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ความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 2) 

เพ่ือศึกษาระดับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และ3) เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยท่ีมีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร 

ดานการวางแผนระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร และดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ในเขตจังหวัด

นครราชสีมา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test F-test  และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient)  โดยมีผลการวิจัยพบวา 

1) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีภาพรวมอยูในระดับ

มาก มีความเช่ียวชาญ และสามารถใหคําปรึกษาได เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มี

สมรรถนะดานทักษะการจัดการตนเอง เปนอันดับแรก รองลงมา คือ ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและการ

สื่อสาร และมีสมรรถนะดานท่ีนอยท่ีสุดความสามารถดานองคกรและธุรกิจ 

2) ความพรอมสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัด

นครราชสีมา มีความพรอมในภาพรวม อยูในระดับมากโดยตองการใหมีผูเช่ียวชาญชวยเหลือเปนครั้งคราว เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยมีความพรอมมากท่ีสุด คือ ดานทัศนคติ จริยธรรม รองลงมา

คือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมามีความพรอมนอยท่ีสุดคือ 

ดานการสื่อสารและการปรับตัว 

3)ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผลการเปรียบเทียบความพรอมของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีไทย ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตามลักษณะประชากรศาสตรตางกัน มีความพรอมสูความเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ดานมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชีท่ีเปนสากลดานกฎหมาย ขอบังคับ ภาษีอากรดานการสื่อสาร

และการปรับตัวดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดานทัศคติ จริยธรรม แตกตางกัน 

4) สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีความสัมพันธในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
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Abstract 

The objective this Research; 1) to study the competencies of Thai accounting professionals 

In Nakhon Ratchasima Province; 2) to study the level of readiness of Thai accounting professionals In 

Nakhon Ratchasima province and3) to study the competencies of Thai accounting professionals who 

are related to the readiness of Thai accounting professionals In Nakhon Ratchasima province The 

sample group used in the research is the Thai accounting professional. Accounting Auditing 

Management accountingAccounting system planning Tax accounting And education and accounting 

technology In Nakhon Ratchasima province. The sample group of 400 people was analyzed by using 

statistical packages such as percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test and Correlation 

Coefficient. The results showed that 

The results revealed that; 

 1) Thai accounting professionals In Nakhon Ratchasima province With professional 

accounting performance, overall picture is at a high level Have expertise And can give advice When 

considering each aspect, it was found that Thai accounting professional Have self-management skills 

First, followed by interpersonal and communication skills And have the least performance Corporate 

and business capabilities. 

 2) Readiness to become an ASEAN Economic Community Thai accounting professional In 

Nakhon Ratchasima province Are ready in the overall picture At a high level By requiring specialist 

help from time to time When considering each aspect, it was found that the Thai accounting 

professions were the most readily available, namely moral attitude, followed by information 

technology. And Thai accounting professionals In Nakhon Ratchasima province With the least 

readiness is communication and adjustment. 

 3) Thai accounting professionals In Nakhon Ratchasima province The results of comparing 

the readiness of Thai accounting professionals With personal factors according to different 

demographic characteristics Ready to become an ASEAN Economic Community International 

accounting and auditing standards, laws, regulations, taxation, communication and adjustment 

Information Technology And different ethical attitudes. 

 4) Competencies of Thai accounting professionals Is related to the readiness of Thai 

accounting professionals In Nakhon Ratchasima province To the ASEAN Economic Community With a 

high level of relationship Significantly at the level of .01. 

 

Keywords: Accountants, ASEAN Community 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

ในยุคโลกาภิวัตนท่ีสงผลกระทบท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมทําใหเกิดการไหลของ

ขอมูลขาวสาร สินคา เงินและบริการ การเปลี่ยนแปลงตางๆโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจทําใหเกิดการพัฒนาของระบบ

ทุนนิยมท่ีเศรษฐกิจเปนตัวขับเคลื่อน เพ่ือเพ่ิมอํานาจในการตอรอง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวที

ระหวางประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียนจึงไดมีขอตกลงใหอาเซียนรวมตัวเปนชุมชนหรือ

ประชาคมเดียวกัน ซึ่งการรวมตัวน้ันจะนํามาซึ่งการพัฒนาในรูปแบบตางๆประชาคมอาเซียน(Association of South 

East Asian Nations: ASEAN)ไดเริ่มกอตั้งเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคมพ.ศ. 2510 (กองบรรณาธิการ กองทัพบกในพระบรม

ราชูปถัมภ, 2555) ประเทศสมาชิกอาเซียนไดทําขอตกลงยอมรับรวมกันเก่ียวกับการเคลื่อนยายการบริการ สินคา 

