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ความพร�อมของบัญชีบัณฑิตไทยกับการทํางาน
ที่ปรึกษาทางบัญชีในกลุ�มประเทศประชาคมอาเซียน
ในมุมมองของสถาบันการศึกษา

ดร.เอกพล คงมา

อาจารยประจําคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และผูสอบบัญชีรับอนุญาต

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อสํารวจความพร�อมของบัญชีบัณฑิตไทย กับการทํางานที่ปรึกษาทางบัญชีในกลุ�มประเทศ

ประชาคมอาเซียนท่ีกําลังจะเป�ดเสรีในมุมมองของสถาบันการศึกษา ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร

ปริญญาตรีทางบัญชีกับความรู�และทักษะที่จําเป�นต�อการเป�นนักบัญชีมืออาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษาสากล ฉบับที่ 3 

โดยมีความรู�และทักษะที่จําเป�น 4 ด�าน ได�แก� ด�านป�ญญา ด�านบุคคล ด�านการส่ือสารและความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล 

และด�านองค�กร วิธีการเก็บรวมรวมข�อมูลประกอบด�วยการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ� โดยแบบสอบถาม

ถูกส�งไปยังผู�ดูแลหลักสูตรปริญญาตรีทางการบัญชี 112 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และถูกเลือกสุ�มสัมภาษณ� โดย

แบ�งพื้นท่ีออกเป�น 5 กลุ�ม กลุ�มละ 2 สถาบันการศึกษา โดยนําข�อมูลและความคิดเห็นท่ีได�มาวิเคราะห�และสรุปเป�น

ประเด็นต�างๆ ที่เก่ียวข�องกับงานวิจัย

ผลการตอบกลับจากแบบสอบถามคิดเป�นร�อยละ 36.61 โดยส�วนใหญ�ทราบว�ากําลังจะมีการเป�ดเสรีวิชาชีพบัญชี

ในด�านงานที่ปรึกษาทางบัญชีในกลุ�มประเทศประชาคมอาเซียนในป� พ.ศ. 2558 ที่กําลังจะมาถึง แต�ผู�ตอบแบบสอบถาม

ส�วนใหญ�แสดงความเห็นว�า บัญชีบัณฑิตไทยในป�จจุบันยังไม�มีความพร�อมต�อการทํางานที่ปรึกษาทางบัญชี เนื่องมาจาก

ป�จจัยหลายประการ เช�น ทักษะภาษาอังกฤษ ประสบการณ�ทํางาน ความรู�ทางธุรกิจและกฎหมาย ความต�องการ

หลักสูตรที่เป�นสากล และทักษะการติดต�อสื่อสารระหว�างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เป�นต�น ส�วนผลการสัมภาษณ�

ในมุมมองของสถาบันการศึกษาส�วนใหญ�ได�แสดงความคิดเห็นสอดคล�องกับผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากแบบสอบถาม 

นอกจากนี้ผู�ให�สัมภาษณ�ส�วนใหญ�ยังให�ข�อเสนอแนะตรงกันในหลายด�าน เช�น ควรประชาสัมพันธ�ถึงความสําคัญและ

จําเป�นของการเป�ดเสรีวิชาชีพบัญชี และการให�ความรู �เรื่องกรอบข�อตกลงยอมรับร�วมกันในสาขาบัญชีของอาเซียน 

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accounting Services) เพื่อให�สถาบันการศึกษา

ต�าง ๆ  เข�าใจตรงกันและเตรียมความพร�อมต�อการเป�ดเสรีวิชาชีพบัญชีที่จะมีขึ้นในอนาคต

คําสําคัญ: ที่ปรึกษาทางบัญชี ประชาคมอาเซียน บัญชีบัณฑิต

บทคัดย�อ
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Institution Viewpoints in Preparedness for Thai 
Accounting Graduates for Working as Accounting 
Consultants in ASEAN Community’s countries

Dr.Eakapol Kongma., CPA.

Lecturer of Faculty of Accountancy, Dhurakij Pundit University

The objective of this research is to explore preparedness for Thai accounting graduates for working 

as accounting consultants in ASEAN Community’s countries from institution viewpoints. In addition, the 

research aims to study the attitude on International Education Standard 3 (IES3) regarding “Initial 

Professional Development – Professional Skills (Revised, July 2012),” consist of 4 areas of learning 

outcomes including intellectual, personal, interpersonal and communication, and organizational, can be 

implemented in Thai accounting curriculum for bachelor degree or not. Data collection is divided into 

2 methods: (1) questionnaire sends to 112 higher education curriculum managers in both public and 

private institutions in Thailand, and (2) interview with curriculum managers randomized into 5 areas in 

Thailand with 2 institutions each. The data then was calculated, analyzed and summarized the results.

In findings, the reply rate of the questionnaire is 36.61%. Most of respondents give the opinions 

that they are already know the liberalization of the trade in accountancy services within ASEAN, but 

they give the ideas that Thai’s graduates may not be ready for work as accounting consultants due to 

many factors including English usage, working experiences, business and law knowledge, international 

curriculum requirements, and communication skills in ASEAN countries. Moreover, a few respondents 

give recommendations concerning the importance of education in the liberalization of the trade in 

accountancy services within ASEAN and their Mutual Recognition Arrangement (MRA) Framework on 

Accounting Services that will help accounting institutions understand clearly and prepare for that 

liberalization in the future.

Keywords: Accounting Consultants, AC (ASEAN Community), Accounting Graduates
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ความพร�อมของบัญชีบัณฑิตไทยกับการทํางานท่ีปรึกษาทางบัญชีในกลุ�มประเทศประชาคมอาเซียนในมุมมองของสถาบันการศึกษา

บทนํา
จากจุดเริ่มตนของแนวคิดในการเปดใหมีการคาเสรี

ในกลุมประเทศอาเซียน วิชาชีพบัญชีเปนหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพ
ที่ไดมีการทําขอตกลงรวมกันในการเปดใหมีการประกอบ
อาชีพเสรีในกลุ มประเทศอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ที่จะ
มาถึง และจากกรอบขอตกลงยอมรับรวมกันในสาขาบัญชี
ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
Framework on Accounting Services) ที่ลงนามเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เพ่ือกําหนดแนวทางรวมกัน
ในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเก่ียวกับการเปดเสรี
วิชาชีพบัญชีในดานตาง ๆ  ภายใน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
และจากผลการประชุมเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556
ที่ผานมา ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานดานบริการ
ของอาเซียนมีมติยกเลิกการเปดเสรีผู สอบบัญชี คงเหลือ
เปดเสรีเฉพาะที่ปรึกษาทางบัญชีและการอนุญาตใหนักบัญชี
ของอาเซียนเปนสมาชิกสภาวิชาชีพของประเทศอื่น ๆ  ใน
ภมูภิาคได และอาจมกีารนาํเร่ืองการเคลือ่นยายเสรีผูสอบบญัชี
มาหารืออีกในอนาคตหลังเปดประชาคมอาเซียนไปแลว
จากขอตกลงดังกลาวจึงเปนที่คอนขางแนชัดวา จะมีการ
เปดเสรีของงานท่ีปรึกษาทางบัญชีในชวงเร่ิมตนของการ
เปดประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558

ดวยเหตุนี้ผู วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความพรอมของ
นักบัญชีไทยที่จะสามารถไปทํางานดานที่ปรึกษาทางบัญชีใน
กลุมประเทศประชาคมอาเซียน โดยอาศัยทัศนคติ มุมมอง 
และคําแนะนําจากสถาบันการศึกษาในประเด็นตาง ๆ  ที่
จําเปนและเก่ียวของกับงานท่ีปรึกษาทางบัญชีวายังคงมี
ปจจัยตาง ๆ  ที่ยังเปนปญหาหรืออุปสรรคทําใหนักบัญชีไทย
ไมสามารถแขงขันกับนักบัญชีตางประเทศหรือไม รวมถึงการ
เขามาทําธุรกิจที่ปรึกษาทางบัญชีของนักบัญชีจากประเทศ
เพื่อนบานนาจะสงผลตอการปรับตัวของการจัดหลักสูตร
การศึกษาทางบัญชีใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นหรือไมและ
อยางไร โดยอาศัยความรูและทักษะของนักบัญชีมืออาชีพ
ในมาตรฐานการศึกษาสากล ฉบับที่ 3 (International 
Education Standard 3: IES 3) ที่ทางสหพันธนักบัญชี

