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ความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Readiness’s of Thai Accounting Professions Toward
ASEAN Economic Community
ภาณิชา ออนทาว 1, พิทยา ผอนกลาง. 2
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 2)
เพื่อศึกษาระดับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และ3) เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยที่มีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร
ดานการวางแผนระบบบัญชี ดา นการบัญชีภาษีอ ากร และดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญ ชี ในเขตจังหวั ด
นครราชสีมา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test F-test และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) โดยมีผลการวิจัยพบวา
1) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีความเชี่ยวชาญ และสามารถใหคําปรึกษาได เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มี
สมรรถนะดานทักษะการจัดการตนเอง เปนอันดับแรก รองลงมา คือ ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและการ
สื่อสาร และมีสมรรถนะดานที่นอยที่สุดความสามารถดานองคกรและธุรกิจ
2) ความพร อ มสู ก ารเป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ทย ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา มีค วามพรอมในภาพรวม อยูในระดับมากโดยตองการใหมีผูเชี่ยวชาญชวยเหลือเป นครั้งคราว เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยมีความพรอมมากที่สุด คือ ดานทัศนคติ จริยธรรม รองลงมา
คือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมามีความพรอมนอยที่สุดคือ
ดานการสื่อสารและการปรับตัว
3)ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผลการเปรียบเทียบความพรอมของผูประกอบ
วิช าชี พ บัญ ชี ไทย ที่ มีป จ จัย ส วนบุค คลตามลั ก ษณะประชากรศาสตร ต างกั น มี ความพรอ มสูค วามเป น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดานมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชีที่เปนสากลดานกฎหมาย ขอบังคับ ภาษีอากรดานการสื่อสาร
และการปรับตัวดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดานทัศคติ จริยธรรม แตกตางกัน
4) สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีความสัมพันธในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.01
คําสําคัญ : ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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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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ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
ในยุคโลกาภิวัตนที่สงผลกระทบทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมทําใหเกิดการไหลของ
ขอมูลขาวสาร สินคา เงินและบริการ การเปลี่ยนแปลงตางๆโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจทําใหเกิดการพัฒนาของระบบ
ทุนนิยมที่เศรษฐกิจเปนตัวขับเคลื่อน เพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวที
ระหว างประเทศ ภู มิภ าคเอเชีย ตะวั นออกเฉีย งใต หรื อ อาเซี ยนจึ งไดมี ข อตกลงให อาเซี ย นรวมตั วเปน ชุ มชนหรื อ
ประชาคมเดียวกัน ซึ่งการรวมตัวนั้นจะนํามาซึ่งการพัฒนาในรูปแบบตางๆประชาคมอาเซียน(Association of South
East Asian Nations: ASEAN)ไดเริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมพ.ศ. 2510 (กองบรรณาธิการ กองทัพบกในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2555) ประเทศสมาชิกอาเซียนไดทําขอตกลงยอมรับรวมกันเกี่ยวกับการเคลื่อนยายการบริการ สินคา
แรงงาน การลงทุนอยางเสรี โดยกําหนดใหผูมีคุณสมบัติ ในสาขาวิชาชีพ หรือแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 8
สาขา (ศูนยขอมูลขาวอาเซียน กรมประชาสัมพันธ, 2558)
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน มีผลกระทบตอการแขงขันในวิชาชีพบัญชี โดยผูที่ประกอบวิชาชีพนี้จะ
เคลื่อนยายไปทํางานที่ใดก็ไดในประเทศสมาชิกอาเซียน แตตองอยูภายใตขอกําหนดของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (International Financial Reporting Standards : IFRS) ที่ไดตกลง
รวมกันไวทําใหบทบาทของนักบัญชี ผูบริหารทางบัญชี และการเงินมีความทาทายเพิ่มขึ้น นักบัญชี ผูบริหารทางบัญชี
และการเงินที่จะตองเตรียมตัวสรางกลยุทธและวางแผน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจตองเตรียมตัวศึกษา
รูปแบบการคาการลงทุน ศึกษาขอมูลตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีและขอกฎหมายตางๆโดย
หลักการบัญชีในแทบทุกประเทศของ ASEAN ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) ซึ่ง
สภาวิชาชีพบัญชี (FAP) มีการปรับเลขมาตรฐานบัญชีใหสอดคลองและนํามาตรฐานรายงานทางการเงินระหวา ง
ประเทศมาใชอยางเต็มรูปแบบพรอมทั้งจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อความพรอมตอการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม (ยุทธพงศ สุนทรินคะ, 2558)
เพื่อรองรับการศึกษาและการติดตามขอมูลการพัฒนาและเสริมสรางวิชาชีพนักบัญชีทั่วโลกใหมีมาตรฐานที่
ประสานสอดคล อ งกั น สหพัน ธ นั ก วิ ชาชี พ บั ญ ชีร ะหว า งประเทศ (International Federation of Accountants :
IFAC) จึงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education
Standard : IES) เพื่อเปนมาตรฐานในการระบุความรูความสามารถของนักบัญชี สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูเสมอผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีตองเปนผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม และจําเปนตองสามารถสนอง
ความตองการดานขอมูลและรายงานในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้ง ยังจําเปนตองมีทักษะเปนไดทั้งที่ปรึกษา นักวิเคราะห
การเงิน ผูสื่อสาร และนักจัดการที่มีความซื่อสัตว และมีจรรยาบรรณ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2559)
จากขอมูลดังกลาว บงชี้ชัดวาผูประกอบวิชาชีพทางบัญชีตองมีความพรอมเพื่อเขาสูความเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จึงเปนเหตุผลใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยสูความ
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือวาเปนประตูสูอาเซียน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ
และมีความสนใจที่จะศึกษาความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้
ผูวิจัยใชแ นวทางสมรรถนะของนักวิชาชี พตามขอกํ าหนดมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IFAC) 3 ฉบับ ซึ่ ง
ประกอบดวย IES2 ความรูความสามารถเชิงเทคนิค IES3 ทักษะทางวิชาชีพ และ IES4 คานิยม จรรยาบรรณ และ
ทัศนคติทางวิชาชีพ
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วัตถุประสงคการวิจัย

