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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ขนิฐา นิลรัตนานนท์
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ท่ีจะสามารถประกอบ

วิชาชีพบัญชีหรือสามารถแข่งขันในวิชาชีพบัญชีได้น้ัน นอกจากต้องมีความรู้เฉพาะทางด้านวิชาการบัญชีแล้ว ยังจ�าเป็น

ต้องมีความพร้อมในด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพของการประกอบวิชาชีพบัญชีให้พร้อมในการรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนต่อไป งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปัจจัยส่วน

บุคคลมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม่ โดยก�าหนดขอบเขตเฉพาะ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เป็นผู้ท�าบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมแล้ว ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ด้านต่างๆ ในระดับปานกลาง มีเพียงความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชีท่ีมีความพร้อมในระดับมาก และระดับความรู ้

ความเข้าใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง โดยความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกฎหมายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างมีนัยส�าคัญ ส�าหรับปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าเพศและระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพร้อมในการ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อายุและประสบการณ์ท�างานทางบัญชีมีผลต่อความพร้อมด้านภาษา ด้านกฎหมาย

และความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค�าส�าคัญ: ความพร้อม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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Factors Affecting the Readiness of Thai Accounting 

Professions to Support ASEAN Economic Community

Khanitha Ninrattananon
Lecturer of Department of Accounting,

Faculty of Business Administration, SouthEast Asia University

Accounting profession is one of the professions that appear affected by entering the ASEAN economic 

community (AEC). Any person who intends to work and compete in the accounting profession has to possess 

not only in accounting expertise, but in any other related fields in order to enhance the accounting professional 

potentials to support the AEC community. The purpose of this research was to study how the knowledge 

in the AEC and personal factors were related to the readiness for the support of the AEC community. 

Samples for data collection were accounting professions, tax auditors, and certified public accountants.

The results of the research revealed that, by conducting a questionnaire survey, the respondents were 

overall ready to support the AEC community at a moderate level, whereas the readiness in accounting 

professions was high. Levels of AEC’s knowledge and awareness of the AEC’s accounting professions 

exhibited a moderate level whereas the levels of AEC’s knowledge and awareness were directly correlated 

with the accounting professions’ readiness to support the AEC in all respects: professions, languages, laws, 

and IT, with a significant level. For personal factors, it was found that gender and educational level had 

no correlation with the readiness for the support of the AEC, while age and accounting experience had the 

effects on language, law, and IT

Keywords: Readiness, Accounting Profession, ASEAN Economic Community
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ในภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ประกอบกับ

อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในป  ี

2559 (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 

โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) เกิดจากการรวมกลุ่มของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่า “อาเซียน : สมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ ASEAN 

(Association of South East Asian Nations) ในป ี

พ.ศ. 2510 เร่ิมก่อตั้งโดย 5 ประเทศได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ และได้ขยายสมาชิกเพิ่ม

เติมอีก 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ

กัมพูชา จนมีสมาชิกถึงปัจจุบัน จ�านวน 10 ประเทศ 

เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อการขยายตัวทางด้านการค้า 

การลงทุน รวมถึงการเคล่ือนย้ายวัตถุดิบ สินค้า และแรงงาน 

ประเทศไทยในฐานะเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกจ�าเป็นท่ีต้อง

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือเตรียมพร้อม

รองรับต่อสังคมและเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

ยุทธศาสตร์หลักที่ส�าคัญอันหนึ่งของการรวมกลุ ่ม 

ทางเศรษฐกิจของอาเซียน คือ การเป็นตลาดเดียวและ 

ฐานการผลิตร่วมกัน โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 

การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุนอย่างเสรีภายในปี 

พ.ศ. 2558 ซึ่งน�าไปสู ่การท�าข ้อตกลงยอมรับร ่วมกัน 

(Mutual Recognition Arrangement: MRAs) ด้าน

คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักใน 7 สาขาวิชาชีพ ซ่ึง

ประกอบไปด้วย วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การ

ส�ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และวิชาชีพบัญชี โดยผลกระทบ

ท่ีจะเกิดขึ้นต่อตลาดแรงงานไทยจะมีทั้งผลกระทบทาง 

ด้านบวก คือ ตลาดแรงงานจะใหญ่ขึ้น ท�าให้แรงงานไทยมี

โอกาสได้งานมากขึ้น ในขณะเดียวกันผลกระทบทางด้านลบ 

คือ จะมีการแข่งขันของแรงงานจากกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียนอื่น ดังนั้น จึงควรมีการให้ความรู้และเตรียมความ

พร้อมกับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพที่มีผลกระทบในการพัฒนา

ทักษะฝีมือ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงเป็นหนึ่งใน

วิชาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจ

อาเซียน และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

นับเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยหลีกเลี่ยงและบรรเทาผลกระทบ 

