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บทที ่1  

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำกำรศึกษำ 
 
ในปัจจุบันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ความ
แข็งแกร่งทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุ่มสมาชิกจึงมีการรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ เขา้เป็นกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจเกิดการคา้ การลงทุน และการเคล่ือนยา้ยฝีมือแรงงาน (ศิลปพร  ศรีจัน่เพชรและ
ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, 2555) ทั้ งน้ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 
:AEC) เกิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้10 ประเทศ ไดแ้ก่ บรูไนดารุสซาลาม  กมัพชูา  อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย  พม่า  
ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ในแนวคิดการผลิตเดียวตลาดเดียว (Single Market and 
Production Base) (ณัฐชา  วฒันวไิลและจุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล, 2555) การรวมตวักนัคร้ังน้ีท าให้
เกิดการเปิดเสรีทางการคา้และบริการระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม โดยสาขาบริการวิชาชีพบญัชีเป็น
หน่ึงในการบริการท่ีไดมี้การลงนามความร่วมมือ (Mutual Recognition Arrangements : MRA)  เม่ือ
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 โดยกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้จดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัในเร่ือง
คุณสมบติัหรือมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงเก่ียวกบัการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกนั
เร่ืองคุณสมบัติของผู ้ท  างานด้านบริการโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีเป็นนักวิชาชีพ MRA สาขาบัญชี
(Accountancy Services) มีหลักการคือ เปิดให้นักบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด สามารถจด
ทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบญัชีในประเทศอาเซียนอ่ืนได้โดยตอ้งปฏิบติัตาม
กฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ทั้งน้ีประเทศสมาชิกอาเซียนควรน าเอามาตรฐานและแนวทาง
ของสภาวิชาชีพบัญชีนานาชาติ  (IFAC) มาใช้ในการก าหนดความสามารถด้านวิชาชีพและ
คุณสมบติัต่างๆ  ส าหรับการประกอบวิชาชีพบญัชีของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใตก้ฎระเบียบ
ภายในของประเทศสมาชิก  โดยของประเทศไทยคือสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูประถมัภเ์ป็น
ผูก้  าหนดมาตรการ (ไมตรี สุนทรวรรณและวิเชศ ค าบุญรัตน์, 2556)  การจดัท าขอ้ตกลงการยอมรับ
ร่วม MRA มีหลกัเกณฑ์การยอมรับประเทศสมาชิกอาเซียนในเร่ือง การศึกษา ใบอนุญาต การแสดง
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ให้เห็นวา่มีความสามารถ ประสบการณ์ มาตรฐานและแนวทางของสภาวิชาวิชาชีพบญัชีนานาชาติ  
ทั้งน้ีเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้ผูป้ระกอบวชิาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนมีโอกาสไปท างาน
ในประเทศอ่ืนๆ ภายในกลุ่มอาเซียนท่ีไดผ้ลตอบแทนมากกวา่ไดง่้ายข้ึน (ศิลปพร  ศรีจัน่เพชรและ
ธีรชยั  อรุณเรืองศิริเลิศ, 2555) 
 
ปัจจุบนัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ผูท้  าบญัชีท่ี
จะข้ึนทะเบียนกบัสภาวิชาชีพบญัชีตอ้งมีคุณสมบติั โดยมีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร มี
ความรู้ภาษาไทยเพียงพอท่ีจะท าบญัชีเป็นภาษาไทยได ้ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก มี
คุณวุฒิการศึกษาตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามอ่ืนตามท่ี
ก าหนดในขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี และมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานการบญัชี 
มาตรฐานการสอบบญัชี หรือมาตรฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีก าหนดตามพระราชบญัญติั (สภาวชิาชีพ
บญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556 : ออนไลน์) สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์เล็งเห็น
ความส าคญัและไดด้ าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อพฒันาสมรรถนะนกับญัชีไทยโดยมีแนวทางในการ
ก าหนดมาตรฐานการบญัชี  จรรยาบรรณผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IASB) ก าหนดไว ้
การพฒันามาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศทางการบญัชี (IES) ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
บญัชีของสหพนัธ์นกับญัชีนานาชาติ (IFAC) (ณฐัชา วฒันวไิลและจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, 2555) 
 
บทบาทและหน้าท่ีของนักบญัชีถือเป็นส่วนส าคญัท่ีจะสนับสนุนให้องค์กรก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย 
และพฒันาศกัยภาพเพื่อให้เป็นผูมี้คุณสมบติัพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มุ่งมัน่ท่ี
จะน าศักยภาพของตนให้ปรากฏในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้ได้รับ
ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์กร  การพฒันาศกัยภาพวิชาชีพบัญชีเป็น
กระบวนการท่ีท าให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีได้รับการพฒันาเติบโตของขีดความสามารถท่ีช่วย
ส่งเสริมศกัยภาพให้ปรากฏผลส าเร็จเพื่อเพิ่มสมรรถนะในด้านวิชาชีพบญัชีให้ก้าวหน้ากว่าเดิม  
(ณัฐชา วฒันวิไลและจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, 2555) หากนกับญัชียงัคงน่ิงเฉยไม่ตระหนกัถึงการ
พฒันาตนเองให้เป็นผูมี้ศกัยภาพครบถว้นทั้งความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ ความสามารถใน
การส่ือสาร คุณธรรม  จรรยาบรรณและพฒันาความรู้ต่อเน่ืองเพื่อให้มีคุณสมบติัเยี่ยงนักบญัชีมือ
อาชีพในระดบัสากลแลว้ นกับญัชีไทยคงตอ้งรับกบัผลกระทบทางลบจากการเปิดเสรีการคา้การ
บริการสาขาบญัชีและการเคล่ือนยา้ยบุคลากรท่ีเช่ียวชาญวชิาชีพบญัชี  ส่ิงท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี
ไทยควรตอ้งเร่งปรับปรุงพฒันาตนเองให้ดียิ่งข้ึนในขณะน้ีเพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์การเปิดเสรี