แรงงาน การลงทุนอยางเสรี โดยกําหนดใหผูมีคุณสมบัติ ในสาขาวิชาชีพ หรือแรงงานท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 8

สาขา (ศูนยขอมูลขาวอาเซียน กรมประชาสัมพันธ, 2558) 

จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน มีผลกระทบตอการแขงขันในวิชาชีพบัญชี โดยผูท่ีประกอบวิชาชีพน้ีจะ

เคลื่อนยายไปทํางานท่ีใดก็ไดในประเทศสมาชิกอาเซียน แตตองอยูภายใตขอกําหนดของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ ถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (International Financial Reporting Standards : IFRS) ท่ีไดตกลง

รวมกันไวทําใหบทบาทของนักบัญชี ผูบริหารทางบัญชี และการเงินมีความทาทายเพ่ิมข้ึน นักบัญชี ผูบริหารทางบัญชี 

และการเงินท่ีจะตองเตรียมตัวสรางกลยุทธและวางแผน เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจตองเตรียมตัวศึกษา

รูปแบบการคาการลงทุน ศึกษาขอมูลตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีและขอกฎหมายตางๆโดย

หลักการบัญชีในแทบทุกประเทศของ ASEAN ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) ซึ่ง

สภาวิชาชีพบัญชี (FAP) มีการปรับเลขมาตรฐานบัญชีใหสอดคลองและนํามาตรฐานรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศมาใชอยางเต็มรูปแบบพรอมท้ังจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ือความพรอมตอการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม (ยุทธพงศ สุนทรินคะ, 2558) 

เพ่ือรองรับการศึกษาและการติดตามขอมูลการพัฒนาและเสริมสรางวิชาชีพนักบัญชีท่ัวโลกใหมีมาตรฐานท่ี

ประสานสอดคลองกัน สหพันธนักวิชาชีพบัญชีระหวางประเทศ (International Federation of Accountants : 

IFAC) จึงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education 

Standard : IES) เพ่ือเปนมาตรฐานในการระบุความรูความสามารถของนักบัญชี สําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีอยูเสมอผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีตองเปนผูเช่ียวชาญดานวิชาการ ทักษะการสื่อสารท่ียอดเยี่ยม และจําเปนตองสามารถสนอง

ความตองการดานขอมูลและรายงานในระบบเศรษฐกิจ รวมท้ัง ยังจําเปนตองมีทักษะเปนไดท้ังท่ีปรึกษา นักวิเคราะห

การเงิน ผูสื่อสาร และนักจัดการท่ีมีความซื่อสัตว และมีจรรยาบรรณ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2559) 

จากขอมูลดังกลาว บงช้ีชัดวาผูประกอบวิชาชีพทางบัญชีตองมีความพรอมเพ่ือเขาสูความเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน จึงเปนเหตุผลใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยสูความ

เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือวาเปนประตูสูอาเซียน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ

และมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ังน้ี 

ผูวิจัยใชแนวทางสมรรถนะของนักวิชาชีพตามขอกําหนดมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IFAC) 3 ฉบับ ซึ่ง

ประกอบดวย IES2 ความรูความสามารถเชิงเทคนิค IES3 ทักษะทางวิชาชีพ และ IES4 คานิยม จรรยาบรรณ และ

ทัศนคติทางวิชาชีพ  

 

 

ภาคบรรยาย  

173 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

3.เพ่ือศึกษาระดับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจงัหวัดนครราชสีมา 

4. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธของขอมูลสวนบุคคลของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยกับ

ความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

5.เพ่ือศึกษาความสัมพันธของสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยกับความพรอมของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ความพรอมสูความเปนประชาคมอาเซียนของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย แตกตางกันตามลักษณะ

ประชากรศาสตร 

2. สมรรถนะความสามารถดานการบัญชี การเงินและความรูอ่ืนท่ีเก่ียวของ ความสามารถดานองคกรและ

ธุรกิจ ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางปญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงาน ทักษะการ

จัดการตนเองทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ทักษะการจัดการองคกร ของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ไดแก ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 

1,431 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดนครราชสีมา, 2559) การสุมกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยคัดเลือกแบบงายจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเปนผูทําบัญชี 

จํานวน 400 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประเภทอาชีพ ประสบการทํางานทางดานบัญชี และสถานประกอบการสอบถามสมรรถนะของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในเขตจังหวัดนครราชสีมา และแบบสอบถามความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ใน

เขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไป

ทดสอบ (Pre-Test)กับกลุมทดสอบเพ่ือหาคาความเช่ือมั่นโดยนําแบบสอบถาม ถามกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย 