ในเชิงลบอันอาจจะเกิดข้ึนได้ อีกท้ังยังสามารถใช้ประโยชน์

จากโอกาสที่มีอยู ่ในการสร้างแนวทาง และวางแผนน�า 

ผลกระทบท่ีได้รับมาสร้างโอกาสให้เกิดเชิงบวกในอนาคต 

และส�าหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่ง 

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ัน สิ่งท่ีส�าคัญอย่างหนึ่ง 

คือ ทักษะการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ 

นอกจากนั้นส�าหรับนักบัญชี ผู้ท่ีจะสามารถประกอบวิชาชีพ

บัญชีหรือสามารถแข่งขันในตลาดนักบัญชีได้อย่างดี นอกจาก

ต้องมีความรู้เฉพาะทางด้านวิชาการบัญชีท่ีปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยังจ�าเป็นต้องมีความพร้อมด้าน 

อื่น ๆ  ด้วย อาทิ ความพร้อมทางด้านกฎหมาย ความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ผู ้ท่ีจะ

ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจ�าเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ส�าหรับวิชาชีพการบัญชีนั้นเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

การเก็บรวบรวม การบันทึกรายการทางการค้า การสรุปผล 

รวมถึงการรายงานข้อมูลทางการเงิน ตามมาตรฐานและ 

หลักเกณฑ์ท่ีถูกต้อง (วัฒนา ศิวะเก้ือ และคณะ, 2551:14) 

การจัดท�าบัญชีเป็นหน้าท่ีท่ีทุกองค์กรท้ังท่ีมุ่งแสวงหาก�าไร

และไม่มุ ่งแสวงหาก�าไร จะต้องมีการจัดท�ารายงานบัญชี 

ข้อมูลทางการบัญชีถือว่าส�าคัญมากต่อการวางแผนและการ

ควบคุมการบริหารองค์กร (ดวงมณี โกมารทัต และคณะ, 

2544: 4) ดังนั้น นักบัญชีจึงมีบทบาทและความส�าคัญ 

อย่างมากต่อองค์กร ย่ิงในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีการเปลี่ยนแปลง

มีมากและมีปัญหาซับซ้อน ท�าให้ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ยิ่งส�าคัญมากข้ึนไปอีก เพราะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นท�าให้

ผู ้บริหารต้องตัดสินใจและวางกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขันที่

เติบโตและความอยู ่รอด วิชาชีพบัญชีถือเป็นอาชีพหนึ่ง 

ท่ีต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และร�่าเรียนมาDo
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บทความวิจัย

โดยตรง ท�างานในสายงานการบัญชีจนมีประสบการณ์ 

มากพอสมควร ผู ้ท�าบัญชี เป ็นวิชาชีพที่ป ัจจุบันมีการ 

ตรากฎหมายออกมาเพื่อคุ ้มครองอาชีพนี้โดยเฉพาะ คือ 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยผู้ท�าบัญชี ที่มี

คุณสมบัติตามกฎหมาย แต่อาจไม่ใช่นักบัญชีหากว่าผู้นั้นยัง

ขาดประสบการณ์ในหน้าท่ีงานบัญชี ขณะเดียวกันนักบัญชี

ที่มีความสามารถและประสบการณ์ก็ไม่อาจเป็นผู้ท�าบัญชีได้

หากว่าขาดคุณสมบัติการศึกษาตามที่กฎหมายก�าหนด

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้สภาพแวดล้อม 

ทางธุรกิจเปลี่ยนไป ส่งผลให้สภาพแวดล้อมการท�างานของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยการ

แข่งขัน ผู ้วิจัยคาดหวังว่า ผลการศึกษาที่ได้สามารถเป็น

แนวทางในการวางแผนของหน่วยงานท้ังภาคเอกชนและ 

ภาครัฐ ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อจัดการพัฒนา

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community : AEC) เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ

ประเทศสมาชิกต่าง ๆ  ในอาเซียน จ�านวน 10 ประเทศ 

ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยมีเป้าหมายหลัก

ในการรวม 10 ประเทศให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียว 

เพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในกลุ่ม AEC เอง และ 

สร้างอ�านาจต่อรองทางการค้าการลงทุนกับประเทศนอกกลุ่ม 

AEC ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีโดยได้ท�าข้อตกลง

ยอมรับร่วม (MRAs) ในวิชาชีพหลัก โดยยอมรับร่วมกัน 

เรื่องคุณสมบัติที่เป็นเงื่อนไขในการได้รับอนุญาตให้ประกอบ

วิชาชีพ อันหมายถึงนักวิชาชีพประเทศหนึ่งในกลุ ่มจะ

สามารถประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่น ๆ  ได้ และ

จากการจัดท�าข้อตกลงการยอมรับร่วม (MRAs) ด้านการ

บริการ วิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่มีการท�าข้อตกลงใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในอนาคตผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางด้านบัญชี สามารถประกอบวิชาชีพในประเทศต่าง ๆ  ใน

กลุ่มอาเซียนได้อย่างเสรี (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 

2554)

จากการศึกษางานวิ จัยในอดีตท่ีเ ก่ียวข ้องพบว ่าม ี

หลายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี ซ่ึงในงานวิจัยนี้ได้น�ามาก�าหนดเป็นตัวแปร

