค้าของประเทศไทยส่งไปขายในยุโรป อเมริกาไม่ได้ และคาดว่ากําลังจะเป็นระเบิดลูกใหญ่
ภายในไม่กี่ปีข้าหน้าน้ี แต่เราไม่เคยระวังเลย เวลาเรารับคนพม่า เขมรเข้ามาทํางานแล้วก็ปฏิบัติต่อเขาไม่
เท่าเทียมกับแรงงานไทย ซ่ึงเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะวันนี้เราอยู่ได้เพราการส่งออกเป็นรายไต่อประเทศ 
72% ถ้าตลาดท่ีอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลียปิด เราจะไปไม่รอด ไม่มีประเทศใดยอกให้การส่งออกมาก
เกิน 70% แต่ประเทศไทยถลําตัวไปแล้วตอนนี้ 72% อย่างประเทศอินโดนีเซียถึงแม้ว่าตลาดที่อ่ืนปิด  
แต่เขาก็อยู่อย่างปลอดภัย เพราะเขาเป็นประเทศที่สัดส่วนการส่งออกไม่ถึง 50% เพราะเขาเน้นการ
บริโภคภายในประเทศ ดังน้ัน การกระดิกตัวของเราต้องยุติธรรมและไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยเท่าน้ัน     
เราต้องฝึกนิสัยของเราทั้งประเทศให้ยุติธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน และผู้คนทั้งโลกด้วย 
  การศึกษา ในด้านการศึกษาตอนน้ีกําลังจะมีการปรับเปล่ียนเทอมการศึกษา เพ่ือให้มี
แบบแผนในการผลิตคนได้เหมือนกัน สังเกตดูว่าคนท่ีจบจากยุโรปจะจบคนละ 2-3 ปริญญา 2-3 
ประเทศท้ังที่ไปเรียนแค่ 2 ปี แต่จบท้ังที่เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ การศึกษาของประเทศไทยเรากําลัง
จะเป็นแบบนั้น ตอนนี้กําลังวางแผนทั้ง 10 ประเทศว่าจะเปิดและปิดเทอมเหมือนกัน เพราะตอนน้ีถูก
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน บางพวกก็ตามแบบอังกฤษ ประเทศมาเลเซียนเพ่ิงปรับเทอมไปไม่นานเป็นแบบ
อังกฤษ เพราะว่าคนของเขาไปเรียนท่ีอังกฤษเยอะ ส่วนประเทศไทยปรับตามแบบสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ลาว เวียดนาม กัมพูชา เขาเปิดเทอมทุกวันท่ี 1 ของทุกปี เขาเปิดตามสหภาพโซเวียต โลกสมัยก่อนเวลา
เปิดเทอมต้องเปิดวันที่ 1 กันยายน ถือเป็นวันแห่งความรู้ ดังน้ัน การเปิดอย่างนี้เวลาเราหยุดเทอมแล้ว
จะไปมาเลเซียก็ต้องรออีก 1 ปี จึงมีการหารือกันว่าอีกไม่กี่ปี โดยเฉพาะอย่างย่ิงวันท่ี 1 มกราคม      
พ.ศ.2558 วันปิดและวันเปิดเทอมของผู้คนท้ังหมดในกลุ่มอาเซียน จะต้องเป็นวัน เวลาเดียวกัน และท่ี
สําคัญท่ีสุดต้องรู้จักภาษาอาเซียน นั่นคือภาษาอังกฤษ จําเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะด้านภาษาเป็น
กุญแจตัวใหญ่ท่ีสุด 
  AEC กระทบการศึกษาในเชิงบวก 

1.  ภาคการผลิตและภาคแรงงานขยายตัวมากขึ้น 
2.  อุตสาหกรรมสิ่งทอ บางอัญมณีและเครื่องประดับฯ ต้องการแรงงานไร้ฝีมือ และก่ึง 

มีฝีมือมากขึ้น 
3. ส่งผลให้อัตราค่าจ้างสูงขึ้น 
4. มาตรฐานแรงงานสูงขึ้น 
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5. คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานสูงขึ้น 
6. แรงงานฝีมือ และกลุ่มผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้น 
AEC กระทบการศึกษาในเชิงลบ 
1. แรงงานไร้ฝีมือเกิดปัญหาไม่ม่ันคงในอาชีพ เพราะว่ามีการเคล่ือนย้าย 
2. ผู้ใช้แรงงานท่ีมีฝีมือที่แตกต่างกัน จะมีช่องว่างทางรายได้และสวัสดิการสูง 
3. แรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างประเภทกัน จะมีรายได้แตกต่างกันมาก 
สิงคโปร์ได้เปรียบ 
ผู้ประกอบการชาวไทยจะสามารถเลือกใช้แรงงานได้มากข้ึน แรงงานที่มีคุณภาพของแท้

จะไหลไปประเทศที่ให้ค่าจ้างสูง สวัสดิการดีและคุณภาพความเป็นอยู่ดี อย่างสิงคโปร์หรือมาเลเซียนส่วน
แรงงานเกรดรอง ๆ ก็จะหมกอยู่ในประเทศที่มีค่าจ้างและสวัสดิการอ่ืน ๆ รองลงมา บางประเทศจะ
เหลือแค่ขยะมนุษย์ คือคนที่ไม่มีคุณภาพไปทํางานที่ไหนไม่มีใครรับ ปรับตัวไม่ได้ ฯฐฯ ตรงนี้น่าเป็นห่วง 
ประเทศท่ีพัฒนาดีแล้ว คนเก่งก็อยากไปอยู่ ไปอยู่แล้วก็ขยันขันแข็ง คิดโน่นสร้างน่ีพัฒนาน่ันก็ย่ิงพัฒนา
ประเทศข้ึนไปใหญ่ 

 ยกตัวอย่างเช่น อาชีพนักบัญชี ตอนน้ีค่าตอบแทนของนักบัญชีในประเทศสิงคโปร์   
กับมาเลเซียสูงกว่าไทยประมาณ 3 เท่า ค่าแรงสูงมากกาว่าอย่างนี้ นักบัญชีดี ๆ ท่ีภาษาได้ หนีไปทํางาน
สิงคโปร์กับมาเลเซียกันหมด ท่ีสิงคโปร์คนไม่ค่อยแต่งงาน ที่เหลือคาประเทศอยู่ในตอนน้ี มีแต่คนแก่   
คนอยู่ในวัยทํางานจริง ๆ มีน้อยลง มีผลวิจัยออกมาแล้วว่า ค.ศ.2025 คนสูงอายุในสิงคโปร์จะมีสัดส่วน
มากถึง 30% และพอถึง ค.ศ.2050 ก็มากถึง 35% เพ่ิมจากในปัจจุบันทุกวันนี้ถึง 16% สิงคโปร์ก็ย่ิงมี
ความจําเป็นในการนําแรงงานเข้ามาจากต่างประเทศ ส่วนประเทศที่ค่าแรงตํ่าคุณภาพชีวิตแย่         
พวกบริษัทจะหานักบัญชีทํางบการเงิน และตรวจสอบการเงินได้ยากมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ประเทศท่ีเตรียมความพร้อมอย่างเรียบ ๆ เป็นระบบ เตรียมกันอย่างต่อเนื่องทุกเวลาทุก
นาทีก็คือ สิงคโปร์ เรื่องท่ีต้องชมเชยสิงคโปร์ท่ีสุดคือ การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ ให้การศึกษาอบรมจนคนสิงคโปร์ดีกว่าคนชาติอ่ืน พอคนเก่งซะแล้วก็คิดเทคโนโลยีเองได้ 
สิงคโปร์จึงเป็นชาติเดียวในกลุ่มอาเซียนที่ย้ิมแย้มแจ่มใสเตรียมการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข 

 
7.  ผลกระทบจากการค้าบริการด้านแรงงานเสรี 
    การค้าเสรีได้ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและภาคแรงงาน ซ่ึงจะ
นําไปสู่ความต้องการแรงงานไร้ฝีมือและก่ึงฝีมือมากข้ึนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยาง     
สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ ซ่ึงจะส่งผลให้อัตราค่าจ้างสูงขึ้น นอกจากน้ี มาตรฐานแรงงานหรือ
คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในกระบวนการผลิตต่างๆ จะสูงขึ้น ความก้าวหน้าในอาชีพสําหรับแรงงานที่
มีฝีมือและกลุ่มผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจะอยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น การเปิดเสรีทางการค้าจะช่วยส่งเสริม



