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แบบสอบถาม 

 
เร่ือง การพฒันาศกัยภาพ/สมรรถนะนกับญัชีของธุรกิจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพ่ือรองรับการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 
วตัถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาให้รู้ถึงแนวทางในการพฒันาศกัยภาพ/สมรรถนะนกับญัชีของธุรกิจ วสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ ตามหลกัสูตรปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต 
               สาขาวชิา การบญัชี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ของนางสาวกมลรส  จนัทร์ตาค า จึงใคร่ขอความกรุณาจาก 

ท่านโปรดให้ขอ้มูลในแบบสอบถามชุดน้ีตามความเป็นจริงซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจะน าไปใชป้ระโยชน์ทาง 
การศึกษาเท่านั้น พร้อมกนัน้ี   ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 
แบบสอบถามฉบับนีม้ ี4  ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ส่วนท่ี 2   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัศกัยภาพ/สมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีในปัจจุบนัของนกับญัชี ใน  
                วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ่มอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ตามขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนั(MRA)  
                ในเร่ืองคุณสมบติัหรือมาตรฐานตามขอ้ก าหนดของอาเซียน 
 
ส่วนท่ี 3   แนวทางการพฒันาศกัยภาพ/สมรรถนะนกับญัชีตามกรอบแนวคิดของ IES ประกอบดว้ย  
                ความรู้ทางวชิาชีพ  ทกัษะทางวชิาชีพ คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ  
                ในอนาคตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  
 
ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาศกัยภาพ/สมรรถนะนกับญัชีในวสิาหกิจขนาดกลาง 
               และขนาดยอ่มอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
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ส่วนที ่1    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง     โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน         หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งใหต้รงความเป็นจริงมากท่ีสุด 
1. เพศ 
       1.  ชาย              2.  หญิง 
2. อาย ุ
          1.  นอ้ยกวา่  20  ปี              2.  20– 25 ปี 
       3.  26 – 30 ปี              4.  31 – 35 ปี 
       5.  36 – 40 ปี              6.  มากกวา่ 40 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
       1.  ปวช.                                                                                              2.  ปวส./ ปวท. 
       3.  ปริญญาตรี                                                                                     4.  ปริญญาโท 
       5.  ปริญญาเอก 

4. สาขาท่ีจบการศึกษา 
       1. สาขาการบญัชี                                                                                 2.  สาขาอ่ืน(โปรดระบุ).................  
5. สถานะของนกับญัชี 
       1.  เป็นผูท้  าบญัชี                                                                                  2. ไม่ไดเ้ป็นผูท้  าบญัชี 
6. ต าแหน่ง 
                1.  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี                                                                          2.  สมุห์บญัชี 
            3.  พนกังานบญัชีดา้นเจา้หน้ี                                                             4.  พนกังานบญัชีขายและลูกหน้ี 
        5.  พนกังานบญัชีดา้นสินทรัพย ์               6.  พนกังานบญัชีดา้นทัว่ไป 
        7.  อ่ืนๆ โปรดระบุ……………  
7. ประสบการณ์การท างานในสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี 
        1.  นอ้ยกวา่ 1 ปี              2.   1 - 3  ปี 
        3.  4 - 6 ปี              4.   7 - 10  ปี 
        5.  มากกวา่  10  ปีข้ึนไป                                                  
8. ประเภทของธุรกิจ 
        1.  ภาคการเกษตร              2.  ภาคการผลิต 
        3.  กลุ่มการบริการ              4.  กลุ่มการคา้ส่ง/คา้ปลีก 
                5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................  
9. ประเภทของกิจการ 
       1.  กิจการเจา้ของคนเดียว              2.  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
       3.  บริษทัจ ากดั              4.  บริษทัมหาชน 
 
 



 
 

142 

10. ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจของกิจการ 
       1.  นอ้ยกวา่ 5 ปี              2.  5 – 10 ปี 
       3.  11 – 15 ปี              4.  มากกวา่  15 ปี 
11. กิจการมีโอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนหรือไม่ 
        1.  มีโอกาส          2. ไม่มีโอกาส(ขา้มไปขอ้ 13) 
        3. ไม่แน่ใจ 
12. กิจการมีการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้กบัประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร 
        1.  มีการศึกษาและเจรจาการคา้แลว้          2. มีการแลกเปล่ียนธุรกิจการคา้แลว้ 
        3.  มีการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนแลว้          4.  ไม่สนใจลงทุนในกลุ่มประเทศ