อิสระ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

และข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยมี 

รายละเอียดดังนี้

จากผลการศึกษาของ วัลลภ บัวชุม (2554) พบว่า 

ผู ้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินมีความคาดหวังต่อความรู ้

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักบัญชี สูงกว่า

ระดับความสามารถของนักบัญชีในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ ่

เห็นว่าในอนาคต องค์กรควรสรรหานักบัญชีท่ีมีความรู ้ 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการท�างาน ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ วีรยุทธ สุขมาก และ กนกศักดิ์ 

สุขวัฒนาสินิทธ์ (2556) ท่ีพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อการเพิ่มมูลค่า 

ของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพร ้อมสู ่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ

นฤมล สุมรรคา (2554) พบว่าความรู ้ความเข้าใจของ

บุคลากรทางบัญชีเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี

ความสัมพันธ ์ กับความพร ้อมในการรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนท้ังในด ้านวิชาชีพบัญชีและทางด ้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ประกอบวิชาชีพ 

บัญชีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อม 

ของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี งานวิ จัยนี้ จึงศึกษาปัจจัย 

ส่วนบุคคลซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การท�างานด้านบัญชี ส�าหรับปัจจัยส่วนบุคคล

ด้านเพศนั้นอาจส่งผลต่อระดับความพร้อมของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีต่างกัน โดยงานวิจัยของ ชาลินี บุญยะศัพท์ 

(2556) พบว ่าเพศหญิงมีความพร ้อมด ้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมากกว่าเพศชาย แต่นงนภัส Do
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ชื่นพัฒนพงศ์ (2555) พบว่าเพศชายมีความพร้อมต่อการ

เปิดเสรีอาเซียนมากกว่าเพศหญิง เป็นผู้เปิดรับประสบการณ์

ต่าง ๆ  อย่างไม่หลีกเล่ียง ชอบแสดงออกมากกว่าที่จะเก็บไว้ 

(Mackinnon, 1960) ในขณะที่ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) 

ให้เหตุผลว่าความแตกต่างทางเพศ ท�าให้บุคคลมีพฤติกรรม

ของการติดต่อสื่อสารต่างกัน คือ เพศหญิงมีแนวโน้ม 

และมีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย 

ในขณะท่ีเพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสาร

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะสร้างความ

สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย 

นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมาก

ในเร่ืองความคิด ค่านิยมและทัศนคติ ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรม

และสังคม ท�าให้กลุ ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงมี

ระดับความพร้อมที่ต่างกัน

อายุเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้คนมีความแตกต่างกัน 

ในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม รวมถึงการสื่อสาร 

บุคลากรที่ท�างานร่วมกันในองค์กรอาจมีอายุที่แตกต่างกันแต่

ควรจะมีเป้าหมายร่วมกัน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และควรจะเคารพซึ่งกันและกัน 

เข้าใจกัน ซ่ึงจะน�ามาซึ่งการร่วมมือที่ดีมีการท�างานเป็นทีม 

ซึ่งการท�างานร่วมกันเป็นทีมงานที่ดี มีคุณภาพ ดูได้จาก 

การติดต ่อสื่อสาร (Communication) ความร ่วมมือ 

(Coordination) การสนับสนุนของสมาชิกในทีม (Member 

Contribution) การสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Mutual 

Support) ความพยายาม (Effort) และความสามัคคี 

(Cohesion) (Hoegl and Gemuenden, 2001) ในภาวะ

ที่การแข่งขันทางธุรกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น ความสามารถ

ในการท�างานเป็นทีมยิ่งส�าคัญ แต่การท�างานเป็นทีมนั้น 

ไม่ได้เป็นสิ่งพิเศษส�าหรับองค์กรในการที่จะสร้างแรงจูงใจ 

ให้แก่บุคลากร แต่เป็นสิ่งที่ควรมีควบคู ่ไปกับการท�างาน 

อยู่แล้ว (O'Sullivan, 2538) องค์กรที่มีการท�างานเป็น 

ทีมที่ดี ย่อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงวิชาชีพบัญชีด้วย จะต้องเพิ่มความ

แข็งแกร่งให้ตนเอง โดยไม่ให้อายุมาเป็นอุปสรรคในการ

พัฒนาตนเองอีกต่อไป เพื่อเตรียมพร้อมต่อการแข่งขันใน

อนาคต ผลการศึกษาของ พจนา วรรณเสวี (2546) พบว่า 

อายุต่างกัน มีความต้องการพัฒนาแตกต่างกัน ในขณะที่ 

ผลการศึกษาของ ทัศนีย์วรรณ ภูผ่าน (2555) พบว่าอาย ุ

ท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพร้อมของผู ้ท�าบัญชี ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล สุมรรคา (2554) ที่พบว่า

อายุที่แตกต่างกันของบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการ

ไม่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

การศึกษาเป็นปัจจัยท่ีท�าให้คนมีความคิด ค่านิยม 

ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน ความรู ้ความสามารถ 

ในกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการ กระบวนการและ

กรรมวิธีในการปฏิบัติงาน เป็นทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับงาน

ด้านปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นหนึ่งในทักษะท่ีผู้บริหารควรมี (Katz, 

1995) เช่นเดียวกับผู ้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีท่ีควรม ี

ความรู ้ความสามารถเก่ียวกับมาตรฐานการสอบบัญชี 

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ คนท่ีมีการศึกษาสูง 

จะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดีเพราะเป็นผู้มี

ความกว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี แต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่อ

อะไรง่าย ๆ  ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ขณะ

เดียวกันวิชาชีพสอบบัญชีของไทยก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพ 

เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในวิชาชีพแก่ผู ้มีส ่วนได้เสีย ในป ี

พ.ศ. 2554 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ก�าหนดให้มีการควบคุม

คุณภาพส�าหรับส�านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ 

และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือมั่นอื่น 

ตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง (International Standards on 

Quality Control : ISQCs) (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และ 

ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, 2554) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึง

จ�าเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้เพื่อ

เตรียมความพร้อมในความเป็นมืออาชีพด้วยเช่นกัน และ 

จากผลการศึกษาของ นฤมล สุมรรค (2554) พบว่า 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของบุคลากรทางบัญชีใน 

สถานประกอบการ มีความพร้อมในการรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนแตกต ่างกัน ในขณะท่ีทัศนีย ์วรรณ Do
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บทความวิจัย

ภูผ่าน (2555) กลับพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 

ไม่มีผลต่อความพร้อมของผู้ท�าบัญชีในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

ประสบการณ์ในวิชาชีพ คือ การฝึกฝนเพ่ือให้มีความ

พร้อมกับงานอย่างเต็มที่ เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ ์

ท่ีผ ่านมา สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถเข้าสู่การแข่งขันกับประชาคม

โลกได้ การด�าเนินงานในแต่ละองค์กรย่อมมีปัญหาที่เกิดข้ึน

ทั้งจากภายนอกและภายในหลากหลายรูปแบบ การแก้ไข

ปัญหาเป็นหลักการที่ส�าคัญหนึ่งในการจัดการ (Khan 

Sanaullah และ Hafeez Abdul, 2012) ผู้ที่เป็นหัวหน้า

หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้น�าทุกระดับ หรือรวมถึงบุคลากร

ทุกคน หากมีคุณสมบัติในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

ย่อมแสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานและเป็นพลัง 

ขับเคลื่อนองค์กรที่ดี การหาแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น 

ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

ของแต่ละคน เพื่อหาวิธีที่แตกต่างที่หลากหลาย โดยอาศัย 

หลักการต่าง ๆ  เช่น แผนภูมิความคิด (Mind Map) ระดม

สมอง (Brainstorming) และเทคนิคการแก้ไขปัญหา 

(Modified Delphi) เป็นต้น และจากงานวิจัยของนฤมล 

สุมรรคา (2554) พบว่าความแตกต่างของประสบการณ์

ท�างานบัญชีมีผลต่อความพร้อมด้านภาษาและด้านกฎหมาย

ของบุคลากรทางบัญชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ในขณะที่ทัศนีย์วรรณ ภูผ่าน (2555) พบว่า

ประสบการณ์ท�างานทางด้านบัญชีที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ

ความพร้อมของผู้จัดท�าบัญชีด้านความรู้ความเข้าใจของทาง

ด้านบัญชีที่เป็นสากล ด้านทักษะทางวิชาชีพที่เป็นสากล 

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC ด้านการฝึกอบรม ด้าน

ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ด้านภาษา และด้านเทคโนโลยี

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าความรู้เกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปัจจัยส ่วนบุคคลของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพด้านบัญชี ประสบการณ์การท�างานด้าน

บัญชี มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยหรือไม่ 

ประชากรเป้าหมายที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้คือ คือ ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีไทย ซ่ึงงานวิจัยนี้ก�าหนดขอบเขตเฉพาะ 

ผู ้ท�าบัญชี ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และ 

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น และ 

ได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 ตัวอย่างโดยค�านวณ

เทียบเคียงจากผู้ท�าบัญชี จ�านวน 53,591 คน ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย จ�านวน 6,193 คน1 และผู้สอบ

บัญชีภาษีอากร จ�านวน 2,790 คน2 การก�าหนดขนาด

ตัวอย่างใช้สูตรของ Yamane (1967) โดยก�าหนดค่า

ความคลาดเคลื่อนท่ี 5% และระดับความเช่ือมั่นท่ี 95%

งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนท่ี	 1 : เป ็นการสอบถามข้อมูลส�าหรับปัจจัย 

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพด้านบัญชี ประสบการณ์การท�างานด้าน

บัญชี เป็นต้น

ส่วนท่ี	 2:

ตอนท่ี 1 เป็นค�าถามท่ีวัดระดับความรู ้ของผู ้ตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะ

ประกอบด้วยค�าถามทั้งหมด 12 ข้อ ค�าถามในส่วนนี้มีเกณฑ์

การให้คะแนน คือ ถ้าตอบถูกจะได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด

หรือไม่ทราบจะได้ 0 คะแนน รวมคะแนนท้ังสิ้นเท่ากับ 12 

คะแนน ผู้วิจัยได้แบ่งช่วงคะแนนส�าหรับการแปลความหมาย

ดังนี้

1 http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6695 (วันสืบค้น: กรกฎาคม 2557)
2 http://taxaudit.rd.go.th/ta2/TaxAuditor Inf.jsp (วันสืบค้น:  มิถุนายน 2557)Do
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

• คะแนนมากกว่า 9 คะแนน 

หมายถึง ระดับความรู้มาก

• คะแนนระหว่าง 6–9 คะแนน 

หมายถึง ระดับความรู้ปานกลาง

• คะแนนน้อยกว่า 6 คะแนน 

หมายถึง ระดับความรู้น้อย

ตอนที่  2 เป ็นค�าถามที่วัดระดับความพร ้อมของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยค�าถามในแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยข้อมูล

ความพร้อม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชีพบัญชี ด้านภาษา 

ด้านกฎหมายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู ้วิจัยได้ใช้

มาตรวัดในลักษณะ Likert Scale 5 ระดับ ในการวัดระดับ

ความพร้อม (1 = ความพร้อมน้อยที่สุด จนถึง 5 = ความ

พร้อมมากที่สุด)

ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาท่ี 

อาจเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมท้ัง 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสรุปข้อมูลส่วนบุคคลจากแบบสอบถามที่ได้รับ

ตอบกลับจ�านวน 359 ฉบับ พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 80.2) ร้อยละ 35.1 มีอายุ

อยู ่ในช่วง 31–40 ปี รองลงมา ร้อยละ 29.5 มีอายุ 

อยู ่ในช่วง 18–30 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับระยะเวลาในการ

ประกอบอาชีพโดยกลุ ่มตัวอย่างทุกคนมีประสบการณ์ใน 

การท�างานด้านบัญชี นั้นคือ ร้อยละ 35.1 ท�างานมาแล้ว 

กว่า 15 ปี และร้อยละ 30.9 ท�างานมาแล้ว 1–5 ป ี

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างน่าจะมีประสบการณ์พอสมควร

เกีย่วกบัการท�างานด้านบญัช ีนอกจากนี ้ผูต้อบแบบสอบถาม

ร้อยละ 53.5 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ส่วนใหญ่เป็นผู้ท�าบัญชี (ร้อยละ 59.9) รองลงมาเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต (ร้อยละ 35.9)

ในส่วนของการวัดความรู ้ของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะมีคะแนนเต็ม 

12 คะแนน ผู้ท่ีได้คะแนนมากแสดงว่ามีความรู้เก่ียวกับเรื่อง

ดังกล่าวมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย ผลสรุปจากแบบสอบถาม

ท่ีได้รับกลับแสดงเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 6.72 คะแนน) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ยังมีความรู้เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มากนัก

ส�าหรับความพร้อมเฉล่ียของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแต่ละด้านนั้น 

ผู้วิจัยได้ค�านวณค่าเฉลี่ยของระดับความพร้อมในด้านต่าง ๆ  

โดยใช้เกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ดังนี้

• 4.21–5.00 หมายถึง ระดับความพร้อมมากที่สุด

• 3.41–4.20 หมายถึง ระดับความพร้อมมาก

• 2.61–3.40 หมายถึง ระดับความพร้อมปานกลาง

• 1.81–2.60 หมายถึง ระดับความพร้อมน้อย

• 1.00–1.80 หมายถึง ระดับความพร้อมน้อยที่สุด

สรุปได้ว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมในการ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านวิชาชีพบัญชีใน 

ภาพรวมในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20) มีเพียง

ความพร้อมเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการบัญชีเท่านั้นที่มีระดับความพร้อมปานกลาง 

ซ่ึงถือเป็นความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชีท่ีมีระดับคะแนน 

ความพร้อมต�่าสุด (คะแนนเฉลี่ย 3.35) ส่วนความพร้อม 

ด้านวิชาชีพบัญที่มีระดับคะแนนความพร้อมสูงสุด คือ 

ความพร้อมในเรื่องการไม่น�าความลับของกิจการท่ีตนเอง 

ได้มาระหว่างปฏิบัติงานไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

(คะแนนเฉลี่ย 4.25) รองลงมา คือ ความพร้อมในเรื่องการ

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (คะแนน

เฉลี่ย 4.21) ดังแสดงในตารางท่ี 1
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บทความวิจัย

ตารางที่	 1 ระดับความพร้อมเฉลี่ยด้านวิชาชีพบัญชีในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชี ค่าเฉล่ีย
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

การแปลค่า

 1. ความสามารถในการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี 3.35 0.72 ปานกลาง

 2. การปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและซื่อตรงต่อวิชาชีพ 4.13 0.74 มาก