1.เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
3.เพื่อศึกษาระดับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธของขอมูลสวนบุคคลของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยกับ
ความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
5.เพื่อศึ กษาความสัมพั นธ ของสมรรถนะของผูประกอบวิชาชี พบัญชี ไทยกับความพร อมของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
สมมติฐานการวิจัย
1. ความพรอ มสูค วามเปน ประชาคมอาเซี ย นของผู ป ระกอบวิ ชาชี พบั ญชี ไ ทย แตกตา งกัน ตามลั กษณะ
ประชากรศาสตร
2. สมรรถนะความสามารถดานการบัญชี การเงินและความรูอื่นที่เกี่ยวของ ความสามารถดานองคกรและ
ธุรกิจ ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางปญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน ทักษะการ
จัดการตนเองทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ทักษะการจัดการองคกร ของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จํานวน
1,431 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดนครราชสีมา, 2559) การสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยคัดเลือกแบบงายจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เปนผูทําบัญชี
จํานวน 400 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประเภทอาชีพ ประสบการทํางานทางดานบัญชี และสถานประกอบการสอบถามสมรรถนะของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในเขตจังหวัดนครราชสีมา และแบบสอบถามความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไป
ทดสอบ (Pre-Test)กับกลุมทดสอบเพื่อหาคาความเชื่อมั่นโดยนําแบบสอบถาม ถามกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย
ไดแก ผูทําบัญชี ผูสอบบัญชี การบัญชีบริหาร วางแผนระบบบัญชี บัญชีภาษีอากร และบัญชีการศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชี ซึ่งเปนผูปฏิบัติและเกี่ยวของกับงานบัญชี จํานวน 30 ชุด สงแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ ราชการ
เอกชน รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจสวนตัว ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแกน จังหวัดชัยภูมิ เพื่อหา
ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของแบบสอบถามจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความเชื่อถือไดของเครื่องมือโดยใช
สูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)ตามวิธีของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคาแอล
ฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยงานวิจัยพบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสมรรถนะของ
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ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีคาแอลฟาเทากับ 0.984 ในสวนของคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
พรอมสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีคาแอลฟาเทากับ 0.972
การวิเคราะหขอมูล
โดยการแจกแจงความถี่(Frequency) และคารอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) t-test และ F-test ในการ
เปรียบเทียบความพรอมสูค วามเป นประชาคมอาเซีย นของผู ประกอบวิชาชีพบัญชี ไทย โดยใช สูตรตามวิธี Least
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทีย บคาเฉลี่ย ของประชากรศาสตร ใ นการแสดงความสัมพั นธระหวา ง
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยใชคาสัมประสิทธิ์ และแปลคาสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ ข องความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความพร อ มของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ทย Pearson Product-Moment
Correlation Coefficient
สรุปผลการวิจัย
1. ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีภาพรวมอยูในระดับดี
มีความเชี่ยวชาญ และสามารถใหคําปรึกษาได เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีสมรรถนะ
ดานทักษะการจัดการตนเอง เปนอันดับแรก รองลงมา คือ ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร และมี
สมรรถนะดานที่นอยที่สุดความสามารถดานองคกรและธุรกิจ
ตารางที่ 1 สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
X
1. ความสามารถดานการบัญชี การเงินและความรูอื่นที่เกี่ยวของ
3.84
2. ความสามารถดานองคกรและธุรกิจ
3.79
3. ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.83
4. ทักษะทางปญญา
3.88
ตารางที่ 1 สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา (ตอ)
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
X
5. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน
3.87
6. ทักษะการจัดการตนเอง
4.14
7. ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร
4.07
3.97
8. ทักษะการจัดการองคกร
รวม

