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บทที ่2  

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและการศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ืองการพฒันาสมรรถนะนกับญัชีของธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูศึ้กษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
   2.1  แนวคิดการพฒันาสมรรถนะนกับญัชี 
   2.2  ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีของประเทศไทย (พ.ร.บ. พ.ศ. 2547) 
   2.3  การจดัท าขอ้ตกลงการยอมรับร่วม (MRA) 
    2.4  มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี (IES) 
    2.5  กรอบแนวคิดการศึกษา 
  2.6  เอกสารและการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1   แนวคิดการพฒันาสมรรถนะนักบัญชี 
 
การพฒันา หมายถึง การเติบโตความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรือง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554) โดย
พฒันาได ้2 ประการ คือการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงในลกัษณะต่างๆ ของยคุปัจจุบนั และ
การปรับเปล่ียนใหเ้กิดความทนัสมยั (รุ่งฤดี  กิจควร, 2548) 
 
สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความสามารถ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2554) ซ่ึงสะท้อนความ
ช านาญ ประสบการณ์และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอในการท างาน สมรรถนะ เป็นการ
แสดงถึงความสามารถท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานให้ส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงาน
นั้นๆ (สุรชยั  พรหมพนัธ์, 2554) 
 
สมรรถนะในการท างานของนกับญัชี หมายถึง ขีดความสามารถท่ีแสดงถึงการท าหนา้ท่ีหรืองานท่ี
เก่ียวขอ้งให้ไดร้ะดบัตามท่ีมาตรฐานก าหนดไว ้โดยตอ้งสามารถน าองคค์วามรู้ในวิชาชีพบญัชีซ่ึง
ประกอบดว้ย  
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  1)  ความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2)  ความรู้ทางองคก์รธุรกิจ  
   3)  ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผู ้ 

ประกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 2 เร่ืองเน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาส าหรับวิชาชีพ   
บญัชี) ไปถ่ายทอดใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม (เพญ็ธิดา  พงษธ์านี, 2556) 

 
และรวมถึงการมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ๆเก่ียวกบัแนวคิด
ทางการบญัชีและท่ีส าคญัคือตอ้งสามารถใชดุ้ลยพินิจทางวิชาชีพและปฏิบติัตนอยา่งมีจรรยาบรรณ
ทางวชิาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและวชิาชีพ โดยครอบคลุมถึงเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
   1)  ประโยชน์สาธารณะและความอ่อนไหวท่ีมีต่อความรับผดิชอบต่อสังคม  
   2)  การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
   3)  ความเช่ือถือได ้ความรับผดิชอบ ความตรงต่อเวลา  ความมีมารยาทและความเคารพ 
    นบัถือ 
  4)  กฎหมายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบั (มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับ 
    ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 4 เร่ืองคุณค่า จรรยาบรรณ และทศันคติในวชิาชีพ) 
 
จะเห็นไดว้า่การพฒันาตนเองของนกับญัชีใหมี้สมรรถนะในการปฏิบติังานไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่ก็ไม่ได้
หมายความว่านักบญัชีจะปฏิบติัไม่ได้ หากแต่ตอ้งอาศยัเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพตนเองและจิตส านึก
ของความรับผิดชอบต่อสังคม หากนกับญัชีในประเทศไทยสามารถปฏิบติัได ้ก็จะท าให้เกิดความ
น่าเช่ือถือต่อผูใ้ช้บริการและแน่นอนท่ีสุดย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมไปถึง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อประเทศเพื่อนบา้น (เพญ็ธิดา  พงษธ์านี, 2556)  

 
2.2  ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีของประเทศไทย (พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547) (สภาวชิาชีพ       
       บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2556) 
 
ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี  (พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547)  ตามมาตรา 4 ในพระราชบญัญติั
น้ี “วิชาชีพบัญชี” หมายความว่า วิชาชีพในด้านการท าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชี
บริหาร ด้านการวางระบบบญัชี ด้านการบญัชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี 
และบริการเก่ียวกบัการบญัชีดา้นอ่ืนตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง  พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
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พ.ศ.2547 หมวด 2 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี  มาตรา 13 สมาชิกสามญัตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี  
            1)  มีอายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์  
   2)  มีสัญชาติไทย 
 3)  ส าเร็จการศึกษาวชิาการบญัชีไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี หรือไดรั้บประกาศนียบตัร 