32 
 

สภาพแวดล้อมในการทํางานให้ดีขึ้น ตลอดจนสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อัญมณีและธุรกิจบริการ เป็นต้น 
 7.1  ผลกระทบของการเปิดการค้าบริการเสรี 
        ความตกลงท่ัวไปว่าด้วยการค้าบริการ (The General Agreement on Trade in 
Services) หรือที่ เรียกว่า “GATS” เป็นความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการค้าบริการระหว่างประเทศ         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดหลักการและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศ
สําหรับประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้ถือปฏิบัติ ท้ังนี้ 
ประเทศสมาชิกท้ังหลายรวมท้ังประเทศไทยจะต้องปฏิ บัติตามพันธกรณี ต่าง ๆ ภายใต้ GATS          
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เช่น หลักการปฏิบัติเย่ียงชาติท่ีได้รับอนุเคราะห์ย่ิง (Most-Favored-
Nation Treatment: MFN) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีควบคุม
การค้าบริการตามหลักความโปร่งใส (Transparency) โดยให้ประเทศสมาชิกคํานึงถึงการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายภายในของประเทศตนในลักษณะสมเหตุสมผล เป็นกลาง และปราศจากความลําเอียงหรือ
ก่อให้เกิดอุปสรรคโดยไม่จําเป็นต่อการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน 3 รูปแบบการค้าบริการ
ตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการขององค์การการค้าโลก มี 4 รูปแบบ (Mode of Supply) 
ดังนี้  
 รูปแบบที่ 1 : การบริการข้ามพรมแดน (Cross Border Supply) เป็นการให้บริการ
จากพรมแดนของประเทศสมาชิกหนึ่งข้ามพรมแดนไปสู่ประเทศสมาชิกอ่ืนที่เป็นผู้รับบริการ โดยผู้
ให้บริการไม่จําเป็นต้องปรากฏตัวอยู่ในประเทศของผู้รับบริการ มีลักษณะเหมือนกับการนําเข้าและ
ส่งออกสินค้า แต่เปลี่ยนจากสินค้าเป็นการให้บริการ ท้ังน้ี ผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะมีสัญชาติ
เดียวกัน ก็มีลักษณะเป็นการค้าบริการระหว่างประเทศ เพราะมีองค์ประกอบระหว่างประเทศ กล่าวคือ 
ตัวบริการมีการเคลื่อนท่ีข้ามพรมแดน เช่น การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ การศึกษาผ่านทางไกล 
การบริการผ่านส่ือสารโทรคมนาคม และบริการให้คําปรึกษาผ่าน internet เป็นต้น 
             รูปแบบที่ 2 : การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) เป็นการให้บริการ
ท่ีเกิดขึ้นในพรมแดนของประเทศผู้ให้บริการ โดยอาศัยการเคลื่อนย้ายของผู้บริโภคเป็นเงื่อนไขสําคัญ 
ตัวอย่างเช่น การบริการด้านการท่องเท่ียว การเดินทางออกไปรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลใน
ต่างประเทศ หรือการไปศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น 
              รูปแบบที่ 3 : การจัดต้ังธุรกิจเพ่ือให้บริการ (Commercial Presence) เป็นการเข้าไป
ลงทุนจัดต้ังหน่วยธุรกิจของสถานประกอบการวิชาชีพหรือธุรกิจ (Establishment of Business Entity) 
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้บริการในประเทศผู้รับบริการ ซ่ึงมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล เช่น       การจัดต้ัง
สาขา สํานักงานตัวแทน หรือบริษัท การเปิดธุรกิจสปาของไทยในประเทศออสเตรเลีย    กิจการการเงิน
การธนาคาร เป็นต้น 
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               รูปแบบที่ 4 : การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person)    เป็น
การเข้าไปทํางานประกอบอาชีพในสาขาบริการด้านต่าง ๆ เป็นการช่ัวคราว ในประเทศผู้รับบริการ เช่น 
การเข้ามาประกอบวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมายของนักกฎหมายชาวต่างชาติในประเทศไทย ครูต่างชาติเข้า
มาให้บริการสอนภาษาในประเทศไทย วิศวกร แพทย์ท่ีเข้าไปทํางานในต่างประเทศ เป็นต้น 
             ข้อตกลงการค้าบริการขององค์การการค้าโลกท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ได้ระบุให้มีการเปิดเสรีการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน โดยถือเป็น 1 ใน 4 รูปแบบของการค้าบริการด้วย แต่ปรากฏว่าการเปิดเสรีดังกล่าว
ในแต่ละประเทศกลับจํากัดคําว่า “แรงงาน” อยู่ในวงแคบๆ โดยการเปิดเสรีเฉพาะแรงงานระดับสูงใน
ภาคบริการเท่านั้น เช่น นักบริหาร ผู้จัดการ ผู้ไปฝึกงานในต่างประเทศ หรือนักวิชาชีพเฉพาะสาขา 
ได้แก่ วิศวกร แพทย์ พยาบาล นักบัญชี นักสํารวจ ทันตแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิก          
ซ่ึงแรงงานเหล่าน้ีเป็นทรัพยากรท่ีประเทศด้อยพัฒนาขาดแคลนอยู่แล้ว และมีไม่เพียงพอแม้แต่จะ
นํ ามาใช้ เพ่ื อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตนเอง การเปิดเสรีแรงงานในภาคดังกล่ าว                  
จึงไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศกําลังพัฒนาและด้อยพัฒนามากนัก ในทางตรงกันข้าม สิ่งท่ีประเทศ   
กําลังพัฒนามีอย่างเหลือล้นและพร้อมท่ีจะส่งออกก็คือ แรงงานระดับล่าง ไม่ว่าจะเป็น กรรมกร    
แม่บ้าน คนงานก่อสร้าง ซ่ึงเป็นกลุ่มแรงงานที่ประเทศพัฒนาแล้วมีความต้องการเช่นกัน 
  ในความเป็นจริง ประเทศพัฒนาแล้วท้ังหลายต่างต้องการผลักดันให้มีการเปิดเสรีภาคบริการ
ในรูปแบบท่ี 3 คือ การจัดต้ังธุรกิจเพ่ือให้บริการ (Commercial Presence) ซ่ึงเป็นการจัดต้ังธุรกิจ    
ในต่างประเทศ โดยพยายามเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ยกเลิกกฎเกณฑ์ท่ีจํากัดการเข้าไปต้ังสาขาของ
บริษัทต่างชาติในประเทศของตน เช่น การเรียกร้องให้ประเทศไทยยกเลิกกฎหมายท่ีกําหนดห้ามมิให้
ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในกิจการของประเทศไทยเกินกว่า 49% หรือกฎหมายห้ามมิให้ต่างชาติถือครอง
ท่ีดินแต่มีสิทธิเช่าได้ เป็นต้น แต่สาหรับประเทศกาลังพัฒนานั้น รูปแบบการเปิดเสรีท่ีแต่ละประเทศ
ต้องการมากที่สุดก็คือ รูปแบบท่ี 4 คือ การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural 
Person) เป็นการเข้าไปทํางานประกอบอาชีพในสาขาบริการด้านต่างๆ เป็นการช่ัวคราวในประเทศ
ผู้รับบริการ โดยการอนุญาตให้คนงานจากต่างประเทศเดินทางเข้าไปทํางานได้อย่างสะดวก  
   นอกจากน้ี ยังมีความพยายามที่จะผลักดันให้รวมแรงงานนอกภาคบริการเข้าไว้ด้วย เช่น 
แรงงานภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตัดเย็บเสื้อผ้า แต่ปรากฏว่าประเทศพัฒนาแล้วกลับ
ต่อต้านอย่างเต็มท่ี ด้วยเกรงว่าแรงงานระดับล่างจากประเทศด้อยพัฒนาจะไหลทะลักเข้าประเทศ       
จนทําลายระบบสวัสดิการ เศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศไป  ด้วยเหตุนี้การค้าบริการในรูปแบบที่ 
4 หรือการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังประเทศอื่นนั้น จึงมีมูลค่าเพียง 1.4% ของการค้าบริการระหว่าง
ประเทศ ทุกรูปแบบเท่าน้ัน ในขณะที่รูปแบบท่ี 3 หรือการตั้งกิจการในต่างประเทศ กลับมีมูลค่าถึง 
56.3% ของมูลค่าการค้าบริการท้ังหมด (http;//www.thai-aec.com/218#ixzz3RED6d5v6) 
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 7.2  ผลกระทบต่อแรงงาน/นักวิชาชีพไทย 
         การแข่งขันด้านการค้าบริการน้ันจะมีลักษณะท่ีแตกต่างจากการแข่งขันของสินค้า 
โดยเฉพาะการบริการวิชาชีพซ่ึงจะมีลักษณะเฉพาะหรือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น สถาปนิก วิศวกร 
นักบัญชี   นักกฎหมาย ในหลายประเทศมักมีการทาความตกลงเปิดเสรีด้านวิชาชีพ โดยจัดทําความ   
ตกลงยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพของกันและกันไว้ หรือที่เรียกว่า Mutual Recognition Agreement: 
MRA ซ่ึงจะทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพจากประเทศหนึ่งสามารถเข้าไปทํางานในอีกประเทศหน่ึงได้ 
ผลกระทบจากการค้าบริการเสรีจึงขึ้นอยู่กับว่า วิชาชีพนั้นเป็นสาขาที่มีความสามารถในการแข่งขันกับผู้
ประกอบวิชาชีพเดียวกันจากต่างประเทศหรือไม่ บางสาขาวิชาชีพอาจมีความเสี่ยงต่อการแข่งขัน
มากกว่าสาขาวิชาชีพอ่ืนที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น วิชาชีพกฎหมายซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพจําเป็นต้องเรียนรู้
ระบบกฎหมายของประเทศนั้น และสอบประกาศนียบัตรให้ได้ก่อนถึงจะประกอบอาชีพได้ จึงเป็นการ
ยากที่ทนายความ  ของประเทศหน่ึงจะสามารถไปประกอบอาชีพทนายความในอีกประเทศหนึ่งได้ 
เพราะระบบกฎหมายของแต่ละประเทศแตกต่างกัน หรือในการประกอบวิชาชีพบัญชี ก็ต้องสอบ
ประกาศนียบัตรเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี แม้ระบบบัญชีของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ก็
ไม่เท่ากับกรณีของการบริการด้านกฎหมาย 
         ท้ังนี้ นักเรียนนักศึกษา จึงควรท่ีจะเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ 
สําหรับใช้ในการสื่อสารและการทํางาน รวมทั้งความรู้ด้านวิชาการในแขนงต่างๆ โดยเฉพาะในสาขาวิชา
หลักท่ีได้มีการจัดทําข้อตกลงยอมรับร่วมกันแล้ว 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การ
สํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ซ่ึงเป็นสาขาท่ีจําเป็นต้องมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มาก่อน อย่างไรก็ดี จากการสํารวจของกรมการจัดหางาน 8 เร่ือง ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร จํานวน 736 คน ผลปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 99.46 
ยังไม่ทราบเรื่องการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน มีเพียงร้อยละ 0.54 เท่านั้น ที่มีความรู้
ความเข้าใจ ดังน้ัน ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องน้ีให้มากขึ้น เพ่ือ
สถาบันการศึกษาต่างๆ จะได้จัดเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตนักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรี ซ่ึงจะ
มีการแข่งขันกันมากขึ้นอย่างแน่นอน 
        ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาติซ่ึงมีจํานวน
เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ จนส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองระหว่างประเทศ 
นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา จากเหตุการณ์ในประเทศพม่าท่ีมีการปราบปรามประชาชนจน
กลายเป็นจลาจลทางการเมือง ทําให้มีประชาชนจากพม่าลักลอบเข้าประเทศไทยเป็นจํานวนนับแสนคน 
อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจของไทยที่พัฒนาและเจริญเติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะในภาคก่อสร้างและภาคประมง 
จึงเกิดความต้องการแรงงานระดับล่างจํานวนมาก รัฐบาลไทยจึงต้องใช้นโยบายที่ยืดหยุ่นขึ้น โดยอนุญาต
ให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาท่ีมีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิด
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กฎหมายได้ โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี หรือเพ่ือยกเว้นกฎหมายสําคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 อนุญาตให้มีการจ้าง      
ผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายจากท้ังสามประเทศ ให้อาศัยอยู่และทางานในประเทศไทยเป็นการ
ช่ัวคราวระหว่างรอการส่งกลับ ท้ังน้ี การกําหนดนโยบายในรูปของมติคณะรัฐมนตรี ได้วางแนวทาง
ปฏิบัติการอนุญาตจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเป็นรายปีต้ังแต่ป ี พ.ศ.2535 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
  ปัญหาของแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าประเทศผิดกฎหมายน้ี ได้ก่อให้เกิดปัญหาแก่ประเทศ
ไทยใน 4 มิติ คือ 
           (1)  ด้านความม่ันคง เป็นปัญหาซ่ึงส่งผลกระทบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ปัญหาชนกลุ่มน้อย แรงงานเถื่อน กฎหมายและนโยบายแรงงานท่ีไม่ชัดเจน ไม่มีการวางมาตรการอย่าง
เป็นระบบ ยืดหยุ่นผ่อนผันในนโยบายจนก่อให้เกิดปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายของผู้ประกอบการและความไม่เคร่งครัดของเจ้าหน้าท่ี มีการคอร์รัปช่ัน การขาดการ
ประสานงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระบบข้อมูลท่ีไม่ชัดเจนและไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกันได้ 
           (2)  ด้านการสาธารณสุข เกิดปัญหาด้านการควบคุมโรค การจากัดผลกระทบของโรค
ร้ายแรง การสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีระบบ          
ภาระงบประมาณของประเทศในการให้บริการและรักษาแรงงานต่างด้าว 
  (3)  ด้านสังคม ปัญหาความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สิน การก่ออาชญากรรม         
การแบ่งแยกเชิงสังคม ขบวนการลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ การสร้างอิทธิพลกลุ่มชนชาติ       
ยาเสพติด ปัญหาโสเภณี ภาระของรัฐในการจัดปัจจัยพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค การพ่ึงพาบริการ
โรงเรียน  ของรัฐ การเลือกปฏิบัติด้านมนุษยธรรม ปัญหาเด็กต่างด้าวและเด็กเลือดผสมที่เกิดในประเทศ
ไทย 
        (4)   ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาต้นทุนค่าแรงงาน การแย่งงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การ
ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะสูง เกิดธุรกิจนอกระบบ ความต้องการ ความจาเป็น และ
จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีแท้จริง ที่ทําให้ไม่สามารถสร้างตลาดแรงงานที่แท้จริงได้ ตลอดจนการไม่
สามารถกําหนดโยบายการจัดสรรทรัพยากรและแรงงานต่างด้าวในประเภทอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพราะไม่
มีตัวเลขที่ชัดเจน 
        แม้ปัจจุบันบรรดาแรงงานต่างด้าวจะได้ใบอนุญาตทางานชั่วคราวเท่าน้ัน แต่ในอนาคต
หากแนวคิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบรรลุผลสําเร็จ ก็ย่อมเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้
เข้ามาทํางานได้อย่างเสรี โดยเฉพาะแรงงานทักษะฝีมือต่าง ๆ ซ่ึงจะส่งผลกระทบสําคัญต่อแรงงานไทย 
        สรุป 7 อาชีพท่ีมีข้อตกลงกันแล้วให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานได้อย่างเสรี ได้แก่  
   • อาชีพวิศวกร (Engineering Services) 
   • อาชีพพยาบาล (Nursing Services) 
   • อาชีพสถาปนิก (Architectural Services) 
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   • อาชีพการสํารวจ (Surveying Services) 
   • อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services) 
   • อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners) 
   • อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners) 
  มีผลดีต่อไทยไม่น้อย เพราะในภาพรวมคุณภาพของผู้จบวิชาชีพทั้ง 7 ในไทยก็สูงอยู่ใน
ระดับแถวหน้าของประเทศอาเซียน ทําให้โอกาสในการหางานมีสูง ในขณะท่ีคนไทยสามารถไปทํางานใน
ประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีน้ัน สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลมาตรฐานของอาชีพทั้ง 
7 น้ัน ต้องมีการดําเนินการอย่างเข้มแข็งรัดกุมเป็นอย่างมากเพ่ือรักษามาตรฐานของผู้จบวิชาชีพในสาขา
อาชีพน้ัน ๆ ในไทยให้คงเดิม หรือยกระดับให้สูงขึ้นไปอีก ป้องกันมิให้เกิดการอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐาน
ขององค์กรในการผลิตคน บางแห่งท่ีอาจใช้โอกาสน้ีเพ่ิมรายได้ในการเร่งผลิตคนในวิชาชีพเหล่าน้ัน 
จํานวนมากเพ่ือตอบสนองตลาดที่ใหญ่ขึ้น  อาจส่งผลกระทบทางลบโดยรวมอีก ปัญหาที่ตามมาอีกอย่าง
หน่ึงคือ บางวิชาชีพไทยเร่ิมจะเข้าสู่วิกฤตการขาดแคลนอาจารย์ เช่น ทันตแพทย์ ถ้าแก้ปัญหาไม่
ทันท่วงทีในเวลาอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า ไทยจะมีปัญหาเรื่องการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่สายวิชาชีพทันต
แพทย์อย่างแน่นอน ขณะเดียวกัน ก็ต้องระวังดูแลในเรื่องมาตรฐานของคนจากประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียนที่เข้ามาประกอบอาชีพท้ัง 7 อาชีพในไทย เพราะมีผู้มาจากประเทศอื่นท่ีมาประกอบอาชีพใน
ไทยมีปัญหาความอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐาน ซ่ึงถ้าดูแลไม่รอบคอบรัดกุม อาจก่อเกิดผลกระทบกับ
สังคมไทยในทางลบ และอาจส่งผลต่อปัญหาการประกอบอาชีพของคนไทยเอง 
  อย่างไรก็ตาม ภาพรวมสังคมไทยกําลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ จํานวนคนในวัยทํางาน
กําลังลดลงอย่างมีนัยสําคัญ มีข้อมูลว่าอีกประมาณสิบปีข้างหน้า สัดส่วนคนในวัยทํางานตํ่ากว่าประชากร
ผู้สูงอายุมาก จะทําให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือในกลุ่มอาชีพท้ัง 7 น้ัน ผู้ท่ีจบ
จากสายวิชาชีพดังกล่าวจะประกันได้ว่าไม่น่าจะมีใครตกงาน เพราะมีตลาดใหญ่มากรองรับท้ังในไทย 
และในประเทศอาเซียนข้อตกลง เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนท้ัง 7 อาชีพในปี 2015 
(2558) แม้จะเป็นโอกาสทองของคนไทยในสายวิชาชีพดังกล่าว จุดที่ต้องระวังอยู่ไม่น้อยเช่นกัน ทั้งใน
ด้านการท่ีคนของเราไปทํางานบ้านเขา และการท่ีคนบ้านเขามาทํางานในบ้านเรา เพราะถ้าการระวังไม่
รัดกุ ม  โอกาสทองนั้ น อาจพลิ ก เป็ น วิกฤต  และ มีผลกระทบรุนแรงต่อบางสาย วิชาชีพ ได้ 
(http://www.lib.buu.ac.th/webaec/?p=77) 
 
8.  การเปิดเสรีการค้าบริการด้านบัญชี 
            8.1  ความเป็นมาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านบัญชี 
        การเปิดเสรีการค้าบริการเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญส่วนหน่ึงต่อไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะเกิดจากการลดข้อจํากัดต่อผู้ให้บริการของอาเซียนในการให้บริการ 
และเข้ามาจัดต้ังกิจการในประเทศสมาชิกอ่ืนตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ภายในประเทศ การเปิดเสรีการค้า
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บริการดําเนินการโดยการเจรจาเป็นรอบ ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การเจรจาของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านการค้าบริการของอาเซียน การเจรจาบางสาขา เช่น สาขาการเงิน และการขนส่งทาง
อากาศ รับผิดชอบโดยรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ในการเจรจาเปิดเสรี จะต้องไม่ดําเนินการเปิดเสรีในช่วงท้าย 
และเห็นชอบให้มีความยืดหยุ่นท่ีตกลงกันล่วงหน้าสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือช่วยให้เปิดเสรี
การค้าบริการในปี 2015 ได้ อาเซียนอยู่ระหว่างดําเนินงานเพ่ือยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ เพ่ืออานวย
ความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรในภูมิภาค (ท่ีมา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) 

พัฒนาการของการค้าและเศรษฐกิจโลกนับแต่หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นต้นมา ได้
นําไปสู่ความยุ่งยากและซับซ้อนของรูปแบบท่ีเปลี่ยนไปของการค้าระหว่างประเทศ การเจรจารอบ
อุรุกวัย นับเป็นความพยายามของประเทศต่าง ๆ ท่ีจะสร้างกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศที่ทันสมัย
และเป็นไปตามยุคสมัย ซ่ึงส่วนหนึ่งของความพยายามดังกล่าวได้นําไปสู่การจัดทําความตกลงว่าด้วย
การค้าบริการ (GATS) ที่เป็นความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกท่ีครอบคลุมการค้าบริการระหว่าง
ประเทศนับจากวันนั้นจนถึงปัจจุบัน ความตกลง GATS ยังมีอายุไม่มาก แต่เรียกได้ว่าได้มีบทบาทสําคัญ
ในการค้าระหว่างประเทศ เพราะการบริการมีขอบเขตกว้างขวาง  

