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กติติกรรมประกาศ 

การค้นคว้าแบบอิสระในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความอนุ เคราะห์จาก             
อาจารย ์ดร.นฤนาถ  ศราภยัวานิช อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัการคน้ควา้แบบอิสระ ซ่ึงกรุณาให้ความรู้
ค าแนะน า ค  าปรึกษา และตรวจแก้ไขจนการค้นควา้แบบอิสระฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ รวมถึง
คณะท างานหลกัสูตรปริญญาโท ภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีให้
ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกมาตลอด ผูเ้ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ 
โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ชูศรี  เท้ียศิริเพชร และ อาจารย ์ดร.จุรี  วิชิตธนบดี ท่ีกรุณา
รับเป็นประธานกรรมการการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ และใหค้  าแนะน าเป็นอยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่ าน ท่ีได้กรุณาประสิทธิประสาทวิชาความรู้และให้
ประสบการณ์ทางวชิาการท่ีมีคุณค่ายิง่ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาหลกัสูตรปริญญาบญัชีมหาบณัฑิตน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู ทุกท่านท่ีกรุณาให้
เขา้เก็บขอ้มูล ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และใหค้  าช้ีแนะท่ีเป็นประโยชน์ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และสมาชิกในครอบครัว ท่ีได้ส่งเสริมสนับสนุนและให้
ก าลังใจในการศึกษาด้วยดีตลอดมา รวมทั้ งขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้
ค  าปรึกษา และเป็นก าลงัใจ จนใหก้ารคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 

สุดทา้ยน้ี หากมีส่ิงใดขาดตกบกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดประการใด ผูเ้ขียนขออภยัเป็นอย่างสูงใน
ขอ้บกพร่องและความผิดพลาดนั้น และผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการคน้ควา้แบบอิสระน้ี จะเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูท่ี้สนใจต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมของผู ้ท  าบัญชี ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเก็บ
ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน โดยมี
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 69 ราย 

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชีเป็นผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หวัหนา้แผนกบญัชีขององคก์ร มีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี กบักรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่าง 5 -10 ปี อายุระหว่าง 36 – 45 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ต าแหน่งหัวหน้าแผนก มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 15 ปี สามารถส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ       
มีหนา้ท่ีในการบนัทึก และจดัท ารายงานทางการเงิน 

ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลกระทบต่อวชิาชีพบญัชีมาก ท าให้
ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในวิชาชีพ มากยิ่งข้ึน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
การเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในวิชาชีพบญัชีจาก อินเตอร์เน็ต ขอ้มูลออนไลน์ ทราบวา่วชิาชีพบญัชี เป็น
วิชาชีพท่ีอยู่ในข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRA) ซ่ึงท าให้ผู ้ท  าบัญชี
สามารถเคล่ือนยา้ยแรงงาน และให้บริการวิชาชีพ ในกลุ่มประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
อยา่งเสรีเม่ือประเทศไทยก้าวหน้าสู่การเป็น AEC ในปี 2558 และทราบว่าขอ้ตกลงร่วมกนั (Mutual 
Recognition Arrangements: MRA) ของบริการวิชาชีพบัญชีเป็นรายละเอียดเก่ียวกับการก าหนด 
คุณสมบติัของการเป็นนกัวชิาชีพบญัชีอาเซียน 
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ความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่ ความพร้อม
ดา้นจรรยาบรรณ ความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและอ่ืน ๆ ความพร้อมดา้นวิชาชีพ และความ
พร้อมดา้นภาษา 
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ABSTRACT 

The objectives of this independent study were to study the readiness of bookkeepers in the Northern 
Region Industrial Estate in Lamphun province for working within ASEAN Economic Community. 
Data were collected from questionnaires which were distributed to 69 bookkeepers in the Northern 
Industrial Estate Lamphun province. 

The findings showed that most participants were registered bookkeeper as Cooperate Accounting 
Director, Chief Accountant or Accounting Manager, have been registered with Department of 
Business Development for 5 to 10 years, age between 36 and 45, graduated Bachelor degree, 
Accounting Manager position have over 15 years working experience, can communicate in English, 
and were able to post an account and prepare financial report. 

The participants thought that the establishment of ASEAN Economic Community has major impact 
on accounting professions, therefore more preparation is required for this profession. Most 
participants knew about the free flow of labor from internet thought online media, they knew that 
the accounting profession is one of the professions in the Mutual Recognition Arrangements: MRA 
that allows bookkeepers to practice accountancy in AEC member country when Thailand becomes 
AEC member in 2015. The participants know that the Mutual Recognition Arrangement: MRA on 
accountancy service is a specification of ASEAN accounting professions. 
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Readiness of bookkeepers in the Northern Region Industrial Estate in Lamphun province for 
working within ASEAN Economic Community the overall level is very are sorted by mean value 
such as code of ethics readiness, information technology and others readiness, professional 
readiness, and language readiness. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นการรวมตวักนัของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ กมัพชูา และ บรูไน โดยประเทศไทย ไดล้งนามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการประชุม
สุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 13 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นการเพิ่มอ านาจ
ต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขนัของอาเซียนในเวทีระหวา่งประเทศ รวมถึงให้อาเซียนมีความ
แข็งแกร่ง มีภูมิต้านทานท่ีดี ในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ระดับโลกโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้               
มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน 4 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน             
2) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 3) การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค      
ส่งเสริมการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ 4) เพื่อเป็นการบูรณาการเขา้กบั
เศรษฐกิจโลกซ่ึงไดก้ าหนดพนัธะ ในการเปิดเสรีการคา้สินคา้ การบริการ การลงทุน การเคล่ือนยา้ย
แรงงานฝีมือ และการด าเนินงานตามความร่วมมือสาขาอ่ืน ๆ (กระทรวงการต่างประเทศ กรมอาเซียน, 
2556: ออนไลน์) 

วิชาชีพบญัชี เป็นวิชาชีพบริการประเภทหน่ึงของบริการธุรกิจ (Business Services) ท่ีอยู่ในขอ้ผกูพนั
ก าร เปิ ด เส รี ก ารค้ าบ ริ ก ารต าม ก รอบ  AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services)                     
ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี สามารถให้บริการในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมีเป้าหมายระดบัการเปิด
ตลาด ใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การบริการข้ามพรมแดน (Cross-border services) 2) การเข้าไปรับ
บริการในต่างแดน  (Consumption abroad) 3) การจัดตั้ งหน่วยธุรกิจในต่างแดน  (Commercial 
presence) 4) การเขา้ไปท างานของบุคลากรเป็นการชั่วคราว (Movement of natural persons) ภายใต้
ความตกลงว่าด้วยบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงครอบคลุมถึงกิจกรรมการให้บริการ 
ประกอบด้วย บริการตรวจสอบงบการเงิน (Financial Auditing Service) บริการวิเคราะห์งบการเงิน 
(Accounting Review Services) บริการจัดท างบการเงินส าห รับบ ริษัท เอกชน  (Compilation of 
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Financial Statement Services) บริการด้านบญัชีอ่ืนๆ (Other Accounting Services) (กรมเจรจาการคา้
ระหวา่งประเทศ, 2551: ออนไลน์) ดงันั้น การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางบญัชี ซ่ึงเป็นอาชีพ
หน่ึง ท่ีได้รับผลกระทบ และเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีผูป้ระกอบ
วิชาชีพทางบญัชี ตอ้งมีการปรับตวั เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยหลีกเล่ียง ผลกระทบ      
ท่ีอาจเกิดข้ึนในเชิงลบ อีกทั้งยงัจะตอ้งพฒันาองค์ความรู้ การมองหาโอกาสซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ระกอบ
วชิาชีพมีโอกาสประกอบวชิาชีพบญัชี ในตลาดบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

พ.ร.บ. การบญัชี พ.ศ. 2543 ไดก้  าหนดให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั 
จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ท่ีประกอบธุรกิจในประเทศ
ตอ้งจดัให้มีการท าบญัชีส าหรับการประกอบธุรกิจของตน ซ่ึงตามกฎหมายได้ก าหนดให้ผูท้  าบญัชี 
เป็นผูรั้บผิดชอบในการท าบญัชี โดยผูท้  าบญัชีส าหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษทัจ ากดัจะตอ้ง
มีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงทางการบญัชีหรือเทียบเท่า และผูท้  า
บญัชีส าหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษทัจ ากดัท่ีมีทุนจดทะเบียนเกินห้าลา้นบาท บริษทัมหาชน
จ ากดั นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย ฯลฯ จะตอ้งมี
คุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการบญัชีหรือเทียบเท่า ทั้ งน้ีจะตอ้งไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกเน่ืองจาก
กระท าความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี (กระทรวงพาณิชย ์กรมธุรกิจการคา้, 2543: 2-3) 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูนถือเป็นเขตอุตสาหกรรมท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในประเทศไทย  
มีบริษทัทั้งหมด 69 บริษทั มีจ  านวนโรงงาน 77 โรงงาน (ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัล าพูน, 2556: 
ออนไลน์) ถือเป็นแหล่งการลงทุนและศูนยร์วมของกิจการขนาดใหญ่ ประกอบด้วยนักลงทุนจาก
ยุโรป และนักลงทุนเอเชีย โดยไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนการลงทุนจากรัฐบาล จดัตั้งข้ึนแห่ง
เดียวทางภาคเหนือของประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู จึงถือเป็นตวัแทนของ
กิจการขนาดใหญ่ในภาคเหนือ โดยแต่ละบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมรมจะต้องมีผูท้  าบัญชี              
ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าบญัชี ตามท่ีกฎหมายก าหนด ดังนั้นสามารถถือได้ว่าผูท้  าบัญชี              
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน เป็นตัวแทนของผูท้  าบญัชีในเขตภาคเหนือท่ีเป็น
ผูดู้แลกิจการขนาดใหญ่ หากเปรียบเทียบกับผูท้  าบัญชีทัว่ไป ผูท้  าบญัชีใน เขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน จึงน่าจะเป็นผูท่ี้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพบญัชีในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมากท่ีสุด 
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จากสถานการณ์ดงักล่าว ท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง ความพร้อมของผูท้  าบัญชี              
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพื่อให้ทราบถึงความพร้อมของผูท้  าบญัชี เพื่อตอบรับ และสนองตามความตอ้งการของตลาด
อาเซียน และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู ต่อการประกอบ
วชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.3.1. ท าให้ทราบถึงความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดั
ล าพนู ต่อการประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.3.2 ท าให้ทราบแนวทางการพฒันาผูท้  าบญัชี  ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดั
ล าพนู เพื่อตอบสนองและรองรับตามความตอ้งการของตลาดอาเซียน และเพื่อประโยชน์
สูงสุดในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

1.4 นิยำมศัพท์ 

ควำมพร้อม หมายถึง ความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ใน
การประกอบวิชาชีพบญัชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงประกอบด้วย ความพร้อมด้านวิชาชีพ 
ความพร้อมดา้นภาษา ความพร้อมดา้นกฎหมายและความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และอ่ืน  ๆ 

ผู้ท ำบัญชี หมายถึง ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชีกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ ไม่ว่าจะไดก้ระท าในฐานะ
เป็นลูกจา้งของผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชีหรือไม่ก็ตาม มีหนา้ท่ีในการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท า
สรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ในรูปของรายงานทางการเงิน ตลอดจนการให้ขอ้มูล
และวเิคราะห์ ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน  

เขตนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือจังหวัดล ำพูน หมายถึง เขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีจดัตั้งข้ึน ณ จงัหวดั
ล าพูน จัดตั้ งข้ึนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้แก่ผูป้ระกอบการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ไดใ้หสิ้ทธิประโยชน์ ทางดา้นภาษีอากร แก่ผูป้ระกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก 
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ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asians Economic Community: AEC) หมายถึง การรวมตวักันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  10 ประเทศประกอบด้วย ไทยพม่า ลาว เวียดนามมาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กมัพูชา และ บรูไนเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองกบั คู่คา้ และเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจระดบัโลก ส่งเสริมกลุ่มอาเซียนใหเ้ป็นตลาดและมีฐานการผลิตเดียวกนั 
มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงาน และเงินลงทุนไดอ้ยา่งเสรี  
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาความพร้อมของผูท้  าบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการ
ประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้น าแนวแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัย              
ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชป้ระกอบการศึกษา ประกอบดว้ย 

1. แนวความคิดทฤษฏีเก่ียวกบัความพร้อม 
2. แนวความคิดทฤษฏีเก่ียวกบัความพร้อมของผูท้  าบญัชี 
3. แนวความคิดทฤษฏีเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เก่ียวกบัผู ้

ประกอบวชิาชีพบญัชี 

2.1 แนวความคิดทฤษฏีเกีย่วกบัความพร้อม 

ค าวา่ “พร้อม” ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ เป็นค า
วเิศษณ์ ค าแสดงกิริยาร่วมกนั เช่น ร้องเพลงพร้อมกนั ปรบมือพร้อมกนั หรือในเวลาเดียวกนั เช่น ไป
พร้อมกนั ถึงพร้อมกนัโดยปริยายหมายความวา่ ครบครัน ครบถว้น (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 
ออนไลน์) 

ฮอร์นบี (Hornby A S 2010: 1097) ได้ให้ความหมาย ค าว่า ความพร้อม หมายถึง สถานท่ีพร้อม 
ส าหรับการกระท าบางส่ิงโดยมีการเตรียมพร้อมไวแ้ล้ว หรือสถานะของบุคคลท่ีมีความตั้ งใจ           
ความมุ่งมัน่ ในการกระท าบางส่ิง 

สมาคมปรัญชาแห่งอ๊อกฟอร์ด (The Philological Society 1933: 196) ได้ให้ความหมาย ค าว่า ความ
พร้อม หมายถึงการกระท าโดยทันที และสมคัรใจ การกระท าท่ีคล่องแคล่ว รวดเร็ว อยู่ในภาวะ             
ท่ีพร้อมและเตม็ใจ 

เฮ อ ร์ เซ ย์แ ล ะบ ลัน ช า ร์ด  (Hersey Paul and Banchard Kenneth H 1969: 161-163) ได้ ก ล่ าวว่ า
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของความพร้อม ประกอบดว้ย 
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1) ความสามารถ คือความพร้อมในดา้นการท างาน ความสามารถในการท างาน หรือการท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงใหส้ าเร็จโดยตอ้งอาศยัปัจจยัดงัน้ี 

1.1 ความรู้ คือความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของงาน 
1.2 ความเขา้ใจ คือความเขา้ใจในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และวธีิปฏิบติังาน 
1.3 ทกัษะ คือทกัษะในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย ตดัสินใจ การสั่งการ และการ

วางแผนปฏิบัติงาน การเลือกวิธีการท างานให้ประสบความส าเร็จ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.4 ประสบการณ์ คือประสบการณ์ในการวางแผน การจดัการองค์กร การตดัสินใจ 
การส่ือสาร การแจง้ข่าวสารขอ้มูล ตลอดจนการท าความเขา้ใจอนัเป็นพื้นฐานของ
การท าใหพ้ฤติกรรมของกลุ่มรวมเป็นหน่ึงเดียว 

2) ความเต็มใจ เป็นความพร้อมดา้นจิตวิทยา โดยหมายถึงความเต็มใจหรือแรงจูงใจในการ
ท างานใหส้ าเร็จโดยอาศยัปัจจยัดงัน้ี 

2.1 ความมุ่งมัน่ คือความเสียสละเวลาให้กบัการท างาน ไม่ละทิ้งงาน มานะ บากบัน่
จนส าเร็จ ทุ่มใหก้บังาน 

2.2 ความมัน่ใจ คือความเช่ือมัน่ในตนเอง การเขา้สังคม การเป็นผูน้ า ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ทกัษะการบริหาร 

2.3 แรงจูงใจในความส าเร็จ คือ การกระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มท างาน ส่งเสริมให้ใช้
ความรู้ ความสามารถ 

2.4 ความมัน่คง คือความมีวินัยในตนเอง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความจริงใจ 
ความซ่ือสัตย ์มัน่คง ไม่คดโกง หลอกลวง 

จากแนวคิดทฤษฏีความพร้อม ดงัท่ีกล่าวมา พอสรุปไดว้า่ ความพร้อม หมายถึง ลกัษณะของบุคคล
ใดๆโดยแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหกิ้จกรรมนั้น บรรลุวตัถุประสงค ์
โดยการแสดงพฤติกรรมนั้น มาจาก วฒิุภาวะ ประสบการณ์ ความกระตือรือร้น สภาวะทางจิตใจ การ
ฝึกฝนหาความรู้และความช านาญ 
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2.2 แนวความคิดทฤษฏีเกีย่วกบัความพร้อมของผู้ท าบัญชี 

2.2.1 แม่บทการศึกษาระหว่างประเทศ (คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและ
เทคโนโลยกีารบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี, 2557ฉ) มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและเสริมสร้าง
วิชาชีพบญัชีทัว่โลกด้วยมาตรฐานท่ีประสานสอดคล้องกนั เพื่อให้บริการทางวิชาชีพ       
ท่ีมีคุณภาพสูงอยา่งสม ่าเสมอในการตอบสนองประโยชน์สาธารณะ ประกอบดว้ย 

1) มาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการศึกษาระหว่างประเทศ ส าหรับผู ้ประกอบ
วชิาชีพบญัชีมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั เช่น หวัขอ้การศึกษา วธีิการสอบ และเทคนิค
การสอน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีไวใ้นโปรแกรมการศึกษาและพฒันา 

2) ภาษาทีใ่ช้ ภาษาท่ีไดรั้บอนุมติัคือ ภาษาองักฤษซ่ึงใชใ้นทุกกรณี  
3) ภารกิจและวัต ถุประสงค์ เชิ งกลยุท ธ์ของคณะกรรมการการศึกษา   คือ

ความก้าวหน้าและสงเสริมการศึกษาและพัฒนาของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี          
ทัว่โลกให้น าไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีประสานสอดคลอ้งกนัเพื่อตอบสนองต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

2.2.2 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 2 เร่ือง 
เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี  (คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน
การศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี, 2557ข) ไดอ้ธิบายวา่บุคคลท่ีพร้อม
จะเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเขา้เป็นสมาชิกขององค์กรสมาชิกของสหพนัธ์นกับญัชี
นานาชาติ ตอ้งมีความรู้ทางวิชาชีพบญัชีในขั้นสูงท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีไดอ้ยา่งมีสมรรถนะประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ความรู้ทางการบัญชี การเงิน และความรู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การบัญชี
การเงินและการรายงานทางการเงิน  การบญัชีบริหารและการควบคุมทางการ
บริหาร ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายพาณิชย ์การตรวจสอบบญัชีและ
การให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี และค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทาง
วชิาชีพ 

2) ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจประกอบดว้ย ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ ความรู้ดา้น
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความรู้ด้านบรรษัทภิบาล ความรู้ด้านจรรยาบรรณ       
การประกอบธุรกิจ ความรู้ด้านตลาดทางการเงิน ความรู้ดา้นวิธีการเชิงปริมาณ 
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ความรู้ดา้นพฤติกรรมองคก์ร ความรู้ดา้นการจดัการและการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ 
ความรู้ดา้นการตลาด และความรู้ดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศและโลกาภาวฒัน์ 

3) ความรู้และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ยความรู้ทัว่ไปทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะ
ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะ
ของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ 

2.2.3 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 เร่ือง 
ทักษะทางวิชาชีพ (คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี 
สภาวิชาชีพบญัชี, 2557ค) ไดอ้ธิบายว่าทกัษะ เป็นส่วนหน่ึงของขีดความสามารถของ            
ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีต้องมี เพื่อแสดงถึงสมรรถนะของตน โดยประกอบด้วยความรู้ 
ทักษะ ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ซ่ึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงศักยภาพ          
ท่ีสามารถน าไปใช้ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันได้ โดยบุคคลท่ีต้องการเป็น                
ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประกอบดว้ยทุกทกัษะดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 