  หรือวฒิุอ่ืนเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวชิาชีพการบญัชีท่ีสภาวชิาชีพบญัชีรับรองหรือ     
  ส าเร็จการศึกษาสาขาอ่ืนตามท่ีสภาวชิาชีพบญัชีก าหนด 

  4) ไม่ เป็นผู ้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศัก ด์ิแห่ง 
       วชิาชีพบญัชีตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี   
 5) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกในคดีท่ีเป็นการประพฤติผิด 

จรรยาบรรณอันจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพตามท่ีก าหนด 
ในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี   

6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามท่ี 
       ก าหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี  
 
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 หมวด 6 การควบคุมการประกอบวิชาชีพดา้นการท าบญัชี 
มาตรา 44  ห้ามมิใหผู้ใ้ดประกอบวชิาชีพเป็นผูท้  าบญัชี  เวน้แต่เป็นสมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีหรือข้ึน
ทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี โดยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนตามวรรค
หน่ึง  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี  มาตรา 45  ก าหนดใหผู้ท้  าบญัชีท่ีจะข้ึนทะเบียนกบั
สภาวชิาชีพบญัชีตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี  

 1)  มีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  
 2)  มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอท่ีจะท าบญัชีเป็นภาษาไทยได ้
 3) ไม่ เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ี สุดให้จ  าคุก  เน่ืองจากกระท าความผิดตามฐาน 

        ความผิดหรือกฎหมายท่ีก าหนดในมาตรา39(3)เว ้นแต่ต้องค าพิพากษาหรือ 
        พน้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี  

 4)  มีคุณวฒิุการศึกษาตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี   
    5) ไม่ มีลักษณะต้องห้ามอ่ืน ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญ ชี(สภา  
        วชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2556)   
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2.3  การจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements : MRA) (กรมเจรจา
การคา้ระหวา่งประเทศ, 2556) 
 
การจดัท าขอ้ตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการ ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงเก่ียวกบัการแสวงหาจุดยอมรับ
ร่วมกันเร่ืองคุณสมบติัของผูท้  างานด้านบริการโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีเป็นนักวิชาชีพ เช่น  แพทย ์ 
วศิวกร  สถาปนิก  นกับญัชี  เป็นตน้  MRA หมายถึง การท่ีผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บการรับรองคุณสมบติั
วิชาชีพโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจในประเทศตน จะได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจใน
ประเทศอาเซียนอ่ืน โดยสอดคลอ้งกบักฎระเบียบภายในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงวตัถุประสงคห์ลกั
ของขอ้ตกลง MRA น้ีคือ การช่วยให้นกัวชิาชีพอาเซียนสามารถเคล่ือนยา้ยเขา้ไปท างานในประเทศ
อาเซียนอ่ืนไดส้ะดวกมากข้ึน สามารถยื่นค าขอใบอนุญาต โดยไม่เสียเวลาตรวจสอบคุณสมบติัซ ้ า 
ทั้งน้ีประเทศสมาชิกอาเซียนไดก้ าหนดกรอบขอ้ตกลงยอมรับร่วม เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนท่ีมีความพร้อม ใหเ้ร่ิมเจรจาสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายเพื่อจดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วมในวชิาชีพ
บญัชี ซ่ึงหลกัเกณฑ์การยอมรับประเทศสมาชิกอาเซียนมีองค์ประกอบหลกัในการพิจารณาให้การ
ยอมรับ  ดงัต่อไปน้ี 
 1)   การศึกษา ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่านักบญัชีอาชีพ (Practising Professional   
   Accountant : PPA) ของประเทศสมาชิกซ่ึงขอให้มีการยอมรับในอีกประเทศสมาชิก  
   ต้องได้รับการศึกษาตามเง่ือนไขท่ีมีผลบังคบัใช้อยู่ในประเทศแหล่งก าเนิด  ซ่ึง 
   หนังสือรับรองการศึกษาของบุคคลนั้ นอาจถูกประเมินและยอมรับโดยคณะ  
   กรรมการก ากบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี (National Accountancy Boy : NAB)       
   และ/หรือสภาวชิาชีพบญัชี (Professional Regulatory Authority : PRA) ของประเทศ  
   ผูรั้บวา่ผา่นเกณฑเ์ง่ือนไขทางการศึกษาในประเทศผูรั้บ    