บัญชีเป็นบริการประเภทหนึ่งของบริการธุรกิจการ ( )ท่ีอยู่ในข้อผูกพัน การเปิดเสรี
การค้าบริการตามกรอบ AFAS แต่การเข้าไปให้บริการวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบการกํากับดูแลภายในของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีจะเข้ามาให้บริการ
วิชาชีพบัญชีในประเทศไทยจะต้องศึกษากฎหมายของประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับบริการด้านบัญชี อาทิ 
พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547, พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543, ข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 6 
เรื่องผู้ทําบัญชี พ.ศ.2547 เป็นต้น 

นอกจากน้ีตามกรอบข้อตกลงการยอมรับร่วมสาขาบริการวิชาชีพบัญชี (ASEAN 
MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT FRAMEWORK ON ACCOUNTINCY SERVICES : MRA) 
ท่ีลงนามโดยผู้นําอาเซียนในแถลงการณ์บาหลี (Bali Concord II) เพ่ืออํานวยความสะดวก ในการ
เคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ/แรงงานเช่ียวชาญ/ผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรีซ่ึงหลักการ
สําคัญของ MRA คือ กําหนดแนวทางเพื่อใช้เป็นพ้ืนฐานในการเจรจา MRA ด้านบัญชีในอนาคตของ
อาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายโดยวางหลักเกณฑ์พ้ืนฐานสําหรับการยอมรับ    
ซ่ึงประกอบด้วยหลักเกณฑ์เรื่อง การศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับระบบ
ข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ท้ังนี้ MRA ท่ีจะจัดทําขึ้น
ในอนาคตจะต้องไม่ลดทอนสิทธิ อํานาจ หน้าท่ีของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการกํากับดูแลและ
ออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายภายใน แต่ต้องไม่สร้างอุปสรรคท่ีเกินจําเป็น และการออกใบอนุญาตและ
การขึ้นทะเบียนของวิชาชีพบัญชีอาเซียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศด้วย 
นอกจากนี้กรอบข้อตกลงได้กําหนดกรอบการดําเนินการและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบสาขาบัญชี 
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9.  การพัฒนาวิชาชีพการบัญชีไทย 
   ผลกระทบของการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า ทําให้วิชาชีพการบัญชีของไทย ต้องมีการพัฒนา
และปรับตัวให้มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันกับต่างประเทศ และไทยจําเป็นอย่างย่ิงท่ีควรเข้าไป
มีส่วนร่วมในการเจรจาทุกระดับ เพ่ือรักษาและปกป้องผลประโยชน์ท่ีพึงจะได้รับจากขบวนการเจรจา 
   การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชี คือ กระบวนการท่ีทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับการ
พัฒนาเติบโตของขีดความสามารถ (capability) ท่ีช่วยส่งเสริมศักยภาพ (potential) ให้ปรากฏผล
สําเร็จเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ (competence) ในด้านวิชาชีพให้ก้าวหน้ากว่าเดิม การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
ของโลกซ่ึงมีการเปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุนเงินทุนและการเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงาน ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินธุรกิจให้บริการทางวิชาชีพและนักวิชาชีพของไทย จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการ
หลั่งไหลเข้ามาเปิดกิจการและการเข้ามาของนักวิชาชีพต่างชาติโดยต้องพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
บุคลากรให้มีศักยภาพสูงท่ีจะสามารถแข่งขันได้กับนักวิชาชีพบัญชีของประเทศในกลุ่ม ซ่ึงอาจมีความ
ได้เปรียบในเรื่องภาษา การศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีดังน้ันสถาบันวิชาชีพต่างๆ ของไทยจึงต้อง
ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว และเร่งหามาตรการรองรับกันอย่างเต็มที่ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์หน่วยงานหลักท่ีทําหน้าที่กํากับดูแลวิชาชีพบัญชีจึงได้ดําเนินมาตรการต่างๆ หลายประการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิชาชีพบัญชีไทย (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554, ม.ป.ป.)      
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
   1. การกําหนดมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ
บัญชีในทุกๆ ด้าน รวมถึงการกําหนดจรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยประสานความ
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accountants 
Standards Board : IASB) กําหนดไว้ 
   2. การเพ่ิมบทบาทของสภาฯ ในฐานะผู้นําองค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ โดยการเข้าร่วมเป็น
กรรมการในองค์กรวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศต่าง ๆ และเข้าร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 
    2.1  การจัดทําโครงการประเมินบริษัทภิบาลของตลาดทุนไทยด้านการบัญชีและการสอบ
บัญชีกับธนาคารโลก โดยคณะผู้ประเมินภายใต้โครงการ Reporton the Observance Standard 
Code - Accounting and Auditing (ROSC A&A) ได้จัดทําผลการศึกษาพร้อมท้ังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แผนการปฏิบัติงาน (action plan) ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย 
     2 .2  การเข้ าร่ วมป ระ ชุม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร  (APEC Accounting Services Initiative)         
การประชุมมีวัตถุประสงค์หลักในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ
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ทางบัญชีเพ่ือสร้างแนวทางของกฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีต่างชาติซ่ึงมีประเด็น
สําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ (quality assurance) ส่วนได้เสียสาธารณะ (public interest) 
ความโปร่งใส (transparency) ความสมํ่าเสมอ (consistency) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (knowled 
getransfer) ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการเปิดเสรีของวิชาชีพบัญชีแนวทาง 
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางของกฎระเบียบภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับนักบัญชีต่างชาติซ่ึงเป็นกรอบใหญ่ในระดับโลก    
ท่ีอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบการเจรจาในระดับภูมิภาคต่อไป 
นอกจากน้ันยังได้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาด้านบัญชีในประเทศต่าง ๆ ท้ังนี้การประชุมดังกล่าวเป็นประโยชน์ใน     
การเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทยสําหรับการเปิดเสรีด้านการให้บริการทางบัญชีท่ีจะเกิดขึ้น       
ในปี พ.ศ. 2558 
     2.3 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์นักบัญชีอาเซียน (ASEAN 
Federation of Accountants Council Meeting)  การประชุมเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศ
ท่ีเป็นสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ในการเปิดเสรีของวิชาชีพบัญชีภายใต้กฎบัตรอาเซียนการปรับตัวเข้าหากัน
การเปลี่ยนแปลง และความย่ังยืนเพ่ือความเป็นเลิศในระดับโลก (Converge, Transform, Sustain : 
towards World Class Excellence) การตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชี
ตลอดจนการร่วมมือกันเพ่ือสร้างสรรค์สังคมท่ีเกื้อกูลและพัฒนาไปพร้อมกัน ท้ังนี้การร่วมมือกันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเตรียมนักบัญชีไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ท่ีจะเกิดขึ้นจากการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. การจัดต้ังสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพบัญชีและการจัดทําฐานข้อมูลด้านวิชาการ เพ่ือประโยชน์
ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยการพัฒนาและจัดทําสื่อ
การสอนวิชาการบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาฯ สู่
สาธารณชนโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบัญชีให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
    4. การเพ่ิมบทบาทในการให้คําแนะนํากับธุรกิจSMEs ซ่ึงเป็นฐานธุรกิจท่ีสําคัญของไทย ให้มี
ประสิทธิภาพในการจัดทําบัญชีการเสนองบการเงิน การจัดการ และการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 
    5. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดทํา
โครงการมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศทางการบัญชี(IES)ทําให้สถาบันการศึกษาจะต้องจัด
การศึกษาวิชาการบัญชีให้ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีของสหพันธ์นักบัญ ชีนานาชาติ
(International Federation of Accountants : IFAC) ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักบัญชีของ
ไทยมีศักยภาพพร้อมในการรับมือรวมไปถึงเพ่ิมโอกาสในการก้าวออกไปสู่การเปิดเสรีและการเคลื่อนย้าย
ฝีมือแรงงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 
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10.  คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพตามข้อกําหนดของ  
 คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพตามข้อกําหนดของ IES สภาสมาชิกบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นสมาชิกของสหพันธ์นักบัญชีสากล (International Federation of  Accountance : 
IFAC) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา
สากล (International Education Standard : IES) ท่ีออกให้โดย IFAC ท้ังหมด 8 ฉบับ ได้กําหนด
คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพ 
 IES 1  Entry Requirements to a Program of Professional Accounting Education 
กําหนดให้นักบัญชีมืออาชีพจะต้องสําเร็จการศึกษาขั้นตํ่าทางด้านการบัญชีในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการบัญชีซ่ึงมีการกําหนดวิธีการ
คัดเลือกผู้เข้าศึกษาอย่างเป็นระบบ  และมีการจัดเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรการบัญชี ท่ีจะทําให้ผู้สําเร็จ
การศึกษาเป็นผู้มีความรู้ และมีความสามารถเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ดังท่ีกําหนดใน IES ฉบับท่ี 2 
 IES 2 Content of Professional Accounting Education Program กําหนดให้นักบัญชีมือ
อาชีพต้องมีความรู้ทางวิชาชีพ(Content of Professional Accountant) โดยต้องครอบคลุมท้ังหมด   
3 ส่วน  ได้แก่ 1) การบัญ ชีการเงิน  และวิชาท่ี เกี่ ยวข้อง (Accounting, Finance and Related 
Knowledge) 2 ) องค์กรธุรกิจ  (Organization and Business) และ  3 ) เทคโน โล ยีสารสน เทศ 
(Information and Technology) 
 IES 3  Professional Skills กํ าห นด ให้ นั กบั ญ ชี มื ออ าชีพ ต้ อ ง มี ทั กษ ะท าง วิช า ชีพ
(Professional Skills) เพ่ือให้สามารถสนองตอบความต้องการของฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ ได้แก่ ทักษะ
ด้านสติปัญญา หรือการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด (Intellectual Skill) ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติ
หน้าที่ (Technical and Functional Skill) ทักษะด้านบุคคล (Personal Skill) ทักษะในการสื่อสาร
และการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน (Inter person a land Communication Skill) และทักษะด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจและองค์กร (Organization a land Business Management Skill) 
 IES 4 Professional Values, Ethics and Attitudes กําหนดให้นักบัญชีมืออาชีพต้องเป็นผู้
มีคุณ ค่าแห่งวิชาชีพมีจริยธรรม  และมีทัศนคติ ท่ี ดี ต่อวิชาชีพ  (Professional Value, Ethicand 
Attitudes) เช่น ความรับผิดชอบต่อผลงาน ความเป็นอิสระ ความซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 
 IES 5  Practical Experience Requirements for Aspiring Professional Accountants 
กําหนดให้ นักบัญชีมืออาชีพจะต้องมีการสะสมประสบการณ์เชิงปฏิบัติ (Practical Experience 
Requirements) เป็นระยะเวลาเพียงพอท่ีจะแสดงให้เห็นว่าเป็นนักบัญชีท่ีมีความรู้ความสามารถและมี
ทักษะทางวิชาชีพ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบกํากับดูแลและมีกระบวนการติดตามอย่างมีมาตรฐานและ
สมํ่าเสมอ 
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 IES 6 Assessment of Professional Capabilities and Competence กําหนดให้นักบัญชี
มืออาชีพจะต้องผ่านการประเมินศักยภาพและความสามารถทางวิชาชีพ (Professional Capabilities 
and Competence) ซ่ึงจะเป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ตลอดจนการมีคุณค่า 
ทัศนคติทางวิชาชีพและจริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องบ่งช้ีว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะประกอบวิชาชีพบัญชีได้
อย่างเต็มความสามารถ 
 IES 7  Continuing Professional Development: A Program of Lifelong Learning 
and Continuing Development Professional Competence กําหนดให้นักบัญชีมืออาชีพจะต้อง
พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ต่อเน่ืองอย่างไม่จบสิ้น (Continuing Professional Development (CPD): 
Program of Lifelong Learning) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องได้รับการฝึกฝนในการประกอบวิชาชีพ
จะต้องมีหน้าท่ีดํารงความสามารถและปรับปรุงพัฒนาความรู้เพ่ิมเติมของตนให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ืองและ
เป็นรูปธรรม โดยมีหน่วยงานที่รับExecutive Journal 21ผิดชอบกํากับดูแลและมีกระบวนการติดตาม
อย่างมีมาตรฐานและสมํ่าเสมอ 
 IES 8 Competence Requirement for Audit Professionals กําหนดสมรรถนะสําหรับ  
ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี(Audit Professional) ซ่ึงกําหนดว่าผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีนอกจาก
จะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติเป็นนักบัญชีมืออาชีพดังท่ีกล่าวไว้ใน IES ฉบับที่ 1 - 7 แล้วยังต้องมีความรู้
ความสามารถในการสอบบัญชีข้อมูลทางการเงินการบัญชีและการรายงานทางการเงินในระดับสูง อีกทั้ง
ต้องมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะท่ีจําเป็นต่อการตรวจสอบบัญชีและ  
ท่ีสําคัญคือจะต้องผ่านการวัดผลขีดความสามารถในการเป็นผู้สอบบัญชีอย่างเป็นระบบอีกด้วย 
 IES กล่าวถึงหลักเกณฑ์ให้การจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําให้นักบัญชีสามารถเป็นผู้           
มีคุณสมบัติเป็นนักบัญชีมืออาชีพโดยเริ่มต้ังแต่หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ท่ีเข้าศึกษาวิชาการบัญชีหลักสูตร
ของการศึกษาวิชาการบัญชีความรู้ทางวิชาชีพท่ีต้องเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพท่ีต้องฝึกฝนรวมถึงคุณค่า 
จริยธรรมทัศนคติทางวิชาชีพ และการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบัติให้แก่นักศึกษาเพ่ือก้าวไปสู่  
การเป็นนักวิชาชีพบัญชีท่ีมีคุณภาพ รวมไปจนเงื่อนไขการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน ผู้ ท่ีจะเป็นนักบัญชีมืออาชีพจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถท้ังในวิชาการบัญชีวิชาการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี รวมท้ังมีทักษะพ้ืนฐานใน    
การทํางาน สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีไปในการประกอบวิชาชีพได้ และเป็นผู้มีความตระหนักถึง
คุณค่า จริยธรรมทางวิชาชีพ อีกท้ังยังต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานได้ทันทีหลังสําเร็จการศึกษาซ่ึงเกิด
จากการได้เรียนรู้ การฝึกฝน และสะสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงนอกห้องเรียน เพ่ือให้มีความ
พร้อมที่จะก้าวสู่การทํางานจริงได้ ด้วยคุณสมบัติของความสามารถของบุคคลท่ีเป็นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมใน
การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ มีดังน้ี 
  คุณสมบัตินักบัญชีมืออาชีพที่สําคัญ  (สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย, 2547; สันสกฤต วิจิตรเลขการ, 2549) ได้แก่ 