1) ทักษะทางปัญญา ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีสามารถแก ้ไขปัญหา ตดัสินใจ และใช้
ดุลยพินิจท่ีดีแก้ ไขสถานการณ์ท่ีซับซ้อนขององค์กรได้ ความสามารถท่ีจะ
ก าหนด การไดม้า การจดัหาและความขา้ใจในสารสนเทศ มีความสามารถท่ีจะ
สอบถาม การวิจยั การคิดเชิงเหตุผลและการวิเคราะห์ และสามารถในการระบุ
ปัญหา และสามารถแกปั้ญหานั้น แมไ้ม่เคยพบปัญหานั้นมาก่อน 

2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีต้องมีความ
ช านาญทางตัวเลข (การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ) และความช านาญทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศการวิเคราะห์การตดัสินใจและความเส่ียงการวดัผลการ
รายงาน และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบั 

3) ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทศันคติและพฤติกรรมของ ผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี การพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ และการปรับตวั  การจดัการตนเองความคิด
ริเร่ิม อิทธิพล และการเรียนรู้ด้วยตนเองความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบั
ทรัพยากรท่ีมีจ ากดั และจดัแจงงานให้เสร็จตามก าหนดเวลา มีจรรยาบรรณ และ 
มีความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
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4) ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
ตอ้งสามารถท างานร่วมกบัคนอ่ืนในองค์กรได้ดี รับและส่งผ่านสารสนเทศได ้
การตดัสินใจได้อย่างมีเหตุผล และมีประสิทธิภาพ มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
การส่ือสารและการท างานรวมกับผู ้อ่ืนในสามารถน าเสนอ พูดคุย รายงาน               
การเขียน การฟังและการอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความส าคญั
กบัวฒันธรรม และภาษาท่ีแตกต่างกนั 

5) ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจะตอ้ง
มีความรู้ดา้นธุรกิจตระหนักในเร่ืองการเมือง และมีมุมมองรอบโลก โดยทกัษะ
การบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ รวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจดัการ
โครงการ การจดัการบุคลากรและทรัพยากร และการตดัสินใจความสามารถท่ี          
จะจดัและแบ่งหน้าท่ีงาน ท่ีจะจูงใจและพฒันาบุคลากรการมีภาวะผูน้ า และการ
พิจารณาและการตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วชิาชีพ 

2.2.4 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 4 เร่ือง 
ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ  (คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน
การศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี, 2557จ) มีวตัถุประสงค์เพื่อให้
มัน่ใจไดว้า่บุคคลท่ีพร้อมจะเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเป็นสมาชิกขององคก์รสหพนัธ์
บญัชีนานาชาติไดมี้ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทศันคติ ท่ีเหมาะสมกบัการเป็น        
ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ควรประกอบดว้ย 

1) ลกัษณะของจรรยาบรรณ 
2) ความแตกต่างของจรรยาบรรณตามแนวทางท่ีเน้นกฎเกณฑ์รายละเอียด และ

แนวทางท่ีเนน้แม่บท พร้อมทั้งขอ้ดีและขอ้เสียของทั้งสองแนวทาง 
3) การปฏิบติัตามหลกัพื้นฐานของจรรยาบรรณในเร่ืองความซ่ือสัตย ์การเนน้เหตุผล 

ความมุ่งมัน่ ท่ีมีต่อขีดความสามารถทางวิชาชีพ และความใส่ใจและการรักษา
ความลบั 

4) ความประพฤติเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ และการท าตามมาตรฐานวชิาการเชิงปฏิบติั 
5) หลกัความอิสระ ความระมดัระวงัสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ การท าหนา้ท่ีดว้ย

ความรับผดิชอบ และความคาดหวงัจากสังคม 
6) จรรยาบรรณและวชิาชีพ เช่น ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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7) จรรยาบรรณและกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบั และประโยชน์สาธารณะ 

8) ผลลพัธ์จากพฤติกรรมท่ีไม่มีจรรยาบรรณ ท่ีมีต่อบุคคล วชิาชีพ และสังคม 
9) จรรยาบรรณท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจและบรรษทัภิบาล 
10) จรรยาบรรณและผูป้ระกอบวิชาชีพแต่ละบุคคล เช่น การน าขอ้มูลของบริษทัอ่ืน

ไปเปิดเผย ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทางสองแพร่งดา้นจรรยาบรรณ และ
การแกปั้ญหา 

2.2.5 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีประเทศไทย (คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้น
การศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี, 2557ก) จดัท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทาง
ในการควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี หรือผูท่ี้ข้ึน
ทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพ ใหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพบญัชี ประกอบดว้ย 

1) ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส่ ใช้ดุลยพินิจและปฏิบติังาน
อยา่งเป็นอิสระ ไม่ปฏิบติังานท่ีขาดความเป็นอิสระ ปฏิบติังานดว้ยความยุติธรรม 
ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ ไม่มีส่วนไดเ้สียในงานท่ีประกอบวิชาชีพปฏิบติังานดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่อา้งหรือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนอา้งวา่ไดป้ฏิบติังานโดยไม่ไดมี้การ
ปฏิบติังานจริง 

2) ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบัติกฎหมาย                  
ท่ี เก่ียวข้อง ความช านาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมั่น
ขยนัหมัน่เพียร ศึกษาหาความรู้และความช านาญทางวชิาชีพเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง 
และปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ 

3) ผูป้ระกอบวิชาชีพต้องไม่น าข้อมูลท่ีเป็นความลับขององค์กรท่ีได้มาจากการ
ปฏิบติังาน ไปเปิดเผย หรือไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

4) ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพต่อผูรั้บบริการ ปฏิบติั
ตนตามกรอบวชิาชีพเพื่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ และมีประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ 

5) ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจองค์กรท่ีตนสังกดัอยู่ ดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต อุทิศตน ทุ่มเทดูแลทรัพยสิ์นขององคก์ร ใชเ้วลาและทรัพยสิ์น
ขององคก์รให้เกิดประโยชน์สูงสด ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง 
และการด าเนินการขององค์กรท่ีตนสังกัด ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ                
เพื่อประโยชนสู์งสุดต่อองคก์รท่ีตนสังกดั 
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6) ผู ้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แย่งงานวิชาชีพบัญชี ไม่ปฏิบัติงานเกินกว่าท่ี รับ
มอบหมายจากผูป้ระกอบวิชาชีพรายอ่ืน ไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ใด ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคคลอ่ืนแนะน าหรือจดัหางานวิชาชีพบญัชี
มาให้ตน และไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์จากบุคคลใดเม่ือบุคคลนั้น
ได้รับงานจากการแนะน าหรือการจดัหางานของตนในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพขององคก์รนั้น ไม่ก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในการให้บริการ
โดยไม่ค  านึงถึงลักษณะ ความเส่ียง ความซับซ้อนและปริมาณของงานท่ีตน
ให้บริการ ปฏิบัติตนในทางท่ี ถูกท่ีควร ส านึกในหน้าท่ีและไม่ปฏิบัติตน             
ในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพบญัชี 

2.3 แนวความคิดทฤษฏีเกีย่วกบัความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เกีย่วกบัผู้ประกอบ
วชิาชีพบัญชี 

2.3.1 กรอบข้อตกลงการยอมรับร่วมสาขาบริการวิชาชีพบัญชี (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement Framework on Accountancy Services: MRA) (กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ, 2557ก: ออนไลน์) คือการก าหนดแนวทางเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจา
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านบัญชีในอนาคตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี
หลกัเกณฑพ์ื้นฐานส าหรับการยอมรับร่วมสาขาบริการวชิาชีพบญัชี ประกอบดว้ย 

1) การศึกษา ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงวา่นกับญัชีอาชีพของประเทศสมาชิกซ่ึง
ขอให้มีการยอมรับในอีกประเทศสมาชิกตอ้งได้รับการศึกษาตามเง่ือนไขท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นประเทศแหล่งก าเนิดซ่ึงหนงัสือรับรองการศึกษาของบุคคลนั้นอาจ
ถูกประเมินและยอมรับโดยคณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี
และ/หรือสภาวชิาชีพบญัชีของประเทศผูรั้บวา่ผา่นเกณฑ์เง่ือนไขทางการศึกษาใน
ประเทศผูรั้บ 

2) ใบอนุญาต ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนนอกเหนือจาก
คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชีและ/หรือสภาวิชาชีพบญัชี
ก าหนดให้ตอ้งมีใบอนุญาตอ่ืนๆในการประกอบวิชาชีพประเทศสมาชิกอาเซียน
ภายใต้กฎระเบียบภายในจะตอ้งพยายามอย่างเต็มความสามารถในการอ านวย
ความสะดวกให้นักบญัชีอาชีพของประเทศสมาชิกอ่ืนได้รับการอนุมติัท่ีจ  าเป็น           
ต่อการประกอบวชิาชีพบญัชี 
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3) การแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถ ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับถึงความจ าเป็น
ท่ีตอ้งมีการก าหนดให้นกับญัชีอาชีพซ่ึงขอให้มีการยอมรับในประเทศนั้นแสดง
ให้เห็นวา่มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพื่อสร้างความมัน่ใจวา่นกับญัชี
อาชีพมีความรู้ความสามารถครบถว้นตามกฎระเบียบภายในของประเทศผูรั้บ 

4) ประสบการณ์ นักบญัชีอาชีพท่ีตอ้งการให้มีการยอมรับจะตอ้งมีประสบการณ์
ครบถว้นตามความตอ้งการท่ีระบุไวโ้ดยประเทศผูรั้บ 

5) มาตรฐานและแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชีนานาชาติ (International Federation 
of Accountants: IFAC) ประเทศสมาชิกอาเซียนควรท่ีจะน าเอามาตรฐานและ
แนวทางของสภาวิชาชีพบญัชีนานาชาติมาใช้ในการก าหนดความสามารถด้าน
วชิาชีพและคุณสมบติัต่างๆส าหรับการประกอบวิชาชีพบญัชีของประเทศสมาชิก
อาเซียนภายใตก้ฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกนั้น ๆ 

2.3.2 คุณสมบัตินักบัญชีอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant: ACPA)
ตามกรอบข้อตกลงการยอมรับร่วมสาขาบริการวิชาชีพบัญ ชี  (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services: MRA) ไ ด้ ก าห น ด
คุณสมบติันกับญัชีอาเซียนดงัน้ี 

1) มีความรู้ด้านวิชาชีพบญัชี ส าเร็จการศึกษาด้านบญัชีหรือหลกัสูตรการทดสอบ
ความรู้ด้านบัญชีท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการบัญชีแห่งชาติ 
(National Accountancy Body: NAB) และ/หรือหน่วยงานก ากับ ดูแลวิชาชีพ 
(Professional Regulatory Authority: PRA) ของประเทศต้นทาง หรือประเทศ
ปลายทาง หรือเทียบเท่า 

2) ไดรั้บประกาศนียบตัรทางวิชาชีพท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ออกโดยหน่วยงานดา้น
การบัญชีแห่งชาติ (NAB) และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพ (PRA) ของ
ประเทศตน้ทาง หรือประเทศปลายทาง หรือเทียบเท่า 

3) มีประสบการณ์การท างานอยา่งน้อย 3 ปี และตอ้งสะสมอยู่ภายใน 5 ปี หลงัจาก
ไดว้ฒิุการศึกษาในขอ้ 1.1) 

4) ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาความ รู้ ต่อ เน่ื อง ทางวิชาชีพ  (Continuing 
Professional Development: CPD) ในประเทศตน้ทาง 

5) ได้รับการรับรองจาก การบญัชีแห่งชาติ และ/หรือหน่วยงานก ากบัดูแลวิชาชีพ
ของประเทศตน้ทาง หรือประเทศปลายทาง หรือเทียบเท่าของประเทศต้นทาง            
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ไม่มีประวติัการฝ่าฝืนดา้นเทคนิคหรือดา้นจรรยาบรรณอยา่งร้ายแรง ไม่วา่จะเป็น
ในระดบัประเทศหรือระหวา่งประเทศ 

2.3.3 บริการวิชาชีพบัญชี ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) (กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ, 2557ข: ออนไลน์) การเปิดตลาดบริการสาขาบริการวิชาชีพบญัชีของสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใตค้วามตกลงว่าด้วยบริการของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอาเซียน (AFAS) ไดริ้เร่ิมความร่วมมือดา้นบริการเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการเป็นผูใ้ห้บริการของอาเซียน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และความสามารถในการ
แข่งขนัการบริการสาขาวิชาชีพบญัชี และยกเลิกขอ้จ ากดัในการคา้บริการในอาเซียน
อยา่งเสรี กิจกรรมการใหบ้ริการวิชาชีพ ภายใตค้วามตกลงวา่ดว้ยบริการของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมการให้บริการประกอบดว้ย บริการตรวจสอบ
งบการเงิน  (Financial Auditing Service) บริการวิ เคราะห์งบการเงิน  (Accounting 
Review Services) บริการเตรียมจดัท างบการเงินส าหรับบริษทัเอกชน  (Compilation of 
Financial Statement Services) บริการดา้นบญัชีอ่ืน ๆ (Other Accounting Services)  โดย
ผูป้ระกอบวชิาชีพสามารถใหบ้ริการวชิาชีพบญัชีได ้4 รูปแบบ (Mode of Supply) ไดแ้ก่ 

1) การบริการข้ามพรมแดน (Cross-border services) การให้บริการขา้มพรมแดน           
ผูใ้ห้บริการวิชาชีพบญัชีจากประเทศหน่ึง สามารถให้บริการวิชาชีพบญัชีในอีก
ประเทศหน่ึงแต่บริการเคล่ือนยา้ยไปยงัผูรั้บบริการ ท าการซ้ือขายบริการผา่นทาง
ส่ือต่างๆ เช่นคนไทยขอใหบ้ริษทับญัชีในต่างประเทศท าบญัชีใหบ้ริษทัโดยติดต่อ
ทาง E-mail หรือการใหค้  าปรึกษาผา่นทางโทรศพัท ์ 

2) การเข้าไปรับบริการในต่างแดน  (Consumption abroad) การเข้าไปรับบริการ          
ในต่างประเทศ ซ่ึงผูใ้ช้บริการวิชาชีพบญัชี สามารถเดินทางเขา้ไปขอ้ใช้บริการ
วิชาชีพบัญชีในอีกประเทศเช่นคนไทยเดินทางไปขอค าปรึกษาด้านบัญชี                  
ในต่างประเทศ 

3) การจัดตั้งหน่วยธุรกิจในต่างแดน (Commercial presence) การเขา้ไปลงทุนการ
บริการวิชาชีพในการจดัตงัส านกังานในต่างประเทศ เพื่อให้บริการทางบญัชี แก่
ประเทศนั้น ๆ เช่นบริษทับญัชีมาจดัตั้งธุรกิจเพื่อใหบ้ริการบญัชีในประเทศไทย 
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4) การเข้าไปท างานของบุคลากรเป็นการช่ัวคราว (Movement of natural persons)
การยา้ยบุคลากร จากประเทศหน่ึงซ่ึงสามารถเขา้ไปท างานดา้นวชิาชีพบญัชีในอีก
ประเทศ เช่นนกับญัชีไทยเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 

จากการศึกษาแนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าสามารถแบ่งความพร้อมของผูท้  าบญัชีออกเป็น      
5 ดา้นใหญ่ ๆ ดงัแสดงในตาราง 2.1 

ตารางที ่2-1  ตารางสรุปความพร้อมของผูท้  าบญัชี 
 

ทฤษฎี 

ความพร้อมของผู้ท าบัญชี 

ด้าน 
วชิาชีพ 

ด้าน 
ภาษา 

ด้าน
จรรยาบรรณ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้าน 
 อืน่ ๆ 

แม่บทการศึกษาระหวา่งประเทศ       

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบั
ท่ี  2 เ ร่ือ ง  เน้ื อห าของโป รแกรม
การศึกษาทางวชิาชีพบญัชี 

         

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบั
ท่ี 3 เร่ือง ทกัษะทางวชิาชีพ 

         

มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ
ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ฉบบั
ท่ี 4 เร่ือง ค่านิยม จรรยาบรรณ และ
ทศันคติทางวชิาชีพ   

      

กรอบขอ้ตกลงการยอมรับร่วมสาขา
บริการวชิาชีพบญัชี (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement  
Framework on  Accountancy  
Services: MRA) 
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จากตารางท่ี 2.1 พบว่าสามารถจดัประเภทความพร้อมของผูท้  าบัญชี ออกเป็น 4 ด้านใหญ่ ได้แก่  
ความพร้อมดา้นวิชาชีพ ความพร้อมด้านภาษา ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ 
และความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และอ่ืน ๆ 

ดงันั้นในการศึกษาความพร้อมของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการ
ประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูศึ้กษาจึงจ าแนกความพร้อมของผูท้  าบญัชี ออกเป็น  
4 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. ความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชี  ผูท้  าบัญชีจะต้องเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
แม่บทการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และภาษีระหวา่งประเทศ 

2. ความพร้อมด้านภาษา ผูท้  าบญัชีตอ้งสามารถใชภ้าษาองักฤษ เป็นส่ือกลางในการส่ือสาร 
เน่ืองจากภาษาองักฤษ จะกลายเป็นภาษากลางในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันั้น
ผูท้  าบญัชีจะตอ้งมีสามารถส่ือสารใชภ้าษา ในการพดู การฟัง การอ่าน และการเขียน 

3.  ความพร้อมด้านจรรยาบรรณ ผูท้  าบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพประกอบด้วย ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเท่ียงธรรม ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพและความระมดัระวงัรอบคอบ การรักษาความลบั การปฏิบัติตนเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการปฏิบติังาน ตลอดจนมีความ
รับผดิชอบในการปฏิบติังาน 

4. ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอื่น ๆ  ผูท้  าบญัชีต้องมีทกัษะและมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเพียงพอ ตลอดจดสามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการจดัท าบญัชี ไดแ้ก่ โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บญัชี นอกจากน้ี ยงัประกอบดว้ยเร่ือง อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความสามารถในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นในองคก์ร และความสามารถในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
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2.4 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

วีรยุทธสุขมาก และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินินธ์ิ (2556) ไดศึ้กษา ความคิดเห็นของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บัญชีเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จากการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความสามารถในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ดา้นความรู้ความสามารถในภาษีอากร ด้านจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชี ดา้นภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ดา้นความรู้ความสามารถในประมวลกฎหมายและพาณิชย ์และดา้นความสามารถในการเรียนรู้เพื่อ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคม และวฒันธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน อยูใ่นระดบัมาก 

วลัยลักษณ์  สุวรรณวลัยกร และมนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2556) ไดศึ้กษาความคาดหวงัและความพร้อมของ
วิชาชีพสอบบญัชีไทยในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจ าแนกคุณสมบติัในการ
ประกอบวิชาชีพสอบบญัชีออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ คุณสมบติัดา้นความรู้ทางวิชาการ คุณสมบติัด้าน
ความรู้ความสามารถในเร่ืองทักษะการท างานและทักษะอ่ืน ๆ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ซ่ึงพบว่า 
คุณสมบติัท่ีผูบ้งัคบับญัชาคาดหวงัจากผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีมากท่ีสุดคือ ความมีคุณธรรม
จริยธรรม รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน และความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษ คุณสมบติัด้านความพร้อมนั้นพบว่าคุณสมบติัท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีมีความ
พร้อมมากท่ีสุดประกอบด้วย ทักษะการท างานเป็นทีม ความมีคุณธรรมจริยธรรม และความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน และคุณสมบติัด้านความรู้ความสามารถในเร่ืองทกัษะการท างานและ
ทกัษะอ่ืน ๆท่ีผูบ้งัคบับญัชาของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีเห็นวา่ส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทกัษะดา้น
ภาษา ความรู้เก่ียวกบัมาตาฐานการบญัชี และความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน ตามล าดบั 