อาเซียน 

13. ขนาดทุนจดทะเบียนของกิจการ 
        1.  ต  ่ากวา่ 5 ลา้นบาท          2. 5 ลา้นบาท – 10 ลา้นบาท 
        3.  11 ลา้นบาท – 20 ลา้นบาท          4.  มากกวา่  20 ลา้นบาท 

14. การท าบญัชีของกิจการท าโดย 
       1.  พนกังานบญัชีของกิจการเอง          2.  จา้งส านกังานบญัชี 
       3.  พนกังานบญัชีและจา้งส านกังานบญัชี          4.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................... 
15. ท่านติดตามข่าวสารเก่ียวขอ้งกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากแหล่งใด  
       1.  ติดตาม           2.  ไม่ติดตาม  
        อินเตอร์เน็ต  
               เพ่ือนร่วมวชิาชีพ 
        สภาวชิาชีพบญัชี ในพระราชูปถมัภ ์  
                อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................... 
16. ท่านเคยเขา้ร่วมอบรมหรือสมัมนาดา้นวชิาชีพบญัชีเพ่ือเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม่ 
      1.  เคยเขา้ร่วม          2. ไม่เคยเขา้ร่วม 
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ส่วนที่ 2   ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกับศักยภาพ/สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของนักบัญชีในวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ตามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ในเร่ืองคุณสมบัติหรือมาตรฐาน
ตามข้อก าหนดของอาเซียน 
ค าช้ีแจง   ใหท่้านตอบแบบสอบถามโดยไม่ตอ้งเปิดหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพแ์ละโปรดท าเคร่ืองหมายลงใน

ช่องค าตอบท่ีตรงกบัขอ้มูลและความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดบั
ที ่

ประเดน็ทีน่ักบัญชีควรรู้ รู้ ไม่
รู้ 

17.  ความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 
 17.1) อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย  สิงคโปร์ 

มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ บรูไน เวยีดนาม พม่า ลาว และกมัพชูา 
  

 17.2) AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตวัของชาติในอาเซียน
เพ่ือท่ีจะใหมี้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนั 

  

 17.3) การจดัตั้งประชาคมอาเซียนประกอบสามเสาหลกัไดแ้ก่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(AEC) ประชาคมความมัน่คงอาเซียน(ASC)และประชาคมสงัคมวฒันธรรม
อาเซียน(ASCC) 
 

  

 17.4) ตามปฏิญญาวา่ดว้ยความร่วมมือในอาเซียน ฉบบัท่ี 2 ก าหนดใหส้าขาวชิาชีพบญัชี
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

  

18.  ความรู้เกีย่วกบัข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาการบัญชี (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement - MRA) 
 18.1) วตัถุประสงค ์MRA เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยนกัวชิาชีพบญัชีและ

เพ่ือยกระดบัการใหบ้ริการบญัชีภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
  

 18.2) MRA เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลเพ่ือส่งเสริมการยอมรับแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในดา้น
มาตรฐานและคุณสมบติั 

  

 18.3) ขอบเขตงานบริการบญัชีภายใต ้MRA ซ่ึงอาชีพท่ีสามารถปฏิบติังานได ้ไดแ้ก่ 
ผูช่้วยนกับญัชี เจา้หนา้ท่ีการเงิน งานตรวจสอบภายใน การบริหารจดัการความเส่ียง การ
วเิคราะห์และจดัการขอ้มูล ท่ีปรึกษาธุรกิจ อาจารย/์วทิยากรทางดา้นบญัชี  

  

19.  คุณสมบตัขิองนักบัญชีอาเซียน  
 19.1) ตอ้งไดรั้บการศึกษาตามเง่ือนไขท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นประเทศแหล่งก าเนิด   
 19.2) มีการข้ึนทะเบียนหรือมีใบอนุญาตเพ่ือประกอบวชิาชีพบญัชีในประเทศ

แหล่งก าเนิด 
  

 19.3) มีความรู้ความสามารถครบถว้นตามความตอ้งการท่ีระบุไวโ้ดยประเทศผูรั้บ   
 19.4) มีประสบการณ์ ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี สะสมไดภ้ายในระยะเวลา 5 ปี   
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ล าดบั
ที ่

ประเดน็ทีน่ักบัญชีควรรู้ รู้ ไม่
รู้ 

 19.5) การน ามาตรฐานและแนวทางของสภาวชิาชีพบญัชีนานาชาติมาใชใ้นการก าหนด
ความสามารถดา้นวชิาชีพและคุณสมบติัต่างๆ 