3.92

S.D.
.80
.77
.73
.74

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

S.D.
.78
.59
.53
.76

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

.60

มาก

2. ความพรอมสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
มีความพรอมในภาพรวม อยูในระดับมากโดยตองการใหมีผูเชี่ยวชาญชวยเหลือเปนครั้งคราว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยมีความพรอมมากที่สุด คือ ดานทัศนคติ จริยธรรม รองลงมาคือ ดานเทคโนโลยี
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สารสนเทศและผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมามีความพรอมนอยที่สุดคือ ดานการสือ่ สารและการ
ปรับตัว
ตารางที่ 2ความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
S.D.
ระดับ
X
1. ดานมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชีที่เปนสากล
3.91
.62
มาก
2. ดานกฎหมาย ขอบังคับ ภาษีอากร
3.95
.67
มาก
3. ดานการสื่อสารและการปรับตัว
3.74
.76
มาก
4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.03
.62
มาก
5. ดานทัศนคติ จริยธรรม
4.24
.62
มาก
รวม
3.97
.53
มาก
3.ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผลการเปรียบเทียบความพรอมของผูประกอบ
วิช าชี พ บัญ ชี ไทย ที่ มีป จ จัย ส วนบุค คลตามลั ก ษณะประชากรศาสตร ต างกั น มี ความพรอ มสูค วามเป น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แตกตางกันกันประเภทอาชีพ และในสถานประกอบการ แตกตางกัน มีความพรอมสูความเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชีที่เปนสากลดานกฎหมาย ขอบังคับ ภาษีอากรดาน
การสื่อสารและการปรับตัวดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดานทัศคติ จริยธรรม ระดับการศึกษา และประสบการณ
ทํางานทางดานบัญชี แตกตางกัน ความพรอมสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานมาตรฐานบัญชีและการสอบ
บัญชีที่เปนสากลดานกฎหมาย ขอบังคับ ภาษีอากรดานการสื่อสารและการปรับตัวและดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพศ
แตกตางกัน ความพรอมสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชีที่เปนสากลและ
ดานทัศนคติ จริยธรรมรวมถึงอายุ แตกตางกัน ความพรอมสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานการสื่อสารและ
การปรับตัว แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางความพรอมสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร
ความพรอมของผูประกอบวิชาชีพ
เพศ
อายุ
ระดับ ประเภท ประสบการณ
สถาน
บัญชี
การศึกษา อาชีพ
ทํางานทาง ประกอบการ
ดานบัญชี
1) ดานมาตรฐานบัญชีและการสอบ 0.036* 0.792
0.000*
0.000* 0.000*
0.018*
บัญชีที่เปนสากล
2) ด านกฎหมาย ข อบั งคั บ ภาษี 0.284
0.487
0.000*
0.000* 0.000*
0.005*
อากร
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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*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีความสัมพันธในระดับสูง (0.790) ในทางบวก
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่งหมายความวา ถาผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีสมรรถนะทางวิชาชีพคอนขางสูง ทําใหผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคอนขางสูงเชนกัน
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