นฤมล สุมรรคา (2554) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคคลากรทางบัญชี เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา สถานประกอบการ จงัหวดัสระบุรีเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ของปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรทางบญัชีกบัความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในสถานประกอบการ ระดบัความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการศึกษาพบว่า ความ
พร้อมของบุคลากรทางบญัชีในสถานประกอบการในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผูศึ้กษาไดศึ้กษาส ารวจความพร้อมของบุคคลากรทางบญัชีโดยการแบ่งออกเป็น 4 ดา้นประกอบดว้ย 
ดา้นวิชาชีพบญัชี ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และดา้นเทคโนโลยีสานสนเทศ จากผลการศึกษาพบว่า
บุคลากรทางบญัชีมีความพร้อมด้านวิชาชีพบญัชีมากท่ีสุด ซ่ึงบุคลากรทางบญัชียงัไม่ทราบความ
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เคล่ือนไหวและผลกระทบต่อวิชาชีพของตนเอง ดงันั้นบุคลากรทางบญัชีจ่ึงตอ้งมีการให้ความรู้เพื่อ
พฒันาตนเองและสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดม้ากยิง่ข้ึน 

สรศักดิ์   ธนันไชย (2551) ได้ศึกษาการวดัทกัษะทางวิชาชีพของนักบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู ตามมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบั
ท่ี 3 โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างและการส่ือการ และทกัษะการ
บริหารองค์กร และการจดัการทางธุรกิจ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะทางวิชาชีพในส่วนของ
ทกัษะยอ่ยดา้นความช านาญทางเทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก มีทกัษะยอ่ยดา้นความสามารถ
ในการส่ือสารมุมมองของตน และความสามารถในการฟังและอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ทกัษะดา้นมีความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อแกไ้ขปัญหา การท างานร่วมกบับุคคลต่าง
วฒันธรรมและความเห็น อยูใ่นระดบัมาก และมีทกัษะทางวิชาชีพครบทุดกา้น ไดแ้ก่ ความรู้ทางดา้น
บญัชี และความรู้ดา้นอ่ืนนอกเหนือจากดา้นบญัชี เน่ืองจากนกับญัชีตอ้งท างานร่วมกบับุคคลจากหลาย
ฝ่ายภายในองคก์ร โดยเฉพาะองคก์รขนาดใหญ่ ซ่ึงนกับญัชีท่ีมีทกัษะรอบดา้นสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ในฐานะนกับญัชีบริหารไดดี้ข้ึน โดยน าความรู้เหล่านั้นมาใชใ้นสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

การศึกษาค้นควา้อิสระเร่ืองความพร้อมของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดั
ล าพนู ต่อการประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระเบียนวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาความพร้อมของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดั
ล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ ความพร้อมของผูท้  า
บญัชี โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1) ความพร้อมดา้นวชิาชีพบญัชี 
2) ความพร้อมดา้นภาษา 
3) ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ 
4) ความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและอ่ืน ๆ 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท้  าบญัชีท่ีข้ึนทะเบียนกบัพรมพฒันาธุรกิจการคา้ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัล าพูน จ านวนทั้ งส้ิน 69 ราย (การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2557: ออนไลน์) ผูศึ้กษาได้ศึกษาจากกลุ่มประชากร
ทั้งหมด 
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3.2 วธีิการศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวมรวมขอ้มูล จากแบบสอบถามท่ีไดรั้บจาก
กลุ่มประชากร คือ ผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูนท่ี
ข้ึนทะเบียนกบัพรมพฒันาธุรกิจการคา้ จ านวน 69 ราย 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาขอ้มูลประกอบกับการค้นควา้แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หนังสือ วารสาร ต าราเรียน รายงานการคน้ควา้
อิสระ วทิยานิพนธ์ และขอ้มูลท่ีคน้ควา้ผา่นทางออนไลน์ 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามท่ีได้รับจากกลุ่มประชากร แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส่วนท่ี 3  ความพร้อมของผูท้  าบญัชีเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อ

การประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
ได้แก่ ความพร้อมด้านวิชาชีพ ความพร้อมด้านภาษา ความพร้อมด้าน
จรรยาบรรณ และความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และอ่ืน ๆ 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  จะน ามาประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และ สถิติเชิงอา้งอิง (Inference Statistics) 
โดยแบ่งแต่ละส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามโดยจะน าขอ้มูลมาวิเคราะห์
โดยใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) 
และน าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงจะอธิบาย
ถึงลกัษณะโดยทัว่ไปของขอ้มูล 

ส่วนท่ี  2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยจะน าขอ้มูลมา
วิ เคราะห์โดยใช้วิ ธีการหาค่ าความ ถ่ี  (Frequency) และ ร้อยละ
(Percentage) และน าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ซ่ึงจะอธิบายถึงลกัษณะโดยทัว่ไปของขอ้มูล 

ส่วนท่ี  3 แบบสอบถามเก่ียวกบั ความพร้อมของผูท้  าบญัชี ประกอบดว้ย 4 ดา้น
ได้แก่  ด้านวิชาชีพบัญชี ด้านภาษา ด้านจรรยาบรรณ และด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ และอ่ืน ๆ 

ใช้วิธีการวดัระดบัแบบ Liker Scale โดยเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบมีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการก าหนดระดบัมาตราส่วนออกเป็น 5 ระดบั (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 
2554ก) ดงัน้ี 
 คะแนน  ระดับความพร้อม 
 5 มากท่ีสุด  
 4 มาก 
 3 ปานกลาง 
 2 นอ้ย 
 1 นอ้ยท่ีสุด 
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ผลคะแนนท่ีไดน้ ามาแปลผลค่าเฉล่ียทางสถิติ (Mean) เพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูล การแปลความหมาย
แต่ละระดบั ตามช่วงคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 

 ค่าเฉลีย่ แปลผล 
 4.51 – 5.00 มีความพร้อมมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 มีความพร้อมมาก 
 2.51 – 3.50 มีความพร้อมปานกลาง 
 1.81 – 2.50 มีความพร้อมนอ้ย 
 1.00 – 1.80 มีความพร้อมนอ้ยท่ีสุด 
 

และน าค่าเฉล่ียท่ีได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์และเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) 

การวดัผลความรู้ความเขา้ใจ น าร้อยละท่ีไดน้ ามาแปลผลค่าเฉล่ียทางสถิติ (Mean) เพื่อท าการวเิคราะห์
ขอ้มูล และแปลความหมายแต่ละระดบั ตามช่วงคะแนน (ศิริชยั พงษว์ชิยั, 2554ข) ดงัน้ี  
 ร้อยละ แปลผล 
 80 - 100 มีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด 
 70 – 79 มีความรู้ความเขา้ใจมาก 
 60 – 69 มีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง 
 50 – 59 มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
 0 – 49 มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่ 4 

การวเิคราะห์ผลข้อมูล 

 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงผลท่ีไดรั้บท าให้
ทราบถึงความพร้อมและแนวทางการพฒันาผูท้  าบญัชี เพื่อตอบสนองและรองรับตามความตอ้งการ
ของตลาดอาเซียน และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถาม ในการสอบถาม ผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพนูจ านวนทั้งส้ิน 69 รายจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส่วนท่ี 3 ความพร้อมของผูท้  าบญัชีเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการ

ประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
ความพร้อมดา้นวิชาชีพบญัชี ความพร้อมดา้นภาษา ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ 
และความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และอ่ืน ๆ 

ส่วนท่ี 4 ความพร้อมของผูท้  าบญัชีเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการ
ประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถาม ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเร่ือง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ี ประสบการณ์การท างาน
ในวชิาชีพบญัชี ฯลฯ ซ่ึงมีผลการศึกษาตามตารางท่ี 4-1 ถึงตารางท่ี 4-9 
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ตารางที่ 4-1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานการณ์ข้ึนทะเบียน       
ผูท้  าบญัชี 

สถานะการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี จ านวน(คน) ร้อยละ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หวัหนา้แผนกบญัชี ขององคก์ร 54 78.26 
ส านกังานบริการรับท าบญัชี 5 7.25 
ผูช่้วยผูท้  าบญัชี 10 14.49 

รวม 69 100.00 

จากตารางท่ี 4-1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชีเป็นผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
สมุห์บญัชีหวัหนา้แผนกบญัชี ขององคก์ร คิดเป็นร้อยละ 78.26 รองลงมา เป็นผูช่้วยผูท้  าบญัชี คิดเป็น
ร้อยละ 14.49 และส านกังานบริการรับท าบญัชี คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4-2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการข้ึนทะเบียน
ผูท้  าบญัชี กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

ระยะเวลาการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่  5  ปี 19 27.54 
5 – 10  ปี 31 44.93 
11 – 15  ปี 10 14.49 
มากกวา่  15 ปี 9 13.04 

รวม 69 100.00 

จากตารางท่ี 4-2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี กบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ระยะเวลา 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.93 รองลงมา ข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชีต ่ากวา่ 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 27.54 ข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชีระยะเวลา 11-15 ปีคิดเป็นร้อยละ 14.49 และข้ึนทะเบียนเป็น
ผูท้  าบญัชีเป็นระยะเวลามากกวา่ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.04 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4-3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 4 5.80 
หญิง 65 94.20 

รวม 69 100.00 

จากตารางท่ี 4-3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 94.20 รองลงมาเป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 5.80 ตามล าดบั 

ตารางที ่4-4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอาย ุ
อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาย ุ25–35 ปี 24 34.78 
อาย ุ36–45 ปี 35 50.73 
อาย ุมากกวา่ 45 ปี 10 14.49 

รวม 69 100.00 

จากตารางท่ี 4-4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.73
รองลงมามีอายุระหว่าง 25–35 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.78 อายุมากกว่า 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.49
ตามล าดบั 

ตารางที ่4-5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ปริญญาตรี 52 75.36 
ปริญญาโท 17 24.64 

รวม 69 100.00 

จากตารางท่ี 4-5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 75.36 จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 24.64 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4-6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
ต าแหน่ง จ านวน(คน) ร้อยละ 

หวัหนา้แผนก 45 65.22 
ผูช่้วยหวัหนา้แผนก 17 24.63 
พนกังานบญัชี 4 5.80 
อ่ืน ๆ 3 4.35 

รวม 69 100.00 
หมายเหตุ  :  ต  าแหน่ง อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี จ านวน 2 ราย และสมุห์บญัชี จ านวน 1 ราย 

จากตารางท่ี 4-6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ด ารงต าแหน่งหวัหนา้แผนกคิดเป็นร้อยละ 65.22
ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยหัวหน้าแผนกคิดเป็นร้อยละ 24.64 ด ารงต าแหน่งพนักงานบัญชีคิดเป็น              
ร้อยละ 5.80 และต าแหน่งอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.35 ตามล าดบั 

ตารางที ่4-7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
ประสบการณ์การท างาน จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่  5  ปี 9 13.04 
5–10  ปี 19 27.54 
11–15  ปี 14 20.29 
มากกวา่  15  ปี 27 39.13 

รวม 69 100.00 

จากตารางท่ี 4-7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 39.13 รองลงมามีประสบการณ์การท างาน ระหว่าง 5-10 ปี  คิดเป็น ร้อยละ 27 .54                             
มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 11–15 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.29 และ มีประสบการณ์การท างาน        
ต  ่ากวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.04 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4-8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก ภาษาท่ีสามารถส่ือสารได้
นอกเหนือจากภาษาไทย 

ภาษาทีส่ามารถส่ือสารได้นอกเหนือจากภาษาไทย จ านวน(คน) ร้อยละ 
ภาษาองักฤษ 65 79.27 
ภาษาญ่ีปุ่น 15 18.29 
ภาษาจีน 2 2.44 

หมายเหตุ  :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 69 ราย 

จากตารางท่ี 4-8 พบว่าภาษาท่ีผูต้อบแบบสอบถามสามารถส่ือสารได้นอกเหนือจากภาษาไทย         
ส่วนใหญ่คือ ภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ 79.27 รองลงมาสามารถส่ือสารด้วยภาษญ่ีปุ่น คิดเป็น            
ร้อยละ 18.29 และสามารถส่ือสารดว้ยภาษาจีน คิดเป็นร้อยละ 2.44 ตามล าดบั 

ตารางที ่4-9 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขอบเขตงานท่ีรับผดิชอบ 
ขอบเขตงานทีรั่บผดิชอบ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ก าหนดนโยบาย และวางแผนงานดา้นบญัชี 41 20.20 
ควบคุมการจดัท าและตรวจสอบการท าบญัชี ปิดบญัชีของกิจการ 
ใหถู้กตอ้ง 

53 26.11 

บนัทึก และจดัท ารายงานทางการเงิน 61 30.05 
จดัเก็บ และรวบรวมเอกสารท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี 43 21.18 
อ่ืน ๆ 5 2.46 

หมายเหตุ  :  อ่ืน ๆ ไดแ้ก่จดัท ารายงานวิเคราะห์ระบบงานทางบญัชี จ านวน 4 ราย และตรวจสอบเอกสาร 
(Voucher) ใบส าคญัต่าง ๆ จ านวน 1 รายตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 69 ราย 

จากตารางท่ี 4-9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีขอบเขตหนา้ท่ีในการบนัทึก และจดัท ารายงาน
ทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 30.05 รองลงมามีหน้าท่ีในการควบคุมการจดัท า ตรวจสอบการท าบญัชี 
ปิดบญัชีของกิจการให้ถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 26.11 มีหน้าท่ีในการจดัเก็บ และรวบรวมเอกสารท่ีใช้
ในการบนัทึกบญัชี คิดเป็นร้อยละ 21.18 มีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย และวางแผนงานดา้นบญัชี 
คิดเป็นร้อยละ 20.20 และมีหนา้ท่ีอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.46 ตามล าดบั 
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4.2 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงมีผล
การศึกษาตามตารางท่ี 4-10 ถึงตารางท่ี 4-14 

ตารางที่ 4-10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัผลกระทบจากการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีมีต่อวชิาชีพบญัชี 

ระดับผลกระทบ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ไม่มี 9 13.04 
มีนอ้ย 6 8.70 
มีปานกลาง 24 34.78 
มีมาก 30 43.48 

รวม 69 100.00 

จากตารางท่ี 4-10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) มีผลกระทบต่อวิชาชีพบญัชีมาก คิดเป็นร้อยละ 43.48 รองลงมาเห็นวา่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ
บญัชีปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.78 และเห็นวา่ไม่มีผลกระทบต่อวิชาชีพบญัชี คิดเป็นร้อยละ 13.04 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4-11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัผลกระทบจากการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเตรียมความพร้อมในวชิาชีพบญัชี 

ระดับการเตรียมความพร้อม จ านวน(คน) ร้อยละ 
ไม่มี 11 15.94 
มีนอ้ย 4 5.80 
มีปานกลาง 15 21.74 
มีมาก 39 56.52 

รวม 69 100.00 

จากตารางท่ี 4-11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ท าให้ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในวิชาชีพมาก คิดเป็นร้อยละ 56.52 รองลงมีเห็นว่าตอ้งมี
การเตรียมความพร้อมในวิชาชีพบญัชีปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 21.74 และเห็นวา่ไม่ตอ้งมีการเตรียม
ความพร้อมในวชิาชีพบญัชี คิดเป็นร้อยละ 15.94 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4-12 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการรับรู้ข้อมูลการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในวชิาชีพบญัชี 

การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกบัการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรีในวชิาชีพบัญชี จ านวน(คน) ร้อยละ 
ทราบ 56 81.16 
ไม่ทราบ 13 18.84 

รวม 69 100.00 

จากตารางท่ี 4-12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี
ในวิชาชีพบญัชี คิดเป็นร้อยละ 81.16 และไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในวชิาชีพ
บญัชี คิดเป็นร้อยละ 18.84  

 

 

 

 



 
 

 

29 

 

ตารางที่ 4-13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามแหล่งข้อมูลเก่ียวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แหล่งข้อมูลเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร นิตยสาร เป็นตน้ 49 32.24 
อินเตอร์เน็ต  ขอ้มูลออนไลน์ 52 34.21 
ประชาสัมพนัธ์ขององคก์ร  14 9.21 
ส่ือวทิย ุและโทรทศัน์ 37 24.34 

หมายเหตุ  :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 69 ราย 

จากตารางท่ี 4-13 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) จากอินเตอร์เน็ต ข้อมูลออนไลน์  คิดเป็นร้อยละ 34.21 รองลงมาจากส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์วารสาร นิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 32.24 จากส่ือวิทยุ และโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 24.34 
จากการประชาสัมพนัธ์ขององคก์ร คิดเป็นร้อยละ 9.21 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4-14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อตกลงร่วมกัน (Mutual 
Recognition Arrangements: MRA) 

รายการ 

ถูก ผดิ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 
(แปลผล) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 

1. วชิาชีพบญัชี เป็นวชิาชีพท่ีอยูใ่นขอ้ตกลงร่วมกนั (Mutual 
Recognition Arrangements: MRA) ซ่ึงท าใหผู้ท้  าบญัชีสามารถ
เคล่ือนยา้ยแรงงาน และใหบ้ริการวชิาชีพ ในกลุ่มประเทศ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอ้ยา่งเสรีเม่ือประเทศไทยกา้วหนา้
สู่การเป็น AEC ในปี 2558 

57 
(82.61) 

(มากท่ีสุด) 
 

12 
(17.39) 

 

2. ขอ้ตกลงร่วมกนั (Mutual Recognition Arrangements: MRA) 
ของบริการวชิาชีพบญัชี เป็นรายละเอียดเก่ียวกบัการก าหนด 
คุณสมบติัของการเป็นนกัวชิาชีพบญัชีอาเซียน เช่น วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน เป็นตน้ 

51 
(73.91) 
(มาก) 

18 
(26.09) 

 

รวม 
78.26 
(มาก) 

 
21.74 

 

จากตารางท่ี 4-14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้ตกลงร่วมกนั (Mutual 
Recognition Arrangements: MRA) ในระดบัมาก (ร้อยละ 78.26) 

ผูต้อบแบบสอบถามเข้าใจถูกต้องว่า วิชาชีพบัญชี เป็นวิชาชีพท่ีอยู่ในข้อตกลงร่วมกัน (Mutual 
Recognition Arrangements: MRA) ซ่ึงท าให้ผูท้  าบัญชีสามารถเคล่ือนยา้ยแรงงาน และให้บริการ
วิชาชีพ ในกลุ่มประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอ้ย่างเสรีเม่ือประเทศไทยกา้วหน้าสู่การเป็น 
AEC ในปี 2558 ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 82.61) 

ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจถูกตอ้งวา่ขอ้ตกลงร่วมกนั (Mutual Recognition Arrangements: MRA) ของ
บริการวิชาชีพบัญชี เป็นรายละเอียดเก่ียวกับการก าหนด คุณสมบัติของการเป็นนักวิชาชีพบัญชี
อาเซียน เช่น วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างานในระดบัมาก (ร้อยละ 73.91) 
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4.3 ความพร้อมของผู้ท าบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล าพูน ต่อการประกอบ
วชิาชีพในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ความพร้อมของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู ต่อการประกอบวชิาชีพใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยความพร้อม 4 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมด้านวิชาชีพบญัชี 
ความพร้อมดา้นภาษา ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ และความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลการศึกษาตามตารางท่ี 4–15 ถึงตารางท่ี 4-20 

ตารางที่ 4–15 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อม ด้านวิชาชีพบญัชี ของผูท้  า
บญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

รายการ 

ระดับความพร้อม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความพร้อมด้านวชิาชีพบัญชี  

1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
แม่บทการบญัชี 

20 
(28.99) 

38 
(55.07) 

11 
(15.94) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.13 
(มาก) 

2 

2. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (IFRS) 

29 
(42.03) 

39 
(56.52) 

1 
(1.45) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.41 
(มาก) 

1 

3. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ หรือธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม 

15 
(21.74) 

42 
(60.87) 

12 
(17.39) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.04 
(มาก) 

3 

4. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ภาษีระหวา่งประเทศ 

11 
(15.94) 

15 
(21.74) 

28 
(40.58) 

9 
(13.04) 

6 
(8.70) 