42 
 

  (1)  ด้านความรู้ทางวิชาชีพ 
  (2)  ด้านทักษะทางวิชาชีพ 
  (3)  ด้านคุณค่า จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ 
  (4)  ด้านประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติ 
  ศักยภาพของนักบัญชีต้องประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ (ชัยนรินทร์  วีระสถาวณิชย์, 2548) 
ได้แก่ 
  1.  ความรู้ในวิชาชีพ(knowledge) ซ่ึงแบ่งความรู้ออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
      1.1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมได้ รวมถึงความรู้ใน 
วัฒนธรรมของโลก ของภูมิภาคและของประเทศ ตลอดจนความสามารถในการคิดการถามการเขียนและ
สื่อสารด้วยภาษาที่ง่ายและเข้าใจได้ 
       1.2  ความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการจัดการเช่น เศรษฐศาสตร์การเงิน 
การตลาด การบริหาร การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และสถิติ 
       1.3  ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1.4  ความรู้เก่ียวกับการบัญชีและเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น กฎหมายบัญชี
กฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.  ทักษะทางวิชาชีพ(skills)ประกอบด้วยทักษะ 5 ประการดังน้ี 
      2.1  ทักษะการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ซ่ึงประกอบด้วยความสามารถท่ีจะระบุได้สามารถ
จัดระบบและเข้าใจสารสนเทศจากผู้คนสิ่งพิมพ์และแหล่งข้อมูลต่างๆ ความสามารถในการซักถาม การ
ทําวิจัย การคิดอย่างมีเหตุผลและเชิงวิเคราะห์การให้เหตุผล การวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ และ
ความสามารถทีจะระบุปัญหา และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้ 
      2.2  ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าท่ี ประกอบด้วย ทักษะสําหรับศาสตร์การบัญชี
และทักษะท่ัวไป ซ่ึงประกอด้วยการคํานวณ การจําลองการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การวัดมูลค่า การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 
       2.3  ทักษะด้านบุคคล  เกี่ ยวข้องกับทัศนคติ  และพฤติกรรม  ซ่ึ งประกอบด้วย 
ความสามารถในการคิดริเริ่ม การมีอิทธิพล การเรียนรู้ท่ีเลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัด การบริหารจัดการ
ตนเองการจัดลําดับและจัดระบบการทํางานความสามารถคาดคะเน การพิจารณานําคุณค่าแห่งวิชาชีพ 
จริยธรรม และทัศนคติไปใช้ในการตัดสินใจ และการแสวงหาหรือสงสัยเย่ียงนักบัญชีมืออาชีพรวมถึง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 
       2.4  ทักษะด้านความสัมพันธ์ และการสื่อสาร การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนการรับและ
ถ่ายทอดสารสนเทศการมีดุลยพินิจ22 Executive Journal และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล ซ่ึง
หมายถึงความสามารถท่ีจะทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในการเป็นฝ่ายรับและฝ่ายให้คําปรึกษาและการแก้ไข
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ความขัดแย้ง สามารถทํางานเป็นหมู่คณะโดยมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายในองค์ความรู้
ความสามารถภาษา และวัฒนธรรมตลอดจนสามารถนําเสนออภิปรายรายงาน และป้องกันความคิด ใน
รูปแบบของการสื่อสารทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ท้ังแบบทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการรับ
ฟังและการทําความเข้าใจต่อการสื่อสารจากผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
       2.5  ทักษะด้านองค์กร และทักษะผู้บริหารธุรกิจ ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผน   เชิงกล
ยุทธ์ การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์การตัดสินใจ และมอบหมายงาน ความเป็นผู้นํา 
และการจูงใจ 
 3.  คุณ ค่าแห่งวิชาชีพ  (professional values) ได้แก่ การปฏิ บั ติงานอย่างมีคุณธรรม     
เที่ยงธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต สํานึกถึงความรับผิดชอบทางสังคม ยึดม่ันประโยชน์ของสาธารณชน เป็นอิสระ 
และต้ังใจที่จะพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นต้น 
 4.  จรรยาบรรณ  (ethics) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามท่ีพระราชบัญญัติวิชาบัญชี     
พ.ศ. 2547 มาตรา 46 กําหนดว่า “ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีหรือผู้ท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี
มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตาม
มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติ” 
และมาตรา 47 กําหนดว่า “ให้สภาวิชาชีพบัญชีจัดทําจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขึ้นเป็น
ภาษาไทย และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อกําหนดในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
   1.  ความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต 
   2.  ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
   3.  ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ 
   4.  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้” 
        5.  ทัศนคติ (attitudes) หมายถึง ท่าทีความรู้สึกของคนเป็นอํานาจหรือแรงขับภายใน
จิตใจมนุษย์ท่ีพร้อมจะกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงทัศนคติของบุคคลประกอบขึ้นจาก3 ส่วนคือความรู้สึก 
ความรู้และพฤติกรรม กล่าวคือทัศนคติเป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคลท่ีมีส่วนในการกําหนดการแสดงออก 
ทิศทางของพฤติกรรม และมีส่วนในการกําหนดการรับรู้ทัศนคติที่ดีของนักบัญชีจึงจะนําพาให้เกิดการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างสุจริตและเหมาะสม 
 
11.  การเตรียมความพร้อม  
 11.1  ภาครัฐ 
             (1)  การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้ใช้แรงงาน ประเทศไทยมีจุดแข็งอย่างมากใน   
ภาคบริการการท่องเที่ยว การบริการด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ และด้าน
ศัลยกรรม จึงเป็นท่ีคาดหมายว่าเม่ือมีการเปิดเสรีภาคบริการในอาเซียน ภาคบริการดังกล่าวจะเป็นภาค
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ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ค่อนข้างมาก และในอนาคตการส่งออกแรงงานจะเป็นช่องทางนารายได้จาก
ต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยจานวนมหาศาลต่อปี โดยเฉพาะแรงงานประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ 
พ่อครัว พนักงานสปา หมอรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรสูตรแผนโบราณ หรือหมอนวดแผนโบราณประเทศ
ไทยจึงจําเป็นต้องเตรียมการพัฒนาแรงงานท่ีอยู่ในตลาดแรงงานและแรงงานท่ีจะออกสู่ตลาดแรงงานให้
มีสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นในชีวิตประจําวัน 
 นอกจากนี้ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งหลายควรร่วมกันจัดต้ังหน่วยงานเหนือชาติ
หรือระดับนานาชาติขึ้นมาดูแลปัญหาของกลุ่มคนงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี ด้วยการ
ฝึกอบรมความรู้ความชํานาญใหม่ การฝึกอบรมจะทําให้ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่น และทําให้การ
เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาคน้ันดีขึ้น นอกจากการฝึกฝนทักษะแรงงานเพ่ือเข้าไป
ทํางานในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยกันแล้ว การฝึกฝนทักษะแรงงานเพ่ือป้อนสู่ตลาดโลกก็มีความสําคัญ
ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน ดังน้ัน ภาครัฐจึงควรกําหนดเป็นนโยบายสําคัญของประเทศและเปิดหลักสูตร
อบรมวิชาชีพให้กับประชาชนในสาขาวิชาอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น ช่างก่อสร้าง ช่างซ่อมรถ ช่างประกอบ  
อัญมณี ช่างคอมพิวเตอร์ พนักงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุ แม่บ้าน บุรุษพยาบาลผู้ประกอบอาหารไทย      
พนักงานสปา หมอนวดแผนโบราณ ซ่ึงแรงงานเหล่านี้เป็นท่ีต้องการของต่างประเทศจานวนมาก หาก
รัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง ในอนาคตแรงงานเหล่านี้จะเป็นกําลังสําคัญในการ
ออกไปนํารายได้เข้าประเทศ 

(2)  การป้องกันสภาวะ “สมองไหล” เม่ือการเดินทางระหว่างประเทศทา ได้ง่ายหรือ
เดินทางไปได้โดยเสรี จึงเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานของบรรดาผู้ใช้แรงงานท่ีมีทักษะฝี มือ ผู้บริหาร
นักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนของอาเซียนมากข้ึน 
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือการดํารงชีวิตที่ดีกว่าประเทศไทย จึงทําให้เกิด
สภาพ “สมองไหล” ของประชากรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรทางด้านวิชาการ และ
ก่อให้เกิดปัญหาในการพัฒนาประเทศตามมา ดังนั้น การที่จะทําให้ไม่เกิดสภาวการณ์สมองไหลประเทศ
ไทยจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดีและจูงใจ  ซ่ึงอาจยับย้ังการไหลออกของแรงงาน
เหล่านี้ได้ 

   กฎหมายท่ีเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการแรงงานในประเทศไทย ได้แก่พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 
และพระราชบัญญัติการทา งานของคนต่างด้าว พ .ศ .2542 กฎหมายเหล่าน้ีถูกนํามาใช้กับคน
ต่างประเทศท่ีเข้ามาทํางานในประเทศไทยด้วย ดังน้ัน หากประเทศไทยสามารถจัดการกฎหมาย
สวัสดิการแรงงานได้ดี ก็จะทําให้แรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศเข้ามาทํางานในประเทศไทยมากข้ึน และ
ทําให้เกิดการลงทุนตามมา รวมท้ังแรงงานมีฝี มือ หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านของไทยก็จะไม่มีความ
จําเป็นท่ีจะต้องเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ 
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  ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันไม่ให้แรงงานฝีมือไหลออกนอกประเทศน้ัน ประเทศไทยจึงควรกําหนด
นโยบายและมาตรการ ดังต่อไปน้ี 

   ก.  ส่งเสริมให้สินค้าของประเทศไทยสามารถแข่งขันกับ Brand ต่างประเทศได้สาเหตุ
หนึ่งท่ีแรงงานมีฝีมือของไทยเดินทางไปทางานในต่างประเทศ ก็เพราะมีความเช่ือม่ันในบริษัทต่างชาติ
มากกว่าบริษัทหรือองค์กรภายในประเทศ และทุกคนย่อมต้องการทา งานในบริษัทหรือองค์กรที่ดีท่ีสุด 
ดังนั้น ถ้าประเทศไทยสามารถทําให้บริษัทหรือองค์กรในประเทศดีเท่าหรือดีกว่าในต่างประเทศได้ ก็จะ
แก้ปัญหาการไหลออกของแรงงานมีฝีมือได้ 

   ข.  ให้สวัสดิการที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงานเช่นเดียวกับข้าราชการ เพราะแรงงานกลุ่มน้ีจะ
สามารถนา ความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาบริษัทหรือองค์กรได้ ซ่ึงสุดท้ายก็จะตกเป็น
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ คือทําให้บริษัทของไทยเติบโตและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
เศรษฐกิจในประเทศจะดีขึ้นและสามารถเก็บภาษีมาพัฒนาประเทศได้มากข้ึน นอกจากนี้ สวัสดิการต่าง 
ๆ บางประการควรขยายให้แก่แรงงานมีฝีมือ ผู้บริหาร นักวิชาการ หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นคน
ต่างชาติที่เข้ามาทํา ประโยชน์ให้แก่ประเทศด้วย 

        ค.  ค่าตอบแทนแก่ผู้ใช้แรงงานภายในประเทศกับผู้ใช้แรงงานในต่างประเทศไม่ควร
แตกต่างกันจนเกินไป หากอัตราค่าจ้างแรงงานตํ่ามาก ก็จะไม่สามารถดึงดูดให้คนไทยที่เป็นแรงงานมี
ฝีมือไม่ไปทํางานในต่างประเทศได้ เพราะในความเป็นจริงนั้นไม่มีใครอยากท่ีจะทํางานไกลบ้าน 

(3)  การบริหารจัดการภาครัฐ การเปิดเสรีและกระแสโลกาภิวัฒน์น้ีอาจทําให้เกิด
ช่องว่างระหว่างผู้ใช้แรงงานและเจ้าของทุนมากขึ้น และความแตกต่างระหว่างแรงงานที่มีทักษะฝี มือกับ
แรงงานที่ไร้ฝีมือ รัฐควรเข้ามามีบทบาทในการกระจายความม่ังคั่งอันเกิดจากการเปิดเสรีลงสู่ประชาชน
โดยทั่วหน้า และรักษาไว้ซ่ึงความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ รัฐต้องเข้ามากระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาของนวัตกรรม การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการช้ันสูง การพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมร่วมทุนเพ่ือให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยี และที่สําคัญต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง
ต่อเน่ือง โดยกําหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ รองรับ ดังต่อไปน้ี 
  ก.  ให้ความสําคัญต่อการสร้างงานเพ่ือรองรับกลุ่มแรงงานท่ีอาจได้รับผลกระทบ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเน้นความสามารถในการทางานท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาคการผลิตได้ 
  ข .  ปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการคุ้ มครองสิท ธิของแรงงาน  เช่น 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยครอบคลุมไปถึงแรงงานภาคเกษตร 
และแรงงานนอกระบบ เป็นต้นว่า ผู้รับงานไปทา ท่ีบ้าน และการจ้างงานแบบช่ัวคราว 
  ค.  ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้สามารถเช่ือมโยงกับสิทธิของผู้ใช้
แรงงานในเรื่องของความปลอดภัยในการทางาน สวัสดิการและความม่ันคงทางสังคม เพ่ือก้าวเข้าสู่การ
แข่งขันในตลาดเสรีด้านแรงงาน 
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  ง.  พัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเช่ือมโยงข้อมูลด้าน
แรงงานและข้อมูลด้านเศรษฐกิจกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  กล่าวโดยสรุป ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของไทยการ
เปิดเสรีทางการค้า การบริการ และการลงทุน จะส่งผลดีแก่ประเทศไทย ในด้านการค้าตลาดสินค้าของ
ไทยจะขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นท้ังในภูมิภาคอาเซียนเองและขยายออกไปสู่ภูมิภาคอ่ืนในโลก โดยการทํา
ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศนอกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก 3 บวก 6 หรือความร่วมมือกับกลุ่ม
สหภาพยุโรปส่วนภาคบริการนั้น มีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยวและด้านสุขภาพ การเปิดเสรีด้านแรงงานจะทําให้การแข่งขันมีมากขึ้นนายจ้างจะมีโอกาสเลือก
จ้างงานในประชากรอาเซียนท่ีมีค่าแรงถูกกว่า ดังน้ัน ถึงเวลาแล้วท่ีแรงงานทักษะท้ังหลายจําเป็นต้องเพ่ิม
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสองหรือที่สามและปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการทํางานที่เป็น
สากล 
      ประเทศไทยประเทศเดียวมีประชากรเพียง 60 กว่าล้านคน มีรายได้ประชาชาติ
ประมาณ 4 พันกว่าล้านบาท ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศมหาอํานาจใหม่ทางเศรษฐกิจอย่างจีนหรือ
อินเดียได้ แต่ถ้ารวมกันเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวสําเร็จประชากรของ
อาเซียนจะมีถึง 600 ล้านคน หรือ 1 ใน 10 ของประชากรโลกท่ีมีรายได้ประชาชาติรวมกันเกือบ 30,000 
ล้านบาท นับเป็นตลาดและแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพมหาศาล และยังเป็นฐานเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย
ในการค้ากับตลาดอ่ืนนอกภูมิภาคอีกด้วย การรวมกลุ่มกันภายในภูมิภาคอาเซียนจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะ
นําไปสู่ความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ เกิดการแบ่งปันทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่กันมีการเอ้ือประโยชน์
และให้การสนับสนุนระหว่างกัน รวมทั้งมีการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ นอกภูมิภาค 
    11.2  ภาคเอกชน 
            ควรมีการยกระดับ/สร้างภาพลักษณ์ในสินค้าและการให้บริการท่ีมีคุณภาพ การมี
เป้าหมายตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) การมีเครือข่ายในการทา ธุรกิจร่วมกัน ซ่ึงมีแนวทางดังน้ี 
          -  ดําเนินการเชิงรุก (AEC) 