ระหวางประเทศ (International Federation Accountant 
Committee: IFAC) ไดมีการทบทวนใหมและกําลังจะมี
ผลบังคับใชในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เปนประเด็น
ในการทําวิจัยนี้

ทบทวนวรรณกรรม
สมาคมประชาชาติแห งเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) 
กอตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพเมื่อป พ.ศ. 2510 เพื่อสงเสริม
ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สันติภาพ
และความมั่นคงของภูมิภาค ตอมาในป พ.ศ. 2535 ประเทศ
สมาชิกไดลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free 
Trade Area: AFTA) เพื่อชวยสงเสริมเศรษฐกิจใหมีความ
แข็งแรงและสามารถแขงขันไดกับกลุมประชาคมขนาดใหญ
ทั่วโลก และจากการพัฒนาของอาเซียนดังกลาวนําไปสู
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) 
ในปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับท่ี 2 โดย
ในดานเศรษฐกิจใหมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ปจจุบัน
ประกอบไปดวยประเทศสมาชิกจํานวน 10 ประเทศ ไดแก 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย บรูไน 
เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา (กรมอาเซียน 
กระทรวงการต างประเทศ , 2556) ผลจากการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหมีการจัดทําขอตกลง
รวมกันในการเปดเสรีการคาในดานตาง  ๆ  รวมถึงงาน
ใหบริการวิชาชีพ 7 สายงานไดแก สถาปตยกรรม วิศวกรรม 
แพทย ทันตแพทย พยาบาล นักบัญชี และนักสํารวจ
โดยดําเนินการจัดทํากรอบขอตกลงยอมรับรวมกัน (Mutual 
Recognition Arrangement: MRA Framework) และ
ตั้งเปาหมายในการใชขอตกลงรวมกันดังกลาวใหทันการ
เปดประชาคมอาเซียนในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
(ศูนยอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556)

ในดานวิชาชีพบัญชีได มีความรวมมือของประเทศ
สมาชิกเพ่ือจัดทํากรอบขอตกลงยอมรับรวมกันในสาขาบัญชีDo
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บทความวิจัย

ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
Framework on Accounting Services) โดยการทําวิจัยนี้
ไดยึดตามกรอบขอตกลงรวมกันที่ไดลงนามไปแลวเม่ือวันที่ 
26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 โดยมีสภาวิชาชีพบัญชีและ
กระทรวงพาณิชยเปนผู ดูแลในเรื่องดังกลาว ตอมาในป
พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานดานบริการ
ของอาเซียนมีมติยกเลิกการเปดเสรีผูตรวจสอบบัญชี และให
เปดเสรีเฉพาะงานท่ีปรึกษาทางบัญชีและอนุญาตใหนักบัญชี
ของอาเซียนเปนสมาชิกสภาวิชาชีพของประเทศอื่น ๆ  ใน
ภูมิภาคได (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2556)
จากน้ันกรอบขอตกลงยอมรับรวมกันในสาขาบัญชีของ
อาเซียนไดถูกนํามาทบทวนและจัดทําเปนรางฉบับสุดทาย 
(Final Draft) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยมี
การกําหนดขอบเขตของการทํางานบริการในสาขาวิชาชีพ
บัญชีเบื้องตน ไดแก การกําหนดคุณสมบัติและการสมัคร
เป นนักวิชาชีพบัญชีอาเซียน  (ASEAN Chartered 
Professional Accountant: ACPA) ในประเทศตนกําเนิด 
และการเปนนักบัญชีตางดาวจดทะเบียน (Registered 
Foreign Professional Accountant: RFPA) ในประเทศ
ที่จะไปทํางานในกลุมประชาคมอาเซียน สามารถสรุปได
ดังภาพที่ 1 (สภาวิชาชีพบัญชี, 2557) กลาวโดยสรุปไดแก 
ผู ที่ต องการสมัครเปนนักวิชาชีพบัญชีอาเซียนจะตองมี
คุณสมบัติครบตามที่กําหนดโดยประเทศตนกําเนิด เชน
จบปรญิญาตรสีาขาการบญัช ีเปนสมาชกิวชิาชพีทีล่งทะเบยีน
ในประเทศและใบอนุญาตไมสิ้นผล มีประสบการณการ
ทํางานและการพัฒนาความรู วิชาชีพอยางตอเนื่องตาม
ขอกําหนด เปนตน จากน้ันจึงนําไปขอข้ึนทะเบียนกับ
คณะกรรมการประสานงานดานวิชาชีพบัญชีอาเซียน เพื่อ
พิจารณาและรับรองการเปนนักวิชาชีพบัญชีอาเซียน (ACPA) 
และเมื่อนักวิชาชีพบัญชีอาเซียนตองการไปทํางานยังประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนก็จะตองยื่นขอเปนนักบัญชีตางดาว
จดทะเบียน (RFPA) กับคณะกรรมการประสานงานดาน
วิชาชีพบัญชีอาเซียนในประเทศที่ตองการทํางานนั้น โดย

ผูสมัครมีคุณสมบัติครบตามท่ีกําหนด

โดยประเทศตนกําเนิด

▼

ขออนุญาตขึ้นทะเบียนโดยผูมีอํานาจกํากับดูแลวิชาชีพ

โดยประเทศตนกําเนิด

▼

นักวิชาชีพบัญชีอาเซียน

(ASEAN Chartered Professional Accountant:

ACPA)

▼

ขออนุญาตทํางานโดยผูมีอํานาจกํากับดูแล

โดยประเทศที่ตองการไปทํางาน

▼

นักบัญชีตางดาวจดทะเบียน

(Registered Foreign Professional Accountant:

RFPA)

ตองมีการทํางานรวมกันกับนักบัญชีทองถ่ิน อีกท้ังตอง
ใหการยอมรับถอยแถลงวาจะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ ในประเทศนั้น ๆ  จึงจะ
สามารถไปปฏิบัติงานได (สภาวิชาชีพบัญชี, 2557)

ภาพที่ 1 สรุปขั้นตอนการเปนนักบัญชีอาเซียน และ
นักบัญชีตางดาวจดทะเบียน

งานบริการในดานบัญชีสามารถจําแนกงานโดยเปนไป
ตามเอกสารขององคการการคาโลก (สภาวิชาชีพบัญชี, 
2557) โดยอางอิงคํานิยามของบริการตาง ๆ  ตามประเภท
การคาบริการขององคการสหประชาชาติ (UN Central 
Product Classification: CPC) ในลําดับท่ี 862 - 
Accounting, auditing and bookkeeping services 
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ความพร�อมของบัญชีบัณฑิตไทยกับการทํางานท่ีปรึกษาทางบัญชีในกลุ�มประเทศประชาคมอาเซียนในมุมมองของสถาบันการศึกษา

(United Nations, 2014) ซึ่งในขอตกลงของ MRA
มีตัวอยางงานท่ีประเทศสมาชิกในกลุมประชาคมอาเซียน
ยังไมสามารถเขามาทําได ไดแก การลงนามในรายงาน
ผู สอบบัญชี และการลงนามในแบบ สบช. 3 เปนตน
สวนตัวอยางงานบริการทางดานบัญชีที่สามารถทําได ไดแก 

การเปนผู ชวยผูสอบบัญชี การจัดทํารายงานดานการเงิน 
การจัดการทางการเงิน การจัดการและวิเคราะหสารสนเทศ 
การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การเปนท่ีปรึกษา
ทางธุรกิจ ภาษี และทรัพยสิน เปนตน (สภาวิชาชีพบัญชี, 
2557)

Intellectual

• Research and evaluate information from a variety of sources and perspectives and draw 
appropriate conclusions

• Identify, evaluate, and recommend solutions to unstructured, multifaceted problems
• Apply innovative and critical thinking to solving problems

Personal

• Apply the principles of lifelong learning
• Set high personal standards of delivery and monitor personal performance, through feedback 

from others and
 through refl ection
• Evaluate professional commitments and manaage time and resources for their achievement
• Proactively anticipate challenges and plan potential solutions
• Display openness to new ideas and opportunities

Interpersonal
and

communication

• Promote cooperation and teamwork, working towards organizational goals
• Communicate clearly and concisely when presenting, discussing and reporting in formal and 

informal situations, both in writing and orally
• Use active listening and effective interviewing techniques
• Use negotiation skills to reach appropriate solutions and agreements
• Use consultative skills to minimize and resolve confl ict in a work environment
• Display sensitivity to cultural and language differences in all communication
• Present ideas and persuade others to provide support and commitment