 3. การปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีอย่างไม่ปกปิด หรือไม่บิดเบือนความจริง 

อันเป็นสาระส�าคัญ

4.10 0.76 มาก

 4. การไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ  ของงานท่ีตนให้บริการทางวิชาชีพ 4.19 0.80 มาก

 5. ความเที่ยงธรรมในการใช้ดุลยพินิจ ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที ่

เชื่อถือได้โดยปราศจากความล�าเอียง

4.10 0.73 มาก

 6. การใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้วยความมีสติ

และระมัดระวังรอบคอบ

3.96 0.72 มาก

 7. การให้บริการทางวิชาชีพบัญชีสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพบัญชี 3.90 0.71 มาก

 8. การมีทักษะความช�านาญทางวิชาชีพ 3.61 0.73 มาก

 9. การศึกษาหาความรู้และความช�านาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมอ

3.74 0.74 มาก

 10. การไม่น�าความลับของกิจการท่ีตนเองได้มาระหว่างปฏิบัติงานไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ของตนเอง

4.25 0.83 มากที่สุด

 11. การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 4.21 0.77 มากที่สุด

ส่วนความพร้อมด้านภาษาในการรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมถือว่ามีระดับความพร้อมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40) และมีความ

พร้อมด้านภาษาอีกส่วนหนึ่งที่มีระดับน้อย ได้แก่ ความ

พร้อมในเร่ืองความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น 

ในกลุ ่มสมาชิกอาเซียนในการเขียน เพื่อการสื่อสารที่มี

ประสิทธิผล (คะแนนเฉล่ีย 2.23) ความสามารถในการ 

ใช้ภาษาต่างประเทศอื่นในกลุ ่มสมาชิกอาเซียนด้วยวาจา 

เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (คะแนนเฉลี่ย 2.18) ความ

สามารถในการสรุปสาระส�าคัญในการอ่านภาษาต่างประเทศ

อื่นที่อยู ่ ในกลุ ่มสมาชิกอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(คะแนนเฉลี่ย 2.18) และความพร้อมในเร่ืองความสามารถ

ในการจัดท�ารายงานทางการเงินด้วยภาษาต่างประเทศอ่ืน 

ซ่ึงอยู ่ในกลุ ่มสมาชิกอาเซียน ซ่ึงถือเป็นความพร้อมด้าน

ภาษาท่ีมีระดับคะแนนความพร้อมต�่าสุด (คะแนนเฉล่ีย 

1.92) ส่วนความพร้อมด้านภาษาที่มีระดับคะแนนความ

พร้อมสูงสุด คือ ความพร้อมในเรื่องความสามารถในการ

พัฒนาตนเองแสวงหาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (คะแนน

เฉลี่ย 3.27) ดังแสดงในตารางท่ี 2
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ตารางที่	 2 ระดับความพร้อมเฉลี่ยด้านภาษาในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความพร้อมด้านภาษา ค่าเฉล่ีย
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

การแปลค่า

 1. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง แสวงหาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 3.27 0.85 ปานกลาง

 2. ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง 3.14 0.86 ปานกลาง

 3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มี

ประสิทธิผล (เขียนชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษา)

3.00 0.92 ปานกลาง

 4. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

ในการเขียนเพื่อการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล (เขียนชัดเจน ถูกต้อง 

ตามหลักภาษา)

2.23 1.05 น้อย

 5. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยวาจาเพ่ือการสื่อสารที่มี

ประสิทธิผล (พูดชัดเจน ตรงประเด็น มีมารยาทในการพูด และกิริยา

ท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกต้อง)

2.86 0.90 ปานกลาง

 6. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนด้วย

วาจาเพื่อการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล (พูดชัดเจน ตรงประเด็น มีมารยาท 

ในการพูด และกิริยาท่าทางท่ีแสดงออกเหมาะสม ถูกต้อง)

2.18 1.06 น้อย

 7. ความสามารถในการสรุปสาระส�าคัญในการอ่านภาษาอังกฤษที่อ่านได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

2.94 0.94 ปานกลาง

 8. ความสามารถในการสรุปสาระส�าคัญในการอ่านภาษาต่างประเทศอ่ืน 

ที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.18 0.99 น้อย

 9. ความสามารถในการจัดท�ารายงานทางการเงินด้วยภาษาอังกฤษ 2.84 0.96 ปานกลาง

 10. ความสามารถในการจัดท�ารายงานทางการเงินด้วยภาษาต่างประเทศอื่น 

ซึ่งอยู่ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

1.92 0.97 น้อย

ส� าหรับความพร ้อมด ้านกฎหมายในการรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมถือว ่ามีระดับ 

ความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40) 

และมีความพร ้อมด ้านกฎหมายอีกส ่วนหนึ่ ง ท่ีมีระดับ 

ความพร้อมน้อย ได้แก่ ความพร้อมในเรื่องความรู้เก่ียวกับ

การขอสอบใบอนุญาตเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ของแต่ละประเทศในอาเซียน (คะแนนเฉลี่ย 2.37) กฎ

ระเบียบเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพระหว่างประเทศ (คะแนน

เฉลี่ย 2.25) กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศ

ด้านสมรรถนะส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (คะแนนเฉล่ีย 

2.24) และความพร้อมในเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อตกลง

ยอมรับร่วม (MAR) ระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นความพร้อม

ด้านกฎหมายที่มีระดับคะแนนความพร้อมต�่าสุด (คะแนน

เฉลี่ย 2.11) ส่วนความพร้อมด้านกฎหมายที่มีระดับคะแนน

ความพร้อมสูงสุดคือความพร้อมในเรื่องความสามารถใน 

การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการบัญชี (คะแนนเฉล่ีย 

3.20) ดังแสดงในตารางท่ี 3Do
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บทความวิจัย

ตารางที่	 3 ระดับความพร้อมเฉลี่ยด้านกฎหมายในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความพร้อมด้านกฎหมาย ค่าเฉล่ีย
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

การแปลค่า

 1. กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี 3.07 0.77 ปานกลาง

 2. กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี 3.15 0.77 ปานกลาง

 3. กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร 3.08 0.76 ปานกลาง

 4. ความสามารถในการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติการบัญชี 3.20 0.80 ปานกลาง

 5. ความรู้เกี่ยวกับการขอสอบใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ของแต่ละประเทศในอาเซียน

2.37 0.93 น้อย

 6. กฎระเบียบเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพระหว่างประเทศ 2.25 0.87 น้อย

 7. กฎระเบียบเกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วม (MAR) ระหว่างประเทศ 2.11 0.87 น้อย

 8. กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสมรรถนะส�าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

2.24 0.91 น้อย

ส่วนความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมถือว่ามีระดับ

ความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40) 

มีเพียงความพร้อมเกี่ยวกับความสามารถในการใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทั่วไป เช่น โปรแกรม Excel ที่มีระดับความพร้อม

มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20) ซึ่งถือเป็นความพร้อมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระดับคะแนนความพร้อมสูงสุด 

(คะแนนเฉล่ีย 3.57) รองลงมาคือความพร้อมในเรื่องการใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่องานบัญชีที่มีระดับความพร้อมมาก

เช่นกัน (คะแนนเฉลี่ย 3.41) ส่วนความพร้อมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีระดับคะแนนความพร้อมต�่าสุด คือ ความ

พร้อมในเร่ืองการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเบื้องต้น (คะแนนเฉลี่ย 3.06) ดังแสดงในตาราง

ที่ 4

ในการทดสอบว่าความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในด้านต่าง ๆ  หรือไม่

นั้น ผลการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยแสดงดังตาราง

ที่ 5

จากตารางท่ี 5 จะเห็นได้ว่าความรู้เก่ียวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพร้อมของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในทุกด้าน ทั้งความพร้อมด้านวิชาชีพ

บัญชี ความพร้อมด้านภาษา ความพร้อมด้านกฎหมายและ

ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งผลในทางบวก 

กล่าวคือ การที่มีความรู้มากขึ้นท�าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน จึงจ�าเป็นต้องศึกษา

หาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมากขึ้นส่งผล

ต่อความพร้อมในทุกด้าน

ส�าหรับการทดสอบว่า ระดับความพร้อมของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีจะแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคลหรือไม่นั้น 

โดยปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา และประสบการณ์การท�างานด้านบัญชี ผลการ

ทดสอบสรุปดังตารางท่ี 6
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ตารางที่	 4 ระดับความพร้อมเฉลี่ยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉล่ีย
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

การแปลค่า

 1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.19 .820 ปานกลาง

 2. ความรู้ในการสื่อสารด้วยระบบเครือข่าย Social network 3.31 .851 ปานกลาง

 3. ความสามารถในการท�างานด้วยระบบเครื่อข่าย Social network 3.28 .856 ปานกลาง

 4. การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3.06 .852 ปานกลาง

 5. ความสามารถในการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปท่ัวไป เช่น โปรแกรม Excel 3.57 .862 มาก

 6. การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3.41 .843 มาก

 7. การมีทักษะในการใช้งานทางบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.35 .861 ปานกลาง

 8. การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.15 .894 ปานกลาง

 9. ความมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานบัญชี 3.28 .863 ปานกลาง

ตารางที่	 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ฯ และความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านต่าง ๆ

ตัวแปรตาม: 
ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านต่าง	ๆ

ตัวแปรอิสระ: 
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย Sig

ด้านวิชาชีพบัญชี 0.247 0.000*

ด้านภาษา 0.129 0.035*

ด้านกฎหมาย 0.177 0.002*

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.200 0.003*

* หมายถึง ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ตารางที่	 6 ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพร้อมจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยส่วนบุคคลของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้าน

วิชาชีพบัญชี ภาษา กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพศ ✗ ✗ ✗ ✗