3.23 
(ปาน
กลาง) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.95 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4-15 พบว่าความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชี ของผู ้ท  าบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉล่ีย 3.95) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (IFRS) ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย4.41) ล าดับท่ีสอง มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแม่บทการบัญชี        
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) และล าดบัท่ีสาม คือมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ หรือธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) 

ตารางที่ 4–16 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดับความพร้อมด้านภาษา ของผูท้  าบัญชี                  
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

รายการ 

ระดับความพร้อม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความพร้อมด้านภาษา 
1. ความพร้อมด้านภาษาองักฤษ 
1.1  สามารถสรุปสาระส าคญัใน
การฟัง ภาษาองักฤษเพื่อโตต้อบ 
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 

4 
(5.80) 

10 
(14.49) 

31 
(44.93) 

22 
(31.88) 

2 
(2.90) 

2.88 
(ปานกลาง) 

2 

1.2  สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็น
ส่ือกลางในการพูด เพื่อการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 

5 
(7.25) 

5 
(7.25) 

33 
(47.83) 

25 
(36.22) 

1 
(1.45) 

2.83 
(ปานกลาง) 

3 

1.3สามารถจบัใจความ สรุป
สาระส าคญัในการอ่าน
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1 
(1.45) 

6 
(8.70) 

27 
(39.13) 

26 
(37.68) 

9 
(13.04) 

2.48 
(นอ้ย) 

4 

1.4  สามารถส่ือสารโดยการ 
เขียน ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล 

1 
(1.45) 

4 
(5.80) 

30 
(43.48) 

23 
(33.33) 

11 
(15.94) 

2.43 
(นอ้ย) 

5 
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ตารางที ่4–16 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อม ดา้นภาษา ของผูท้  าบญัชีในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ต่อ) 

จากตารางท่ี 4-16 พบว่าความพร้อมด้านภาษา ของผูท้  าบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง           
(ค่าเฉล่ีย 2.93) โดยความพร้อม 3 ล าดับแรกคือ สามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ และความ
ช านาญในการใช้ภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาไทยในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) ล าดับท่ีสอง
สามารถสรุปสาระส าคญัในการฟัง ภาษาองักฤษเพื่อโตต้อบส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 2.88) และล าดบัท่ีสามสามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการพูด เพื่อการส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิผลในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.83) 

 

 

 

 

รายการ 

ระดับความพร้อม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2. สามารถพฒันาตนเอง 
แสวงหาความรู้ และความ
ช านาญในการใชภ้าษาอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากภาษาไทย 

22 
(31.88) 

28 
(40.58) 

17 
(24.64) 

2 
(2.90) 

0 
(0) 

4.01 
(มาก) 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.93 
(ปานกลาง) 
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ตารางที่  4–17 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉ ล่ียของระดับความพร้อมในการใช้ภาษาอ่ืน
นอกเหนือจากภาษาองักฤษ ของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการ
ประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

 

 

รายการ 

ระดับความพร้อม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น 
1.1  สามารถสรุปสาระส าคญัใน
การฟังภาษาญ่ีปุ่น เพื่อโตต้อบ 
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 

0 
(0) 

8 
(53.33) 

5 
(33.33) 

2 
(13.34) 

0 
(0) 

3.40 
(ปานกลาง) 

1 

1.2  สามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่น เป็น
ส่ือกลางในการพูด เพื่อการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 

0 
(0) 

7 
(46.67) 

6 
(40.00) 

2 
(13.33) 

0 
(0) 

3.33 
(ปานกลาง) 

2 

1.3  สามารถจบัใจความ สรุป
สาระส าคญัในการอ่าน  
ภาษาญ่ีปุ่น ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(13.33) 

7 
(46.67) 

6 
(40.00) 

1.73 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3 

1.4  สามารถส่ือสารโดยการ 
เขียน ภาษาญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(6.67) 

7 
(46.67) 

7 
(46.66) 

1.60 
(นอ้ยท่ีสุด) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.52 
(ปานกลาง) 
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ตารางที่  4–17  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉ ล่ียของระดับความพร้อมในการใช้ภาษาอ่ืน
นอกเหนือจากภาษาองักฤษ ของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการ
ประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ) 

หมายเหตุ  :  ความพร้อมดา้นภาษาองักฤษ จากจ านวน 69 รายความพร้อมดา้นภาษาญ่ีปุ่น จากจ านวน 15 ราย และ
ความพร้อมดา้นภาษาจีน จากจ านวน 5 ราย 

จากตารางท่ี 4-17 พบว่าความพร้อมพร้อมในการใช้ภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาองักฤษ ของผูท้  า
บญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.33) ดงัน้ี 

รายการ 

ระดับความพร้อม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2. ความพร้อมด้านภาษาจีน 
2.1  สามารถสรุปสาระส าคญัใน
การฟัง ภาษาจีน เพื่อโตต้อบ 
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 

0 
(0) 

1 
(20.00) 

1 
(20.00) 

3 
(60.00) 

0 
(0) 

2.60 
(ปานกลาง) 

2 

2.2  สามารถใชภ้าษาจีน เป็น
ส่ือกลางในการพูด เพื่อการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 

0 
(0) 

1 
(20.00) 

2 
(40.00) 

2 
(40.00) 

0 
(0) 

2.80 
(ปานกลาง) 

1 

2.3  สามารถจบัใจความ สรุป
สาระส าคญัในการอ่านภาษาจีน 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(20.00) 

2 
(40.00) 

2 
(40.00) 

1.80 
(นอ้ยท่ีสุด) 

3 

2.4  สามารถส่ือสารโดยการ 
เขียน ภาษาจีน ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(40.00) 

3 
(60.00) 

1.40 
(นอ้ยท่ีสุด) 

4 

รวม 
2.15 
(น้อย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.33 
(น้อย) 
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ความพร้อมด้านภาษาญ่ีปุ่น อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.52) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือ 
สามารถสรุปสาระส าคญัในการฟังภาษาญ่ีปุ่นเพื่อโตต้อบ ส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) ล าดบัท่ีสองสามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่น เป็นส่ือกลางในการพูด เพื่อการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิผลในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.33) และล าดบัท่ีสาม สามารถจบัใจความ สรุปสาระส าคญั
ในการอ่าน ภาษาญ่ีปุ่น ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระดบันอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 1.73)  

ความพร้อมดา้นภาษาจีน อยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.15) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือ สามารถใช้
ภาษาจีนเป็นส่ือกลางในการพูด เพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผลในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.80)
ล าดบัท่ีสองสามารถสรุปสาระส าคญัในการฟังภาษาจีน เพื่อโตต้อบส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.60) และล าดบัท่ีสาม สามารถจบัใจความ สรุปสาระส าคญัในการอ่าน  
ภาษาจีน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระดบันอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 1.80)  

ตารางที ่4–18 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ ของผูท้  าบญัชี
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

รายการ 

ระดับความพร้อม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความพร้อมด้านจรรยาบรรณ 
1. ปฏิบติัวชิาชีพดว้ยความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อวชิาชีพ 
ปฏิบติัตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง ไม่
ปกปิดหรือบิดเบือนความจริงอนั
เป็นสาระส าคญั 

52 
(75.36) 

13 
(18.84) 

4 
(5.80) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.70 
(มาก
ท่ีสุด) 

2 

2. ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส 
ปฏิบติังานดว้ยความยติุธรรม ไม่
อา้งหรือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนอา้ง
วา่ไดป้ฏิบติังานโดยท่ีไม่มีการ
ปฏิบติังานจริง 

47 
(68.12) 

18 
(26.08) 

4 
(5.80) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.62 
(มาก
ท่ีสุด) 

3 
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ตารางที ่4–18 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ ของผูท้  าบญัชี
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ต่อ) 

รายการ 

ระดับความพร้อม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความพร้อมด้านจรรยาบรรณ (ต่อ) 
3. ปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั 
ขยนัหมัน่เพียร มีการศึกษาหา
ความรู้และความช านาญทาง
วชิาชีพเพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ือง และ
ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั
รอบคอบ และความช านาญตาม
มาตรฐานวชิาชีพและมาตรฐาน
ทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

42 
(60.87) 

19 
(27.54) 

8 
(11.59) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.49 
(มาก
ท่ีสุด) 

5 

4. ไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ
องคก์ร ท่ีไดม้าจากการปฏิบติังาน
ไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์ของ 
ตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ชอบ 

54 
(78.26) 

13 
(18.84) 

2 
(2.90) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.75 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 

5. ใชว้จิารณญาณเยีย่งผู ้
ประกอบวชิาชีพ อยา่งรอบคอบ 
มีเหตผุลในการปฏิบติังาน เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รท่ีตน
สงักดั 

45 
(65.22) 

20 
(28.98) 

4 
(5.80) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.59 
(มาก
ท่ีสุด) 

4 

6. การปฏิบติัตนในทางท่ีถูก 
ส านึกในหนา้ท่ี  และไม่ปฏิบติัใน
ลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือม
เสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพบญัชี 

52 
(75.36) 

13 
(18.84) 

4 
(5.80) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.70 
(มาก
ท่ีสุด) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.64 
(มากทีสุ่ด) 



 
 

 

38 

 

จากตารางท่ี 4-18 พบวา่ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.64) โดยความพร้อม 3 ล าดับแรก คือไม่น าข้อมูลท่ีเป็นความลับขององค์กรท่ีได้มาจากการ
ปฏิบติังานไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดย          
ไม่ชอบ ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.75) ล าดับท่ีสองคือ ปฏิบัติวิชาชีพด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต
ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ ปฏิบติัตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ปฏิบติัตนในทางท่ีถูก ส านึกในหน้าท่ี และไม่ปฏิบติัในลกัษณะท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิ
แห่งวิชาชีพบญัชี ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.70) และล าดบัท่ีสาม คือ ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม ไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนอา้งว่าได้ปฏิบัติงานโดยท่ีไม่มีการ
ปฏิบติังานจริง ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.62) 

ตารางที ่4-19 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อ่ืน ๆ ของผูท้  าบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพ           
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

รายการ 

ระดับความพร้อม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และอืน่ ๆ 
1. ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ 
เบ้ืองตน้ 

33 
(47.83) 

32 
(46.37) 

4 
(5.80) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.42 
(มาก) 

2 

2. ความสามารถในการใช ้
Microsoft Office เช่น Word, 
Excel เป็นตน้ 

33 
(47.83) 

30 
(43.47) 

6 
(8.70) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.39 
(มาก) 

4 

3. ความสามารถในการจดัท า
บญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชี 

33 
(47.83) 

28 
(40.57) 

6 
(8.70) 

2 
(2.90) 

0 
(0) 

4.33 
(มาก) 

5 

4. ความสามารถในการส่ือสาร
ผา่นระบบเครือข่าย (Social 
Network) เช่น E-mail,  
Facebook, Line  เป็นตน้ 

39 
(56.52) 

22 
(31.89) 

8 
(11.59) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.45 
(มาก) 

1 
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ตารางที ่4-19 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อ่ืน ๆของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ) 

รายการ 

ระดับความพร้อม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และอืน่ ๆ (ต่อ) 
5. ความสามารถในการท างาน
ร่วมกบัคนอ่ืนในองคก์ร การ
ส่ือสารระหวา่งกนั และความมี
มนุษยส์มัพนัธ์ กบัเพ่ือนร่วมงาน 

34 
(49.28) 

29 
(42.02) 

6 
(8.70) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.41 
(มาก) 

3 

6. ความสามารถในการวางแผน
เชิงกลยทุธ์ การจดัการบุคคลากร
และทรัพยากร ตลอดจนการ
ตดัสินใจ 

25 
(36.23) 

32 
(46.37) 

12 
(17.39) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.19 
(มาก) 

6 

7. ความช านาญทางตวัเลข (การ
ใชค้ณิตศาสตร์และสถิติ) การ
วเิคราะห์แบบจ าลองการ
ตดัสินใจและความเส่ียง 

20 
(28.99) 

31 
(44.92) 

16 
(23.19) 

2 
(2.90) 

0 
(0) 

4.00 
(มาก) 

7 

8. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กรอบขอ้ตกลงยอมรับร่วมสาขา
บริการวชิาชีพบญัชี (MRA) 

6 
(8.70) 

28 
(40.58) 

30 
(43.47) 

5 
(7.25) 

0 
(0) 

3.51 
(ปาน
กลาง) 

8 

9. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับริการ
วชิาชีพ ภายใตค้วามตกลงวา่ดว้ย
บริการของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AFAS) 

5 
(7.25) 

15 
(21.74) 

36 
(52.17) 

11 
(15.94) 

2 
(2.90) 

3.14 
(ปาน
กลาง) 

9 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.09 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4-19 พบว่าความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและอ่ืน ๆ ของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน               
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรก คือ ความสามารถในการส่ือสารผ่าน
ระบบเครือข่าย (Social Network) เช่น E-mail, Facebook, Line อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45) ล าดบั
สองคือ มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เบ้ืองตน้ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.42) และล าดบัท่ีสามคือ 
ความสามารถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืนในองคก์ร การส่ือสารระหวา่งกนั และความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
กบัเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41) 

ตารางที ่4-20 แสดงค่าเฉล่ียของความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดั
ล าพนู ต่อการประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความพร้อม 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่

ความพร้อมดา้นวชิาชีพบญัชี 3.95 
(มาก) 

3 

ความพร้อมดา้นภาษา 2.93 
(ปานกลาง) 

4 

ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ 4.64 
(มากท่ีสุด) 

1 

ความพ ร้อมด้าน เทคโนโลยีส ารสน เทศ  และ อ่ืน
ผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี 
ขององคก์ร ๆ 

4.09 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.82 
(มาก) 

จากตารางท่ี 4-20 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าฉล่ีย 3.82) โดยมีความพร้อมด้านจรรยาบรรณเป็น
ล าดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.64) รองลงมาคือ มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ            
(ค่าเฉล่ีย 4.09) มีความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชี (ค่าเฉล่ีย 3.95) และมีความพร้อมด้านภาษา        
(ค่าเฉล่ีย 2.93) ตามล าดบั 
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4.4 ความพร้อมของผู้ท าบัญชีเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัล าพูน ต่อการประกอบวชิาชีพ
ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ความพร้อมของผูท้  าบญัชีเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู ต่อการประกอบ
วิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงมีผล
การศึกษาตามตารางท่ี 4-21 ถึงตารางท่ี 4-34 

ตารางที่ 4-21 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นวชิาชีพบญัชี ของผูท้  าบญัชี
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจ าแนกตามสถานะการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี 

รายการ 

สถานะการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี 
ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชี สมุห์บญัชี 

หัวหน้าแผนกบัญชี 
ขององค์กร 

ส านักงาน
บริการรับ
ท าบัญชี 

ผู้ช่วย 
ผู้ท าบัญชี 

รวม 

n = 54 n = 5 n = 10 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านวชิาชีพบัญชี 

1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแม่บทการบญัชี 4.17 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

2. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (IFRS) 

4.43 
(มาก) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.20 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

3. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ หรือธุรกิจขนาดกลาง และขนาด
ยอ่ม 

4.07 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.99 

(มาก) 

4. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีระหวา่ง
ประเทศ 

3.48 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.00 
(นอ้ย) 

2.83 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.04 

(มาก) 
3.90 

(มาก) 
3.53 

(มาก) 
3.82 
(มาก) 
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จากตารางท่ี  4-21พบว่าความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชี ของผู ้ท  าบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามสถานะการ
ข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความพร้อมเป็น
ล าดบัแรกคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานะผูท้  าบญัชีเป็น ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หวัหน้า
แผนกบญัชี ขององคก์รมีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) ล าดบัดบัสองคือส านกังานบริการ
รับท าบญัชี มีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) และล าดบัสามคือ ผูช่้วยผูท้  าบญัชี มีความพร้อม
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) 

ผู้อ  านวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี ขององค์กร มีความพร้อมในระดับมาก         
(ค่าเฉล่ีย 4.04) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรก คือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (IFRS) ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43) ล าดบัสองคือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแม่บทการบญัชี 
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) และล าดบัสามคือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะหรือธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในระดบัมาก             
(ค่าเฉล่ีย 4.07) 

ส านกังานบริการรับท าบญัชีมีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรก 
คือความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) ในระดับมากท่ี สุด            
(ค่าเฉล่ีย 4.60) ล าดบัสองคือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแม่บทการบญัชีและมี ความความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ หรือธุรกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) และล าดบัสามคือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษี
ระหวา่งประเทศ ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) 

ผูช่้วยผูท้  าบญัชี มีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรก คือความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.20) ล าดบั
สองคือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแม่บทการบญัชี ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) และล าดบัสามคือ
ความความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ หรือธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) 
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ตารางที่ 4-22 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นภาษา ของผูท้  าบญัชีในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จ าแนกตามสถานะการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี 

 

 

รายการ 

สถานะการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี 
ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชี สมุห์บญัชี 

หัวหน้าแผนกบัญชี 
ขององค์กร 

ส านักงาน
บริการรับ
ท าบัญชี 

ผู้ช่วย 
ผู้ท าบัญชี 

รวม 

n = 54 n = 5 n = 10 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านภาษา 

1. ความพร้อมด้านภาษาองักฤษ 
1.1  สามารถสรุปสาระส าคญัในการฟัง 
ภาษาองักฤษเพ่ือโตต้อบ ส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิผล 

2.80 
(ปานกลาง) 

3.30 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

1.2  สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการ
พูด เพ่ือการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 

2.76 
(ปานกลาง) 

3.60 
(มาก) 

2.80 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

1.3สามารถจบัใจความ สรุปสาระส าคญัในการ
อ่านภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.41 
(นอ้ย) 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.60 
(ปานกลาง) 

2.67 
(ปานกลาง) 

1.4  สามารถส่ือสารโดยการ เขียน ภาษาองักฤษ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

2.43 
(นอ้ย) 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.20 
(นอ้ย) 

2.54 
(ปานกลาง) 

2. สามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ 
และความช านาญในการใชภ้าษาอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากภาษาไทย 

3.98 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.88 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4-22 พบว่าความพร้อมด้านภาษา ของผูท้  าบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามสถานะการข้ึน
ทะเบียนผูท้  าบญัชี อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.08) โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความพร้อมเป็น
ล าดบัแรกคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานะเป็น ส านกังานบริการรับท าบญัชีมีความพร้อมในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ล าดับดับสองคือผู ้ช่วยผู ้ท  าบัญชี มีความพร้อมในระดับปานกลาง         
(ค่าเฉล่ีย 2.98) และล าดบัสามคือผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หัวหน้าแผนกบญัชีขององค์กร      
มีความพร้อมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.88) 

ส านกังานบริการรับท าบญัชีมีความพร้อมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยความพร้อม 3 ล าดบั
แรกคือสามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ และความช านาญในการใช้ภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ภาษาไทยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ล าดบัสอง สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการพูดเพื่อ
การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.60) และล าดับสามสามารถสรุป
สาระส าคัญในการฟัง ภาษาอังกฤษเพื่อโต้ตอบ ส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลในระดับปานกลาง               
(ค่าเฉล่ีย 3.30) 

ผูช่้วยผูท้  าบญัชี มีความพร้อมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือ 
สามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ และความช านาญในการใชภ้าษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาไทย
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) ล าดบัสอง สามารถสรุปสาระส าคญัในการฟัง ภาษาองักฤษเพื่อโตต้อบ 
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.10) และล าดบัสามสามารถใชภ้าษาองักฤษ
เป็นส่ือกลางในการพดู เพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.80) 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หัวหน้าแผนกบญัชี ขององค์กร มีความพร้อมในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.88) โดยความพร้อม 3 ล าดับแรกคือสามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ และความ
ช านาญในการใชภ้าษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาไทยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) ล าดบัสอง สามารถ
สรุปสาระส าคญัในการฟัง ภาษาองักฤษเพื่อโตต้อบ ส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.80) และล าดบัสาม สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการพูดเพื่อการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิผล ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.76) 
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ตารางที ่4-23 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ ของผูท้  าบญัชี
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจ าแนกตามสถานะการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี 