Organizational

• Undertake work assignments in accordance with established methodologies and within the 
prescribed deadlines

• Review work to determine whether it complies with the organization’s quality standards
• Use effective people management skills to motivate and develop others
• Use effective delegation skills to deliver work assignments
• Demonstrate effective leadership skills
• Apply appropriate technology to work tasks

ภาพท่ี 2 ความรูและทักษะที่จําเปนตอการเปนนักบัญชีมืออาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษาสากล ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม 2012)
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บทความวิจัย

งานวิจัยนี้ ได นําทฤษฎีการเ รียนรู ของธอร นไดค  
(Edward Lee Thorndike, 1898.) ในเร่ืองกฎแหง
ความพรอม ซึ่งกลาวไดวา หากใครมีความพรอมและไดทํา
จะเกิดความพอใจ ในขณะที่หากใครไมพรอมแลวถูกบังคับ
ใหทําหรือพรอมแลว แตไมไดทําก็จะเกิดความไมพอใจ
โดยนํามาสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นตอความพรอม
ในการเขาสูประชาคมอาเซียนในดานงานท่ีปรึกษาทางบัญชี
วาเปนอยางไร และมีปจจัยใดบางที่เปนเหตุผลตอความ
พรอมหรือไมพรอมดังกลาว นอกจากน้ีผูวิจัยยังมีสมมติฐาน
วาการที่นักบัญชีไทยจะสามารถแขงขันกับเพื่อนบานไดนั้น
ควรมีความรูและทักษะของนักวิชาชีพบัญชีมืออาชีพตามที่
สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC, 2012) ไดรวมกัน
กําหนดกรอบทักษะมืออาชีพที่จําเปนตอการประกอบวิชาชีพ
บัญชี โดยผูวิจัยไดนํารางฉบับเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012 
มาเปนเกณฑในการสอบถาม ซึ่งความรูและทักษะดังกลาว
แบงออกเปน 4 ดานดังภาพท่ี 2 ประกอบดวย (1) ดาน
ปญญา ครอบคลุมถึงความรูและทักษะในการคิดวิเคราะห
ของนักบัญชี (2) ดานบุคคล ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ 
ความกระตือรือรน ทัศนคติและความคิดเห็นสวนบุคคล
(3) ด านการส่ือสารและความสัมพันธ ระหว างบุคคล 
ครอบคลุมถึงการทํางานเปนทีม ความเขาใจวัฒนธรรม
การเจราจาตอรอง การรักษาความสัมพันธ และการแสดง
ความคิดเห็นระหวางเพ่ือนรวมงาน และ (4) ดานองคกร 
ครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบตอองคกร การมอบหมายและ
การสอบทานงาน การนําเทคโนโลยีมาใชอยางมปีระสิทธิภาพ
และความเปนผูนํา เปนตน

วิธีการวิจัย
งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยตองการศึกษา

มุมมองและทัศนคติดานความพรอมของนักศึกษาที่กําลัง
จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด านการบัญชี ใน
ประเทศไทยที่จะสามารถไปทํางานดานที่ปรึกษาทางบัญชี
ในกลุ มประเทศประชาคมอาเซียนในมุมมองของสถาบัน
การศึกษา โดยนําความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการเปน

นักบัญชีมืออาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษาสากล ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง กรกฎาคม ค.ศ. 2012) เปนเคร่ืองมือในการ
วัดความพรอมในความเช่ียวชาญท้ัง 4 ดาน ดังภาพท่ี 2 
รวมถึงศึกษาประเด็นปญหาและขอเสนอแนะจากสถาบัน
การศึกษา ในประเด็นตาง ๆ  ดังกลาว เพื่อใหเปนแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในประเทศไทย
ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยและเปนการเตรียมความพรอม
กอนการเปดเสรีดานงานท่ีปรึกษาทางบัญชีที่กําลังจะมาถึง
ในป พ.ศ. 2558

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผู ดูแลหลักสูตร
ปริญญาตรีทางบัญชีของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ซึ่ง ณ วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 มีหลักสูตรปริญญาตรี
ทางบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองจํานวนท้ังสิ้น 310 
หลักสูตรจาก 112 สถาบันการศึกษา ซึ่งจํานวนประชากร
มีขนาดไมใหญมากนักกับการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจึง
สงแบบสอบถามไปยังประชากรทั้งหมด ไดแก คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาภาควิชาการบัญชี หรือ
ผูดูแลหลักสูตรปริญญาตรีทางบัญชี เพื่อตอบกลับจํานวน 
112 สถาบันการศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้
แบงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก
(1) แบบสอบถาม (Questionnaire) ได แก  การสง
แบบสอบถามไปยังผู บริหารหลักสูตรปริญญาตรีทางบัญชี
ในประเทศไทยจํานวน 310 หลักสูตรจาก 112 สถาบัน
การศึกษา โดยแบงคําถามออกเปนสามสวนใหญ ๆ  ไดแก 
ส วนแรกเป นคํ าถามเพื่ อระบุคุณลักษณะของผู  ตอบ
แบบสอบถาม เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา เขตพื้นท่ี 
จํานวนอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ และนักศึกษาใน
หลักสูตร เปนตน สวนท่ีสองเปนคําถามเพื่อสํารวจความคิด
เห็นตอความพรอมของนักบัญชีที่กําลังจะจบการศึกษา
ปริญญาตรีทางบัญชีกับงานท่ีปรึกษาทางบัญชีที่กําลังจะ
เปดเสรีในกลุมประชาคมอาเซียน และเปดใหแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคตาง  ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น
พรอมทั้งขอเสนอแนะอื่น  ๆ  และสวนที่สามเปนการใหDo
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ความพร�อมของบัญชีบัณฑิตไทยกับการทํางานท่ีปรึกษาทางบัญชีในกลุ�มประเทศประชาคมอาเซียนในมุมมองของสถาบันการศึกษา

นํ้าหนักความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี
ทางบัญชี โดยนําความรู และทักษะที่จําเปนตอการเปน
นักบัญชีมืออาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษาสากล ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง กรกฎาคม ค.ศ. 2012) ในความเช่ียวชาญทั้ง 4 
ดานตามขอบเขตการวิจัยดังกลาววาสมควรไดรับการให
ความสําคัญและนําไปปรับปรุงในหลักสูตรปริญญาตรีทาง
บัญชีมากนอยเพียงใด โดยแบงระดับความสําคัญของ ออก
เปนแบบ Likert scale 5 ระดับ และแปลผลคาเฉลี่ยดังนี้

4.21–5.00 = ควรใหความสําคัญและสอดแทรก
ความรูและทักษะดังกลาวเพิ่มเติม
ในหลักสูตรในระดับ “มากที่สุด”

3.41–4.20 = ควรใหความสําคัญและสอดแทรก
ความรูและทักษะดังกลาวเพิ่มเติม
ในหลักสูตรในระดับ “มาก”

2.61–3.40 = ควรใหความสําคัญและสอดแทรก
ความรูและทักษะดังกลาวเพิ่มเติม
ในหลักสูตรในระดับ “ปานกลาง”

1.81–2.60 = ควรใหความสําคัญและสอดแทรก
ความรูและทักษะดังกลาวเพิ่มเติม
ในหลักสูตรในระดับ “นอย”

1.00–1.80 = ควรใหความสําคัญและสอดแทรก
ความรูและทักษะดังกลาวเพิ่มเติม
ในหลักสูตรในระดับ “นอยที่สุด”

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหออก
เปนสามสวน ไดแก การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผู ตอบ
แบบสอบถาม จะใชสถิติเชิงพรรณนาในรูปของความถ่ี
และรอยละในการอภิปรายลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนการวิเคราะหขอมลูเก่ียวกับความพรอม ปญหา อปุสรรค
และขอเสนอแนะตอการเปดเสรีในงานท่ีปรึกษาทางบัญชี
ในกลุมประชาคมอาเซียนจะวิเคราะหและนําเสนอประเด็น
ตาง ๆ  ในเชิงพรรณนารวมกันกับการวิเคราะหขอมูลท่ีได
จากการสัมภาษณ สําหรับการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดการหลักสูตรในดานความรู และทักษะที่จําเปนตอ
การเปนนักบัญชีมืออาชีพ ในความเชี่ยวชาญทั้ง 4 ดาน