1.  ควรศึกษาเสาะหาแหล่งวัตถุดิบใน AEC นา เข้าวัตถุดิบสินค้าสําเร็จรูปจาก
แหล่งผลิตใน AEC ท่ีมีความได้เปรียบด้านราคาและคุณภาพ 

2.  ควรศึกษารสนิยมความต้องการใน AEC ขยายให้ตลาดใหญ่ขึ้นและใช้ประโยชน์ 
economy of scale (ผลิตยิ่งมาก ต้นทุนต่อหน่วยย่ิงตํ่า ) 

3. ควรดูความเป็นไปได้ในการย้ายฐานการผลิต สามารถย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศท่ีเหมาะสมเป็นแหล่งผลิต 

4. ควรหันมามอง CLMV โดยวิสัยทัศน์ใหม่ ใช้ CLMV เพ่ือใช้ประโยชน์จากสถานะ 
Least Developed Countries : LDCs 
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                    -  ดําเนินการเชิงรับ (AEC) 
1. ต้องเรียนรู้คู่แข่ง เกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียนนอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศ

แล้ว ยังมีเพ่ิมอีก 3 หรือ 6 (อาเซียน+3+6)  
2. ไม่ละเลยการลดต้นทุน ต้นทุนของคู่แข่งอาจตํ่าลง 
3. เร่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน คู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงในเขตแดนเรา 
4. อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ ผูกมัดใจลูกค้าทุกรูปแบบและสร้างความแตกต่างด้วย

ความคิดสร้างสรรค์คุณภาพ/มาตรฐาน 
5. ต้องพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น 
6. สร้างความต่างในธุรกิจ มี Initiative ในการให้บริการ 

 11.3  ภาคบุคลากรทางบัญชี 
   บุคลากรทางบัญชี (แรงงานมีฝีมือเสรี) ควรมีการปรับตัวและเตรียมรับมือ AEC      
จากแนวความคิดดังนี้ (สุภัฒ สงวนดีกุล ผอ.สานักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 18 พ.ค. 54) 
   จากรับเป็นรุก โดยการ เปลี่ยนวิสัยทัศน์จากมองเชิงรับเป็นเชิงรุกและ อย่ามัวแต่กลัว
ว่าแข่งไม่ได้ แต่มองหาโอกาสท่ีเปิดกว้างขึ้น ควรมีความรู้รอบ รู้ทันโดยการติดตามข่าวสารความ
เคล่ือนไหวอยู่เสมอ รู้เขา รู้เรา โดยการศึกษาตลาด รสนิยมความต้องการในอาเซียน รู้จุดแข็งจุดอ่อน
ของคู่แข่ง โดยการสร้างความแตกต่างของตนเองโดยใช้จุดแข็งท่ีมี (องค์ความรู้ในวิชาชีพสร้างความ
แตกต่างของตนเองโดยใช้จุดแข็งท่ีมี (องค์ความรู้ในวิชาชีพ) และแสวงความรู้ใหม่ ท้ังการพัฒนาด้าน
ภาษา พัฒนาฝีมือ (มาตรฐานวิชาชีพสู่สากล) 
 
12.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 นพดล สุตันติวณิชย์กุล (2554 , บทคัดย่อ)  การศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น สืบเนื่องมาจากการ
ดําเนินงานด้านการส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร พลังงาน การท่องเท่ียว   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ โดยการยกระดับการศึกษาใน 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล 
สถาปัตยกรรม การสํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี เพ่ือการสร้างมาตรฐานด้านแรงงานฝีมือให้
สามารถเคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ง่ายย่ิงขึ้นในปี พ.ศ.2558  
 ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ผลิตแรงงานท่ีเป็นนักวิชาชีพหรือแรงงาน 
เช่ียวชาญตามที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกําหนด แต่ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เน้นไปท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยกําหนด
วัตถุประสงค์เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังของรัฐและของ
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เอกชนในด้านการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การวิเคราะห์นโยบายและแผน   กลยุทธ์ และการ
รวบรวมข้อเสนอแนะท่ีสามารถนาไปปฏิบัติได้  
 ในการศึกษาวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการแสวงหาค่าตอบด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากประชากรท่ีเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งหมด 839 แห่ง โดยสุ่มตัวอย่าง
มา 300 ตัวอย่าง และคัดเลือกที่สมบูรณ์ได้ 249 ตัวอย่าง  จึงสามารถให้ความเช่ือม่ันได้ร้อยละ 95 หรือ
อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 เท่านั้น  
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอว่าควรเพ่ิมคุณภาพของแรงงานฝีมือด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
ห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นในทุกสถานศึกษาอาชีวศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพครู-
อาจารย์ในด้านการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ด้านการใช้ ICT ด้านการค้นคว้าหาความรู้จาก Internet 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้มากย่ิงขึ้น ส่วนการวิจัยเรื่องต่อไปควรให้มีการวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ีเป็นผู้ผลิตแรงงานชํานาญการ (Specialist) ตามท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ต้องการให้ทันในปี พ.ศ.2558 
 วลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกรและ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2556 . บทคัดย่อ)  ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic  Community  หรือ AEC)  จะจัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและความม่ันคงขององค์กรต่างๆ และ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในกลุ่มอาเซียน นอกจากน้ี การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานฝีมือ ดังน้ัน ผู้ประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชีจึงจําเป็นท่ีจะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น งานวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาระดับความคาดหวังและระดับความพร้อมในด้านต่างๆ ในการประกอบวิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีไทยต่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และเปรียบเทียบช่อว่างระหว่างระดับความคาดหวังและ
ความพร้อม รวมท้ังศึกษาระดับความสําคัญของความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ในวิชาชีพสอบ
บัญชีไทยต่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
 ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมนั้น คุณสมบัติท่ีผู้บังคับบัญชาคาดหวังจากผู้ประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชีมากที่สุดคือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
และความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถในเร่ืองทักษะ     
การทํางานและทักษะอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเห็นว่าสําคัญมากที่สุด        
3 อันดับแรก ได้แก่ ทักษะด้านภาษา ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี และความรับผิดชอบในหน้าที่
การงาน งานวิจัยน้ียังพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บังคับบัญชายังเห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็น ผู้ประกอบ
วิชาชีพ สอบบัญชีมีความพร้อมในคุณสมบัติด้านต่างๆ สําหรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
น้อยกว่าระดับท่ีผู้บังคับบัญชาคาดหวัง เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีระหว่างประเทศ ความรู้
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เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน และความรู้ความ
เข้าใจธุรกิจที่ตรวจสอบ เป็นต้น ผลการศึกษาท่ีไดน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสถาบันการศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรสําหรับการเตรียมความพร้อมในวิชาชีพของบัณฑิตและยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้าน    
การบัญชี รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแลในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพ    
สอบบัญชีไทย 

ปรัศนี  กายพันธ์ และนธี เหมมันต์ (2557 , บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่องนักบัญชีไทยกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพของนักบัญชี
ไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพของนัก
บัญชีไทยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาตําแหน่งงาน ประสบการณ์ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีในภาคใต้ การวิจัยครั้ง
นี้มีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรกรณีท่ีทราบจํานวนประชากร ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
372 ราย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 33-40 ปี มีวุฒิ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปัจจุบันปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชีในตําแหน่งผู้ทําบัญชีอิสระ          
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี 5-10 ปี และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้เข้ารับอบรมความรู้
ทางด้านวิชาชีพบัญชี 10-20 ช่ัวโมงต่อปี ประเด็นความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีไทย
โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่านักวิชาชีพบัญชีมีความพร้อม
ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร มากท่ีสุด รองลงมาเป็นทักษะทางปัญญา และ
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งานและทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพของนักบัญชีไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพบัญชีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ ตําแหน่งงาน
ต่างกันมีความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพบัญชีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอว่า  ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะส่งผลให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีมีโอกาสในการเข้าไปประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงความสามารถใน       
การแข่งขันกับนักวิชาชีพบัญชีในประเทศอ่ืนที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยซ่ึงนักวิชาชีพบัญชี
ควรมีความตระหนักในประเด็นดังกล่าวด้วยการพัฒนาตนเองทางด้านภาษาต่างประเทศรวมถึง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดังกล่าวควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้
ทางด้านวิชาชีพบัญชีหรืออาจมีการกําหนดให้ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นส่วนหน่ึงในทักษะ
วิชาชีพท่ีจําเป็นพร้อมทั้ง มีการกําหนดให้การสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศเป็น     
ส่วนหน่ึงในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
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ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ เป็นทักษะท่ีนักวิชาชีพบัญชีมีความพร้อมน้อย
ท่ีสุดซ่ึงทักษะดังกล่าวมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าทักษะอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นของนักบัญชีซ่ึงทักษะการบริหาร
องค์กรและการจัดการธุรกิจเป็นทักษะที่มีความสําคัญเพ่ิมขึ้น ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงจะมี        
การเรียกร้องให้แสดงบทบาทเชิงรุกในการจัดการองค์กรในแต่ละวันในขณะท่ีก่อนหน้าน้ีบทบาทของ     
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจถูกจํากัดอยู่เพียงแค่การเก็บแลรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนนําไปใช้  
แต่ในปัจจุบันท่ีผู้ประกอบวิชาชีพได้เข้าไปมีบทบาทกับหลายทีมงานมากข้ึน จึงมีความจําเป็นท่ีผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีซ่ึงต้องเข้าไปในทุกองค์ประกอบองค์กรจะต้องมีความรู้ด้านธุรกิจมากขึ้น และตระหนัก     
ในเรื่องการเมืองและมีมุมมองแบบรอบโลก ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจรวมถึงการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการโครงการ การจัดการบุคลากรและทรัพยากร และการตัดสินใจ 
ความสามารถท่ีจัดแบ่งหน้าท่ีงาน ท่ีจะจูงใจและพัฒนาบุคลากรการมีภาวะผู้นํา การพิจารณาและ
ตัดสินใจได้อย่างผู้มีวิชาชีพ ทักษะดังกล่าวถือเป็นทักษะที่สําคัญท่ีนักวิชาชีพบัญชีควรให้ความสําคัญ 
และเร่งพัฒนาให้มีความพร้อมมากขึ้น  ซ่ึงหากนักวิชาชีพบัญชีไทยมองข้ามประเด็นดังกล่าวอาจเปิด
โอกาสให้นักวิชาชีพบัญชีจากกลุ่มประเทศอ่ืนเข้ามาบริหารจัดการกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี    
ในประเทศไทยได้ 

  ลัดดา  หิรัญยวา  (2554 , บทคัดย่อ)  การศึกษาเรื่องนักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ
และด้านมาตรฐานการบัญชี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีและข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีบ่อยแค่ไหนภายใน 1 ปี กลุ่มตัวอย่าง   
ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 213 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์จํานวน 12 คน และจากการ
ตอบแบบสอบถาม จํานวน 201 คน ได้แก่ ผู้ทําบัญชี ผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชี ธุรกิจการจัดทําบัญชี และ
อาจารย์ผู้สอนบัญชี และได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 200 ชุด เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ       
คือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที (t-test) และสถิติ f – test 

  ผลการวิจัยพบว่า   
 1.  นักการบัญชีไทยที่มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ และ ด้านมาตรฐานการบัญชีอยู่ใน
ระดับมาก   

 2. นักการบัญชีไทยท่ีมีเพศแตกต่างกันทําให้มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนด้านของมาตรฐานทางการบัญชี ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศชายมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐาน
กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่าเพศหญิง   
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 3.  นักการบัญชีไทยท่ีมีอายุแตกต่างกันทําให้มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01         
โดย กลุ่มอายุ 20 – 25 ปี, 26 – 30 ปี และ 31 – 35 ปี จะมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนด้านความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มอายุ     
36 – 40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป จะมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่ม
เศรษฐกิจอาเซียน ด้านทักษะ และด้านมาตรฐานทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก 

 4.  นักการบัญชีไทยที่มีการศึกษาแตกต่างกันทําให้มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ 
ผู้ท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จะมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ และด้านมาตรฐานทางการ
บัญชีอยู่ในระดับมาก 

 5.  นักการบัญชีไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกันทําให้มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการ
บญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย
ผู้ท่ีมีอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการจัดทําบัญชี และอาจารย์ผู้สอนบัญชี จะมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการ
บัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนด้านความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาก สําหรับ
อาจารย์ผู้สอนบัญชี จะมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจ
อาเซียนด้านทักษะ และด้านมาตรฐานทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก 

 6.  นักการบัญชีไทยท่ีมีประสบการณ์ทางานแตกต่างกันทําให้มีความพร้อมในการใช้
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนไม่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 โดยผู้ท่ีมีประสบการณ์ทํางานมากกว่า 10 ปี จะมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ และด้านมาตรฐานทางการบัญชี
อยู่ในระดับมาก 

 7.  นักการบัญชีไทยท่ีมีความถี่ในการรับข้อมูลแตกต่างกันทําให้มีความพร้อมในการใช้
มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนไม่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 โดยผู้ที่มีความถ่ีในการรับข้อมูล มากกว่า 10 ครั้ง จะมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ และด้านมาตรฐานทางการ
บัญชีอยู่ในระดับมาก 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอว่า 
  1.  นักการบัญชีไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรให้ความสําคัญกับ

ความรู้ความสามารถ ด้านทักษะและด้านมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงอาจส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนัก
บัญชีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทางาน  
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 2.  นักการบัญชีไทย ควรตระหนักและส่งเสริมให้นักบัญชีพัฒนาความรู้อยู่เสมอเพ่ือให้ 
นักบัญชีเกิดความเข้าใจ เกิดทักษะและความเชียวชาญในการปฏิบัติงานซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ทางานและเป็นการสร้างความเช่ือมันและการยอมรับของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน  