 

 

รายการ 

สถานะการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี 
ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชี สมุห์บัญชี 
หัวหน้าแผนก

บัญชี ขององค์กร 

ส านักงาน
บริการรับ
ท าบัญชี 

ผู้ช่วย 
ผู้ท าบัญชี 

รวม 

n = 54 n = 5 n = 10 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านจรรยาบรรณ 
1. ปฏิบติัวชิาชีพดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อ
วชิาชีพ ปฏิบติัตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือ
บิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

4.69 
(มากท่ีสุด) 

4.80 
(มากท่ีสุด) 

4.70 
(มากท่ีสุด) 

4.73 
(มากทีสุ่ด) 

2. ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ปฏิบติังานดว้ยความ
ยติุธรรม ไม่อา้งหรือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนอา้งวา่ได้
ปฏิบติังานโดยท่ีไม่มีการปฏิบติังานจริง 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.61 
(มากทีสุ่ด) 

3. ปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั ขยนัหมัน่เพียรมี
การศึกษาหาความรู้และความช านาญทางวชิาชีพ
เพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ือง และปฏิบติังานดว้ยความ
ระมดัระวงัรอบคอบ และความช านาญตามมาตรฐาน
วชิาชีพและมาตรฐานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.48 
(มาก) 

4.48 
(มากท่ีสุด) 

4.40 
(มาก) 

4.56 
(มากทีสุ่ด) 

4. ไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ท่ีไดม้าจาก
การปฏิบติังานไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือประโยชนข์องตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ชอบ 

4.76 
(มากท่ีสุด) 

4.80 
(มากท่ีสุด) 

4.70 
(มากท่ีสุด) 

4.75 
(มากทีสุ่ด) 

5. ใชว้จิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ อยา่ง
รอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบติังาน เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อองคก์รท่ีตนสงักดั 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

4.40 
(มาก) 

4.50 
(มาก) 

4.51 
(มากทีสุ่ด) 
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ตารางที ่4-23 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ ของผูท้  าบญัชี 
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจ าแนกตามสถานะการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี (ต่อ) 

จากตารางท่ี  4-23 พบว่าความพร้อมด้านจรรยาบรรณ ของผู ้ท  าบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามสถานะการ
ข้ึนทะเบียนผู ้ท  าบัญชี ของผู ้ประกอบวิชาชีพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.62) โดยผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความพร้อมเป็นล าดบัแรกคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานะผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
สมุห์บญัชี หัวหน้าแผนกบญัชี ขององค์กร มีความพร้อมในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.65)ล าดบัดบั
สองคือส านกังานบริการรับท าบญัชีมีความพร้อมในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.63) และล าดบัสามคือ 
ผูช่้วยผูท้  าบญัชี มีความพร้อมในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58) 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หัวหน้าแผนกบญัชี ขององค์กร มีความพร้อมในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.65) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ท่ีไดม้าจากการ
ปฏิบติังานไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดย           
ไม่ชอบในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.76) ล าดบัสอง คือการปฏิบติัตนในทางท่ีถูก ส านึกในหนา้ท่ีและ
ไม่ปฏิบัติในลักษณะท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพบัญชี ในระดับมากท่ีสุด 

รายการ 

สถานะการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี 
ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชี สมุห์บัญชี 
หัวหน้าแผนก

บัญชี ขององค์กร 

ส านักงาน
บริการรับ
ท าบัญชี 

ผู้ช่วย 
ผู้ท าบัญชี 

รวม 

n = 54 n = 5 n = 10 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านจรรยาบรรณ (ต่อ) 
6. การปฏิบติัตนในทางท่ีถูก ส านึกในหนา้ท่ีและไม่
ปฏิบติัในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิ
แห่งวชิาชีพบญัชี 

4.74 
(มากท่ีสุด) 

4.40 
(มาก) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.58 
(มากทีสุ่ด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.65 
(มากทีสุ่ด) 

4.63 
(มากทีสุ่ด) 

4.58 
(มากทีสุ่ด) 

4.62 
(มากทีสุ่ด) 
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(ค่าเฉล่ีย 4.74) และล าดบัสาม ปฏิบติัวิชาชีพดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ ปฏิบติัตาม
หลักฐานท่ีเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ในระดับมากท่ีสุด          
(ค่าเฉล่ีย 4.69) 

ส านกังานบริการรับท าบญัชีมีความพร้อมในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.63) โดยความพร้อม 3 ล าดบั
แรกคือปฏิบติัวิชาชีพด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ ปฏิบติัตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง ไม่
ปกปิดหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญัและไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององค์กร ท่ีไดม้า
จากการปฏิบติังานไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน
โดยไม่ชอบในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.80) ล าดบัสองคือ ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ปฏิบติังาน
ดว้ยความยุติธรรม ไม่อา้งหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนอา้งว่าไดป้ฏิบติังานโดยท่ีไม่มีการปฏิบติังานจริง 
ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) และล าดับสามคือ ปฏิบติังานด้วยความมุ่งมนั ขยนัหมัน่เพียรมี
การศึกษาหาความรู้และความช านาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง และปฏิบติังานด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบ และความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งใน
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.48) 

ผูช่้วยผูท้  าบญัชี มีความพร้อมในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือปฏิบติั
วิชาชีพด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ ปฏิบัติตามหลักฐานท่ีเป็นจริงไม่ปกปิดหรือ
บิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญัและไม่น าข้อมูลท่ีเป็นความลับขององค์กร ท่ีได้มาจากการ
ปฏิบติังานไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่
ชอบในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.70) ล าดบัสองคือ ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ปฏิบติังานด้วย
ความยุติธรรม ไม่อา้งหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนอา้งวา่ไดป้ฏิบติังานโดยท่ีไม่มีการปฏิบติังานจริงและ
ปฏิบติัตนในทางท่ีถูก ส านึกในหนา้ท่ีไม่ปฏิบติัในลกัษณะท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่ง
วิชาชีพบัญชีในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) และล าดับสามคือ ใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพ อยา่งรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบติังาน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รท่ีตนสังกดัในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.50) 
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ตารางที ่4-24 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อ่ืน ๆ ของผูท้  าบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพ          
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามสถานะการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี 

รายการ 

สถานะการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี 
ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชี สมุห์บัญชี 
หัวหน้าแผนก

บัญชี ขององค์กร 

ส านักงาน
บริการรับ
ท าบัญชี 

ผู้ช่วย 
ผู้ท าบัญชี 

รวม 

n = 54 n = 5 n = 10 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และอืน่ ๆ 
1. ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ เบ้ืองตน้ 4.46 

(มาก) 
4.00 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

2. ความสามารถในการใช ้Microsoft Office เช่น 
Word, Excel เป็นตน้ 

4.44 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

3. ความสามารถในการจดัท าบญัชีดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี 

4.43 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

4. ความสามารถในการส่ือสารผา่นระบบเครือข่าย 
(Social Network) เช่น E-mail, Facebook, Line  เป็นตน้ 

4.46 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

5. ความสามารถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืนใน
องคก์ร การส่ือสารระหวา่งกนั และความมีมนุษย์
สมัพนัธ์ กบัเพ่ือนร่วมงาน 

4.46 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

6. ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การ
จดัการบุคคลากรและทรัพยากร ตลอดจนการตดัสินใจ 

4.22 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

7. ความช านาญทางตวัเลข (การใชค้ณิตศาสตร์และ
สถิติ) การวเิคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจและความ
เส่ียง 

4.09 
(มาก) 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.80 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

8. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กรอบขอ้ตกลงยอมรับร่วมสาขาบริการวชิาชีพบญัชี 
(MRA) 

3.52 
(มาก) 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.50 
(ปานกลาง) 

3.47 
(ปานกลาง) 
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ตารางที ่4-24 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อ่ืน ๆ ของผูท้  าบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพ         
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามสถานะการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี (ต่อ) 

จากตารางท่ี 4-24 พบวา่ความพร้อม ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ ของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนก
ตามสถานะการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ความพร้อมเป็นล าดบัแรกคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานะผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หวัหนา้
แผนกบญัชี ขององคก์ร มีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) ล าดบัดบัสองคือผูช่้วยผูท้  าบญัชี มี
ความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) และล าดบัสามคือ ส านกังานบริการรับท าบญัชีมีความพร้อม
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) 

ผู้อ  านวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี ขององค์กร มีความพร้อมในระดับมาก           
(ค่าเฉล่ีย 4.15) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ เบ้ืองตน้ มีความสามารถ
ใน ก าร ส่ื อส ารผ่ าน ระบบ เค รือ ข่ าย  (Social Network) เช่ น  E-mail, Facebook, Line เป็ น ต้น               
และมีความสามารถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืนในองคก์ร การส่ือสารระหวา่งกนั และความมีมนุษย์
สัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงานในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.46) ล าดับสองคือความสามารถในการใช ้

รายการ 

สถานะการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี 
ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชี สมุห์บัญชี 
หัวหน้าแผนก

บัญชี ขององค์กร 

ส านักงาน
บริการรับ
ท าบัญชี 

ผู้ช่วย 
ผู้ท าบัญชี 

รวม 

n = 54 n = 5 n = 10 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และอืน่ ๆ (ต่อ) 
9. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับริการวชิาชีพ ภายใตค้วามตก
ลงวา่ดว้ยบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AFAS) 

3.26 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.60 
(ปานกลาง) 

2.95 
(ปานกลาง) 

รวม 
4.15 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 
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Microsoft Office เช่น Word, Excel เป็นตน้ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) และล าดบัสามคือ สามารถ
จดัท าบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43) 

ผู ้ช่วยผู ้ท  าบัญชี มีความพร้อมในระดับมาก (ค่าเฉ ล่ีย 3.94) โดยความพร้อม 3 ล าดับแรกคือ
ความสามารถในการส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย  (Social Network) เช่น E-mail, Facebook, Line            
เป็นตน้ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) ล าดบัสองคือความสามารถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืนในองคก์ร 
การส่ือสารระหว่างกัน และความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ กับเพื่อนร่วมงานในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.46) 
ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การจดัการบุคคลากรและทรัพยากร ตลอดจนการตดัสินใจใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) และล าดบัสามคือ ทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เบ้ืองตน้ ในระดับมาก
(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

ส านกังานบริการรับท าบญัชีมีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรก
คือมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เบ้ืองต้นสามารถในการใช้ Microsoft Office เช่น Word, Excel         
เป็นตน้มีความสามารถในการส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย (Social Network) เช่น E-mail, Facebook, 
Line เป็นตน้ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) ล าดบัสองคือสามารถจดัท าบญัชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชีสามารถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืนในองคก์ร การส่ือสารระหวา่งกนั และความมีมนุษย์
สมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) และล าดบัสามคือ ความสามารถในการวางแผน
เชิงกลยทุธ์ การจดัการบุคคลากรและทรัพยากร ตลอดจนการตดัสินใจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
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ตารางที่ 4-25 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมของผูท้  าบัญชี ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนก
ตามสถานะการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี 

ความพร้อม 

สถานะการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี 

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
สมุห์บัญชี หัวหน้า

แผนกบญัชี ขององค์กร 

ส านักงาน
บริการรับท า

บัญชี 

ผู้ช่วย 
ผู้ท าบัญชี 

รวม 

n = 54 n = 5 n = 10 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมดา้นวชิาชีพบญัชี 4.04 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

ความพร้อมดา้นภาษา 2.88 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ 4.65 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.62 
(มากทีสุ่ด) 

ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอ่ืน ๆ 

4.15 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.93 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

จากตารางท่ี 4-25 พบว่าความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน 
ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามสถานะผูท้  าบญัชีอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.87) โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความพร้อมเป็นล าดบัดบัแรกคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
สถานะผูท้  าบญัชีเป็น ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หวัหนา้แผนกบญัชี ขององคก์ร และส านกังาน
บริการรับท าบญัชีมีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) ล าดบัดบัสองคือ ผูช่้วยผูท้  าบญัชี มีความ
พร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
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ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หัวหนา้แผนกบัญชี ขององคก์รมีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.93) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือ ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.65) 
ล าดบัสองคือ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) และ
ล าดบัสามคือ ความพร้อมดา้นวชิาชีพบญัชี ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) 

ส านกังานบริการรับท าบญัชี มีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรก
คือ ความพร้อมด้านจรรยาบรรณ ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.63) ล าดบัสองคือ ความพร้อมดา้น
วิชาชีพบญัชีในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) และล าดบัสามคือ ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอ่ืน ๆ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) 

ผูช่้วยผูท้  าบญัชี มีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือ ความ
พร้อมดา้นจรรยาบรรณ ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58) ล าดบัสองคือ ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอ่ืน ๆ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) และล าดบัสามคือ ความพร้อมดา้นวิชาชีพบญัชี 
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
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ตารางที่ 4-26 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นวชิาชีพบญัชี ของผูท้  าบญัชี
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจ าแนกตามระยะเวลาการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี 

จากตารางท่ี 4-26 พบว่าความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน 
ต่อการประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามระยะเวลาการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี 
ดา้นวิชาชีพบญัชีอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92)โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความพร้อมเป็นล าดบั
แรก คือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนมากกว่า 10 ปี มีความพร้อมในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.39) ล าดบัสองไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียนระหวา่ง 5 - 10 ปี มีความพร้อมใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) และล าดบัสามคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียนต ่ากว่า 5 ปี มีความ
พร้อมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) 

 

รายการ 

ระยะเวลาการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี 

มากกว่า 10 ปี 5-10 ปี ต า่กว่า 5 ปี รวม 
n = 19 n = 31 n = 19 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านวชิาชีพบัญชี 

1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแม่บทการบญัชี 4.63 
(มากท่ีสุด) 

4.26 
(มาก) 

3.42 
(ปานกลาง) 

4.10 
(มาก) 

2. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (IFRS) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

4.45 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

3. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ หรือธุรกิจขนาดกลาง และขนาด
ยอ่ม 

4.16 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีระหวา่ง
ประเทศ 

4.16 
(มาก) 

3.35 
(ปานกลาง) 

2.11 
(นอ้ย) 

3.21 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.39 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

3.30 
(ปานกลาง) 

3.92 
(มาก) 
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ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนมากกว่า 10 ปี  มีความพร้อมในระดับมาก         
(ค่าเฉล่ีย 4.39) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแม่บทการบญัชี มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) นระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.63)          
ล าดบัสองคือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ไดเ้สียสาธารณะ หรือธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) และล าดบัสามคือ 
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีระหวา่งประเทศ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.1) 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียนระหว่าง 5-10 ปี มีความพร้อมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08)              
โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS)        
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45) ล าดบัสองคือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแม่บทการบญัชีมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะหรือธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาดยอ่มในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) และล าดบัสามคือ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ภาษีระหวา่งประเทศในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียนต ่ ากว่า 5 ปี มีความพร้อมในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30)           
โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) 
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) ล าดับสองคือ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะหรือธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) และล าดับสามคือ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแม่บทการบญัชี ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.42) 
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ตารางที่ 4-27 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นภาษา ของผูท้  าบญัชีในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จ าแนกตามระยะเวลาการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี 

จากตารางท่ี 4-27 พบว่าความพร้อมด้านภาษา ของผูท้  าบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามระยะเวลาการข้ึน
ทะเบียนผูท้  าบญัชี อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.94) โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความพร้อมเป็น
ล าดบัแรกคือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนมากกว่า 10 ปี ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.30) ล าดับสองคือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนระหว่าง 5 – 10 ปี           

รายการ 

ระยะเวลาการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี 

มากกว่า 10 ปี 5-10 ปี ต า่กว่า 5 ปี รวม 
n = 19 n = 31 n = 19 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านภาษา 

1. ความพร้อมด้านภาษาองักฤษ 
1.1  สามารถสรุปสาระส าคญัในการฟัง 
ภาษาองักฤษเพ่ือโตต้อบ ส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิผล 

3.26 
(ปานกลาง) 

2.74 
(ปานกลาง) 

2.74 
(ปานกลาง) 

2.91 

(ปานกลาง) 

1.2  สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการ
พูด เพ่ือการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 

3.21 
(ปานกลาง) 

2.74 
(ปานกลาง) 

2.58 
(ปานกลาง) 

2.84 

(ปานกลาง) 
1.3สามารถจบัใจความ สรุปสาระส าคญัในการ
อ่านภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.48 
(นอ้ย) 

1.95 
(นอ้ย) 

2.48 
(น้อย) 

1.4  สามารถส่ือสารโดยการ เขียน ภาษาองักฤษ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

2.84 
(ปานกลาง) 

2.32 
(นอ้ย) 

2.21 
(นอ้ย) 

2.46 
(น้อย) 

2. สามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ 
และความช านาญในการใชภ้าษาอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากภาษาไทย 

4.21 

(มาก) 
4.03 

(มาก) 
3.79 

 (มาก) 
4.01 

(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.30 

(ปานกลาง) 
2.86 

(ปานกลาง) 
2.65 

(ปานกลาง) 

2.94 

(ปานกลาง) 
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ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.86) และล าดับสามคือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการข้ึน
ทะเบียนต ่ากวา่ 5 ปี ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.65) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนมากกว่า 10 ปี มีความพร้อมในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยความพร้อม 3 ล าดับแรกคือ สามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ และความ
ช านาญในการใช้ภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาไทยในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21) ล าดับสองคือ 
สามารถสรุปสาระส าคญัในการฟัง ภาษาองักฤษเพื่อโตต้อบ ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) และล าดบัสามคือสามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการพูด เพื่อการส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิผล ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนระหวา่ง 5 – 10 ปี มีความพร้อมในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.86) โดยความพร้อม 3 ล าดับแรกคือสามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ และความ
ช านาญในการใช้ภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาไทย ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ล าดับสองคือ 
สามารถสรุปสาระส าคญัในการฟัง ภาษาองักฤษเพื่อโตต้อบ ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล และสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือกลางในการพูด เพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.74) ล าดบัสองคือ สามารถจบัใจความ สรุปสาระส าคญัในการอ่านภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.48) และล าดับสามคือ สามารถส่ือสารโดยการ เขียน 
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ในระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.32) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนต ่ากว่า 5 ปี มีความพร้อมในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.65) โดยความพร้อม 3 ล าดับแรกคือสามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ และความ
ช านาญในการใช้ภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาไทยในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ล าดับสองคือ 
สามารถสรุปสาระส าคญัในการฟัง ภาษาองักฤษเพื่อโตต้อบ ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 2.74) และล าดบัสามคือสามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการพูด เพื่อการส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิผล ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.58) 
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ตารางที ่4-28 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ ของผูท้  าบญัชี 
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจ าแนกตามระยะเวลาการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี 

รายการ 

ระยะเวลาการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี 

มากกว่า 10 ปี 5-10 ปี ต า่กว่า 5 ปี รวม 
n = 19 n = 31 n = 19 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านจรรยาบรรณ 
1. ปฏิบติัวชิาชีพดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อ
วชิาชีพ ปฏิบติัตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือ
บิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

4.79 
(มากท่ีสุด) 

4.68 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

4.70 

(มากท่ีสุด) 

2. ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ปฏิบติังานดว้ย
ความยติุธรรม ไม่อา้งหรือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนอา้งวา่
ไดป้ฏิบติังานโดยท่ีไม่มีการปฏิบติังานจริง 

4.68 
(มากท่ีสุด) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

4.63 

(มากท่ีสุด) 

3. ปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั ขยนัหมัน่เพียร มี
การศึกษาหาความรู้และความช านาญทางวชิาชีพ
เพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ือง และปฏิบติังานดว้ยความ
ระมดัระวงัรอบคอบ และความช านาญตามมาตรฐาน
วชิาชีพและมาตรฐานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.68 
(มากท่ีสุด) 

4.45 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4.50 

(มาก) 

4. ไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ท่ีไดม้า
จากการปฏิบติังานไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน
โดยไม่ชอบ 