ตามมาตรฐานการศกึษาสากล ฉบับที ่3 (ปรบัปรงุ กรกฎาคม 
ค.ศ. 2012) จะใชสถิติเชิงพรรณนาในรูปของความถี่ รอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และจําแนกการวัดผล
ออกเปนสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อวิเคราะห
และเปรียบเทียบเปรียบเพ่ืออภิปรายผลดังกลาว (2) การ
สัมภาษณ (Interview) ไดแก การขอเขาไปสัมภาษณ
ในประเด็นตาง ๆ  เกี่ยวกับความพรอมตอการเปดเสรีงาน
ที่ปรึกษาทางบัญชีในกลุมประชาคมอาเซียน โดยแผนการ
สัมภาษณที่วางไวคือ ทําการสุ มเลือกผู บริหารหลักสูตร
ซึ่งไดแก คณบดี หรือ รองคณบดีฝายวิชาการหรือเทียบเทา 
แบงตามภาคต าง ๆ ได แก  สถาบันการศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคอีสาน
ภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคใต ทั้งหมด 5 กลุม 
โดยคัดเลือกตัวอยางกลุมละประมาณ 2 สถาบันการศึกษา 
โดยข อมูล ท่ี ได จากการสัมภาษณ  จะนํามาถอดเทป
วิเคราะหประเด็นตาง ๆ  ที่ผูใหสัมภาษณใหคําแนะนําหรือ
แสดงความคิดเห็นในเชิงพรรณนาโดยบูรณาการรวมกัน
กับขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห และ
นําเสนอประเด็นท่ีมีความคิดเห็นรวมกันหรือขัดแยงกัน
เพื่อใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกผูอานงานวิจัย

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการสงแบบสอบถามไปยังสถาบันการศึกษาตาง ๆ  

ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันสรุปขอมูลในวันที่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2557 พบวามีสถาบันการศึกษาตอบ
กลับมาทั้งสิ้นเปนจํานวน 41 สถาบันการศึกษาหรือคิดเปน
รอยละ 36.61 จากจํานวนแบบสอบถามที่ส งไปทั้งสิ้น
112 สถาบันการศึกษา โดยสามารถอธิบายคุณลักษณะของ
ผูตอบแบบสอบถามไดดังตอไปนี้คือ (1) เพศ ประกอบดวย
เพศหญิงร อยละ 67.35 และเพศชายร อยละ 32.65
(2) คุณวุฒิการศึกษา โดยผูตอบแบบสอบถามจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โท และ เอก รอยละ 2.04 รอยละ 65.31 
และรอยละ 32.65 ตามลําดับ (3) อายุ พบวาผู ตอบ
แบบสอบถามมีอายุกระจายใกลเคียงกัน กลาวคือ มีอายุDo
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ไมถึง 30 ป รอยละ 4.08 อายุระหวาง 30 ถึง 34 ป
รอยละ 8.16 อายุระหวาง 35 ถึง 39 ป รอยละ 16.33 
อายุระหวาง 40 ถึง 44 ป รอยละ 20.41 อายุระหวาง
45 ถึง 49 ป รอยละ 14.28 อายุระหวาง 50 ถึง 54 ป 
รอยละ 16.33 และอายุ 55 ปขึ้นไป รอยละ 20.41
(4) สังกัดสถาบันการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติงาน
อยูในสังกัดของรัฐมากกวาเอกชน โดยมีอัตรารอยละ 58.54 
และรอยละ 41.46 ตามลาํดบั (5) พืน้ที ่ผูตอบแบบสอบถาม
ระบุวาปฏิบัติงานอยูในสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลมากท่ีสุดรอยละ 36.58 รองลงมาไดแกภาคเหนือ
รอยละ 21.95 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 21.95
ภาคกลางรอยละ 7.32 ภาคใตรอยละ 7.32 และภาค
ตะวันออกรอยละ 4.88 (6) จํานวนอาจารยประจํา ผูตอบ
แบบสอบถามไดระบุจํานวนอาจารยประจําที่อยูในคณะหรือ
ภาควิชาการบัญชีโดยประมาณดังนี้คือ จํานวน 1–10 คน 
รอยละ 53.66 จํานวน 11–20 คน รอยละ 29.26 จํานวน 
21–30 คน รอยละ 12.20 และจํานวนมากกวา 30 คน 
รอยละ 4.88 (7) จํานวนอาจารยพิเศษ ผูตอบแบบสอบถาม
ไดระบุจํานวนอาจารยพิเศษที่อยูในคณะหรือภาควิชาการ
บัญชีโดยประมาณดังนี้คือ จํานวน 1–5 คน รอยละ 78.05 
จํานวน 6–10 คน รอยละ 17.07 และไมมีอาจารยพิเศษ
เลยรอยละ 4.88 (8) จํานวนนักศึกษา พบวา สถาบัน
การศึกษาที่ผูตอบแบบสอบถามสังกัดอยูมีจํานวนนักศึกษา
ปริญญาตรีทางการบัญชีหลักสูตร 4 ป จํานวนตั้งแต
1–100 คน รอยละ 56.10 จํานวนตั้งแต 101–200 คน 
รอยละ 31.71 จํานวนต้ังแต 201–300 คน รอยละ 9.75 
และจํานวนมากกวา 300 คน รอยละ 2.44 สวนจํานวน
นักศึกษาปริญญาตรีที่เทียบโอนจากระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) มีจํานวนดังน้ีคือ จํานวนต้ังแต
1–100 คน รอยละ 48.77 จํานวนตั้งแต 101–200 คน 
รอยละ 12.20 จํานวนมากกวา 200 คน รอยละ 7.32
และไมมีนักศึกษาเทียบโอนเลย รอยละ 31.71

คําถามสวนถัดมาของแบบสอบถามตองการสํารวจ
ความพรอมของการเขาสูประชาคมอาเซียนในงานที่ปรึกษา

ทางบัญชีที่กําลังจะมาถึงในป พ.ศ. 2558 โดยคําถามแรก
ถามวา “ทานทราบหรือไมวาอาชีพท่ีปรึกษาทางบัญชีเปน
หนึ่งในวิชาชีพบัญชีที่จะเปดเสรีในกลุมประเทศประชาคม
อาเซียนที่กําลังจะมาถึง” ผลสรุปพบวาผูตอบแบบสอบถาม
ประมาณรอยละ 73 ทราบเร่ืองดังกลาว ในขณะที่ประมาณ
รอยละ 27 ไมทราบเรื่องดังกลาว (ดังภาพที่ 3) ทั้งนี้
เมื่อวิเคราะหขอมูลลงลึกในสวนของผู ตอบแบบสอบถาม
ที่ไมทราบ พบวาอยูในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนในสัดสวนท่ีใกลเคียงกันคือรอยละ 54 และรอยละ 
46 ตามลําดับ แตถาวิเคราะหขอมูลแยกเปนพื้นท่ี พบวา
ผูตอบแบบสอบถามที่ไมทราบ สังกัดอยูในสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรอยละ 38 ในขณะท่ีอยู 
นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลหรืออยูในตางจังหวัดคิดเปน
รอยละ 62

คําถามที่สองตองการสํารวจความคิดเห็นวา “บัญชี
บัณฑิตไทยในปจจุบันมีความพรอมตอการทํางานท่ีปรึกษา
ทางบัญชีเพื่อรองรับการเปดเสรีในกลุมประเทศประชาคม
อาเซียนหรือไม” ผลคําตอบสรุปไดคือมีความไมพรอมสูงถึง
รอยละ 76 ในขณะที่มีความพรอมรอยละ 22 และตอบวา

27%

73%

ภาพที่ 3 สัดสวนผูตอบแบบสอบถามท่ีทราบถึงการเปดเสรี
งานท่ีปรึกษาทางบัญชีในกลุมประชาคมอาเซียน
ที่กําลังจะมาถึงในป พ.ศ. 2558
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ความพร�อมของบัญชีบัณฑิตไทยกับการทํางานท่ีปรึกษาทางบัญชีในกลุ�มประเทศประชาคมอาเซียนในมุมมองของสถาบันการศึกษา

ยังไมแนใจรอยละ 2 (ดังภาพที่ 4) เมื่อวิเคราะหขอมูล
ของผูที่ตอบวายังไมพรอมพบวาอยูในสังกัดสถาบันของรัฐ
มากกวาเอกชน โดยมีสัดสวนรอยละ 59 และรอยละ 41 
ตามลําดับ และถาวิเคราะหแยกตามพื้นที่ พบวาผู ตอบ
แบบสอบถามทีต่อบวาไมพรอม สงักดัอยูในสถาบนัอดุมศกึษา 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรอยละ 32 ในขณะที่อยู 
นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลรอยละ 68