0.790

ความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ 1 สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย
5. สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีความสัมพันธกันไปในทางบวก โดยสมรรถนะ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยความสามารถดานการบัญชี การเงิน และความรูเกี่ยวของ ความสามารถดานองคกร
และธุรกิจ ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางปญญาทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน
ทักษะการจั ดการตนเอง ทักษะดา นความสัม พันธระหวา งบุคคลและการสื่อสาร และทักษะการจัดการองคกร มี
ความสัมพันธกับความพรอมดานมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีที่เปนสากลดานการกฎหมาย ขอบังคับ ภาษี
อากรดานการสื่อสารและการปรับตัวดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความพรอมดานทัศนคติจริยธรรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังปรากฏในตาราง 48
ตารางที่ 5ความสัมพันธระหวางระหวางสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย กับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรายดาน
สมรรถนะ
1) ความสามารถดานการบัญชี
การเงิน และความรูเกี่ยวของ
2) ความสามารถดานองคกรและธุรกิจ

ดานมาตรฐานการ
บัญชีและการสอบ
บัญชีที่เปนสากล

ดานการกฎหมาย
ขอบังคับ
ภาษีอากร

ดานการสื่อสาร
และการ
ปรับตัว

ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดาน
ทัศนคติ
จริยธรรม

0.667**

0.574**

0.564**

0.372**

0.204**

0.656**

0.599**

0.600**

0.447**

0.226**
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางระหวางสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย กับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรายดาน(ตอ)
สมรรถนะ
3) ความสามารถด านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4) ทักษะทางปญญา
5) ทัก ษะทางวิ ชาการเชิ งปฏิ บั ติแ ละ
หนาที่งาน
6) ทักษะการจัดการตนเอง
7) ทักษะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและการสื่อสาร
8) ทักษะการจัดการองคกร