  

20.  รูปแบบการให้บริการของนักบัญชีอาเซียน 4 รูปแบบคอื 
 20.1) การบริการขา้มพรมแดน เช่น คนไทยขอใหบ้ริษทับญัชีในต่างประเทศท าบญัชีให้

บริษทัโดยติดต่อทาง e-mail หรือโทรศพัท ์
  

 20.2) การเขา้ไปรับบริการในต่างแดน เช่น คนไทยเดินทางไปขอค าปรึกษาดา้นบญัชีใน
ต่างประเทศ 

  

 20.3) การตั้งธุรกิจในต่างแดน เช่น บริษทับญัชีมาจดัตั้งธุรกิจเพ่ือใหบ้ริการบญัชีใน
ประเทศไทย 

  

 20.4) การเขา้ไปท างานของบุคลากรเป็นการชัว่คราว เช่น นกับญัชีไทยเดินทางไปท างาน
ในต่างประเทศ 

  

 
ส่วนที่ 3   แนวทางการพัฒนาศักยภาพ/สมรรถนะนักบัญชีตามกรอบแนวคิดของ IES ประกอบด้วยความรู้ทาง
วชิาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ  คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรม และทัศนคติทีด่ีต่อวชิาชีพในอนาคต เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  
ค าช้ีแจง   ใหท่้านท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

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

 
ล าดบั
ท่ี 

แนวทางการพฒันาศกัยภาพ/สมรรถนะนกับญัชี ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

แนวทางการพฒันาความรู้ทางวชิาชีพ เพือ่รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
21 ท่านต้องการเพิม่ความรู้ด้านบญัชีการเงนิมากน้อยเพยีงใด ดงัต่อไปนี ้      
 21.1) การบญัชีของกลุ่มประเทศ AEC      
 21.2) การบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ      
 21.3) การบญัชีบริหารและการควบคุมทางการบริหารระหวา่งประเทศ      
 21.4) ภาษีอากรของประเทศและระหวา่งประเทศในกลุ่ม AEC      
 21.5) กฎหมายระหวา่งประเทศและกฎหมายธุรกิจกลุ่ม AEC      
 21.6) การตรวจสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ทางวชิาชีพบญัชี      
22 ท่านต้องการเพิม่ความรู้ด้านองค์กรธุรกจิ มากน้อยเพยีงใด ดงัต่อไปนี ้      
 22.1) ดา้นเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศกลุ่ม AEC      
 22.2) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของประเทศและกลุ่ม AEC      
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ล าดบั
ท่ี 

แนวทางการพฒันาศกัยภาพ/สมรรถนะนกับญัชี ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 22.3) ดา้นตลาดทางการเงินของประเทศและกลุ่ม AEC      
 22.4) ดา้นการน าวธีิการเชิงปริมาณและสถิติไปใชแ้กปั้ญหาทางธุรกิจ      
 22.5) ดา้นพฤติกรรมองคก์รและการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ระหวา่ง

ประเทศ 
     

 22.6) ดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศและการตลาดระหวา่งประเทศ      
23 ท่านต้องการเพิม่ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ มากน้อยเพยีงใด 

ดงัต่อไปนี ้
     

 23.1) ดา้นความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ      
 23.2) ดา้นทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยใีนการ

ติดต่อส่ือสาร 
     

 23.3) ดา้นทกัษะการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี      
 23.4) ดา้นการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เบ้ืองตน้ 
     

แนวทางการพฒันาทกัษะทางวชิาชีพเพือ่รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
24 ท่านต้องการเพิม่ทกัษะด้านการเรียนรู้/ปัญญา มากน้อยเพยีงใด 

ดงัต่อไปนี ้
     

 24.1)  ดา้นการประเมินการแข่งขนัของนกับญัชีในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

     

 24.2) ดา้นการวเิคราะห์ข่าวสารของแต่ละประเทศเก่ียวกบัระเบียบ
ขอ้บงัคบัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเก่ียวกบัวชิาชีพบญัชี 

     

 24.3) ดา้นความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ท่ีไม่
คุน้เคยได ้

     

25 ท่านต้องการเพิม่ทกัษะด้านเทคนิคและการปฏิบตัหิน้าที ่มากน้อย
เพยีงใด ดงัต่อไปนี ้

     