ในคําถามขอดังกลาว ผู วิจัยยังมีคําถามปลายเปด
ตองการใหผู ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
ประกอบกับความคิดเห็นวาพรอมหรือไมพรอมเพ่ือเปน
ประโยชนแกผู อานงานวิจัย โดยผูวิจัยไดสรุปและจัดกลุม
ของคําตอบที่ไดแยกเปนหมวดหมู เพื่อใหสามารถวัดในเชิง
ปริมาณและสามารถเปรียบเทียบได โดยในกลุมของผูที่ตอบ
วาพรอม (รอยละ 22) สวนใหญแสดงความคิดเห็นวาสถาบัน
อุดมศึกษาในไทยมีศักยภาพเพียงพอในการสรางบัณฑิตที่
สามารถแขงขันไดในดานงานท่ีปรึกษาเพ่ือทํางานในกลุม
ประเทศประชาคมอาเซียนอยูแลว ในขณะที่กลุ มของผู ที่
ตอบวาไมพรอม (รอยละ 76) ไดแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุ
ตาง ๆ  ที่ยังทําใหไมพรอมโดยสรุปดังภาพท่ี 5 โดยสาเหตุ
ลําดับแรกที่ผู ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นตรงกัน
มากที่สุดถึงรอยละ 36.59 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
คือปญหาดานภาษาอังกฤษที่ผูตอบแบบสอบถามเชื่อวาจะ
เปนปญหาหลักเม่ือถึงเวลาเปดเสรีงานท่ีปรึกษาทางบัญชีใน
ประชาคมอาเซียนเน่ืองจากผูที่จบเปนบัญชีบัณฑิตสวนใหญ
มีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษยังไมดีเทาท่ีควร รองลงมา
ไดแกปญหาดานประสบการณทํางานรอยละ 19.51 โดย
ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นวางานที่ปรึกษาทางบัญชี
จําเปนตองมีประสบการณที่หลากหลายเพ่ือรองรับการแกไข
ปญหาและตัดสินใจ

ภาพท่ี 4 สัดสวนผูตอบแบบสอบถามที่ใหความเห็นเรื่อง
ความพรอมของนักบัญชีไทยตอการเปดเสรีงาน
ที่ปรึกษาทางบัญชีในกลุ มประชาคมอาเซียนท่ี
กําลังจะมาถึงในป พ.ศ. 2558

76%

2%

22%

ภาพท่ี 5 ประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นตรงกันในคําถามปลายเปดตอความไมพรอมของนักบัญชีไทยตอการ
เปดเสรีงานท่ีปรึกษาทางบัญชีในกลุมประชาคมอาเซียนที่กําลังจะมาถึงในป พ.ศ. 2558

36.59%

19.51%

12.20%

7.32%

7.32%

4.88%
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นอกจากนี้ยังมีผู แสดงความเห็นเพ่ิมเติมวานักบัญชีที่
ทํางานอยู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะไดรับ
ประสบการณใหม  ๆ  มากกวานักบัญชีที่อยู ต างจังหวัด
หรือนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล เนื่องจากมีธุรกิจที่
หลากหลายกวา สาเหตุถัดมา ไดแก ความรู ทางธุรกิจมี
รอยละ 12.20 โดยรวมถึงความรูความชํานาญในธุรกิจ 
เขาใจระบบงานทางธุรกิจตาง ๆ  ผู ตอบแบบสอบถามให
ความเห็นวาความรูทางธุรกิจของนักบัญชีอาจยังมีนอยในแง
ความหลากหลาย เชน นักบัญชีตามตางจังหวัดสวนใหญจะ
ทํางานอยูตามสํานักงานทําบัญชีหรือธนาคารพาณิชย ทําให
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาใหไดคุ นเคยกับงานที่ปรึกษา
ทางบัญชี นอกจากน้ี รอยละ 7.32 ใหความเห็นวาความรู
ดานกฎหมาย ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของเปนสิ่งสําคัญและจําเปน
ตอความพรอมของการเปดเสรี หากไมมีความชํานาญและ
แมนในเร่ืองกฎหมายก็จะทํางานท่ีปรึกษาทางบัญชีดวย
ความลําบาก ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 7.32 เทากันให
ความเห็นถึงเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนทางบัญชีใน
ปจจุบันวายังไมเปนสากลเทาท่ีควร โดยความเห็นเพ่ิมเติม
ของผูตอบแบบสอบถามแนะนําใหมีการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อรองรับกับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน เชน สอนให
รู จักมาตรฐานการบัญชีของประเทศเพ่ือนบาน ภาพรวม
ของธุรกิจที่เปนสากล การปรับปรุงวิธีคิด การสอน และ
สื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยและเหมาะกับคนรุ นใหม 
เปนตน และอีกรอยละ 4.88 แสดงความคิดเห็นวาการ
ติดตอสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบานในกลุมประชาคมอาเซียน
ยังเปนอุปสรรค โดยนอกจากภาษาอังกฤษแลวยังอาจจําเปน
ตองรู และเขาใจภาษาเพื่อนบานใหมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความไดเปรียบในการแขงขันและทําใหสามารถไปทํางาน
ที่ปรึกษาทางบัญชีในประเทศที่ตองการได นอกจากสาเหตุ
ตาง ๆ  ที่สรุปในภาพรวมน้ียังมีผูตอบแบบสอบใหความเห็น
เกี่ยวกับสาเหตุแหงความไมพรอมในประเด็นอื่น ๆ  แตมีอยู
เปนสวนนอย เชน สภาพแวดลอม ทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัฒนธรรมการเรียนรู เปนตน ซึ่งเปนประเด็นท่ี
นาสนใจศึกษาในโอกาสตอไป

คําถามในสวนสุดทายเปนการใหนํ้าหนักความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรปริญญาตรีทางบัญชีในสถาบัน
การศึกษาไทยเพ่ือการปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีกําลัง
จะมาถึง โดยนําความรู และทักษะที่จําเปนตอการเปน
นักบัญชีมืออาชีพจากมาตรฐานการศึกษาสากล ฉบับที่ 3 
(ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม ค.ศ. 2012) ทั้งสี่ดานไดแก ดาน
ปญญา (Intellectual) ดานบุคคล (Personal) ดานการ
สื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal 
and Communication) และดานองคกร (Organizational) 
มาใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาวาสมควรใหความสําคัญ
และนําไปพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี
ทางบัญชีในระดับมากนอยเพียงใด โดยสามารถสรุปผล
การวิเคราะหขอมูลในแตละดานไดดังตอไปนี้

ด�านป�ญญา (Intellectual)
ผลการวิเคราะหขอมูลการใหความสําคัญกับความรู

และทักษะดานปญญาซ่ึงมีคําถามจํานวนทั้งสิ้น 3 ขอ พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความสามารถคนควา
สารสนเทศไดจากหลาย ๆ  แหลง ประเมินและสรุปผลได
อยางเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.39 รองลงมา
ไดแก การประยุกตใชความคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) และความคดิสรางสรรคเชิงนวตักรรม (Innovative 
Thinking) ในการแกปญหา โดยมีคาเฉล่ีย 4.33 และ
ความสามารถระบุแนวทาง ประเมิน และแสดงความคิดเห็น
ตอทางแกปญหาตาง ๆ  ไดมีคาเฉล่ียนอยที่สุดในกลุมคือ 
4.10 ดังแสดงในตารางท่ี 1 และภาพรวมของคาเฉล่ียการ
ใหความสําคัญตอความรูและทักษะดานปญญาอยูที่ 4.27 
จึงถูกจัดใหอยูในระดับความสําคัญในระดับ “มากที่สุด”

ด�านบุคคล (Personal)
ความรูและทักษะดานบุคคลประกอบไปดวยคําถาม

5 ขอโดยสามารถสรุปการวิเคราะหขอมูลไดดังตารางที่ 2 
และอธิบายผลไดดังนี้คือ การใหความสําคัญถึงความรู 
และทักษะในเร่ืองการจัดการความรับผิดชอบ เวลา และDo
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ความพร�อมของบัญชีบัณฑิตไทยกับการทํางานท่ีปรึกษาทางบัญชีในกลุ�มประเทศประชาคมอาเซียนในมุมมองของสถาบันการศึกษา