ไดแก ผูทําบัญชี ผูสอบบัญชี การบัญชีบริหาร วางแผนระบบบัญชี บัญชีภาษีอากร และบัญชีการศึกษาและเทคโนโลยี

การบัญชี ซึ่งเปนผูปฏิบัติและเก่ียวของกับงานบัญชี จํานวน 30 ชุด สงแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ ราชการ 

เอกชน รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจสวนตัว ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแกน จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือหา

ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของแบบสอบถามจากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาความเช่ือถือไดของเครื่องมือโดยใช

สูตรคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)ตามวิธีของ Cronbach ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามคาแอล

ฟาท่ีไดจะแสดงถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถามโดยงานวิจัยพบวา คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามสมรรถนะของ

ภาคบรรยาย  

174 
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ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีคาแอลฟาเทากับ 0.984 ในสวนของคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเก่ียวกับความ

พรอมสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีคาแอลฟาเทากับ 0.972  

 

การวิเคราะหขอมูล 

โดยการแจกแจงความถ่ี(Frequency) และคารอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) t-test และ F-test ในการ

เปรียบเทียบความพรอมสูความเปนประชาคมอาเซียนของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย โดยใชสูตรตามวิธี Least 

Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประชากรศาสตรในการแสดงความสัมพันธระหวาง

สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยใชคาสัมประสิทธ์ิ และแปลคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของความสัมพันธระหวางความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย Pearson Product-Moment 

Correlation Coefficient  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีภาพรวมอยูในระดับดี 

มีความเช่ียวชาญ และสามารถใหคําปรึกษาได เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีสมรรถนะ

ดานทักษะการจัดการตนเอง เปนอันดับแรก รองลงมา คือ ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร และมี

สมรรถนะดานท่ีนอยท่ีสุดความสามารถดานองคกรและธุรกิจ 
 

ตารางท่ี 1  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  

สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชี X  S.D. ระดับ 

1. ความสามารถดานการบัญชี การเงินและความรูอ่ืนท่ีเก่ียวของ 3.84 .80 มาก 

2. ความสามารถดานองคกรและธุรกิจ 3.79 .77 มาก 

3. ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.83 .73 มาก 

4. ทักษะทางปญญา 3.88 .74 มาก 

ตารางท่ี 1  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา (ตอ) 

สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชี X  S.D. ระดับ 

5. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงาน 3.87 .78 มาก 

6. ทักษะการจัดการตนเอง 4.14 .59 มาก 

7. ทักษะดานความสมัพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร 4.07 .53 มาก 

8. ทักษะการจัดการองคกร 3.97 .76 มาก 

รวม 3.92 .60 มาก 

 

2. ความพรอมสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

มีความพรอมในภาพรวม อยูในระดับมากโดยตองการใหมีผูเช่ียวชาญชวยเหลือเปนครั้งคราว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยมีความพรอมมากท่ีสุด คือ ดานทัศนคติ จริยธรรม รองลงมาคือ ดานเทคโนโลยี

ภาคบรรยาย  
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สารสนเทศและผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมามีความพรอมนอยท่ีสุดคือ ดานการสือ่สารและการ

ปรับตัว 

 

ตารางท่ี 2ความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี X  S.D. ระดับ 

1. ดานมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชีท่ีเปนสากล 3.91 .62 มาก 

2. ดานกฎหมาย ขอบังคับ ภาษีอากร 3.95 .67 มาก 

3. ดานการสื่อสารและการปรับตัว 3.74 .76 มาก 

4. ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.03 .62 มาก 

5. ดานทัศนคติ จริยธรรม 4.24 .62 มาก 

รวม 3.97 .53 มาก 

 

3.ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผลการเปรียบเทียบความพรอมของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีไทย ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตามลักษณะประชากรศาสตรตางกัน มีความพรอมสูความเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน แตกตางกันกันประเภทอาชีพ และในสถานประกอบการ แตกตางกัน มีความพรอมสูความเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชีท่ีเปนสากลดานกฎหมาย ขอบังคับ ภาษีอากรดาน

การสื่อสารและการปรับตัวดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดานทัศคติ จริยธรรม ระดับการศึกษา และประสบการณ

ทํางานทางดานบัญชี แตกตางกัน ความพรอมสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานมาตรฐานบัญชีและการสอบ

บัญชีท่ีเปนสากลดานกฎหมาย ขอบังคับ ภาษีอากรดานการสื่อสารและการปรับตัวและดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพศ 

แตกตางกัน ความพรอมสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชีท่ีเปนสากลและ

ดานทัศนคติ จริยธรรมรวมถึงอายุ แตกตางกัน ความพรอมสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานการสื่อสารและ