 25.1) ทกัษะดา้นบญัชี เช่น การค านวณ การตดัสินใจ การวเิคราะห์
ความเส่ียง การวดัมูลค่า การจดัท าและน าเสนอรายงานการเงิน 

     

 25.2) ทกัษะทัว่ไป เช่น การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบัตา่ง  ๆ      
26 ท่านต้องการเพิม่ทกัษะด้านลกัษณะเฉพาะบุคคลมากน้อยเพยีงใด 

ดงัต่อไปนี ้ 

     

 26.1) ดา้นการคิดริเร่ิม การเรียนรู้เพ่ือพฒันาตวัเองอยา่งต่อเน่ือง      
 26.2) ดา้นการบริหารจดัการตนเอง การจดัล าดบัและจดัระบบการ

ท างาน 
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ล าดบั
ท่ี 

แนวทางการพฒันาศกัยภาพ/สมรรถนะนกับญัชี ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 26.3) ดา้นการปรับใชค้่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทศันคติ ใหเ้ขา้
กบัการตดัสินใจ และระมดัระวงัสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบการวิชาชีพบญัชี 

     

 26.4) ดา้นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงได ้      
27 ท่านต้องการเพิม่ทกัษะด้านปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร 

มากน้อยเพยีงใด ดงัต่อไปนี ้

     

 27.1) ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเพณี วฒันธรรม ความเป็นอยูข่องแต่ละ
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

     

 27.2) ดา้นการท างานเป็นทีม      
 27.3) ทกัษะในดา้นภาษาองักฤษ เช่น การพดู การอ่าน การเขียน      
 27.4) ทกัษะในดา้นภาษาอ่ืน ๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน       
           27.4.1) ภาษามลาย ู(มาเลเซีย)      
           27.4.2) ภาษาเขมร (กมัพชูา)      
           27.4.3) ภาษาอินโดนีเซีย      
           27.4.4) ภาษาลาว      
           27.4.5) ภาษาพม่า      
           27.4.6) ภาษาตากาลอ็ก (ฟิลิปปินส์)      
           27.4.7) ภาษาเวยีดนาม      
           27.4.8) ภาษามาเลย ์(บรูไน)      
           27.4.9) ภาษาสิงคโปร์      
28 ท่านต้องการเพิม่ทกัษะด้านการบริหารจดัการธุรกจิและองค์กร มาก

น้อยเพยีงใด ดงัต่อไปนี ้

     

 28.1) ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ ์การบริหารโครงการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์การตดัสินใจและการมอบหมายงานในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

     

 28.2) ดา้นความเป็นผูน้ าและการจูงใจ      
แนวทางการพฒันาด้าน คุณค่าแห่งวชิาชีพ  จริยธรรมและทศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชีพ  เพือ่รองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

29 ท่านต้องการเพิม่คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคตทิีด่ต่ีอ
วชิาชีพ  ในเร่ืองต่างๆ ดงันี ้มากน้อยเพยีงใด  

     

 29.1)  ดา้นการปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม เท่ียงธรรม ซ่ือสตัย ์สุจริต      
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ล าดบั
ท่ี 

แนวทางการพฒันาศกัยภาพ/สมรรถนะนกับญัชี ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 29.2) ดา้นความรับผิดชอบทางสงัคม เป็นอิสระและตั้งใจพฒันาความรู้
อยา่งต่อเน่ือง 

     

 29.3) ดา้นการปฏิบติังานโดยใชค้วามรู้ความสามารถและความช านาญ
ในวชิาชีพดว้ยความมีสติ ใส่ใจ เตม็ความสามารถ 

     

 
ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาศักยภาพ/สมรรถนะนักบญัชีในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมอ าเภอเมอืงเชียงใหม่  เพือ่รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

 .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบพระคุณค่ะ 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวกมลรส  จนัทร์ตาค า 
 
วนั เดือน ปี เกดิ 22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2521 
 
ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2541 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาการบญัชี 
  วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการเชียงใหม่  
                           
 ปีการศึกษา 2543 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาการบญัชี             

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย 
 
ปีการศึกษา 2547 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) สาขาวชิาการบญัชี 

มหาวทิยาลยัวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
 

ประสบการณ์ พ.ศ.2547 - 2551  พนกังานบญัชี หจก.เชียงใหม่คลัเลอร์เอก็ซ์เปร์ิต  
พ.ศ.2551 – ปัจจุบนั    เจา้หนา้ท่ีการเงิน มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 

 
 

 