ทรัพยากรเพื่อใหไดตามสิ่งที่มุ งหมายเปนประเด็นท่ีผู ตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญสูงที่สุดดวยคาเฉล่ียถึง 4.59 
รองลงมาไดแกการยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) และการเปดรับตอความคิดของผูอื่นและโอกาส
ใหม ๆ  โดยมีคาเฉลี่ย 4.49 ถัดมาไดแกความกระตือรือรน
ตอความทาทายและวางแผนในการแกปญหาโดยมีคาเฉลี่ย 
4.37 และลาํดบัสดุทาย ไดแก การวางมาตรฐานการปฏบิตังิาน 
และการติดตามผลในระดับสูง ตลอดจนยอมรับขอเสนอแนะ
จากบุคลอื่นดวยคาเฉลี่ย 4.25 และในภาพรวมของการให
ความสําคัญของความรูและทักษะดานบุคคลมีคาเฉล่ียที่ 
4.44 ถูกจัดใหอยูในระดับความสําคัญในระดับ “มากท่ีสุด”

ด�านการสื่อสารและความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล
(Interpersonal and communication)

ผลการวิเคราะหขอมูลการใหความสําคัญกับความรู
และทักษะดานการสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคล 
ซึ่งประกอบไปดวยคําถามจํานวน 7 ขอ พบวาผู ตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับความรูและทักษะในเร่ืองการ
สนับสนุนการทํางานเปนทีม และเห็นแกประโยชนของ
องคกรเปนสําคัญดวยคาเฉลี่ยสูงที่สุดถึง 4.65 รองลงมา 
ไดแก ความสามารถนําเสนอ อภิปราย และรายงานอยาง
ถูกตองและชัดเจน ทั้งการพูดและการเขียนไดคาเฉลี่ย 4.59 
ถัดมาไดแก  การฟงอยางต้ังใจและมีเทคนิคที่ดีในการ
สอบถามมีคาเฉลี่ยที่ 4.43 ความเขาใจความออนไหวของ

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการใหความสําคัญกับความรูและทักษะดานปญญา

ความรู�และทักษะ ค�าสูงสุด ค�าต่ําสุด ค�าเฉล่ีย
ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

ความสามารถคนควาสารสนเทศไดจากหลาย ๆ  แหลง ประเมินและสรุปผล

ไดอยางเหมาะสม

5 2 4.39 0.79

ความสามารถระบุแนวทาง ประเมิน และแสดงความคิดเห็นตอทางแกปญหา

ตาง ๆ  ได

5 2 4.10 0.77

การประยุกตใชความคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และความคิด

สรางสรรคเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) ในการแกปญหา

5 2 4.33 0.88

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการใหความสําคัญกับความรูและทักษะดานบุคคล

ความรู�และทักษะ ค�าสูงสุด ค�าต่ําสุด ค�าเฉล่ีย
ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

การยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 5 2 4.49 0.68

การวางมาตรฐานการปฏิบัติงานและการติดตามผลในระดับสูง ตลอดจนยอมรับ

ขอเสนอแนะจากบุคคลอื่น

5 3 4.25 0.57

การจัดการความรับผิดชอบ เวลา และทรัพยากรเพ่ือใหไดตามสิ่งที่มุงหมาย 5 3 4.59 0.60

ความกระตือรือรนตอความทาทายและวางแผนในการแกปญหา 5 3 4.37 0.50

การเปดรับตอความคิดของผูอื่นและโอกาสใหม ๆ 5 4 4.49 0.48
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บทความวิจัย

วัฒนธรรม และการใชภาษาในแตละที่ในการติดตอสื่อสาร
คาเฉลี่ยที่ 4.29 การเจรจาเพ่ือใหไดแนวทางหรือขอตกลง
ที่ เหมาะสมและการให คําปรึกษาเพื่อลดข อขัดแย งใน
สภาพแวดลอมการทํางานมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 4.25 และ
การนําเสนอความคิดและโนมนาวใหมีการสนับสนุนและ
ดําเนินการไดคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 4.18 (ตารางที่ 3) ทั้ง
7 ขอดังกลาวสงผลใหคาเฉล่ียภาพรวมของการใหความ
สําคัญในความรูและทักษะดานการสื่อสารและความสัมพันธ
ระหวางบุคคลอยูที่ 4.38 ถูกจัดใหอยูในระดับความสําคัญ
ในระดับ “มากที่สุด”

ด�านองค�กร (Organizational)
การใหความสําคัญกับความรูและทักษะดานองคกร ซึ่ง

ประกอบไปดวยคําถาม 6 ขอผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได
วา ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยใชวิธีการ
ทํางานท่ีเหมาะสมและสงงานทันเวลาเปนประเด็นที่ผู ตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุดจากคําถามทุกขอในทุก
ดาน โดยไดคาเฉลี่ยสูงที่สุดถึง 4.69 ลําดับ รองลงมา ไดแก 
การสอบทานงานโดยใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพของงานท่ี

กําหนดไดคาเฉลี่ย 4.43 การนําเทคโนโลยีมาใชในงานอยาง
เหมาะสมไดคาเฉลี่ย 4.35 ถัดมาไดแก การใชทักษะการ
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการกระตุนและพัฒนาบุคคลในทีม
มีคาเฉล่ียที่ 4.27 การใชทักษะการมอบหมายงานแกทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพคาเฉลี่ยคือ 4.16 และลําดับสุดทาย ไดแก 
การสาธิตทักษะความเปนผูนําอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ย
เพียง 4.04 สรุปไดดังตารางท่ี 4 และภาพรวมคาเฉลี่ยของ
การใหความสําคัญกับความรูและทักษะดานองคกรอยู ที่ 
4.32 ถูกจัดใหอยูในระดับความสําคัญในระดับ “มากท่ีสุด”

ผลจากการวิเคราะหขอมูลความรูและทักษะที่จําเปน
ตอการเปนนักบัญชีมืออาชีพท่ีไดขางตน พบวาคาเฉลี่ยของ
การใหความสําคัญอยูในระดับ “มากท่ีสุด” ทั้ง 4 ดาน เพื่อ
ใหการเปรียบเทียบมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดนําคาเฉลี่ย
การใหความสําคัญที่ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
ในแตละดานดังกลาวมารางเปนกราฟในรูปแบบผังเรดาร 
(Radar Chart) เพื่อทําใหสามารถมองเห็นความแตกตาง
ไดอยางหลายมิติและทําใหพิจารณามิติตาง ๆ  ที่อาจมีความ
สัมพันธกันไดชัดเจนย่ิงข้ึน (Hugh and Antje, 1999) โดย
ใหแตละแกนสามารถเชื่อมโยงกันไดครบทุกดานดังภาพที่ 6 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการใหความสําคัญกับความรูและทักษะดานการส่ือสารและความสัมพันธระหวางบุคคล

ความรู�และทักษะ ค�าสูงสุด ค�าต่ําสุด ค�าเฉล่ีย
ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

การสนับสนุนการทํางานเปนทีม และเห็นแกประโยชนขององคกรเปนสําคัญ 5 4 4.65 0.48

ความสามารถนําเสนอ อภิปราย และรายงานอยางถูกตองและชัดเจน

ทั้งการพูดและการเขียน

5 4 4.59 0.50

การฟงอยางตั้งใจ และมีเทคนิคที่ดีในการสอบถาม 5 3 4.43 0.65

การเจรจาเพ่ือใหไดแนวทางหรือขอตกลงท่ีเหมาะสม 5 3 4.25 0.66

การใหคําปรึกษาเพ่ือลดขอขัดแยงในสภาพแวดลอมการทํางาน 5 3 4.25 0.72

ความเขาใจความออนไหวของวัฒนธรรม และการใชภาษาในแตละที่ในการ

ติดตอสื่อสาร

5 2 4.29 0.76

การนําเสนอความคิดและโนมนาวใหมีการสนับสนุนและดําเนินการ 5 3 4.18 0.70
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ความพร�อมของบัญชีบัณฑิตไทยกับการทํางานท่ีปรึกษาทางบัญชีในกลุ�มประเทศประชาคมอาเซียนในมุมมองของสถาบันการศึกษา

พบวาพื้นที่ในสวนของความรูและทักษะดานบุคคลและดาน
การสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคลนั้นกวางท่ีสุด 
พอที่จะกลาวไดวาผู ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ความรูและทักษะทั้ง 2 ดานดังกลาวมากที่สุด ผูวิจัยจึงได
พยายามคนหาคําตอบเพ่ิมเติมเพ่ือทําใหสามารถอธิบายใน
ประเด็นดังกลาวโดยการสัมภาษณ