การปรับตัว แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบความแตกตางความพรอมสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผูประกอบวิชาชีพ 

บัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ความพรอมของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี 

คุณลักษณะทางประชากรศาสตร 

เพศ อาย ุ ระดับ

การศึกษา 

ประเภท

อาชีพ 

ประสบการณ

ทํางานทาง 

ดานบัญชี 

สถาน

ประกอบการ 

1) ดานมาตรฐานบัญชีและการสอบ

บัญชีท่ีเปนสากล 

0.036* 0.792 0.000* 0.000* 0.000* 0.018* 

2) ดานกฎหมาย ขอบังคับ ภาษี

อากร 

0.284 0.487 0.000* 0.000* 0.000* 0.005* 

3) ดานการสื่อสารและการปรับตัว 0.151 0.005* 0.000* 0.039* 0.000* 0.005 

4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.089 0.068 0.000* 0.000* 0.001* 0.001 

5) ดานทัศคติ จริยธรรม 0.000* 0.086 0.159 0.000* 0.196 0.000 

ภาคบรรยาย  
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*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีความสัมพันธในระดับสูง (0.790) ในทางบวก 

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 ซึ่งหมายความวา ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีสมรรถนะทางวิชาชีพคอนขางสูง ทําใหผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคอนขางสูงเชนกัน 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย 

 

5. สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีความสัมพันธกันไปในทางบวก โดยสมรรถนะ

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยความสามารถดานการบัญชี การเงิน และความรูเก่ียวของ ความสามารถดานองคกร

และธุรกิจ ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางปญญาทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงาน 

ทักษะการจัดการตนเอง ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร และทักษะการจัดการองคกร มี

ความสัมพันธกับความพรอมดานมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีท่ีเปนสากลดานการกฎหมาย ขอบังคับ ภาษี

อากรดานการสื่อสารและการปรับตัวดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความพรอมดานทัศนคติจริยธรรม อยางมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังปรากฏในตาราง 48 

 

ตารางท่ี 5ความสัมพันธระหวางระหวางสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย กับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรายดาน 

สมรรถนะ 

ดานมาตรฐานการ

บัญชีและการสอบ

บัญชีที่เปนสากล 

ดานการกฎหมาย 

ขอบังคับ 

ภาษีอากร 

ดานการส่ือสาร

และการ

ปรับตัว 

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดาน

ทัศนคติ

จริยธรรม 

1) ความสามารถดานการบัญช ี

การเงิน และความรูเกี่ยวของ 
0.667** 0.574** 0.564** 0.372** 0.204** 

2) ความสามารถดานองคกรและธุรกิจ 0.656** 0.599** 0.600** 0.447** 0.226** 

 

 

 

 

 

 

 

ความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย  

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 

0.790 
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ตารางท่ี 5 ความสัมพันธระหวางระหวางสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย กับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรายดาน(ตอ) 

สมรรถนะ 

ดานมาตรฐานการ

บัญชีและการสอบ

บัญชีที่เปนสากล 

ดานการกฎหมาย 

ขอบังคับ 

ภาษีอากร 

ดานการส่ือสาร

และการ

ปรับตัว 

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดาน

ทัศนคติ

จริยธรรม 

3) ความสามารถด านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
0.572** 0.564** 0.702** 0.575** 0.225** 

4) ทักษะทางปญญา 0.725** 0.601** 0.500** 0.423** 0.288** 

5) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ

หนาที่งาน 
0.728** 0.657** 0.588** 0.529** 0.249** 

6) ทักษะการจัดการตนเอง 0.637** 0.670** 0.498** 0.543** 0.498** 

7) ทักษะดานความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและการส่ือสาร 
0.621** 0.656** 0.540** 0.618** 0.539** 

8) ทักษะการจัดการองคกร 0.775** 0.639** 0.611** 0.556** 0.426** 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมามีทักษะการจัดการตนเอง ผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีสมรรถนะดานทักษะการจัดการตนเองอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความสามารถในการจัดแจงงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา มีการเรียนรูดวยตนเองซึ่ง

สอดคลองกับกนกมณี หอมแกว สุนิษาภูสงค และวรงรอง ศรีศิริรุง (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทย ผลการวิจัยพบวา ในการปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทยความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบัญชีทักษะดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและการสื่อสารผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีสมรรถนะดานทักษะดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย

มีความสามารถในการทํางานเปนทีม การทํางานรวมกับผูอ่ืนในการปรึกษาหารือกันเพ่ือแกไขปญหาซึ่งสอดคลองกับ 

ปรัศนี กายพันธุ และนธี เหมมันต (2557) ไดศึกษาเรื่อง นักบัญชีไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวาทักษะ

วิชาชีพของนักบัญชีไทยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวานักวิชาชีพบัญชีมีความพรอม

ดานทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารเปนอันดับแรก  

2.ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีความพรอมในภาพรวม อยูในระดับมากเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยมีความพรอมดานทัศนคติ ดานทัศนคติ จริยธรรมพบวาผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีความพรอมดานทัศนคติ จริยธรรม อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย พรอมปฏิบัติงานดวยการไมนําความลับของกิจการท่ีตนเองไดมา

ระหวางปฏิบัติงานไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองรองลงมาคือ มีความพรอมใหบริการทางวิชาชีพบัญชีสอดคลองตรงตา

มาตรฐานของวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคลองกับรจนา  ขุนแกว และ มัทนชัย  สุทธิพันธ. (2558). ไดศึกษาเรื่อง ความพรอม

ของนักศึกษาสาขาการบัญชีในมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา นักศึกษาให

ความสําคัญและมีความพรอมมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานการปฏิบัติงานดวยความสุจริต การปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
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ตรวจสอบได และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานเทคโนโลยีสารสนเทศพบวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามี

ความพรอมในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ัวไปรองลงมาคือ ความพรอมในการใชระบบเครือขาย Social Network ใน

การสื่อสาร สอดคลองกับ โสภาพรรณ  ไชยพัฒน (2558) ไดศึกษาเรื่อง ความพรอมของนักบัญชี ในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ในภาพรวมความพรอมของนักบัญชีในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน คือ ดานวิชาชีพบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาษา และดานกฎหมาย 

3.ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผลการเปรียบเทียบความพรอมของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีไทย ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตามลักษณะประชากรศาสตรตางกัน มีความพรอมสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ ปรัศนียกายพันธ และนธี  เหมมันต (2557) ได

ศึกษาเรื่องนักบัญชีไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางานตางกันมี

ความพรอมดานทักษะวิชาชีพบัญชีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ โสภาพรรณ  ไชยพัฒน 

(2558) ไดศึกษาเรื่อง ความพรอมของนักบัญชีในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ผลการ

เปรียบเทียบความพรอมของนักบัญชีในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีมีปจจัยสวนบุคคล

ตางกัน มีความพรอมเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกตางกันและสอดคลองกับการศึกษาของ ขนิฐา  นิล

รัตนานนท (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือรองรบประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนสําหรับปจจัยสวนบุคคลพบวาอายุและประสบการณทํางานทางบัญชีมีผลตอความพรอมดานภาษา 

ดานกฎหมายและความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีความสัมพันธในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

.01 ซึ่งสอดคลองกับ ณฐา  ธรเจริญกุล (2561) ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะของพนักงานบัญชีท่ีสงผลตอประสิทธิผลการ

ทํางาน กรณีศึกษาสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการพบวาสมรรถนะของ

พนักงานบัญชีดานทักษะทางวิชาชีพ มีผลเชิงบวกตอประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งอธิบายไดวา หากพนักงานบัญชีของสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ มีทักษะทางวิชาชีพบัญชีท่ีสูงข้ึนจะสงผลใหประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงข้ึนดวย และเมื่อพนักงาน

บัญชีมีสมรรถนะดานความรูดานทักษะทางวิชาชีพ และดานจริยธรรมและทัศนคติบุญชวง  ศรีธรราษฎร(2561) ได

ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมท่ีมีตอความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเปดเสรีทางเศรษฐกิจ พบวาสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม ดานทักษะทางวิชาชีพ มี

ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเรจ็ในการทํางาน ดานความรูในวิชาชีพมีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน

ดานจริยธรรมในวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม ดานการ

จัดทําและนําเสนอขอมูลทางการบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม 

ดานการตรวจสอบภายในมีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม ดานการ

วางแผนกลยุทธมีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน 
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ขอเสนอแนะในการวิจัย 

1. การศึกษาถึงความพรอมและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหสามารถประเมินถึงศักยภาพของผูประกอบวิชาชีพบัญชี และทําการพัฒนาไดอยาง

ตรงความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขงขันใหกับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

2. ควรมีการศึกษาปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีสงผลกระทบตอสมรรถนะและความพรอมในการรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เชน ภาษาประจําชาติ  

3. ควรมีการเปรียบเทียบสมรรถนะและความพรอมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีในประเทศไทยในแตละจังหวัดเพ่ือพัฒนาเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

4. ศึกษาความพรอมของปฏิบัติและหนวยงานกํากับดูแล เพ่ือใหสามารถวางแผนไดอยางสอดคลองกับ

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
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