ดานมาตรฐานการ
บัญชีและการสอบ
บัญชีที่เปนสากล

ดานการกฎหมาย
ขอบังคับ
ภาษีอากร

ดานการสื่อสาร
และการ
ปรับตัว

ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดาน
ทัศนคติ
จริยธรรม

0.572**

0.564**

0.702**

0.575**

0.225**

0.725**

0.601**

0.500**

0.423**

0.288**

0.728**

0.657**

0.588**

0.529**

0.249**

0.637**

0.670**

0.498**

0.543**

0.498**

0.621**

0.656**

0.540**

0.618**

0.539**

0.775**

0.639**

0.611**

0.556**

0.426**

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
1. ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมามีทักษะการจัดการตนเอง ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีสมรรถนะดานทักษะการจัดการตนเองอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความสามารถในการจัดแจงงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา มีการเรียนรูดวยตนเองซึ่ง
สอดคลองกับกนกมณี หอมแกว สุนิษาภูสงค และวรงรอง ศรีศิริรุง (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบั ติงานบัญชี ของนั กบัญชี ไทย ผลการวิจั ยพบว า ในการปฏิบัติ งานบั ญชีของนัก บัญชีไ ทยความคิด ริเริ่ ม
สรางสรรค ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบัญชีทักษะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและการสื่อสารผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีสมรรถนะดานทักษะดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย
มีความสามารถในการทํางานเปนทีม การทํางานรวมกับผูอื่นในการปรึกษาหารือกันเพื่อแกไขปญหาซึ่งสอดคลองกับ
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 พรอมปฏิบัติงานดวยการไมนําความลับของกิจการที่ตนเองไดมา
ระหวางปฏิบัติงานไปใชเพื่อประโยชนของตนเองรองลงมาคือ มีความพรอมใหบริการทางวิชาชีพบัญชีสอดคลองตรงตา
มาตรฐานของวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคลองกับรจนา ขุนแกว และ มัทนชัย สุทธิพันธ. (2558). ไดศึกษาเรื่อง ความพรอม
ของนักศึกษาสาขาการบัญชีในมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา นักศึกษาให
ความสําคัญและมีความพรอมมากที่สุด คือ ปจจัยดานการปฏิบัติงานดวยความสุจริต การปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
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ตรวจสอบได และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานเทคโนโลยีสารสนเทศพบวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามี
ความพรอมในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไปรองลงมาคือ ความพรอมในการใชระบบเครือขาย Social Network ใน
การสื่อสาร สอดคลองกับ โสภาพรรณ ไชยพัฒน (2558) ไดศึกษาเรื่อง ความพรอมของนักบัญชี ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ในภาพรวมความพรอมของนักบัญชีในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน คือ ดานวิชาชีพบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาษา และดานกฎหมาย
3.ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผลการเปรียบเทียบความพรอมของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีไทย ที่มีปจจัยสวนบุคคลตามลักษณะประชากรศาสตรตางกัน มีความพรอมสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ ปรัศนียกายพันธ และนธี เหมมันต (2557) ได
ศึกษาเรื่องนักบัญชีไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางานตางกันมี
ความพรอมดานทักษะวิชาชีพบัญชีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ โสภาพรรณ ไชยพัฒน
(2558) ไดศึกษาเรื่อง ความพรอมของนักบัญชีในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ผลการ
เปรียบเทียบความพรอมของนักบัญชีในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีปจจัยสวนบุคคล
ตางกัน มีความพรอมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกตางกันและสอดคลองกับการศึกษาของ ขนิฐา นิล
รัตนานนท (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อรองรบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนสําหรับปจจัยสวนบุคคลพบวาอายุและประสบการณทํางานทางบัญชีมีผลตอความพรอมดานภาษา
ดานกฎหมายและความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความสัมพันธกับความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีความสัมพันธในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.01 ซึ่งสอดคลองกับ ณฐา ธรเจริญกุล (2561) ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะของพนักงานบัญชีที่สงผลตอประสิทธิผลการ
ทํางาน กรณีศึกษาสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการพบวาสมรรถนะของ
พนักงานบัญชีดานทักษะทางวิชาชีพ มีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอธิบายไดวา หากพนักงานบัญชีของสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ มีทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่สูงขึ้นจะสงผลใหประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงขึ้นดวย และเมื่อพนักงาน
บัญชีมีสมรรถนะดานความรูดานทักษะทางวิชาชีพ และดานจริยธรรมและทัศนคติบุญชวง ศรีธรราษฎร(2561) ได
ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมที่มีตอความสําเร็จในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเปดเสรีทางเศรษฐกิจ พบวาสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม ดานทักษะทางวิชาชีพ มี
ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานความรูในวิชาชีพมีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน
ดานจริยธรรมในวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม ดานการ
จัดทําและนําเสนอขอมูลทางการบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม
ดานการตรวจสอบภายในมีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม ดานการ
วางแผนกลยุทธมีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน
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ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. การศึกษาถึงความพรอมและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบวิชาชีพบัญชีทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหสามารถประเมินถึงศักยภาพของผูประกอบวิชาชีพบัญชี และทําการพัฒนาไดอยาง
ตรงความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันใหกับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
2. ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอสมรรถนะและความพรอมในการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เชน ภาษาประจําชาติ
3. ควรมีการเปรียบเทียบสมรรถนะและความพรอมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีในประเทศไทยในแตละจังหวัดเพื่อพัฒนาเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษาความพรอมของปฏิบัติและหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใหสามารถวางแผนไดอยางสอดคลองกับ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
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