 3.  นักการบัญชีไทย ควรตระหนักถึงประสิทธิผลในการทางานซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญอย่าง 
ย่ิงในองค์กรผลงานจะดีและมีคุณภาพต้องขึ้นกับตัวพนักงานและบุคลากรในองค์กร ถ้าบุคลากรเหล่านั้น
มีความรู้ความสามารถและทักษะท่ีดีจะทาให้องค์กรเกิดการพัฒนาเกิดความก้าวหน้าทาให้องค์กรประสบ
ผลสําเร็จ 

  ปวีณา ศิวาลัย  และดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ (บทคัดย่อ , 25 ) ได้ทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของโรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม เป็นการวิจัย         
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรงในธุรกิจโรงแรม รวมถึงใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ 
รายงานวิจัย บทความ และบทวิเคราะห์จากแหล่งต่าง ๆ  

  ผลการศึกษาพบว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จะส่งผลดีต่อธุรกิจ
โรงแรมในด้านโอกาสที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ การปรับราคาห้องพักและแพ็คเกจ การได้แรงงานท่ีมี
ทักษะทางด้านภาษาและงานเฉพาะด้าน แต่สิ่งท่ีสําคัญคือการรักษากลุ่มลูกค้าเก่าไว้ให้ได้โดยการรักษา
มาตรฐานในการให้บริการ เน้นการนําเสนอบริการท่ีแสดงออกถึงความเป็นไทย เช่นการย้ิมและต้อนรับ
ลูกค้าอย่างอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นมิตร รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด
ท่ีดี แต่ก็มีสิ่งท่ีต้องระวังคือคู่แข่งท่ีมาลงทุนด้านธุรกิจโรงแรมก็เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงอาจมีการโยกย้าย
แรงงานบ่อยขึ้นด้วยเช่นกัน 

  นฤมล  สุมรรคา  (2554 , บทคัดย่อ)  การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดับความรู้  ระดับความพร้อมและปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี โดยใช้วิจัยเชิงปริมาณและ
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรทางบัญชีในสถาน
ประกอบการ อําเภอหนองแคและอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Independent Sample      
t-test , One-Way ANOVA  และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 ผลการศึกษาพบว่า เพศและอายุท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  ระดับการศึกษามีผลต่อความพร้อมทุกด้านได้แก่ ด้านวิชาชีพ  ด้านภาษา          
ด้านกฎหมายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนประสบการณ์การทํางานบัญชีมีผลต่อความพร้อม   
ด้านภาษาและด้านกฎหมาย ระดับความรู้ความเข้าใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทาง
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บัญชีในสถานประกอบการมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความพร้อมของบุคลากรทางบัญชี เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านวิชาชีพบัญชีและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ท่ีระดับ 0.05 

 
13.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัยเรื่องน้ี  การอธิบายแนวทางการจัดทําโครงการวิจัยในภาพรวมน้ัน 
สามารถเขียนกรอบความคิดเป็นรูปแบบแผนภาพ ได้ดังน้ี 
                 

           ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- ประสบการณก์ารทํางาน 

 

ความพร้อมในการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

- ด้านวิชาชีพบัญชี 
- ด้านภาษา 
- ด้านกฎหมาย 
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

- ผลกระทบของอาเซียนท่ีมีต่อ
ประเทศไทย 

- ผลกระทบของอาเซียนท่ีมีต่อ
วิชาชีพบัญชี 
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บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
          การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้วิจัยได้
ดําเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังน้ี 

1.  ประชาชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1.  ประชาชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม  ตําบลหัวหิน  อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวนของสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม มีทั้งสิ้นจํานวน 195แห่ง 
(จากข้อจํากัดด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ และด้านการเดินทาง) โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  มีหลักเกณฑ์ 1) เลือกโรงแรมระดับ 4-5 ดาวข้ึนไป  2) มีพนักงาน
ท้ังหมดจํานวนต้ังแต่ 200 คนขึ้นไป  3) มีจํานวนห้องพักต้ังแต่ 100 ห้อง และใช้วิธีการแจก
แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด จํานวนแบบสอบถามมีท้ังหมด 4 ส่วน  ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 30 วัน  ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2558  
 
 1.1  การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นประชากร ได้มาจากการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, P125) โดยให้ระดับความม่ันใจที่ผู้วิจัยกําหนด
ไว้ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 99% (ระดับ .01) มีค่าเท่ากับ 2.58 และให้มีสัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ี
ยอมให้เกิดขึ้นได้เท่ากับร้อยละ 5 
 
         สูตร      n =        N   
            1 + N (e)2 
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             กําหนดให้      n    คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
                       N   คือ   จํานวนประชากรท้ังหมด 
                      e คือ  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (0.05) 
ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ  
 แทนค่า      N =   380 
               e    =  0.05 

จากสูตร    n      =   N  
           1 + N (e) 2 
 

    =  380   
                                            1+380 (0.0025) 
 

     =  380  
                                          1+0.95 
 

    =  380 
                                 1.95 
    = 194.87 
    = 195 
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดท่ีเลือก 195 แห่ง 
  
2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 2.1  เครื่องมือท่ีใช้ 
  ในการศึกษาเชิงปริมาณจะใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือการเก็บข้อมูล ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบปลายเปิดและแบบปลายปิด ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
                 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
     ส่วนท่ี 1  เป็นการสอบถามข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบปลายเปิด และปลายปิด มีจํานวน 4 ข้อ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด 
และประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี   
     ส่วนท่ี  2   เป็นการวัดระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือวัดระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีจํานวน 10 ข้อ 
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     ส่วนท่ี 3 เป็นการวัดระดับความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน        
ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชีพบัญชี ด้านภาษา 
ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่ามีคําถามให้บุคลากรทางบัญชีตอบแบบสอบถาม
ความรู้ความเข้าใจและความพร้อม โดยให้ตอบว่าความรู้ความเข้าใจและความพร้อมมีมากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด กับคําถามที่กําหนดและมีเกณฑ์การให้คะแนน โดยจําแนกค่าระดับความรู้
ความเข้าใจและความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังน้ี 
 

     น้อยที่สุด  1 คะแนน 
     น้อย  2 คะแนน 
     ปานกลาง  3 คะแนน 
     มาก  4 คะแนน 
     มากที่สุด  5 คะแนน 

 
      ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจและพร้อมของบุคลากรทางบัญชี       
ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย นําเสนอข้อมูลด้านความรู้
ความเข้าใจและพร้อมในแต่ละด้านแต่ละคําถาม ส่วนการแปลความหมายค่าเฉล่ียของผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มตัวอย่าง ตามแนวของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50 แปลความว่า   ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมน้อยท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50 แปลความว่า   ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมน้อย  
 ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50 แปลความว่า   ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 แปลความว่า   ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมมาก 
 ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 แปลความว่า   ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมมากท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะความรู้
ความเข้าใจและความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อนนําแบบสอบถามไปใช้ได้          
ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจและแก้ไขแล้ว 
 2.2  การสร้างเครื่องมือ 

   1.  กําหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของเน้ือหา 
   2.  กําหนดลักษณะของคําถามตามขอบเขตของเน้ือและวัตถุประสงคท่ี์กําหนดไว้ 
   3.  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ 
   4.  ร่างแบบสอบถาม 
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   5.  นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญตรวจเพ่ือทําการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 
   6.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try – out) จํานวน 30 ชุด ตรวจสอบความเช่ือม่ัน

ของแบบสอบถาม (ภาคผนวก ข) โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ Cronbach 
   7.  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
   8.  นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ังเพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วน 
   9.  จัดเตรียมแบบสอบถามตามจํานวนของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ 
   10. นําไปใช้จริง 
 

3.  เก็บรวบรวมข้อมูล   
  การดําเนินการจัดทําการวิจัยเรื่อง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพ่ือ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม ใช้วิธีการส่งจดหมายทางไปรษณีย์   
 
4.  การประมวลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
     เม่ือคณะผู้จัดทําได้ทําการตรวจแบบสอบถามแล้วนําแบบสอบถามท้ังหมดมาประเมินผล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
 1. อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.  อธิบายความรู้ความเข้าใจ และความพร้อมของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.  นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตาราง 
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บทที่ 4 
  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากการวิจัยเรื่อง  เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณี ศึกษา ธุรกิจโรงแรม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

ส่วนที่  1  ข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรทางบัญชี 
ส่วนที่ 2  ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากร         

ทางบัญชี 
ส่วนท่ี 3 เป็นการวัดระดับความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน        

ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชีพบัญชี ด้าน
ภาษา ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
       สัญญลักษณ์ท่ีใช้ในการแปลผล มีดังนี้ 
     แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  n  แทน จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
  S.D แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
  t  แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน t-distribution 
  F  แทน ค่าสิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน F- distribution 
  SS  แทน  ผลบวกกําลังสองขอองคะแนน (Sum of square) 

  DF  แทน ระดับช้ันความเป็นอิสระ (Degree of  Freedom) 
  MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (mean square)  
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ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรทางบัญชี 
 

ตารางท่ี  4-1 จํานวนและค่าร้อยละข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรทางบัญชี 
 

เพศ จํานวน (คน) คิดเป็น (ร้อยละ) 
ชาย 53 26.50 
หญิง 147 73.50 

รวม 200 100.0 
อายุ จํานวน (คน) คิดเป็น (ร้อยละ) 

20-25 ปี 11 5.50 
26-30 ปี 9 4.50 
31-35 ปี 140 70.00 
36-40 ปี 32 16.00 
ต้ังแต่ 41 ปีขึน้ไป 8 4.00 

รวม 200 100.00  
ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด จํานวน (คน) คิดเป็น (ร้อยละ) 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 6 3.00 
ปริญญาตรี 184 92.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 10 5.00 

รวม 200 100.00 
ประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับงานด้านบัญชี จํานวน (คน) คิดเป็น (ร้อยละ) 
ตํ่ากว่า 5 ปี 13 6.50 
5- 10 ปี 130 65.00 
11 – 15 ปี 49 24.50 
15 ปีขึ้นไป 8 4.00 

รวม 200 100.00 
 

 จากตารางที่ 4-1 พบว่า บุคลากรทางบัญชี เป็นเพศหญิง จํานว 147 คน  คิดเป็นร้อยละ 
73.50 และเป็นเพศชาย จํานวน 53  คิดเป็นร้อยละ 26.50  มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี จํานวน 140 
คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมา อายุระหว่าง 32 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.00  อายุระหว่าง 20 -25 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 5.50  อายุ 26 – 30 ปี จํานวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.50 และ มีอายุต้ังแต่ 41 ปี 
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ขึ้นไป จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ระดับการศึกษาท่ีจบสูงสุดปริญญาตรี จํานวน 184 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.00 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และ ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี 5-10 
ปี จํานวน 130 คน รองลงมา 11-15 ปี จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 ต้ังแต่ 5 ปี ขึ้นไป 
จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และ 15 ปี ขึ้นไป จํานวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ 4.00  

 
ส่วนท่ี 2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
  
ตารางท่ี  4-2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  โดยรวมและรายด้าน  
 

  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

ระดับความรู้ 
ความเข้าใจ  

ระดับ
ความ
ความรู้
ความ
เข้าใจ 

อันดับท่ี

  S.D 

1.  ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่า ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

3.38 0.94 ปานกลาง 4 

2.  ประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อการเพ่ิมโอกาสในการ
สร้างรายให้แก่ท่าน 

3.26 0.87 ปานกลาง 5 

3.  หากมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษจะ
ช่วยให้การสื่ อสารสะดวกขึ้น เม่ือประเทศก้ าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

4.40 0.66 มาก 1 

4.  หากท่านได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาประจําชาติ
ในภู มิภาคอาเซียนจะช่วยให้ เกิดความได้ เปรียบ
ทางด้านการค้า 

3.66 0.73 มาก 2 

5. กระทรวงการพาณิ ชย์เป็นเจ้าภาพหลักด้านการ
แลกเปล่ียนสินค้ากับต่างประเทศซ่ึงท่านจะได้รับ
ผลกระทบจากการแลกเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว 

2.87 0.70 ปานกลาง 9 

6.  เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และสร้างอัต

2.98 0.43 ปานกลาง 8 
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ลักษณ์อาเซียนซ่ึงจะสามารถช่วยลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมที่เกิดขึ้นไป 

7.  ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความม่ันคงทาง
อาเซียนจะช่วยให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ สงบสุข 
และแข็งแกร่งมากขึ้น 

3.16 0.64 ปานกลาง 6 

8.  กฎบัตรอาเซียนเป็นร่างสนธิสัญญาที่ทําร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ท่ีวางกรอบทาง
กฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคมอาเซียนซ่ึง
จะส่งผลให้ประชาคมอาเซียนมีความเป็นปึกแผ่นและ
ม่ันคงมากขึ้น 

3.11 0.46 ปานกลาง 7 

 
ตารางท่ี  4-2  (ต่อ)  
 

  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

ระดับความรู้ 
ความเข้าใจ  

ระดับ
ความ
พร้อม 

อันดับท่ี

 S.D 
9.  การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วย

สร้างให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์และมี
ทิศทางการค้าท่ีชัดเจนขึ้นส่งผลต่อการดํารงชีวิตของ
ท่าน เช่น ด้านการค้าขาย ด้านการลงทุน และด้านการ
มีงานทํา 

3.11 0.46 ปานกลาง 7 

10.ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาความพร้อมด้านเศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรมการเมืองและความม่ันคง ไปพร้อมกัน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ก้าวทันประเทศเพ่ือนบ้าน 

3.46 0.61 มาก 3 

รวม 4.10 0.72 มาก - 
 
จากตารางท่ี 4-2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.10 , S.D = 0.72)   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า หากมีการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกข้ึนเม่ือประเทศ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ( =4.40 , S.D =0.66) รองลงมา หากท่านได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
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ภาษาประจําชาติในภูมิภาคอาเซียนจะช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการค้า ( =3.66, S.D 
=0.73) ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาความพร้อมด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมการเมืองและความ
ม่ันคง ไปพร้อมกันอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ก้าวทันประเทศเพ่ือนบ้าน ( =3.46, S.D =0.61) ท่านมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( =3.38, S.D = 0.94)  ประชาคมอาเซียน
จะส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายให้แก่ท่าน  ( =3.26, S.D = 0.87)   ประชาคมอาเซียน
ด้านการเมืองและความม่ันคงทางอาเซียนจะช่วยให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และ
แข็งแกร่งมากขึ้น ( =3.16, S.D = 0.64)   กฎบัตรอาเซียนเป็นร่างสนธิสัญญาที่ทําร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ท่ีวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคม
อาเซียนซ่ึงจะส่งผลให้ประชาคมอาเซียนมีความเป็นปึกแผ่นและม่ันคงมากขึ้น ( =3.11, S.D = 
0.46) การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยสร้างให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่
สมบูรณ์และมีทิศทางการค้าที่ชัดเจนขึ้นส่งผลต่อการดํารงชีวิตของท่าน เช่น ด้านการค้าขาย ด้านการ
ลงทุน และด้านการมีงานทํา  ( =3.11, S.D = 0.46) เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เน้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และสร้างอัตลักษณ์อาเซียนซ่ึงจะสามารถช่วยลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่เกิดขึ้นไป ( =2.98, S.D = 0.43) กระทรวงการพาณิชย์เป็น
เจ้าภาพหลักด้านการแลกเปลี่ยนสินค้ากับต่างประเทศซ่ึงท่านจะได้รับผลกระทบจากการแลกเปลี่ยน
สินค้าดังกล่าว ( =2.87, S.D = 0.70) ตามลําดับ  