ผลจากการสัมภาษณผู บริหารหลักสูตรปริญญาตรี
ทางการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยจํานวน 10 

ทานจาก 5 พื้นท่ีไดแก กรุงเทพและปริมณฑล ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก
และภาคใต ในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานวิจัยสามารถแบง
ผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ดานไดแก ภาพรวมของ
หลักสูตรปริญญาตรีทางบัญชีในสถาบันการศึกษา ความ
พรอมของนักบัญชีไทยตอการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
ดานงานที่ปรึกษาทางบัญชี และความรูและทักษะที่จําเปน
ตอนักบัญชีมืออาชีพมีดังตอไปนี้

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลการใหความสําคัญกับความรูและทักษะดานองคกร

ความรู�และทักษะ ค�าสูงสุด ค�าต่ําสุด ค�าเฉล่ีย
ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยใชวิธีการทํางานที่เหมาะสมและ

สงงานทันเวลา

5 1 4.69 0.68

การสอบทานงานโดยใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพของงานท่ีกําหนด 5 2 4.43 0.74

การใชทักษะการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการกระตุนและพัฒนาบุคคลในทีม 5 3 4.27 0.67

การใชทักษะการมอบหมายงานแกทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 5 2 4.16 0.77

การสาธิตทักษะความเปนผูนําอยางมีประสิทธิภาพ 5 2 4.04 0.87

การนําเทคโนโลยีมาใชในงานอยางเหมาะสม 5 2 4.35 0.66

ภาพที่ 6 ผังเรดารแสดงคาเฉล่ียการใหความสําคัญในความรูและทักษะที่จําเปนตอการเปนนักบัญชีมืออาชีพท้ัง 4 ดาน
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บทความวิจัย

ในดานภาพรวมของหลักสูตรปริญญาตรีทางบัญชีใน
สถาบันการศึกษา พบวาแทบทุกสถาบันการศึกษายังไมได
มีเปาหมายในการผลิตนักศึกษาเพ่ือทํางานท่ีปรึกษาทาง
บัญชี โดยสวนใหญยังคงเนนผลิตนักบัญชีเพื่อทําบัญชีหรือ
สอบบัญชีและใหเหตุผลวาเปนสิ่งพ้ืนฐานท่ีนักบัญชีควรไดรับ 
และการงานท่ีปรึกษาทางบัญชีจําเปนตองใชความรูและ
ประสบการณการทํางานมากและอาจไปมุงเนนงานท่ีปรึกษา
ในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีแทน เชน ในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก นอกจากนี้ผู ใหสัมภาษณยังแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่จัดใหมีวิชาสหกิจศึกษา หรือการ
ฝกงานกับสถานประกอบการวานาจะมีสวนชวยเพิ่มพูน
ประสบการณใหกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น แตดวยระยะเวลา
อันจํากัดเพียงหนึ่งภาคการศึกษาหรือระยะเวลาประมาณ 
3–4 เดือนอาจยังไมเพียงพอ ทั้งนี้ผู ใหสัมภาษณบางทาน
ใหขอสังเกตในเร่ืองที่สถาบันการศึกษาตาง ๆ  สงนักศึกษา
ไปฝกงานวา สถาบันการศึกษาท่ีอยูนอกเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลสวนใหญจะสงนักศึกษาไปฝกงานเพียงหนวยงาน
ราชการ ธนาคาร และสํานักงานทําบัญชี ในขณะท่ีสถาบัน
การศึกษาที่อยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสวนใหญจะได
ฝกงานในบริษัทตาง ๆ  ไดอยางหลายกวา เชน ฝกงานดาน
วางแผนภาษี งานบัญชีบริหาร หรืองานตรวจสอบระบบ
สารสนเทศทางบัญชี เปนตน ทําใหไดขอสันนิษฐานวาผูที่
ศึกษาและไดฝกงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนาจะไดรับ
โอกาสในประสบการณทํางานที่หลากหลายกวา นอกจากน้ี
ผูใหสัมภาษณยังไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับภาพรวม
ของหลักสูตรวาไดจัดทําหลักสูตรโดยอิงตามการมีใบอนุญาต 
(License) ที่มีในประเทศไทยในปจจุบัน เชน ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ผู สอบบัญชีภาษีอากร ผู ทําบัญชีลงทะเบียน 
เปนตน เพื่อใหผูที่ศึกษาสามารถเขาทดสอบและมีคุณสมบัติ
ครบถวน เพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาตดังกลาว

สําหรับดานความพรอมของนักบัญชีไทยตอการเปดเสรี
ประชาคมอาเซียนดานงานที่ปรึกษาทางบัญชี พบวาผู ให
สัมภาษณสวนใหญยังคงไมทราบถึงขอบเขตงานที่ปรึกษาทาง
บัญชีอยางชัดเจนวาประกอบดวยอะไรบาง โดยใหความเห็น

วาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนยังไมมีความชัดเจนเพียงพอวา
ใครจะเปนผู กําหนดและใครจะเปนผู กํากับดูแล โดยอาจ
ตองมีการประชาสัมพันธและใหความรูตอการเปดเสรีอยาง
เรงดวน เชน การจัดอบรมใหความรูเรื่องกรอบขอตกลง
ยอมรับรวมกันในสาขาบัญชีของอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement Framework on Accounting 
Services) ในรายละเอียดเพื่อใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ  
เขาใจตรงกันและเตรียมความพรอมตอการเปดเสรีวิชาชีพ
บัญชีที่จะมีขึ้นในอนาคต ปจจุบันมีหลายสถาบันการศึกษา
สอดแทรกเร่ืองการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไวใน
วิชาทั่วไป เชน วิชาสัมมนาตาง ๆ  รวมถึงวิชาพื้นฐานในดาน
เศรษฐกิจ เชน วิชาเศรษฐศาสตร เปนตน แตในการเปดเสรี
ดานวิชาชีพบัญชีผูใหสัมภาษณมากกวารอยละ 50 ยังมอง
วาเปนเร่ืองใหมและเห็นสมควรใหอาจารยหรือผูสอนศึกษา
ใหเขาใจเสียกอน

สวนในดานความพรอม ผู ใหสัมภาษณรอยละ 75 
แสดงความคิดเห็นตรงกันวายังไมพรอม ซึ่งความคิดเห็น
ดังกลาวสอดคลองกับผลวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถาม 
เหตุผลที่ได รับจากความไมพรอมผู ให สัมภาษณจํานวน
รอยละ 50 พูดถึงเรื่องความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษและ
ภาษาอื่นท่ีไมใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสารกับเพื่อนบาน 
แมวาการปรับปรุงหลักสูตรหลายสถาบันการศึกษาจะเพ่ิม
จํานวนชั่วโมงในการศึกษาภาษาตางประเทศเพิ่มเติม โดย
ทําออกมาเปนโครงการท้ังในและนอกหลักสูตรแลวก็ตาม
แตก็ยังไมเพียงพอ โดยหลายทานใหความเห็นวาเปนเพราะ
ภาษาอังกฤษไมไดถูกนํามาใชในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะ
อยางยิ่งนักศึกษาในตางจังหวัด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุ
ตอความไมพรอมอื่น  ๆ  เชน ประสบการณทํางาน โดย
บางทานเสนอใหมีการฝกงานในวิชาสหกิจศึกษามากกวา
หนึ่งภาคการศึกษาและไดมีบางสถาบันการศึกษาริเริ่มทําแลว 
ความรูดานกฎหมายและภาษีอากรโดยเสนอแนะใหเพ่ิมเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน เปนตน สําหรับ
ผูที่ใหความเห็นวาพรอมสวนใหญเปนผูใหสัมภาษณที่สังกัด
อยูในสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยใหDo
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ความพร�อมของบัญชีบัณฑิตไทยกับการทํางานท่ีปรึกษาทางบัญชีในกลุ�มประเทศประชาคมอาเซียนในมุมมองของสถาบันการศึกษา

ความเช่ือมั่นวาหลักสูตรของสถาบันตนมีความพรอมและ
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลาว

ดานความรู และทักษะที่จําเปนตอนักบัญชีมืออาชีพ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเหน็ดวยตอการปรบัปรงุหลกัสตูร
โดยใหสอดแทรกความรู และทักษะทั้ง 4 ดานดังกลาว
ลงในหลักสูตร อยางไรก็ตามผูจัดการหลักสูตรสวนใหญ
อางอิงการจัดทําหลักสูตรตามที่สภาวิชาชีพบัญชีใหการ
รับรอง ซึ่งผูสัมภาษณใหความเห็นวาปจจุบันหลักเกณฑการ
จัดทําหลักสูตรมีเพียงกรอบกวาง ๆ  เชน (1) ยึดหลักตาม
มาตรฐานการศึกษาสากล (IES) (2) จํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตรรวมแลวไมนอยกวา 120 หนวยกิตตาม
ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยแบง
เปนสามหมวดไดแก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจํานวน 30 
หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะจํานวน 84 หนวยกิต และหมวด
วิชาเลือกเสรีจํานวน 6 หนวยกิต (3) มีรายวิชาบังคับที่อยู
ในหมวดวิชาเฉพาะที่ตองสอบผาน เพื่อใหผานหลักเกณฑ
การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู ขอขึ้นทะเบียนเปน
ผู สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี  (2549)
ไดแก วิชาการบัญชีขั้นตนและขั้นกลางจํานวน 3 รายวิชา 
การบัญชีขั้นสูงจํานวน 2 รายวิชา การบัญชีตนทุนจํานวน 
1 รายวิชา การสอบบัญชีจํานวน 1 รายวิชาและการ
ภาษีอากรจํานวน 1 รายวิชารวม 8 รายวิชา เปนตน
การจัดหลักสูตรจึงมักทําตามกัน

สําหรับผลวิจัยที่ ได จากการวิ เคราะห ข อมูลของ
แบบสอบถามในดานทักษะความรู และทักษะดานบุคคล
และดานการส่ือสารและความสัมพันธระหวางบุคคลที่ได
คะแนนสูงน้ัน ผู ใหสัมภาษณสวนใหญไดแสดงความเห็น
เพิ่มเติมสรุปไดวานักศึกษาสวนใหญยังมีความกระตือรือรน
และความรับผิดชอบไมมากพอ หลักสูตรควรตองปรับใหมี
วิธีการสอนใหนักศึกษาเปนผูใหญมากขึ้น ยอมรับในกฎและ
กติการวมกันมากข้ึน นอกจากน้ีนักศึกษาที่เรียนเกงหลายคน
มักไม ค อยยอมรับฟงความคิดเห็นคนอื่นที่ด อยกวาตน
ซึ่งสงผลใหการทํางานกลุมลมเหลว ดังน้ัน การเพ่ิมทักษะ
ดานการสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคลจึงเปนสิ่งท่ี

จําเปนอยางสูง สวนในดานอื่น ๆ  เชน ดานปญญา ผูให
สัมภาษณแสดงความคิดเห็นวานักศึกษาไทยมีศักยภาพ
ดานปญญาสูงอยูแลว และดานองคกร ซึ่งผู ใหสัมภาษณ
มองวานักศึกษาไทยมีทักษะการปรับตัวใหเขากับองคกร
ตาง  ๆ  ไดเปนอยางดีและเปนพื้นฐานท่ัวไปของคนไทย 
อยางไรก็ตาม ยังควรตองพัฒนาทักษะดานการเปนผู นํา
และการบริหารบุคคล

สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ตองการสํารวจความพรอมตอการเปดเสรี

งานท่ีปรึกษาทางบัญชีในกลุ มประเทศประชาคมอาเซียน
ในมุมมองของสถาบันการศึกษา ตลอดจนความคิดเห็นตอ
การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทางบัญชีในเรื่องความรู 
และทักษะที่จําเปนตอการเปนนักวิชาชีพบัญชีมืออาชีพ
ตามมาตรฐานการศึกษาสากล โดยเก็บรวมขอมูลทั้งจาก
การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณผู ดูแลหลักสูตร
ปริญญาตรีทางบัญชีในประเทศไทย ผลการสํารวจพบวา
สวนใหญรับทราบถึงการเปดเสรีดังกลาว แตยังไมพรอม
อันเนื่องมาจากปจจัยหลายประการ เชน ทักษะภาษาอังกฤษ 
ประสบการณทํางาน ความรูทางธุรกิจและกฎหมาย ความ
ตองการหลักสูตรท่ีเปนสากล และทักษะการติดตอสื่อสาร
ระหวางประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เปนตน สําหรับ
ความรู และทักษะที่จําเป นต อการเป นนักวิชาชีพบัญชี
มืออาชีพ ผู ตอบแบบสอบถามและผู ใหสัมภาษณเห็นวา
ความรูและทักษะดานบุคคล ไดแก ความรับผิดชอบ ความ
กระตือรือรน ทัศนคติและความคิดเห็นสวนบุคคล และ
ความรูและทักษะดานการสื่อสารและความสัมพันธระหวาง
บุคคล เชน การทํางานเปนทีม ความเขาใจวัฒนธรรม
การเจราจาตอรอง การรักษาความสัมพันธ และการแสดง
ความคิดเห็นระหวางเพ่ือนรวมงาน เปนสิ่งสําคัญและจําเปน
ตองเรงปรับปรุงใหมีอยูในหลักสูตร

ผู วิจัยเห็นวาผลวิจัยดังกลาวนาจะเปนประโยชนตอ
ผูที่อยูในระหวางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทางบัญชี
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพ่ือDo
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พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และรองรับกับการเปดเสรีประชาคมอาเซียนที่กําลังจะมาถึง 
และนาจะเปนประโยชนต อหนวยงานท่ีกํากับดูแลดาน
การศึกษาในการกําหนดมาตรฐาน ขอบเขตและนโยบาย
ที่ชัดเจนย่ิงขึ้นเพ่ือยกมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีไทย
ใหทัดเทียมกับระดับสากล

ข�อจํากัดจากการวิจัยและงานวิจัยในอนาคต
เน่ืองจากความเคล่ือนไหวกิจกรรมตาง  ๆ  ตอการ

เปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนไปอยางรวดเร็ว
ยกตัวอยางเชน รางขอตกลงยอมรับรวมกัน (MRA) ในงาน
วิชาชีพบัญชี ตลอดจนรางมาตรฐานการศึกษาสากล (IES) 
ที่มีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา อีกท้ังการวิจัยตองกําหนด
ขอบเขตที่ชัดเจน อาจทําใหผลสรุปที่ที่ไดไมทันสมัยไปกับ
การเปลี่ยนแปลงใหมที่อาจมีขึ้น นอกจากน้ีการนําทักษะ
และความรู ที่จําเป นต อการเป นนักบัญชีมืออาชีพตาม
มาตรฐานการศึกษาสากลมาใชเปนแมแบบในการเก็บขอมูล
จากแบบสอบถาม อาจยังไม ได ปรับมาตรฐานการให 
สอดคลองกับการเรียนการสอนตามวัฒนธรรมไทย ทําให
คําตอบท่ีไดอาจมีความคลาดเคล่ือน เพราะความไมเขาใจ
อยางกระจางชัดระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
ผู วิจัยแกปญหาโดยการแทรกภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมโดยให
เห็นทั้งสองภาษาเพ่ืออธิบายใหเขาใจมากย่ิงขึ้น

งานวิจัยนี้ต องการสํารวจเพียงมุมมองจากผูจัดการ
หลักสูตรปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาตอการเปดเสรี
ประชาคมอาเซียนในงานที่ปรึกษาทางบัญชี ซึ่งผู ที่สนใจ
ในงานวิจัยสามารถขยายขอบเขตออกไปยังผูที่เกี่ยวของกับ
การเปดเสรีประชาคมอาเซียนในดานอื่น ๆ  เชน ผูประกอบ
กิจการท้ังในและตางประเทศซ่ึงเปนผูจางนักบัญชี ซึ่งอาจ
ไดขอมลูในภาคปฏิบตัเิพิม่เตมินอกเหนือจากการศึกษา รวมถงึ
ผูดูแลหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) 
เพื่อทําให ได ข อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมและชัดเจนยิ่ง ข้ึน 
นอกจากนี้ปจจัยอ่ืน ๆ  ที่เปนเหตุแหงความไมพรอมในการ
เปดเสรีที่ไดจากผลของงานวิจัยนี้ ยังสามารถนําไปตอยอด

หรือขยายผลในเชิงลึกได เชน ปจจัยดานสภาพแวดลอม 
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวัฒนธรรมการเรียนรู 
เปนตน และสามารถนําผลวิจัยที่ไดมาปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนกับนักบัญชีไทยใหสามารถแขงขันไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป
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