4.84 
(มากท่ีสุด) 

4.71 
(มากท่ีสุด) 

4.74 
(มากท่ีสุด) 

4.76 

(มากท่ีสุด) 

5. ใชว้จิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ อยา่ง
รอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบติังาน เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อองคก์รท่ีตนสงักดั 

4.68 
(มากท่ีสุด) 

4.65 
(มากท่ีสุด) 

4.42 
(มากท่ีสุด) 

4.58 

(มากท่ีสุด) 

6. การปฏิบติัตนในทางท่ีถูก ส านึกในหนา้ท่ี  และ
ไม่ปฏิบติัในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียเกียรติ
ศกัด์ิแห่งวชิาชีพบญัชี 

4.89 
(มากท่ีสุด) 

4.71 
(มากท่ีสุด) 

4.47 
(มากท่ีสุด) 

4.69 

(มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.76 

(มากท่ีสุด) 
4.63 

(มากท่ีสุด) 
4.54 

(มากท่ีสุด) 
4.64 

(มากท่ีสุด) 
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จากตารางท่ี  4-28 พบว่าความพร้อมด้านจรรยาบรรณ ของผู ้ท  าบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามระยะเวลา
การข้ึนทะเบียนผูท้  าบัญชี ของผูป้ระกอบวิชาชีพอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.65) โดยผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีความพร้อมเป็นล าดบัแรก คือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียน
มากกว่า 10 ปีมีความพร้อมในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.76) ล าดบัสองไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถาม        
ท่ีข้ึนทะเบียนระหวา่ง  5-10 ปี มีความพร้อมในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.63) และล าดบัสามคือผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียนต ่ากวา่ 5  ปี มีความพร้อมในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.54) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนมากกว่า 10 ปี มีความพร้อมในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.76) โดยความพร้อม 3 ล าดับแรกคือการปฏิบติัตนในทางท่ีถูก ส านึกในหน้าท่ี และไม่
ปฏิบัติในลักษณะท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพบัญชีในระดับมากท่ีสุด           
(ค่าเฉล่ีย 4.89) และล าดบัสองคือ ไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององค์กร ท่ีไดม้าจากการปฏิบติังาน      
ไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ชอบในระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.84) และล าดบัสาม คือ ปฏิบติัวิชาชีพดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ 
ปฏิบติัตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.79) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียนระหว่าง 5 - 10 ปี มีความพร้อมในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.63)  
โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ท่ีไดม้าจากการปฏิบติังานไป
เปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ชอบและการ
ปฏิบติัตนในทางท่ีถูก ส านึกในหนา้ท่ี  และไม่ปฏิบติัในลกัษณะท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิ
แห่งวิชาชีพบญัชีในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.71) ล าดบัสองคือปฏิบติัวชิาชีพดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ ปฏิบติัตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.68) และล าดับสามคือ ใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ อย่าง
รอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบติังาน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรท่ีตนสังกดั ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.65) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียนต ่ากว่า 5 ปี มีความพร้อมในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.54) โดย
ความพร้อม 3 ล าดับแรกคือไม่น าข้อมูลท่ีเป็นความลับขององค์กร ท่ีได้มาจากการปฏิบัติงาน           
ไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ชอบในระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.74) ล าดบัท่ีสองคือ ปฏิบติัวิชาชีพด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ 
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ปฏิบติัตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญัและปฏิบติังานดว้ย
ความโปร่งใส ปฏิบติังานดว้ยความยติุธรรม ไม่อา้งหรือยนิยอมให้บุคคลอ่ืนอา้งวา่ไดป้ฏิบติังานโดยท่ี
ไม่มีการปฏิบติังานจริงในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.63) และล าดบัสามคือ การปฏิบติัตนในทางท่ีถูก 
ส านึกในหน้าท่ี และไม่ปฏิบติัในลกัษณะท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพบญัชีใน
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.47) 

ตารางที ่4-29 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อ่ืน ๆ ของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามระยะเวลาการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี 

รายการ 

ระยะเวลาการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี 

มากกว่า 10 ปี 5-10 ปี ต า่กว่า 5 ปี รวม 
n = 19 n = 31 n = 19 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และอืน่ ๆ 
1. ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ เบ้ืองตน้ 4.53 

(มากท่ีสุด) 
4.35 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

2. ความสามารถในการใช ้Microsoft Office เช่น 
Word, Excel เป็นตน้ 

4.26 
(มาก) 

4.48 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

3. ความสามารถในการจดัท าบญัชีดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี 

4.16 
(มาก) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

4.21 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4. ความสามารถในการส่ือสารผา่นระบบ
เครือข่าย (Social Network) เช่น E-mail,  
Facebook, Line  เป็นตน้ 

4.26 
(มาก) 

4.48 
(มาก) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.44 

(มาก) 

5. ความสามารถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืนใน
องคก์ร การส่ือสารระหวา่งกนั และความมีมนุษย์
สมัพนัธ์ กบัเพ่ือนร่วมงาน 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.32 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4.42 

(มาก) 

6. ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การ
จดัการบุคคลากรและทรัพยากร ตลอดจนการ
ตดัสินใจ 

4.42 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

4.16 

(มาก) 
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ตารางที ่4-29 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อ่ืน ๆ ของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามระยะเวลาการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี (ต่อ) 

จากตารางท่ี 4-29 พบวา่ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ ของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนก
ตามระยะเวลาการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ความพร้อมเป็นล าดับแรก คือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนมากกว่า 10 ปี            
มีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) ล าดบัสองไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียนระหวา่ง  
5-10 ปี มีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) และล าดบัสามคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียน
ต ่ากวา่ 5  ปี มีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) 

 

รายการ 

ระยะเวลาการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี 

มากกว่า 10 ปี 5-10 ปี ต า่กว่า 5 ปี รวม 
n = 19 n = 31 n = 19 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และอืน่ ๆ (ต่อ) 
7. ความช านาญทางตวัเลข (การใชค้ณิตศาสตร์
และสถิติ) การวเิคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจ
และความเส่ียง 

4.11 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.99 

(มาก) 

8. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน กรอบขอ้ตกลงยอมรับร่วมสาขาบริการ
วชิาชีพบญัชี (MRA) 

3.84 
(มาก) 

3.48 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.51 

(มาก) 

9. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับริการวชิาชีพ ภายใต้
ความตกลงวา่ดว้ยบริการของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AFAS) 

3.58 
(มาก) 

3.16 
(ปานกลาง) 

2.68 
(ปานกลาง) 

3.14 

(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.19 

(มาก) 
4.13 

(มาก) 
3.93 

(มาก) 
4.08 

(มาก) 
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ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนมากกว่า 10 ปี  มีความพร้อมในระดับมาก         
(ค่าเฉล่ีย 4.19) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือความสามารถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืนในองค์กร 
การส่ือสารระหวา่งกนั และความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ กบัเพื่อนร่วมงานในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58) 
ล าดบัสองคือทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เบ้ืองตน้ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.53) และล าดบัสาม
คือความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการบุคคลากรและทรัพยากร ตลอดจนการ
ตดัสินใจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.42) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียนระหว่าง 5 - 10 ปี มีความพร้อมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13)        
โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือความสามารถในการจดัท าบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี
ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) ล าดบัสองคือความสามารถในการใช้ Microsoft Office เช่น Word, 
Excel เป็นตน้ และมีความสามารถในการส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย (Social Network) เช่น E-mail, 
Facebook, Line เป็นตน้ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.48) และล าดบัสามคือ มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ 
เบ้ืองตน้ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.35) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียนต ่ากว่า 5 ปี มีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยความ
พร้อม 3 ล าดบัแรกคือ ความสามารถในการส่ือสารผา่นระบบเครือข่าย (Social Network) เช่น E-mail, 
Facebook, Line  เป็นต้น  ในระดับมากท่ี สุด (ค่ าเฉ ล่ีย 4.58) ล าดับสองคือ มีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ เบ้ืองต้นในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.42) และล าดับสามคือ มีความสามารถในการใช ้
Microsoft Office เช่น Word, Excel เป็นตน้และสามารถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืนในองค์กร การ
ส่ือสารระหวา่งกนั และความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ กบัเพื่อนร่วมงาน ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.37) 
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ตารางที่ 4-30 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมของผูท้  าบัญชี ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนก
ตามระยะเวลาการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี 

ความพร้อม 

ระยะเวลาการขึน้ทะเบียน 

มากกว่า 10 ปี 5-10 ปี ต า่กว่า 5 ปี รวม 
n = 19 n = 31 n = 19 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมดา้นวชิาชีพบญัชี 4.39 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

3.30 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

ความพร้อมดา้นภาษา 3.30 
(ปานกลาง) 

2.86 
(ปานกลาง) 

2.65 
(ปานกลาง) 

2.94 
(ปานกลาง) 

ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ 4.76 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

4.64 
(มากทีสุ่ด) 

ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอ่ืน ๆ 

4.19 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.16 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

จากตารางท่ี 4-30 พบว่าความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน 
ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามระยะเวลาการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชีอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความพร้อมเป็นล าดับแรก คือผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนผูท้  าบัญชีมากกว่า 10 ปี มีความพร้อมในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.16) ล าดบัสองไดแ้ก่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียนระหว่าง 5-10 ปี มีความพร้อมใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) และอนัดบัสามคือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียนต ่ากว่า 5 ปี มีความ
พร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชีมากกวา่ 10 ปี มีความพร้อมในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) โดยความพร้อม 3 ล าดับแรกคือความพร้อมด้านจรรณยาบรรณในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.76) ล าดบัสองคือ ความพร้อมดา้นวิชาชีพบญัชี ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.39) และล าดบั
สามคือ ความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และอ่ืน ๆ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียนระหว่าง 5-10 ปี มีความพร้อมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88)          
โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือความพร้อมดา้นจรรณยาบรรณในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย4.63) ล าดบั
สองคือ ความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และอ่ืน ๆ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) และล าดบัสาม
คือ ความพร้อมดา้นวชิาชีพบญัชี ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีข้ึนทะเบียนต ่ากว่า 5 ปี มีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยความ
พร้อม 3 ล าดบัแรกคือความพร้อมดา้นจรรณยาบรรณในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.54) ล าดบัสองคือ
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) และล าดบัสามคือ 
ความพร้อมดา้นวชิาชีพบญัชี ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.30) 
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ตารางที่ 4-31 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นวิชาชีพบญัชี ของผูท้  าบญัชี 
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

จากตารางท่ี  4-31 พบว่าความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชี ของผู ้ท  าบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามระดับ
การศึกษาอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความพร้อมเป็นล าดบัแรก คือ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโทอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.24) และล าดบัสอง
คือผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.24)  
โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีระหว่างประเทศในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.71) ล าดับสองคือ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแม่บทการบัญชี ในระดับมากท่ีสุด              

รายการ 

การศึกษา 
ป.ตรี ป.โท รวม 
n = 52 n = 17 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านวชิาชีพบัญชี 

1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแม่บทการบญัชี 4.00 
(มาก) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

4.26 
(มาก) 

2. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (IFRS) 

4.38 
(มาก) 

4.47 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

3. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ หรือธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม 

3.98 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.11 

(มาก) 

4. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีระหวา่งประเทศ 3.86 
(ปานกลาง) 

4.71 
(มากท่ีสุด) 

3.39 

(ปานกลาง) 

รวม 3.86 

(มาก) 
4.24 

(มาก) 
4.05 

(มาก) 
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(ค่าเฉล่ีย 4.53) และล าดับสามคือ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(IFRS) ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) โดย
ความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS)       
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.38) ล าดบัสองคือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแม่บทการบญัชี ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.00) และล าดบัสามคือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในระดับมาก       
(ค่าเฉล่ีย 3.98) 

ตารางที่ 4-32 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นภาษา ของผูท้  าบญัชีในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จ าแนกตามระดบัการศึกษา  

 

 

รายการ 

การศึกษา 
ป.ตรี ป.โท รวม 
n = 52 n = 17 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านภาษา 

1. ความพร้อมด้านภาษาองักฤษ 
1.1  สามารถสรุปสาระส าคญัในการฟัง ภาษาองักฤษเพื่อ
โตต้อบ ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 

2.71 
(ปานกลาง) 

3.41 
(ปานกลาง) 

3.06 

(ปานกลาง) 
1.2  สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการพูด เพื่อการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 

2.77 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.88 

(ปานกลาง) 
1.3สามารถจบัใจความ สรุปสาระส าคญัในการอ่าน
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.25 
(นอ้ย) 

3.18 
(ปานกลาง) 

2.71 

(ปานกลาง) 
1.4  สามารถส่ือสารโดยการ เขียน ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล 

2.27 
(นอ้ย) 

2.94 
(ปานกลาง) 

2.61 

(ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4-32 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นภาษา ของผูท้  าบญัชีในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จ าแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 

จากตารางท่ี 4-34 พบว่าความพร้อมด้านภาษา ของผูท้  าบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามระดบัการศึกษาอยูใ่น
ระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.09) โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความพร้อมเป็นล าดับแรก คือผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโทอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) และล าดบัสอง
คือผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโทอยู่มีควมพร้อมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.40) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือ สามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ และความช านาญในการ
ใช้ภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาไทย ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) ล าดับสองคือ สามารถสรุป
สาระส าคัญในการฟัง ภาษาอังกฤษเพื่อโต้ตอบ ส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.41) และล าดบัสามคือ สามารถจบัใจความ สรุปสาระส าคญัในการอ่านภาษาองักฤษได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู่ มีความพร้อมในระดับปานกลาง            
(ค่าเฉล่ีย 2.77) โดยความพร้อม 3 ล าดับแรกคือ สามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ และความ
ช านาญในการใช้ภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาไทย ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) ล าดับสองคือ 
สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการพดู เพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ในระดบัปานกลาง 

รายการ 

การศึกษา 
ป.ตรี ป.โท รวม 
n = 52 n = 17 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

2. สามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ และความ
ช านาญในการใชภ้าษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาไทย 

3.87 

(มาก) 
4.47 

(มาก) 
4.17 

(มาก) 

รวม 
2.77 

(ปานกลาง) 
3.40 

(ปานกลาง) 
3.09 

(ปานกลาง) 
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(ค่าเฉล่ีย 2.77) และล าดบัสามคือ สามารถสรุปสาระส าคญัในการฟัง ภาษาองักฤษเพื่อโตต้อบ ส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิผล ในระดบักปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.71)  

ตารางที ่4-33 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ ของผูท้  าบญัชี
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจ าแนกตามระดบัการศึกษา  

รายการ 

การศึกษา 
ป.ตรี ป.โท รวม 
n = 52 n = 17 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านจรรยาบรรณ 
1. ปฏิบติัวชิาชีพดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อวชิาชีพ 
ปฏิบติัตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือบิดเบือนความ
จริงอนัเป็นสาระส าคญั 

4.65 
(มากท่ีสุด) 

4.82 
(มากท่ีสุด) 

4.74 

(มากที่สุด) 

2. ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ปฏิบติังานดว้ยความยติุธรรม 
ไม่อา้งหรือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนอา้งวา่ไดป้ฏิบติังานโดยท่ีไม่มี
การปฏิบติังานจริง 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.82 
(มากท่ีสุด) 

4.69 

(มากที่สุด) 

3. ปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั ขยนัหมัน่เพียร มีการศึกษาหา
ความรู้และความช านาญทางวชิาชีพเพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ือง และ
ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ และความช านาญ
ตามมาตรฐานวชิาชีพและมาตรฐานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.44 
(มาก) 

4.65 
(มากท่ีสุด) 

4.54 

(มากที่สุด) 

4. ไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ท่ีไดม้าจากการ
ปฏิบติังานไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อ
ประโยชนข์องตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ชอบ 

4.75 
(มากท่ีสุด) 

4.76 
(มากท่ีสุด) 

4.76 

(มากที่สุด) 

5. ใชว้จิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ อยา่งรอบคอบ มีเหตุผล
ในการปฏิบติังาน เพ่ือประโยชนสู์งสุดต่อองคก์รท่ีตนสงักดั 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.65 
(มากท่ีสุด) 

4.61 

(มากที่สุด) 
6. การปฏิบติัตนในทางท่ีถูก ส านึกในหนา้ท่ี  และไม่ปฏิบติั
ในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ
บญัชี 

4.65 
(มากท่ีสุด) 

4.82 
(มากท่ีสุด) 

4.74 

(มากที่สุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.61 

(มากที่สุด) 
4.75 

(มากที่สุด) 
4.68 

(มากที่สุด) 
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จากตารางท่ี 4-33 พบวา่ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามระดบัการศึกษาของ ผู ้
ประกอบวิชาชีพ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.68) โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความพร้อมเป็น
ล าดับแรก คือผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาโทอยู่ในระดับมากท่ีสุด         
(ค่าเฉล่ีย 4.75) และล าดบัสองคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.61) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความพร้อมในระดับมากท่ี สุด            
(ค่าเฉล่ีย 4.75)โดยความพร้อม 3 ล าดับแรกคือ ปฏิบัติวิชาชีพด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อ
วิชาชีพ ปฏิบัติตามหลักฐานท่ีเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญั และ
ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ปฏิบติังานดว้ยความยุติธรรม ไม่อา้งหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนอา้งวา่ได้
ปฏิบติังานโดยท่ีไม่มีการปฏิบติังานจริงการปฏิบติัตนในทางท่ีถูก ส านึกในหน้าท่ี และไม่ปฏิบติัใน
ลกัษณะท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพบญัชีในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.82) ล าดบั
สองคือ ไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององค์กร ท่ีไดม้าจากการปฏิบติังานไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ชอบในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.76) 
และล าดบัท่ีสาม คือปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั ขยนัหมัน่เพียร มีการศึกษาหาความรู้และความช านาญ
ทางวชิาชีพเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง และปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ และความช านาญตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ อย่าง
รอบคอบมีเหตุผลในการปฏิบติังาน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรท่ีตนสังกดั ในระดบัมากท่ีสุด                
(ค่าเฉล่ีย 4.65) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีความพร้อมในระดับมากท่ี สุด           
(ค่าเฉล่ีย 4.61) โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ท่ีไดม้าจากการ
ปฏิบติังานไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่
ชอบในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.75) ล าดบัสองคือ ปฏิบติัวิชาชีพดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อ
วชิาชีพ ปฏิบติัตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญัและปฏิบติั
ตนในทางท่ีถูก ส านึกในหน้าท่ี  และไม่ปฏิบติัในลกัษณะท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่ง
วชิาชีพบญัชีในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.65) และล าดบัสามคือใชว้จิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 
อย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบติังาน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรท่ีตนสังกดั ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58) 
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ตารางที่ 4-34 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อ่ืน ๆ ของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามระดบัการศึกษา  

รายการ 

การศึกษา 
ป.ตรี ป.โท รวม 
n = 52 n = 17 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และอืน่ ๆ 
1. ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ เบ้ืองตน้ 4.37 

(มาก) 
4.59 

(มากท่ีสุด) 
4.48 

(มาก) 
2. ความสามารถในการใช ้Microsoft Office เช่น Word, 
Excel เป็นตน้ 

4.38 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

4.40 

(มาก) 

3. ความสามารถในการจดัท าบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชี 

4.37 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.30 

(มาก) 
4. ความสามารถในการส่ือสารผา่นระบบเครือข่าย (Social 
Network) เช่น E-mail, Facebook, Line  เป็นตน้ 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.29 
(มาก) 

4.40 

(มาก) 
5. ความสามารถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืนในองคก์ร การ
ส่ือสารระหวา่งกนั และความมีมนุษยส์มัพนัธ์ กบัเพ่ือน
ร่วมงาน 

4.35 
(มาก) 

4.59 
(มากท่ีสุด) 

4.47 

(มาก) 

6. ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การจดัการ
บุคคลากรและทรัพยากร ตลอดจนการตดัสินใจ 