 
ส่วนท่ี 3  ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีจํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชีพ
บัญชี ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตารางท่ี  4-3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  ด้านวิชาชีพบัญชี โดยรวมและรายข้อ  
 

ด้านวิชาชีพบัญชี  
ระดับ       

ความพร้อม  
ระดับ
ความ
พร้อม 

อันดับท่ี

 S.D 
1.  การปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ 
4.53 0.74 มากท่ีสุด 1 

2.  การปฏิบัติวิชาชีพบัญชีอย่างไม่ปกปิด หรือบิดเบือน
ความจริงอันเป็นสาระสําคัญ 

4.53 0.74 มากที่สุด 1 

3.  ความซ่ือตรงต่อวิชาชีพและไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ ของ 4.49 0.77 มาก 3 
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งานที่ตนให้บรกิารทางวิชาชีพ 
4.  ความเที่ยงธรรมในการใช้ดุลยพินิจซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของ

หลักฐานท่ีเช่ือถือได้โดยปราศจากความลําเอียง 
4.42 0.93 มาก 6 

5.  การใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องด้วยความมีสติและระมัดระวังรอบคอบ 

4.52 0.77 มากที่สุด 2 

6.  การมีทักษะความชํานาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพ 4.42 0.80 มาก 6 
7.  การศึกษาหาความรู้และความชํานาญทางวิชาชีพ

เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

4.43 0.79 มาก 5 

8.  การไม่นําความลับของกิจการท่ีตนเองได้มาระหว่าง
ปฏิบัติงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

4.44 0.89
  

มาก 4 

9.  การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 4.49 0.80 มาก 3 
10. การให้บรกิารทางวิชาชีพบัญชีสอดคล้องกับมาตรฐาน

ของวิชาชีพบัญชี  
4.44 0.79 มาก 4 

รวม 4.47 0.75 มาก - 
 

จากตารางท่ี 4-3 พบว่า ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ด้าน
วิชาชีพบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.47, S.D = 0.75) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า อันดับแรก 
ได้แก่ การปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ และการปฏิบัติวิชาชีพ
บัญชีอย่างไม่ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสําคัญ ( =4.53, S.D = 0.74) รองลงมา 
ได้แก่ การใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความมีสติและระมัดระวัง
รอบคอบ ( =4.52, S.D = 0.77) ความซ่ือตรงต่อวิชาชีพและไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ ของงานที่ตน
ให้บริการทางวิชาชีพ  ( =4.49, S.D = 0.77) และการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ( =4.49, S.D = 0.80) การให้บริการทางวิชาชีพบัญชีสอดคล้องกับมาตรฐานของ
วิชาชีพบัญชี ( =4.44, S.D = 0.79) การไม่นําความลับของกิจการที่ตนเองได้มาระหว่างปฏิบัติงาน
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ( =4.44, S.D = 0.89) การศึกษาหาความรู้และความชํานาญทาง
วิชาชีพเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ( =4.43, 
S.D = 0.79) การมีทักษะความชํานาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพ ( =4.42, S.D = 0.80) และ 
ความเท่ียงธรรมในการใช้ดุลยพินิจซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานที่เช่ือถือได้โดยปราศจากความ
ลําเอียง ( =4.42, S.D = 0.93)  ตามลําดับ  
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ตารางท่ี  4-4  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ด้านภาษา โดยรวมและรายข้อ  

 

ด้านภาษา  
ระดับ       

ความพร้อม  
ระดับ
ความ
พร้อม 

อันดับท่ี

 S.D 
1.  ความสามารถในการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่

และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
3.80 0.67 มาก 1 

2. ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ด้วย
ตนเอง 

3.39 0.83 ปานกลาง 4 

3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนเพ่ือ
การส่ือสารที่มีประสทิธิภาพ (การเขียนและถูกต้องตาม
หลักภาษา) 

3.15 0.61 ปานกลาง 7 

4. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน (กลุ่ม
สมาชิกอาเซียน) ในการเขียนเพ่ือการสื่อสารให้มี
ประสทิธิผล (การเขียนถูกต้องตามหลักภาษา) 

2.89 0.59 ปานกลาง 8 

5. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการพูดเพ่ือการ
ส่ือสารที่มีประสิทธิผล (การพูด มารยาท และกิริยา
ท่าทางการแสดงออกที่เหมาะสม) 

3.47 0.65 ปานกลาง 2 

6. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน (ภาษาท่ี
กลุ่มในประเทศอาเซียนด้วยการพูดเพ่ือการสื่อสารที่มี
ประสทิธิผล (การพูดที่ชัดเจน ตรงประเด็น และแสดง
บทบาทที่เหมาะสม) 

3.27 0.96 ปานกลาง 5 

7. ความสามารถในการสรุปสาระสําคัญในการอ่าน
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.40 0.67 ปานกลาง 3 

8. ความสามารถในการจัดทาํรายงานทางการเงินด้วย
ภาษาอังกฤษ 

3.16 1.07 ปานกลาง 6 

9. ความสามารถในการจัดทาํรายงานทางการเงินด้วย
ภาษาต่างประเทศ (อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน) 

2.79 0.92 ปานกลาง 9 

รวม 3.26 0.54 ปานกลาง  - 
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จากตารางท่ี 4-4 พบว่า ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้าน

ภาษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.26, S.D = 0.54) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า อันดับแรก 
ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ( =
3.80, S.D = 0.67) มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ข้อที่เหลือมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการพูดเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (การพูด มารยาท และ
กิริยาท่าทางการแสดงออกท่ีเหมาะสม) ( =3.47, S.D = 0.65)ความสามารถในการสรุปสาระสําคัญ
ในการอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( =3.40, S.D = 0.67) ความสามารถในการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศได้ด้วยตนเอง ( =3.39, S.D = 0.83) ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
อ่ืน (ภาษาท่ีกลุ่มในประเทศอาเซียนด้วยการพูดเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (การพูดท่ีชัดเจน ตรง
ประเด็น และแสดงบทบาทท่ีเหมาะสม) ( =3.27, S.D = 0.96) ความสามารถในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินด้วยภาษาอังกฤษ ( =3.16, S.D = 1.07) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
เขียนเพื่อการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ (การเขียนและถูกต้องตามหลักภาษา ( =3.15, S.D = 0.61) 
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน (กลุ่มสมาชิกอาเซียน) ในการเขียนเพ่ือการสื่อสารให้มี
ประสิทธิผล (การเขียนถูกต้องตามหลักภาษา) ( =2.89, S.D = 0.59) และ ความสามารถในการ
จัดทํารายงานทางการเงินด้วยภาษาต่างประเทศ (อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน) ( =2.79, S.D = 
0.92) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี  4-5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ด้านกฏหมาย  โดยรวมและรายด้าน  

 

ด้านกฏหมาย  
ระดับ       

ความพร้อม  
ระดับ
ความ
พร้อม 

อันดับท่ี

 S.D 
1. ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติการบัญชี 4.16 0.80 มาก 6 
2. ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี 4.26 0.80 มาก 4 
3. ความรู้เก่ียวกับกฎหมายภาษีอากรและขอ้กําหนดของ
สรรพากร 

4.30 0.81 มาก 3 

4. ความสามารถในการปฏิบติังานตามพระราชบัญญัติการ
บัญชี 

4.35 0.80 มาก 2 

5. ความสามารถในการปฏิบติังานตามมาตรฐานการบัญชี 4.38 0.83 มาก 1 
6. การปฏิบัติงานตามกฎหมายภาษีอากร 4.24 0.89 มาก 5 
7. ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 4.10 0.95 มาก 7 
8. ความรู้เก่ียวกับทักษะวิชาชีพระหว่างประเทศ 3.67 1.10 มาก 8 
9. ความรู้เก่ียวกับข้อตกลงการยอมรับ (MRA) ระหว่าง

ประเทศ 
3.26 1.10 มาก 10 

10. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศด้าน
สมรรถนะสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

3.34 0.98 มาก 9 

รวม 4.00 0.74 มาก - 
 
จากตารางท่ี 4-5 พบว่า ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ด้าน

กฏหมาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.00, S.D = 0.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
คามพร้อมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี ( =4.38, 
S.D = 0.83) รองลงมา ความสามารถในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการบัญชี ( =4.35, S.D 
= 0.80)ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรและข้อกําหนดของสรรพากร ( =4.30, S.D = 0.81) 
ความรู้เก่ียวกับกฎหมายภาษีอากรและข้อกําหนดของสรรพากร ( =4.26, S.D = 0.80) ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ( =4.24, S.D =0.89) การปฏิบั ติงานตามกฎหมายภาษีอากร 
( =4.16, S.D = 0.80)ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี ( =4.10, S.D = 0.95) ความรู้
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เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพระหว่างประเทศ ( =3.67, S.D =1.10) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศด้านสมรรถนะสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ( =3.34,S.D =0.98)ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลง
การยอมรับ (MRA) ประหว่างประเทศ ( =3.26, S.D = 1.10) ตามลําดับ  
  
ตารางท่ี  4-6  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมและรายด้าน  
 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระดับ       

ความพร้อม  
ระดับ
ความ
พร้อม 

อันดับท่ี

 S.D 
1. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.78 0.58 มาก 10 
2. ความรู้ในการสื่อสารด้วยระบบเครือข่าย Social 

network 
4.03 0.68 มาก 8 

3. ความสามารถในการทํางานด้วยระบบเครือข่าย Social 
network 

4.26 0.66 มาก 4 

4. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบื้องต้น 

4.14 0.97 มาก 6 

5. ความสามารถในการใช้โปรแกรมสําเร็จรปูท่ัวไป 4.41 0.79 มาก 3 
6. ความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel 4.63 0.61 มากท่ีสุด 1 
7. การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 4.46 0.76 มาก 2 
8. การมีทักษะในการใช้งานทางด้านบัญชีด้วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.17 0.70 มาก 5 

9. การถ่ายทอดความรู้ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.10 0.79 มาก 7 
10. ความมีประสทิธิภาพในการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่งานบัญชี 
4.02 0.65 มาก 9 

รวม 4.20 0.55 มาก - 
 

จากตารางที่ 4-6  พบว่า ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.20, S.D = 0.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel ( =4.63, S.D = 0.61) มีความพร้อมอยู่ในระดับ
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มากท่ีสุด ท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก  ได้แก่ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ( =4.46, 
S.D = 0 .76) ความสามารถในการใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูปทั่ วไป   (  =4.41, S.D = 0 .79) 
ความสามารถในการทํางานด้วยระบบเครือข่าย Social network ( =4.26, S.D = 0.66) การมี
ทักษะในการใช้งานทางด้านบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( =4.17, S.D =0.70) การแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น ( =4.14, S.D =0.97) การถ่ายทอดความรู้ผ่าน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ( =4.10, S.D =0.79) ความรู้ในการสื่อสารด้วยระบบเครือข่าย Social 
network ( =4.03,S.D =0.68) ความมีประสิทธิภาพในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองาน
บัญชี ( =4.02,S.D =0.55) และความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( =3.78,S.D 
=0.58) ตามลําดับ  
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บทที่ 5  
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

   งานวิจัยเร่ืองเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางบัญชีในธุรกิจโรงแรม ตําบลหัวหิน 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2) เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบัญชีในธุรกิจโรงแรม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  3) เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีในธุรกิจโรงแรม ตําบลหัวหิน 
อําเภอ  หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดห้วยมงคล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จํานวน 200  คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผู้วิจัยสรุป 
อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะไว้ดังต่อไปนี้ 
  
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรทางบัญชี 
บุคลากรทางบัญชีเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรม 

ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเพศหญิง จํานวน 147 คน  คิดเป็นร้อยละ 
73.50 มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี จํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ระดับการศึกษาท่ีจบสูงสุด
ปริญญาตรี จํานวน  184 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 รองลงมา ประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านบัญชี 5-10 ปี จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00   

 
 2. ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากร         

ทางบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( =4.10 , S.D = 0.72)    
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 3. ระดับความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตําบลหัวหิน อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชีพบัญชี ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   3.1.1 ด้านวิชาชีพ พบว่า ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ด้านวิชาชีพบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.47, S.D = 0.75) 

  3.1.2 ด้านภาษา ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านภาษา 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.26, S.D = 0.54)      

  3.1.3 ด้านกฎหมาย ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ด้าน
กฏหมาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.00, S.D = 0.74) 

  3.1.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.20, S.D = 0.55) 

  
การอภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. บุคลากรทางบัญชีเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรม ตําบล
หัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี ระดับการศึกษา
ท่ีจบสูงสุดปริญญาตรี ประสบการณ์ทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี 5-10 ปี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรัศนี  กายพันธ์ และนธี เหมมันต์ (2557 , บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่องนักบัญชีไทยกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 33-40 ปี มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปัจจุบันปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชีใน
ตําแหน่งผู้ทําบัญชีอิสระมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี 5-10 ปี และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ได้เข้ารับอบรมความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชี 10-20 ช่ัวโมงต่อปี ประเด็นความพร้อมด้านทักษะ
วิชาชีพบัญชีของนักบัญชีไทยโดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก  

2. ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบัญชี ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี
เนื่องจาก บุคลากรมีการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกข้ึนเม่ือ
ประเทศก้าวสู่ประชาคมอาเซียน บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาประจําชาติในภูมิภาค



70 
 

อาเซียนจะช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการค้า และมีการพัฒนาความพร้อมด้านเศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรมการเมืองและความมั่นคง ไปพร้อมกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ก้าวทันประเทศเพ่ือนบ้าน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปวีณา ศิวาลัย  และดร .รัตพงษ์  สอนสุภาพ  (บทคัดย่อ ,25) ได้
ทําการศึกษาวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของโรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชา
เทรียม  ผลการศึกษาพบว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จะส่งผลดีต่อธุรกิจ
โรงแรมในด้านโอกาสท่ีจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ การปรับราคาห้องพักและแพ็คเกจ การได้แรงงานที่มี
ทักษะทางด้านภาษาและงานเฉพาะด้าน แต่สิ่งท่ีสําคัญคือการรักษากลุ่มลูกค้าเก่าไว้ให้ได้โดยการ
รักษามาตรฐานในการให้บริการ เน้นการนําเสนอบริการท่ีแสดงออกถึงความเป็นไทย เช่นการย้ิมและ
ต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นมิตร รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ด้านการขายและ
การตลาดที่ดี แต่ก็มีสิ่งท่ีต้องระวังคือคู่แข่งที่มาลงทุนด้านธุรกิจโรงแรมก็เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงอาจมีการ
โยกย้ายแรงงานบ่อยขึ้นด้วยเช่นกัน 

3. ระดับความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

3.1 ด้านวิชาชีพ บุคลากรความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ด้านวิชาชีพ
บัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากบุคลากร ปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ ปฏิบัติวิชาชีพบัญชีอย่างไม่ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสําคัญ ใช้
ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความมีสติและระมัดระวังรอบคอบ 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ความซ่ือตรงต่อวิชาชีพและไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ 
ของงานที่ตนให้บริการทางวิชาชีพ ไม่นําความลับของกิจการที่ตนเองได้มาระหว่างปฏิบัติงานไปใช้
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ให้บริการทางวิชาชีพบัญชีสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพบัญชี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกรและ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2556 . บทคัดย่อ)  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  Community  หรือ AEC)  จะจัดต้ังขึ้นอย่างเป็น
ทางการในปี พ.ศ. 2558 ผลการวิจัยพบว่า  คุณสมบัติท่ีผู้บังคับบัญชาคาดหวังจากผู้ประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชีมากที่สุดคือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
และความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถในเร่ืองทักษะ การ
ทํางานและทักษะอ่ืนๆ ท่ีผู้บังคับบัญชาของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเห็นว่าสําคัญมากที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ ทักษะด้านภาษา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และความรับผิดชอบในหน้าท่ี
การงาน งานวิจัยนี้ยังพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บังคับบัญชายังเห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเป็น ผู้
ประกอบวิชาชีพ สอบบัญชีมีความพร้อมในคุณสมบัติด้านต่างๆ สําหรับการแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนน้อยกว่าระดับท่ีผู้บังคับบัญชาคาดหวัง เช่น ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีระหว่าง
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ประเทศ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงไปภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน 
และความรู้ความเข้าใจธุรกิจท่ีตรวจสอบ เป็นต้น ผลการศึกษาที่ไดน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสําหรับการเตรียมความพร้อมในวิชาชีพของบัณฑิตและ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านการบัญชี รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแลในการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีไทย 

3.2 ด้านภาษา บุคลากรมีความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านภาษา 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรยังขาดความสามารถในการจัดทํารายงานทางการเงินด้วย
ภาษาต่างประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ขาดความสามารถในการเขียนเพ่ือการสื่อสารให้มี
ประสิทธิผลตามหลักการเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา ขาดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน
การเขียนเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดความสามารถในการจัดทํารายงานทางการเงินด้วย
ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล  สุมรรคา (2554,บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมี
ผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบัญชีในสถาน
ประกอบการจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า เพศและอายุท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพร้อมใน
การรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ระดับการศึกษามีผลต่อความพร้อมทุกด้านได้แก่ ด้านวิชาชีพ  
ด้านภาษา ด้านกฎหมายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนประสบการณ์การทํางานบัญชีมีผลต่อ
ความพร้อม ด้านภาษาและด้านกฎหมาย ระดับความรู้ความเข้าใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
บุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความพร้อมของบุคลากรทาง
บัญชี เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านวิชาชีพบัญชีและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3.3 ด้านกฎหมาย ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ด้านกฏหมาย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ท้ังน้ีเน่ืองจากบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
บัญชี  มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการบัญชี   มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษีอากรและข้อกําหนดของสรรพากร  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และสามารถปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายภาษีอากร แตกต่างกับงานวิจัยของ  นฤมล  สุมรรคา  (2554 , บทคัดย่อ)  การศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบัญชีใน
สถานประกอบการจังหวัดสระบุรี ด้านกฎหมาย ระดับความรู้ความเข้าใจในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง 

2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เน่ืองจาก บุคลากรมีความสามารถในการใช้



72 
 

โปรแกรม Excel การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี และความสามารถในการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไป ความสามารถในการทํางานด้วยระบบเครือข่าย Social network อีท้ังการมี
ทักษะในการใช้งานทางด้านบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นฤมล  
สุมรรคา  (2554 , บทคัดย่อ)  การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับการศึกษามีผลต่อความพร้อมทุกด้านได้แก่ ด้านวิชาชีพ  ด้านภาษา  ด้านกฎหมายและด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนประสบการณ์การทํางานบัญชีมีผลต่อความพร้อม  ด้านภาษาและด้าน
กฎหมาย ระดับความรู้ความเข้าใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบัญชีในสถาน
ประกอบการมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความพร้อมของบุคลากรทางบัญชี เพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในด้านวิชาชีพบัญชีและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  

1. ผู้เกี่ยวควรมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร เพ่ือช่วยให้
การส่ือสารมีความสะดวกมากย่ิงขึ้นเม่ือประเทศก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

2. ควรมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาประจําชาติในภูมิภาคอาเซียนจะช่วยให้เกิดความ
ได้เปรียบทางด้านการค้า 
  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรทําวิจัยเกี่ยวกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรทางการบัญชี เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน 

2. ควรเพิ่มกลุ่มประชากรที่ มีความสอดคล้องในด้านอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มเจ้าหน้าท่ี
สํานักงานพัฒนางาน 

3. ควรมีการศึกษาความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีของนักบัญชีในเขตภูมิภาค
ของประเทศไทย 
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การศึกษาการพัฒนาชีวิต: กรณีการออมเศรษฐกิจพอเพียงและการทําบัญชีครัวเรือน จากเว็บไซต์ 
http://ThaiNGO.org วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 
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แบบสอบถามโครงการวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : 

กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

 
คําชี้แจง    แบบสอบถามชุดน้ี   มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาข้อมูลวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
พร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรม ตําบล
หัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเป็นองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย
คําตอบทุกคําตอบถือเป็นความลับและไม่มีคําตอบท่ีถูกหรือผิด  จึงใครขอความกรุณาจากท่านโปรดให้
ข้อมูลในแบบสอบถามชุดน้ี  ซ่ึงจะนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และความพร้อม
ของบุคลากรทางบัญชี ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป  

1. แบบสอบถามชุดน้ี  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดังน้ี 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส่วนที่ 3  ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. การตอบแบบสอบถามชุดน้ี  ให้ท่านทําเคร่ืองหมาย / ลงหน้าคําตอบท่ีท่านเลือกตอบใน
ช่อง ( ) และเติมตัวเลขหรือข้อความลงในช่องว่าง _______ท่ีตรงกับความเป็นจริงหรือ
ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดและขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงในการให้
ข้อมูลวิจัยมา ณ โอกาสนี้ 

-------------------------------------------------- 
 

ทวีพร   ตรีผอง และคณะ 
                             ผู้วิจัย 
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แบบสอบถามโครงการวิจัย 
 

เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในช่อง  
1.  เพศ 

(  )  ชาย    
          (  )  หญิง 
2.  อายุ 

(  )  20-25 ปี     
          (  )  26-30 ปี 
          (  )  31-35 ปี 

(  )  36-40 ปี 
          (  )  ต้ังแต่ 41 ปีขึ้นไป 
3.  ระดับการศึกษาที่จบสงูสุด 
          (  )  ตํ่ากว่าปริญญาตรี   

(  )  ปริญญาตรี 
(  )  สูงกว่าปริญญาตรี 

4.  ประสบการทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี 
(  )  ตํ่ากว่า 5 ปี    
(  )  5 – 10 ปี 

          (  )  11 – 15 ปี    
(  )  15 ปีขึ้นไป 
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ส่วนท่ี 2  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
            แสดงระดับการรับรู้ของผู้กรอกแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
            โดยจําแนกค่าวัดระดับการรับรู้และการปฏิบัติ 
  น้อยท่ีสุด  1 คะแนน 
  น้อย  2 คะแนน 
  ปานกลาง  3 คะแนน 
  มาก  4 คะแนน 
  มากท่ีสุด  5 คะแนน 

รายการ ระดับความรู้ความเข้าใจ 
1 2 3 4 5 

1.  ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      
2.  ประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อการเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายให้แก่ท่าน      
3.  หากมีการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษจะช่วยให้การสื่อสาร
สะดวกข้ึนเม่ือประเทศก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน 

     

4.  หากท่านได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาประจําชาติในภูมิภาคอาเซียนจะ
ช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการค้า 

     

5.  กระทรวงการพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลักด้านการแลกเปลี่ยนสินค้ากับ
ต่างประเทศซ่ึงท่านจะได้รับผลกระทบจากการแลกเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว 

     

6.  เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และสร้างอัตลักษณ์อาเซียนซ่ึงจะสามารถช่วยลด
ปัญหาความเหล่ือมล้ําทางสังคมที่เกิดขึ้นไป 

     

7.  ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความม่ันคงทางอาเซียนจะช่วยให้
ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และแขง็แกรง่มากขึ้น 

     

8.  กฎบัตรอาเซียนเป็นร่างสนธิสัญญาท่ีทําร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกใน
ประชาคมอาเซียน ที่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคม
อาเซียนซ่ึงจะส่งผลให้ประชาคมอาเซียนมีความเป็นปึกแผ่นและม่ันคงมากขึ้น 

     

9.  การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยสร้างให้เกิดความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์และมีทิศทางการค้าท่ีชัดเจนขึ้นส่งผลต่อการ
ดํารงชีวิตของท่าน เช่น ด้านการค้าขาย ด้านการลงทุน และด้านการมีงานทํา 

     

10.ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาความพร้อมด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
การเมืองและความม่ันคง ไปพร้อมกันอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ก้าวทันประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
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ส่วนท่ี 3  ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
            แสดงระดับความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
            โดยจําแนกค่าวัดระดับความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  น้อยที่สุด 1 คะแนน 
  น้อย  2 คะแนน 
  ปานกลาง 3 คะแนน 
  มาก  4 คะแนน 
  มากท่ีสุด 5 คะแนน 

รายการ 
ระดับ 

1 2 3 4 5 
ด้านวิชาชีพบญัช ี      
1.  การปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ      
2.  การปฏิบัติวิชาชีพบัญชีอย่างไม่ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงอันเป็น
สาระสําคัญ 

     

3.  ความซ่ือตรงต่อวิชาชีพและไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ ของงานท่ีตนให้บริการ
ทางวิชาชีพ 

     

4.  ความเท่ียงธรรมในการใช้ดุลยพินิจซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานท่ีเช่ือถือ
ได้โดยปราศจากความลําเอียง 

     

5.  การใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องด้วยความมี
สติและระมัดระวังรอบคอบ 

     

6.  การมีทักษะความชํานาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพ      
7.  การศึกษาหาความรู้และความชํานาญทางวิชาชีพเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

     

8.  การไม่นําความลับของกิจการท่ีตนเองได้มาระหว่างปฏบัิติงานไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง 

     

9.  การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้      
10. การให้บรกิารทางวิชาชีพบัญชีสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพบัญชี       
ด้านภาษา      
1.  ความสามารถในการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่และทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

     

2. ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ด้วยตนเอง      
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รายการ 
ระดับ 

1 2 3 4 5 
ด้านภาษา (ต่อ)      
3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มี
ประสทิธิภาพ (การเขียนและถูกต้องตามหลักภาษา) 

     

4. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน (กลุ่มสมาชิกอาเซียน) ในการ
เขียนเพ่ือการสื่อสารให้มีประสิทธิผล (การเขียนถูกต้องตามหลักภาษา) 

     

5. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการพูดเพ่ือการสื่อสารที่มี
ประสทิธิผล (การพูด มารยาท และกิริยาทา่ทางการแสดงออกที่เหมาะสม) 

     

6. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน (ภาษาท่ีกลุ่มในประเทศ
อาเซียนด้วยการพูดเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (การพูดที่ชัดเจน ตรง
ประเด็น และแสดงบทบาทท่ีเหมาะสม) 

     

7. ความสามารถในการสรุปสาระสําคัญในการอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

     

8. ความสามารถในการจัดทาํรายงานทางการเงินด้วยภาษาอังกฤษ      
9. ความสามารถในการจัดทาํรายงานทางการเงินด้วยภาษาต่างประเทศ (อยู่
ในกลุ่มประเทศอาเซียน) 

     

ด้านกฎหมาย      
1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี      
2. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี      
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรและข้อกําหนดของสรรพากร      
4. ความสามารถในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการบัญชี      
5. ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี      
6. การปฏิบัติงานตามกฎหมายภาษีอากร      
7. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี      
8. ความรู้เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพระหว่างประเทศ      
9. ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงการยอมรับ (MRA) ระหว่างประเทศ      
10. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสมรรถนะสําหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี 
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รายการ 
ระดับ 

1 2 3 4 5 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
1. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
2. ความรู้ในการสื่อสารด้วยระบบเครือข่าย Social network      
3. ความสามารถในการทํางานด้วยระบบเครือข่าย Social network      
4. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น      
5. ความสามารถในการใช้โปรแกรมสําเร็จรปูทั่วไป      
6. ความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel      
7. การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี      
8. การมีทักษะในการใช้งานทางด้านบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
9. การถ่านทอดความรู้ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      
10. ความมีประสิทธิภาพในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัญชี      
 
 
ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผู้วิจัย 
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1. ช่ือ - นามสกุล   นางทวีพร  ตรีผอง 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)  
3. หน่วยงานทีอ่ยู่ท่ีติดต่อ 

         สาขาวิชการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
   77110  โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570  
    Email: kunglove19@hotmail.com 
4. ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2542) 
                  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการบัญชี  
                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ (2551) 
5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ – บัญชีช้ันต้น  บัญชีภาษีอากร และการภาษีอากร 
6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกบัการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ - ไม่มี 
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ผู้ร่วมวิจัย 
1. ช่ือ - นามสกุล   นางสาวพิมพ์ปวีณ์  มะณีวงค์ 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย  (อาจารย์) 
3. หน่วยงานทีอ่ยู่ท่ีติดต่อ 

         สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัย      
    เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
    77110 โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570  
    E-mail : guitar_maneewong@hotmail.com มือถือ 091-768-8964 
4. ประวัติการศึกษา 
                  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

      ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ – วิจัยทางการบัญชี  
6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกบัการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ร่วมวิจัย 
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1. ช่ือ - นามสกุล   นางสาววิจิตรรัตน์  บุญทอง 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ระดับ 6  
3. หน่วยงานทีอ่ยู่ท่ีติดต่อ 

         สาขาวิชการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
    77110  โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570  
    Email: kunglove19@hotmail.com 
4. ประวัติการศึกษา 
                  ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

      ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ – ระบบบัญชี และบัญชีภาษีอากร 
6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกบัการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ - ไม่มี 
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