 

3 

ด้านการบริการคือทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษาสากลและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในวชิาชีพบญัชีเพื่อใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพบญัชีสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืน
ในภูมิภาคได ้(ณฐัชา วฒันวไิลและจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, 2555) 
 
จงัหวดัเชียงใหม่ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร      
มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศและมีประชากรจ านวน1,708,564 คน (วกิิพีเดีย สารานุกรม
เสรี, 2556)  มีกิจการท่ีประกอบธุรกิจในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) จ านวนทั้งส้ิน 
27,817 ราย  และในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีกิจการท่ีประกอบธุรกิจในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จ านวน 17,275 ราย (ศูนยบ์ริการขอ้มูลการคา้การลงทุนจงัหวดัเชียงใหม่, 2555) โดย
ธุรกิจภาคการเกษตรและภาคการผลิตเล็งเห็นโอกาสส่งออกสินคา้ไปขายในอาเซียน ส่วนธุรกิจคา้
ส่งคา้ปลีกและภาคบริการเล็งเห็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจ นอกจากการ
เตรียมพร้อมรับมือกบัความทา้ทายแลว้ผูป้ระกอบธุรกิจในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตอ้ง
อาศยัโอกาสจากการเปิดเสรีการคา้ในการขยายการคา้การลงทุนไปยงัประเทศเพื่อนบา้นซ่ึงมีตน้ทุน
การผลิตท่ีต ่ากวา่ ท าให้ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขนัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาก
ยิง่ข้ึน และจากการเปิดเสรีการคา้ท าให้วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงใหม่มีการ
ต่ืนตัวมากข้ึนเน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอยู่ในธุรกิจทุกประเภททั้ งธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจจ าหน่ายและธุรกิจการให้บริการ ท าให้มีบทบาทส าคญัในการกระตุน้
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ดีข้ึน (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2555)  
ดงันั้นนกับญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตอ้งตระหนกัถึงการพฒันาตนเองและการหา
แนวทางการพฒันาสมรรถนะเพื่อเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในอีกสองปีขา้งหน้า (ณัฐชา 
วฒันวไิลและจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, 2555)  
 
ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกับญัชีในธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2558  เน่ืองจากบทบาทของนักบญัชีเป็นส่วนส าคญัประการหน่ึงในการสนับสนุนองค์กร
ธุรกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์ ดังนั้ นนักบัญชีจึงต้องมีแนวทางการพฒันาสมรรถนะเพื่อเป็นผู ้มี
คุณสมบัติและปฏิบติังานได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยสามารถปรับ
ขบวนการท างานและแกไ้ขปัญหาใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายดว้ยดีในอนาคต 
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
เพื่อศึกษาให้รู้ถึงแนวทางในการพฒันาสมรรถนะนกับญัชีของธุรกิจ วสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
 
1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
เพื่อทราบถึงแนวทางในการพฒันาสมรรถนะนักบญัชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งขนัไดก้บันกัวิชาชีพบญัชีของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 
 
1.4  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
กำรพัฒนำสมรรถนะ หมายถึง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการปฏิบติังาน  เพื่อก้าวสู่คุณภาพ 
มาตรฐานของการปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพ (รุ่งฤดี  กิจควร, 2548) และความสามารถใน
การท างานเพื่อสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ โดยใชค้วามรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลท่ีจ าเป็นต้องมี ให้ประสบผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้(สุรชัย  
พรหมพนัธ์, 2554) 
 
นักบัญชี หมายถึง ผูป้ฏิบติังานท่ีท าหนา้ท่ี ผูท้  าบญัชีในบริษทั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  บริษทัจ ากดั หรือ
นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในต าแหน่งสมุห์บญัชี พนกังานบญัชี 
หรือต าแหน่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานเช่นเดียวกบัผูท้  าบญัชี     
 
ธุรกิจในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ หมายถึง กิจการท่ีประกอบธุรกิจในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มครอบคลุมกิจการ 4 กลุ่ม คือกลุ่มการผลิตภาคเกษตรกรรม กลุ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรม กลุ่ม
บริการ กลุ่มการคา้ส่งและคา้ปลีก  เป็นวิสาหกิจท่ีมีความเหมาะสม มีความคล่องตวัในการปรับ
สภาพใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทัว่ไปซ่ึงประกอบธุรกิจในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic  Community : AEC) หมายถึง การรวมตวัของชาติ
ในอาเซียน  10 ประเทศ โดยมี  ไทย  พม่า  ลาว  เวียดนาม  มาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  
ฟิลิปปินส์  กมัพูชา  บรูไนดารุสซาลาม  เพื่อท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนั ซ่ึงจะท า
ให้มีผลประโยชน์และอ านาจต่อรองต่างๆ กบัคู่คา้ไดม้ากข้ึน  การน าเขา้ ส่งออกของชาติในอาเซียน
ก็จะเสรี ยกเวน้สินคา้บางชนิดท่ีแต่ละประเทศอาจจะขอไวไ้ม่ลดภาษีน าเขา้  
 