4.17 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.20 

(มาก) 
7. ความช านาญทางตวัเลข (การใชค้ณิตศาสตร์และสถิติ) การ
วเิคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจและความเส่ียง 

3.98 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.02 

(มาก) 
8. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรอบ
ขอ้ตกลงยอมรับร่วมสาขาบริการวชิาชีพบญัชี (MRA) 

3.33 
(ปานกลาง) 

4.06 
(มาก) 

3.69 

(มาก) 
9. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับริการวชิาชีพ ภายใตค้วามตกลงวา่
ดว้ยบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AFAS) 

3.02 
(ปานกลาง) 

3.53 
(มาก) 

3.27 

(ปานกลาง) 
ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.05 

(มาก) 
4.22 

(มาก) 
4.14 

(มาก) 
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จากตารางท่ี 4-34 พบวา่ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ ของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนก
ตามระดบัการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความพร้อมเป็นล าดบั
แรก คือผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโทอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) และ
ล าดบัสองคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท มีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) 
โดยความพร้อม 3 ล าดับแรกคือความสามารถในการท างานร่วมกับคนอ่ืนในองค์กร การส่ือสาร
ระหวา่งกนั และความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ กบัเพื่อนร่วมงานในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.59) ล าดบัสอง
คือ ความสามารถในการใช้ Microsoft Office เช่น Word, Excel เป็นตน้ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41) 
และล าดับสามคือ ความสามารถในการส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย (Social Network) เช่น E-mail, 
Facebook, Line เป็นตน้ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีความพร้อมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดย
ความพร้อม 3 ล าดบัแรกคือ มีความสามารถในการส่ือสารผา่นระบบเครือข่าย (Social Network) เช่น 
E-mail, Facebook, Line  เป็นตน้ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) ล าดบัสองคือ มีความสามารถใน
การใช้ Microsoft Office เช่น Word, Excel เป็นต้น ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.38) และล าดับสามคือ            
มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ เบ้ืองตน้ และมีความสามารถในการจดัท าบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชี ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.37) 
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ตารางที่ 4-35 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดับความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนก
ตามระดบัการศึกษา 

ความพร้อม 

การศึกษา 

ป.ตรี ป.โท รวม 
n = 52 n = 17 n = 69 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความพร้อมดา้นวชิาชีพบญัชี 3.86 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

ความพร้อมดา้นภาษา 2.77 
(ปานกลาง) 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.09 
(ปานกลาง) 

ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ 4.61 
(มากท่ีสุด) 

4.75 
(มากท่ีสุด) 

4.68 
(มากท่ีสุด) 

ความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และอ่ืน ๆ 4.05 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.82 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

จากตารางท่ี 4-35 พบว่าความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน 
ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามระดับการศึกษาอยู่ในระดับมาก           
(ค่าเฉล่ีย 3.99) โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความพร้อมเป็นล าดบัแรกคือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบ
การศึกษาระดบัปริญญาโท ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) และล าดบัสองคือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาโท ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยความพร้อม       
3 ล าดบัแรกคือความพร้อมดา้นจรรยาบรรณในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.75) ล าดบัสองคือ ความ
พร้อมดา้นวิชาชีพบญัชี ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.24) และล าดบัสามคือ ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอ่ืน ๆ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79)โดยความพร้อม 3 
ล าดบัแรกคือความพร้อมดา้นจรรยาบรรณในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.61) ล าดบัสองคือความพร้อม
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ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  4.05) และล าดบัสามคือ ความพร้อม
ดา้นวชิาชีพบญัชี ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) 

4.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากแบบสอบถามผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลขอ้เสนอแนะแก่ ผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพูนต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้ลักษณะค าถามแบบ
ปลายเปิดเพื่อรวบรวมขอ้มูล และน าขอ้มูลมาสรุปโดยจดัเป็นประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) ผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูนตอ้งการให้  องคก์ร มีการจดั
อบรม การให้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การให้ความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพ ผลกระทบ โอกาส ตลอดจนความต้องการของตลาดในกลุ่มประเทศสมาชิก 
(จ านวน 3 ราย ) 

2) ผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพบญัชี ดงันั้นจึง
ต้องการให้สภาวิชาชีพ หรือภาครัฐเข้ามามีบทบาทให้การน าเสนอความได้เปรียบ 
ตลอดจนโอกาส ช่องทางในการประกอบวิชาชีพบญัชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพื่อประโยชน์ในการประกอบวชิาชีพ (จ านวน 1 ราย)  
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บทที ่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อคนพบ และข้อเสนอแนะ 

 

ประเทศไทย ไดล้งนามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 13 โดยเป็นการรวมตวักันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
ประกอบดว้ย ไทยพม่า ลาว เวียดนามมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กมัพูชา และ บรูไน
วิชาชีพบญัชี เป็นวิชาชีพบริการประเภทหน่ึงของบริการธุรกิจ (Business Services) ท่ีอยู่ในขอ้ผกูพนั
ก าร เปิ ด เส รี ก ารค้ าบ ริ ก ารต าม ก รอบ  AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services)                        
โดยผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี สามารถให้บริการในกลุ่มประเทศอาเซียนดงันั้นการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรทางบญัชี ซ่ึงเป็นอาชีพหน่ึง ท่ีไดรั้บผลกระทบ และเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง จึงเป็น                  
ส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพทางบญัชี ตอ้งมีการปรับตวั เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
เพื่อช่วยหลีกเล่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในเชิงลบ อีกทั้งยงัจะตอ้งพฒันาองค์ความรู้ การมองหา
โอกาสซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ระกอบวิชาชีพมีโอกาสประกอบวิชาชีพบญัชี ในตลาดบริการของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นเหตุให้มีการศึกษาถึง ความพร้อมของผูท้  าบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีวตัถุประสงค ์ 
เพื่อศึกษาความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู ต่อการประกอบ
วชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน
เป็นจ านวน 69 ราย โดยผูศึ้กษาจึงได้ศึกษาจากกลุ่มประชากรทั้ งหมดข้อมูลท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง จะน ามาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอา้งอิงซ่ึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  และ
ค่าเฉล่ีย ในแต่ละส่วนมีผูต้อบแบบสอบถามปรากฏผล ดงัน้ี  
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผูศึ้กษาไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น  3  ส่วน ดงัน้ี 

5.1.1   ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชีเป็นผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หัวหน้าแผนกบญัชีขององค์กร (ค่าเฉล่ีย 78.26) รองลงมาเป็นผูช่้วยผูท้  าบญัชี 
(ค่าเฉล่ีย 14.49) มีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชีของกิจการ กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า 
ระหว่าง 5-10 ปี (ค่าเฉล่ีย 44.93) รองลงมามีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนต ่ากว่า 5 ปี (ค่าเฉล่ีย 27.54) 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 94.20) รองลงมาเป็นเพศชาย (ค่าเฉล่ีย 5.80) อายุระหว่าง 36–45 ปี 
(ค่าเป็นร้อยละ 50.73) รองลงมามีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี (ค่าเฉล่ีย 34.78) ส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย 75.36) และส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท (ค่าเฉล่ีย 24.64) มีต าแหน่งเป็น
หัวหน้าแผนก (ค่าเฉล่ีย 65.22) รองลงมามีต าแหน่งเป็นผูช่้วยหัวหน้าแผนกบญัชี (ค่าเฉล่ีย 24.64)                                   
มีประสบการณ์การท างานระยะเวลา มากกว่า 15 ปี (ค่าเฉล่ีย 39.13) รองลงมา มีประสบการณ์การ
ท างานระยะเวลา 5–10 ปี (ค่าเฉล่ีย 27.54) สามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ (ค่าเฉล่ีย 75.27) รองลงมา
สามารถส่ือสารดว้ยภาษาญ่ีปุ่น (ค่าเฉล่ีย 18.29) มีหน้าท่ีในการบนัทึก และจดัท ารายงานทางการเงิน 
(ค่าเฉล่ีย 30.05) รองลงมามีหน้าท่ี ควบคุมการจดัท า และตรวจสอบการท าบญัชี ปิดบญัชีของกิจการ
ใหถู้กตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 26.11)  

5.1.2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

จากการศึกษาพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี
ผลกระทบต่อวิชาชีพบญัชีมาก (ค่าเฉล่ีย 43.48) รองลงมาเห็นว่ามีผลกระทบปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
34.78)  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้ตอ้งมีการเตรียม
ความพร้อมในวิชาชีพ มากยิ่งข้ึน (ค่าเฉล่ีย 56.52) รองลงมาเห็นว่าตอ้งมีการเตรียมความพร้อมปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 21.74) โดยผูต้อบแบบสอบถามทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีใน
วิชาชีพบญัชี (ค่าเฉล่ีย 81.16) และไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในวิชาชีพบญัชี 
(ค่าเฉล่ีย 18.84) โดยทราบขอ้มูลเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาก อินเตอร์เน็ต ขอ้มูลออนไลน์  
(ค่าเฉล่ีย 34.78) รองลงมาทราบข้อมูลจาก ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์  วารสาร นิตยสาร                    
(ค่าเฉล่ีย 32.24) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่าวิชาชีพบญัชี เป็นวิชาชีพท่ีอยู่ในขอ้ตกลง
ร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRA) ซ่ึงท าให้ผูท้  าบญัชีสามารถเคล่ือนยา้ยแรงงาน 
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และให้บริการวิชาชีพ ในกลุ่มประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเสรีเม่ือประเทศไทย
ก้าวหน้าสู่การเป็น AEC ในปี 2558 (ค่าเฉ ล่ีย 82.61) และทราบว่าข้อตกลงร่วมกัน (Mutual 
Recognition Arrangements: MRA) ของบริการวิชาชีพบัญชี เป็นรายละเอียดเก่ียวกับการก าหนด 
คุณสมบติัของการเป็นนกัวชิาชีพบญัชีอาเซียน (ค่าเฉล่ีย 73.91) 

5.1.3 ความพร้อมของผู้ท าบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล าพูน ต่อการ
ประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

ผลท่ีได้จากการศึกษาความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน         
ต่อการประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

1) ความพร้อมด้านวชิาชีพบัญชี 
ความพร้อมดา้นวิชาชีพบญัชี ของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการ
ประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) โดยผูท้  าบญัชี
มีความพร้อมในเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด และมีความพร้อมในเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีระหวา่งประเทศ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  

2) ความพร้อมด้านภาษา  
ความพร้อมด้านภาษา ของผูท้  าบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการ
ประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบไปด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุ่น และ
ภาษาจีน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.93) โดยมีความพร้อมในเร่ือง ความสามารถในการ
พฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ และความช านาญในการใช้ภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาไทย  มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด และสามารถสรุปสาระส าคัญในการฟัง ภาษาอังกฤษเพื่อโต้ตอบ ส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิผลมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

3) ความพร้อมด้านด้านจรรยาบรรณ 
ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ ของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการ
ประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย  4.64) โดยมี
ความพร้อมในเร่ือง ไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององค์กรท่ีไดม้าจากการปฏิบติังานไปเปิดเผยต่อ
บุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ชอบ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
และมีความพร้อมในเร่ือง การปฏิบติังานด้วยความ มุ่งมนั ขยนัหมัน่เพียรมีการศึกษาหาความรู้และ
ความช านาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ และความ
ช านาญตามมาตรฐานวชิาชีพและมาตรฐานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
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4) ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และอืน่ ๆ  
ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ  ของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่ าเฉ ล่ีย 4.09) โดยสามารถในการส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย (Social Network) เช่น  Email, 
Facebook, Line มีค่าเฉล่ียสูงสุด และมีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับริการวิชาชีพ ภายใตค้วามตกลงว่าดว้ย
บริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AFAS) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

5.1.4 ความพร้อมของผู้ท าบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล าพูน ต่อการ
ประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

1) ความพร้อมของผู้ท าบัญชีจ าแนกตาม สถานะการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี  

ความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามสถานะผูท้  าบญัชี สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ความพร้อมดา้นวิชาชีพบญัชี พบว่าผูท้  าบญัชีท่ีมีสถานะการข้ึนทะเบียนเป็น ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี ขององค์กร มีค่าเฉล่ียความพร้อมด้านวิชาชีพสูงสุด และผูช่้วย            
ผูท้  าบญัชี มีค่าเฉล่ียความพร้อมดา้นวชิาชีพต ่าสุด 

ความพร้อมดา้นภาษา พบว่าผูท้  าบญัชีท่ีมีสถานะการข้ึนทะเบียนเป็น ส านักงานบริการรับท าบญัชี                 
มีค่าเฉล่ียความพร้อมด้านภาษาสูงสุด และผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี           
ขององคก์ร มีค่าเฉล่ียความพร้อมดา้นภาษาต ่าสุด 

ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ พบว่าผูท้  าบญัชีท่ีมีสถานะการข้ึนทะเบียนเป็น ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
สมุห์บญัชี หัวหน้าแผนกบญัชี ขององค์กร มีค่าเฉล่ียความพร้อมดา้นจรรยาบรรณสูงสุด และผูช่้วย
ผูท้  าบญัชี มีค่าเฉล่ียความพร้อมดา้นจรรยาบรรณต ่าสุด 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ พบว่าผูท้  าบญัชีท่ีมีสถานะการข้ึนทะเบียนเป็น 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หวัหนา้แผนกบญัชี ขององคก์ร มีค่าเฉล่ียความพร้อมดา้นเทคโนโลยี
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สารสนเทศ และอ่ืน ๆ สูงสุด และส านกังานบริการรับท าบญัชี มีค่าเฉล่ียความพร้อมดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอ่ืน ๆ ต ่าสุด 

2) ความพร้อมของผู้ท าบัญชีจ าแนกตาม ระยะเวลาการขึน้ทะเบียนผู้ท าบัญชี  

ความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามระยะเวลาการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ความพร้อมดา้นวิชาชีพบญัชี พบว่าผูท้  าบญัชีท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนมากกว่า 10 ปี มีค่าเฉล่ีย
ความพร้อมดา้นวิชาชีพสูงสุด และผูท้  าบญัชีท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนต ่ากวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียความ
พร้อมดา้นวชิาชีพต ่าสุด 

ความพร้อมด้านภาษา พบว่าผูท้  าบญัชีท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนมากกว่า 10 ปี มีค่าเฉล่ียความ
พร้อมดา้นภาษาสูงสุด และผูท้  าบญัชีท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนต ่ากว่า 5 ปี มีค่าเฉล่ียความพร้อม
ดา้นภาษาต ่าสุด 

ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ พบว่าผูท้  าบญัชีท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนมากกว่า 10 ปี มีค่าเฉล่ีย
ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณสูงสุด และผูท้  าบญัชีท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนต ่ากวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ีย
ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณต ่าสุด 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ  พบว่าผูท้  าบัญชีท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียน
มากกว่า 10 ปี มีค่าเฉล่ียความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ สูงสุด และผูท้  าบญัชีท่ีมี
ระยะเวลาการข้ึนทะเบียนต ่ากว่า 5 ปี มีค่าเฉล่ียความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ 
ต ่าสุด 

3) ความพร้อมของผู้ท าบัญชีจ าแนกตาม ระดับการศึกษา  
ความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามระดบัการศึกษา สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ความพร้อมดา้นวชิาชีพบญัชี พบวา่ผูท้  าบญัชีท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท มีค่าเฉล่ียความพร้อม
ดา้นวิชาชีพสูงสุด และผูท้  าบญัชีท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียความพร้อมด้านวิชาชีพ
ต ่าสุด 
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ความพร้อมดา้นภาษา พบว่าผูท้  าบญัชีท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท มีค่าเฉล่ียความพร้อมด้าน
ภาษาสูงสุด และผูท้  าบญัชีท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียความพร้อมดา้นภาษาต ่าสุด 

ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณ พบวา่ผูท้  าบญัชีท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท มีค่าเฉล่ียความพร้อม
ด้านจรรยาบรรณสูงสุด และผูท้  าบญัชีท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียความพร้อมด้าน
จรรยาบรรณต ่าสุด 

ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ พบวา่ผูท้  าบญัชีท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท 
มีค่าเฉล่ียความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และอ่ืน ๆ สูงสุด และผูท้  าบญัชีท่ีจบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และอ่ืน ๆ ต ่าสุด 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาความพร้อมของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการ
ประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

ความพร้อมดา้นวิชาชีพบญัชี ของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการ
ประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) โดยความพร้อม          
3 ล าดบัแรกคือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) (ค่าเฉล่ีย 4.41) 
ล าดบัท่ีสอง มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัแม่บทการบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.13) และล าดบัท่ีสาม คือมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ หรือธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (ค่าเฉล่ีย 4.04) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นฤมล สุมรรคา 
(2554) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคคลากรทางบญัชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน: กรณีศึกษา สถานประกอบการ จงัหวดัสระบุรี จากการศึกษาพบวา่ บุคลากรทางบญัชีมีความ
พร้อมดา้นวชิาชีพบญัชีมากท่ีสุด  

ความพร้อมดา้นภาษาของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู ต่อการประกอบ
วชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.93) โดยความพร้อม 3 ล าดบั
แรกคือ สามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ และความช านาญในการใช้ภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ภาษาไทย (ค่าเฉล่ีย 4.01) ล าดบัท่ีสองสามารถสรุปสาระส าคญัในการฟัง ภาษาองักฤษเพื่อโตต้อบ 
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล (ค่าเฉล่ีย 2.88) และล าดบัท่ีสาม สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางใน
การพูด เพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล  (ค่าเฉล่ีย 2.83) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ              
วลยัลกัษณ์  สุวรรณวลยักร และมนวกิา ผดุงสิทธ์ิ (2556) ท่ีไดศึ้กษาความคาดหวงัและความพร้อมของ
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วิชาชีพสอบบญัชีไทยในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คุณสมบติัด้านความพร้อมนั้น
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมดา้นความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษในระดบัปานกลาง 

ความพร้อมดา้นจรรยาบรรณของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการ
ประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 4.64) โดยความพร้อม 
3 ล าดบัแรก คือไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์รท่ีไดม้าจากการปฏิบติังานไปเปิดเผยต่อบุคคล  
ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ชอบ (ค่าเฉล่ีย 4.75) ล าดบัท่ีสอง
คือ ปฏิบติัวิชาชีพดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตซ่ือตรงต่อวิชาชีพ ปฏิบติัตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง ไม่ปกปิด
หรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญัปฏิบติัตนในทางท่ีถูก ส านึกในหน้าท่ี และไม่ปฏิบติัใน
ลกัษณะท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.70) และล าดบัท่ีสาม คือ 
ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ปฏิบติังานดว้ยความยุติธรรม ไม่อา้งหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนอา้งวา่ได้
ปฏิบติังานโดยท่ีไม่มีการปฏิบติังานจริง (ค่าเฉล่ีย 4.62) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วลยัลกัษณ์  
สุวรรณวลยักร และมนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2556) ท่ีได้ศึกษาความคาดหวงัและความพร้อมของวิชาชีพ
สอบบญัชีไทยในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่ คุณสมบติัท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพสอบ
บญัชีมีความพร้อมมากท่ีสุดประกอบดว้ย ทกัษะการท างานเป็นทีม ความมีคุณธรรมจริยธรรม และ
ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน และคุณสมบติัดา้นความรู้ความสามารถในเร่ืองทกัษะการท างาน 

ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ ของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
โดยความพร้อม 3 ล าดบัแรก คือ ความสามารถในการส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย (Social Network) 
เช่น E-mail, Facebook, Line (ค่าเฉล่ีย 4.45) ล าดบัสองคือ มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เบ้ืองต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.42) และล าดบัท่ีสามคือ ความสามารถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืนในองคก์ร การส่ือสาร
ระหว่างกัน และความมีมนุษย์สัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงาน  (ค่าเฉล่ีย 4.41) ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สรศกัด์ิ  ธนนัไชย (2551) ท่ีไดศึ้กษาการวดัทกัษะทางวิชาชีพของนกับญัชี ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะทางวชิาชีพในส่วนของทกัษะยอ่ยดา้นความ
ช านาญทางเทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก  
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5.2 ข้อค้นพบจากการศึกษา 