อายุ ✗ ✓ ✓ ✓

ระดับการศึกษา ✗ ✗ ✗ ✗

ประสบการณ์ท�างานด้านบัญชี ✗ ✓ ✓ ✓

หมายเหตุ: ✗ = ไม่มีความสัมพันธ์, ✓ = มีความสัมพันธ์Do
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บทความวิจัย

จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่าเพศและระดับการศึกษา 

ท่ีแตกต่างกันไม่ได้ท�าให้ระดับความพร้อมของผู ้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีในด้านต่าง ๆ  แตกต่างกัน ส�าหรับปัจจัย 

ส่วนบุคคลด้านอายุนั้น พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ต่อระดับ

ความพร้อมด้านภาษา ความพร้อมด้านกฎหมาย และ 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจากการศึกษา 

ในรายละเอียดเพิ่มเติมพบว่าผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมี 

ช่วงอายุ 18–30 ปี มีความพร้อมด้านภาษา ความพร้อม

ด้านกฎหมาย และความพร้อมด้านเทคโนโลยีมากกว่า 

ช่วงอายุอื่น ๆ  ส�าหรับปัจจัยของประสบการณ์ท�างานด้าน

บัญชี พบว่าประสบการณ์การท�างานด้านบัญชีที่มีความ

สัมพันธ์ต่อระดับความพร้อมในด้านภาษา ความพร้อมด้าน

กฎหมาย และความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

จากการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่าผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มี

ประสบการณ์ท�างาน 1–5 ปี จะมีความพร้อมในการรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสูงกว่าผู ้ประกอบวิชาชีพที่มี

ประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า ในขณะที่ผู ้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ในการท�างาน 11–15 ปี จะมี

ความพร้อมทางด้านกฎหมายมากกว่าช่วงประสบการณ์

ท�างานอ่ืน ๆ

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส�ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาระดับความพร้อมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ระดับความพร้อมของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลจากการศึกษา พบว่า โดย

รวมแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมด้านต่าง ๆ  ใน

ระดับปานกลาง และความรู ้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพร้อมของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีในทุกด้าน ทั้งความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชี 

ความพร้อมด้านภาษา ความพร้อมด้านกฎหมายและ 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวคือ การที่มี

ความรู ้มากขึ้นท�าให้ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึง 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงจ�าเป็นต้องศึกษาหาความรู้ พัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้ความรู้เกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมากขึ้นส่งผลต่อความพร้อม 

ในทุกด้าน

ส�าหรับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าเพศและระดับการ 

ศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพร้อมของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีในทุกด้าน ส่วนผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีม ี

ช่วงอายุ 18–30 ปี จะมีความพร้อมด้านภาษา ความพร้อม

ด้านกฎหมาย และความพร้อมด้านเทคโนโลยีมากกว่า 

ช่วงอายุอื่น ๆ  ในด้านประสบการณ์ท�างานด้านบัญชี พบว่า

ประสบการณ์การท�างานด้านบัญชีที่ มีความสัมพันธ์ต ่อ 

ระดับความพร้อมในด้านภาษา ความพร้อมด้านกฎหมาย 

และความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพบว่า 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์ท�างาน 1–5 ปี จะ

มีความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สูงกว่าผู ้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท�างาน

มากกว่า ในขณะท่ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์

ในการท�างาน 11–15 ปี จะมีความพร้อมทางด้านกฎหมาย

มากกว่าช่วงประสบการณ์ท�างานอื่น ๆ

จากผลการศึกษาท่ีพบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถาม

ยังไม่ทราบความเคลื่อนไหวและผลกระทบต่อวิชาชีพเมื่อ 

ต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีความพร้อมอยู่

ในระดับปานกลาง จึงควรมีการให้ความรู้สร้างความเข้าใจ

พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นในการ

รองรับประคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเป็นการเพิ่มความ 

เข้มแข็งแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงจะได้รับผลกระทบใน

อนาคต ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสถานประกอบการควรมี

การรวมกลุ่มสมาชิกเครือข่ายในการพัฒนา เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งในกลุ่มวิชาชีพบัญชีด้วยกัน จัดให้มีการอบรม

สัมมนาให้ความรู ้ทางบัญชี มาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ อีกทั้งหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

ควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ

นานาชาติ เพื่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนต่อไป
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งานวิจัยนี้จ�ากัดขอบเขตเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ท่ีเป็นผู ้ท�าบัญชี ผู ้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเฉพาะ 

ความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านวิชาชีพบัญชี 

ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เท่านั้น ไม่ครอบคลุมความพร้อมในด้านอื่น ๆ  ผู้ที่สนใจอาจ

ศึกษาโดยการขยายกลุ่มขอบเขตไปยังกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีในต่างจังหวัดและปริมณฑลรวมถึงความพร้อมของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านอื่น ๆ  ด้วย เพื่อที่จะได้ข้อมูล

ที่สมบูรณ์มากขึ้นส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน�าไปใช้

ประโยชน์ส�าหรับการเตรียมความพร้อมให้กับผู ้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีต่อไป
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