ผลจากการศึกษาความพร้อมของผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการ
ประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

1) ผูท้  าบญัชีมีความพร้อมด้านภาษา (ระดับปานกลาง) น้อยกว่าความพร้อมด้านอ่ืน ๆ โดยผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพร้อมดา้นภาษาองักฤษ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (ระดบัปานกลาง) และพบว่ามีผูต้อบ
แบบสอบถามบางส่วนท่ีมีความพร้อมดา้นภาษาญ่ีปุ่น (ระดบัปานกลาง) และภาษาจีน (ระดบัน้อย)  
ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ผูต้อบแบบสอบถามไม่มีความพร้อมส าหรับภาษาท่ีใช้ในกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อย่างไรก็ตามผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าตนเองนั้นสามารถพฒันาและแสวงหา
ความรู้ ความช านาญในการใชภ้าษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาไทย ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) 

2) ผูท้  าบญัชีท่ีมีสถานะการข้ึนทะเบียนเป็น ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หัวหน้าแผนกบญัชี           
ขององคก์ร มีความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมมากกวา่ผูท้  า
บญัชีท่ีมีสถานะอ่ืน ในขณะท่ีผูท้  าบญัชีท่ีมีสถานะการข้ึนทะเบียนเป็น ผูช่้วยผูท้  าบญัชี มีความพร้อม
ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น้อยกว่าผูท้  าบญัชีท่ีมีสถานะอ่ืน ๆ อย่างไร         
ก็ตามผูท้  าบญัชีท่ีมีสถานะการข้ึนทะเบียนเป็นผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หัวหน้าแผนกบญัชี
ขององคก์รมีความพร้อมดา้นภาษานอ้ยกวา่ผูท้  าบญัชีในสถานะอ่ืน ๆ  

3) ผูท้  าบัญชีท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนมากกว่า 10 ปี มีความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพ             
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มากกวา่ผูท้  าบญัชีท่ีมีระยะเวลาการข้ึนทะเบียนนอ้ยกวา่ 10 ปี  

4) ผูท้  าบญัชีท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท มีความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มากกวา่ผูท้  าบญัชีท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

5) ผูท้  าบัญชีท่ีมีต าแหน่งผูช่้วยหัวหน้าแผนก ความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นวิชาชีพบญัชี ดา้นภาษา ด้านจรรยาบรรณ และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอ่ืน ๆ มากกวา่ต าแหน่งอ่ืน ๆ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาความพร้อมของผูท้  าบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการ
ประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ทราบข้อมูลหลายประการ ซ่ึงผู ้ศึกษา                         
ได้รวบรวม และน ามาเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อท าให้ทราบแนวทางการพฒันาผูท้  าบญัชีในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ตอบสนองและรองรับตามความตอ้งการของตลาดอาเซียน และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการประกอบวชิาชีพบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

1) จากการศึกษาพบวา่ผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน มีความพร้อมดา้น
ภาษาเป็นล าดับสุดท้าย (ระดับปานกลาง) จากความพร้อมทั้ ง 4 ด้าน โดยมีความพร้อมด้าน
ภาษาองักฤษ เป็นอนัดับหน่ึง และไม่มีผูท้  าบัญชีรายไดท่ีมีความพร้อมส าหรับภาษาท่ีใช้ในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึง ภาษา มีความส าคญัอยา่งยิง่ในการประกอบวชิาชีพใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นปัจจยัส าคญัในการติดต่อส่ือสาร การท างานร่วมกนั การเจรจา เพื่อ
ประกอบวิชาชีพบญัชี ในกลุ่มประเทศสมาชิก อีกทั้งจะท าให้ผูท้  าบญัชีประเทศไทย มีความไดเ้ปรียบ
มากข้ึนหากมีความพร้อมดา้นภาษา ดงันั้นผูท้  าบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน 
จึงตอ้งพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ และความช านาญในการใชภ้าษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาไทย 
โดยเฉพาะภาษาในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมการใชภ้าษาท่ีสามให้ผูท้  าบญัชี
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู ให้มีศกัยภาพมากยิ่งข้ึน จะท าให้ผูท้  าบญัชี มีโอกาส
ในการประกอบวิชาชีพบญัชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดม้ากกว่า ผูท้  าบญัชีอ่ืน ๆ ในประเทศ
สมาชิกอาเซียนตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้การสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะทางดา้นภาษา 
เช่น การเก็บนบัชัว่โมงการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองของผูท้  าบญัชี ท่ีจดัโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ จดัให้
มีการจดัอบรมพฒันาความรู้ทางด้านภาษาให้กับผูท้  าบัญชี โดยเพิ่มการเก็บนับชั่วโมงการพฒันา
ความรู้ดา้นภาษา ต่อจากการอบรมดา้นวิชาชีพ  เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผูท้  าบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจ
ดา้นภาษามากยิง่ข้ึน เพื่อตอบรับ และสนองตามความตอ้งการของตลาดอาเซียน 

2) ผูท้  าบญัชีท่ีมีสถานะการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชีเป็น ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หวัหนา้แผนก
บัญชีขององค์กร เป็นผูท่ี้มีความพร้อมในด้านวิชาชีพ จรรยาบรรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มากกวา่ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนในสถานะอ่ืน ๆ อาจเน่ืองจากประสบการณ์การท างาน ระยะเวลาในการท างาน 
ระยะเวลาในการข้ึนทะเบียน ท่ีมากกว่าผูท้  าบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนในสถานะอ่ืน ๆ ท าให้ผูท้  าบัญชี                  
ในต าแหน่งน้ี เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถดา้นวิชาชีพมากกวา่ผูท้  าบญัชีท่ีข้ึนทะเบียนในสถานะอ่ืน 
และทราบถึงผลกระทบจากการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ เล็งเห็นความส าคญัของจรรยาบรรณ         
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แห่งวิชาชีพ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบญัชีไดดี้กว่า ผูท้  าบญัชีในสถานะอ่ืน ๆ 
แต่อย่างไรก็ตามผูท้  าบญัชีท่ีข้ึนทะเบียนในสถานะน้ีมีความพร้อมด้านภาษาท่ีน้อยกว่าผูท้  าบญัชี        
ในสถานะอ่ืน ๆ ดงันั้นองคก์รต่าง ๆ ควรเล็งเห็นและให้ความส าคญัในการพฒันาความรู้ดา้นภาษา แก่
ผูท้  าบญัชีท่ีมีสถานะการข้ึนทะเบียนเป็นผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หัวหน้าแผนกบญัชีของ
องคก์ร 

3) ผูท้  าบญัชีท่ีมีสถานะการข้ึนทะเบียนเป็นผูช่้วยผูท้  าบญัชี มีความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพ          
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอ้ยกวา่ผูท้  าบญัชีท่ีมีสถานะอ่ืน ๆ อาจเน่ืองมากจากประสบการณ์การ
ท างานท่ีน้อยกวา่ ระยะเวลาการข้ึนทะเบียน ต าแหน่งหน้าท่ี ขอบเขตงานความรับผิดชอบ ท่ีนอ้ยกว่า 
ผูท้  าบญัชีในสถานะอ่ืน ๆ ดงันั้นควรมีการส่งเสริมให้ผูท่ี้บญัชีกลุ่มน้ีมีการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น 
การพฒันาองค์ความรู้ทางวิชาชีพอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนการเล็งเห็นความส าคญัแห่งจรรยาบรรณ
วิชาชีพบญัชี และพฒันาความรู้ความสามารถในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหน่วยงาน องค์กร 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ควรเล็งเห็นความส าคญั การจดัหลกัสูตรการอบรม การให้ความรู้ทางวิชาชีพ และ
การปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ผูท้  าบญัชีมีการเตรียมพร้อมและตอบรับความตอ้งการของ
ตลาดอาเซียน และเพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งวชิาชีพ 

4) ผูท้  าบญัชีท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท มีความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มากกว่าผูท้  าบัญชีท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาจเน่ืองการการศึกษา                  
ในระดับปริญญาโท เป็นการศึกษาท่ีเน้นแนวคิดทางการบริหารการจัดการ การคิด วิเคราะห์                   
ต่อยอดจากการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ในขณะท่ี การศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นการศึกษาท่ีเนน้
การปฏิบติังาน หลักการพื้นฐาน ท าให้ผูท้  าบญัชีท่ีมีการจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท มีความ
พร้อมต่อการประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา่ผูท้  าบญัชีท่ีจบการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี ดงันั้นองค์การควรมีการสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผูท้  าบญัชีในองค์กรในการศึกษา
ระดบัปริญญาโท เช่น การจดัให้มีทุนการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท การสนบัสนุนดา้นเวลา หรือ
การจดัอบรม ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดองคค์วามรู้ในการบริหารงาน การจดัการ การคิดวเิคราะห์  

5) ผูท้  าบัญชีท่ีมีต าแหน่งผูช่้วยหัวหน้าแผนก ความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มากกว่าต าแหน่งอ่ืน อาจเน่ืองมากจากต าแหน่งผูช่้วยหัวหน้าแผนกเป็นต าแหน่ง            
ท่ีมีหน้าท่ี เก่ียวกับงานบริหาร การควบคุม การจัดการ การวิเคราะห์ ตลอดจนหน้าท่ีในระดับ
ปฏิบัติงาน จึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ ภาษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดี้กว่าต าแหน่ง อ่ืน ๆ ดงันั้นในต าแหน่งอ่ืน ๆ ควรมีการพฒันาองค์ความรู้ 
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ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยองค์การควรมีการจดัอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ พฒันาความรู้ทางดา้น
วิชาชีพ เล็งเห็นความส าคญัของจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหก้บัผูท้  าบญัชีเพื่อตอบรับ และสนองตามความตอ้งการของตลาดอาเซียน 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง 
ความพร้อมของผู้ท าบัญชี ในเขตนิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัล าพูน ต่อการ

ประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระตามหลกัสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต ของ นางสาวชมพู่   ฉัตรเผ่าพงศ์  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบญัชี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงผลการศึกษาเพื่อทราบถึงความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
โดยผลการศึกษาดงักล่าวจะน าไปวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวมโดยไม่ระบุว่าเป็นของบุคคลใด 
ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี  2  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส่วนท่ี  3 ความพร้อมของผูท้  าบญัชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดั

ล าพนู ต่อการประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ผู้ ศึกษาจึงใค ร่ขอท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และ

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
 
 

ทั้งนีข้อความกรุณาผู้ท าบัญชี ของกจิการเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเท่าน้ัน 
 

       ท่านเป็นผู้ท าบัญชีของกจิการหรือไม่              
 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ ( กรุณาส่งแบบสอบถามให้ ผู้ท าบัญชี เป็นผู้ตอบ) 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย              ลงในช่องท่ีตรงกบัค าตอบ หรือความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1. สถานะการข้ึนทะเบียนผูท้  าบญัชี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สมุห์บญัชี หวัหนา้แผนกบญัชี ขององคก์ร  ผูรั้บจา้งท าบญัชีอิสระ 
ส านกังานบริการรับท าบญัชี                                                                          ผูช่้วยผูท้  าบญัชี 

 

2. ท่านข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชีของกิจการ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้มาเป็นระยะเวลาเท่าใด 
   ต  ่ากวา่  5  ปี     5  -10 ปี 

11  - 15 ปี     มากกวา่  15 ปี 
 

3. เพศ 
ชาย  หญิง 

 

4. อาย ุ
  นอ้ยกวา่ 25 ปี    25 -  35 ปี 
  36 -  45 ปี    มากกวา่ 45  ปี 
 

5. การศึกษา 
  ต ่ากวา่ปริญญาตรี    ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 

6. ต าแหน่งหนา้ท่ี 
  หวัหนา้แผนก    ผูช่้วยหวัหนา้แผนก 
  พนกังานบญัชี    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................... 
 

7. ประสบการณ์การท างาน 
  ต ่ากวา่  5  ปี    5  -10 ปี 

11 - 15 ปี     มากกวา่ 15 ปี 
 

8. ภาษาอ่ืนท่ีท่านสามารถส่ือสารได ้นอกเหนือจากภาษาไทย (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ภาษาองักฤษ                 ภาษาญ่ีปุ่น   ภาษาจีน                                                 
ภาษาบาฮาซา (มาลาย)ู       อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................... 

 

9. ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ก าหนดนโยบาย และวางแผนงานดา้นบญัชี   

  ควบคุมการจดัท า และตรวจสอบการท าบญัชี ปิดบญัชีของกิจการ ใหถู้กตอ้ง 
  บนัทึก และจดัท ารายงานทางการเงิน 
  จดัเก็บ และรวบรวมเอกสารท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................... 
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ส่วนที ่2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
1. ท่านคิดวา่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลกระทบต่อวิชาชีพบญัชีหรือไม่ 

   มีนอ้ย  มีปานกลาง  มีมาก   ไม่มี 
  

2. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ท าให้ท่าน ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในวิชาชีพ 
มากยิ่งข้ึนหรือไม่ 

     มีนอ้ย                  มีปานกลาง  มีมาก                    ไม่มี 
 

3. ท่านทราบขอ้มลูเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในวิชาชีพบญัชีหรือไม่ 
  ทราบ  ไม่ทราบ 

 

4. ท่านทราบขอ้มลูเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาก แหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร นิตยสาร เป็นตน้ 

อินเตอร์เน็ต  ขอ้มูลออนไลน์  ส่ือวิทย ุและโทรทศัน์ 

ประชาสมัพนัธ์ขององคก์ร                      อ่ืนๆ (ระบุ).................................. 

ค าช้ีแจง   โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งละเอียด และท าเคร่ืองหมาย                    ลงในช่องท่ีตรงกบั

ค าตอบหรือความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

รายการ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่แน่ใจ /
ไม่ทราบ 

5. วิชาชีพบญัชี เป็นวิชาชีพท่ีอยูใ่นขอ้ตกลงร่วมกนั(Mutual 
Recognition Arrangements : MRA)ซ่ึงท าใหผู้ท้  าบญัชีสามารถ
เคล่ือนยา้ยแรงงาน และใหบ้ริการวิชาชีพ ในกลุ่มประเทศ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอ้ยา่งเสรีเม่ือประเทศไทย
กา้วหนา้สู่การเป็น AEC ในปี 2558 

   

6. ขอ้ตกลงร่วมกัน  (Mutual Recognition Arrangements : MRA) 
ของบริการวิชาชีพบัญชี เป็นรายละเอียดเก่ียวกับการก าหนด 
คุณสมบัติของการเป็นนักวิชาชีพบัญ ชีอาเซียน เช่น  วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน เป็นตน้ 
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ส่วนที ่3 ความพร้อมของผู้ท าบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล าพูน ต่อการ
ประกอบวชิาชีพในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 
ค าช้ีแจง โปรดอ่านค าถามอยา่งละเอียด และท าเคร่ืองหมาย                     ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบั
ความพร้อมของท่านมากท่ีสุด โดย 
 

 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด 
 

รายการ 
ระดับความพร้อม 

5 4 3 2 1 

ความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชี 

1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแม่บทการบญัชี      
2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(IFRS) 
     

3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ หรือธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม 

     

4 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีระหวา่งประเทศ      

ความพร้อมด้านภาษา 

1. ความพร้อมดา้นภาษาองักฤษ 

 1.1  สามารถสรุปสาระส าคญัในการฟัง ภาษาองักฤษเพ่ือโตต้อบ 
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 

     

 1.2  สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการพูด เพ่ือการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 

     

 1.3สามารถจบัใจความ สรุปสาระส าคญัในการอ่านภาษาองักฤษ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

 1.4  สามารถส่ือสารโดยการ เขยีน ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล 
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รายการ 
ระดับความพร้อม 

5 4 3 2 1 

2. ความพร้อมดา้นภาษาอ่ืน (ถา้มี) ..............................(โปรดระบุ) 

 2.1  สามารถสรุปสาระส าคญัในการฟัง ภาษาท่ีท่านระบุ เพ่ือ
โตต้อบ ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 

     

 2.3  สามารถใชภ้าษาท่ีท่านระบุ เป็นส่ือกลางในการพูด เพ่ือการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 

     

 2.3  สามารถจบัใจความ สรุปสาระส าคญัในการอ่าน  ภาษาท่ีท่าน
ระบุ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

 2.4  สามารถส่ือสารโดยการ เขยีน ภาษาท่ีท่านระบุไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล 

     

3 สามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ และความช านาญในการใช้
ภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาไทย 

     

ความพร้อมด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพ 

1 ปฏิบติัวิชาชีพดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ ปฏิบติั
ตามหลกัฐานท่ีเป็นจริงไม่ปกปิดหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็น
สาระส าคญั 

     

2 ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ปฏิบติังานดว้ยความยติุธรรม ไม่อา้ง
หรือยินยอมใหบุ้คคลล่ืนอา้งวา่ไดป้ฏิบติังานโดยท่ีไม่มีการ
ปฏิบติังานจริง 

     

3 ปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั ขยนัหมัน่เพียร มีการศึกษาหาความรู้
และความช านาญทางวิชาชีพเพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ือง และปฏิบติังาน
ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ และความช านาญตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

4 ไม่น าขอ้มลูท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ท่ีไดม้าจากการปฏิบติังาน
ไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชนข์องตนเอง 
หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ชอบ 

     

5 ใชว้ิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ อยา่งรอบคอม มีเหตุผลใน
การปฏิบติังาน เพ่ือประโยชนสู์งสุดต่อองคก์รท่ีตนสังกดั 

     

6 การปฏิบติัตนในทางท่ีถกู ส านึกในหนา้ท่ี  และไม่ปฏิบติัใน
ลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพบญัชี 
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รายการ 
ระดับความพร้อม 

5 4 3 2 1 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และอืน่ ๆ 

1 ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ เบ้ืองตน้      
2 ความสามารถในการใช้ Microsoft Office เช่น Word, Excel เป็น

ตน้ 
     

3 ความสามารถในการจดัท าบญัชีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บญัชี 

     

4 ความสามารถในการส่ือสารผา่นระบบเครือข่าย (Social Network) 
เช่น E-mail, Facebook, Line  เป็นตน้ 

     

5 ความสามารถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืนในองค์กร การส่ือสาร
ระหวา่งกนั และความมีมนุษยส์มัพนัธ์ กบัเพ่ือนร่วมงาน 

     

6 ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การจดัการบุคคลากรและ
ทรัพยากร ตลอดจนการตดัสินใจ 

     

7 ความช านาญทางตัวเลข (การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ) การ
วิเคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจและความเส่ียง 

     

8 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรอบขอ้ตกลง
ยอมรับร่วมสาขาบริการวิชาชีพบญัชี (MRA) 

     

9 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับบริการวิชาชีพ ภายใต้ความตกลงว่าด้วย
บริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AFAS) 

     

 
 
ขอ้เสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ - นามสกุล  นางสาว ชมพู ่  ฉตัรเผา่พงศ ์

 

วนั เดือน ปี เกดิ  7  พฤศจิกายน  2529 

 

ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา  2545 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) โรงเรียน 

     พาณิชยการลานนา จงัหวดัเชียงใหม่  

  ปีการศึกษา  2548 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

     คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยั 

     ราชมงคลลา้นนา วทิยาเขตภาคภาคพายพั  

ปีการศึกษา  2550 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี  

มหาวทิยาลยัราชมงคลลา้นนา วทิยาเขตภาคพายพั  

 

ประสบการณ์  พ.ศ. 2552 – 2553 อาจารยป์ระจ าวชิาการบญัชี  

โรงเรียนพาณิชยการลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2555 – 2557 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ  

จงัเหวดัเชียงใหม่ 

 

อืน่ ๆ   พ.ศ. 2555 - 2556 หวัหนา้แผนกวารสาร สโมสรนกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชมงคลลา้นนา วทิยาเขตภาคพายพั 
 

 