2) ใบอนุญาต ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนนอกเหนือจาก
คณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี (NAB) และ/หรือสภาวิชาชีพ
บัญชี (PRA) ก าหนดให้ต้องมีใบอนุญาตอ่ืนๆ  ในการประกอบวิชาชีพ  ประเทศ
สมาชิกอาเซียนภายใตก้ฎระเบียบภายใน จะตอ้งพยายามอย่างเต็มความสามารถใน
การอ านวยความสะดวกให้นกับญัชีอาชีพ (PPA) ของประเทศสมาชิกอ่ืน ไดรั้บการ
อนุมติัท่ีจ  าเป็นต่อการประกอบวชิาชีพบญัชี 

  3)  การแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถ ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับถึงความ 
        จ  าเป็นท่ีจะต้องมีการก าหนดให้นักบัญชีอาชีพ (PPA) ซ่ึงขอให้มีการยอมรับใน 
     ประเทศนั้น แสดงให้เห็นวา่มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพื่อสร้างความ 
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  มัน่ใจวา่นกับญัชีอาชีพ(PPA) มีความรู้ความสามารถครบถว้นตามกฎระเบียบภายใน 
   ของประเทศผูรั้บ 
 4) ประสบการณ์ นกับญัชีอาชีพ (PPA) ท่ีตอ้งการใหมี้การยอมรับจะตอ้งมีประสบการณ์ 
       ครบถว้นตามความตอ้งการท่ีระบุไวโ้ดยประเทศผูรั้บ 

      5)  มาตรฐานและแนวทางของสภาวิชาชีพบญัชีนานาชาติ (International Federation of    
Accountants : IFAC) ประเทศสมาชิกอาเซียนควรท่ีจะน าเอามาตรฐานและแนวทาง
ของสภาวิชาชีพบัญชีนานาชาติ  (IFAC) มาใช้ในการก าหนดความสามารถด้าน
วิชาชีพและคุณสมบติัต่างๆ ส าหรับการประกอบวิชาชีพบญัชีของประเทศสมาชิก
อาเซียนภายใตก้ฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกนั้นๆ (กรมเจรจาการคา้ระหวา่ง
ประเทศ, 2556) 

   
2.4  มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี (International Education 
Standards for Professional Accountants : IES) (สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2556)   
 
เป็นมาตรฐานก าหนดคุณสมบติัดา้นการศึกษา ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน วชิาชีพบญัชี 
ทกัษะทางวิชาชีพ รวมถึงจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ซ่ึงก าหนดโดยสหพนัธ์นกับญัชี
ระหวา่งประเทศ (IFAC) มีจ  านวน 8 ฉบบัคือ IES 1 – IES 8 ส าหรับมาตรฐานเก่ียวกบัการก าหนด
คุณสมบติัและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีส าคญัมี 3 ฉบบั  ดงัน้ี     
 
1. IES 2 : ก าหนดให้นักบัญ ชี มืออาชีพต้องมีความ รู้ทางวิชาชีพ  (Content of Professional 
Accountant)  (International Federation of Accountants, 2009) ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับน้ี
เม่ือ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงก าหนดหลกัสูตรการศึกษาส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี โดยตอ้งมี
สาระส าคญัครอบคลุมทั้งหมด 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1.1)  ความรู้ดา้นการบญัชี การเงินและความรู้วิชาท่ีเก่ียวขอ้ง(Accounting, Finance and 
Related Knowledge) ท าให้เกิดพื้นความรู้หลกัท่ีจ  าเป็นต่อความส าเร็จในอาชีพนกั
บญัชี เน้ือหาหลักสูตรด้านการบัญชีต้องเปล่ียนแปลงตวัเองอยู่เสมอและยงัคง
เปล่ียนแปลงต่อไปเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป หวัขอ้การ
เรียนใหม่ ๆ จะไดรั้บการเพิ่มเขา้ไปในเน้ือหาหลกัสูตรและการให้ความส าคญัใน
แต่ละหวัขอ้การเรียนจะมีการเปล่ียนแปลงไป ความรู้เก่ียวกบัการบญัชีและเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบญัชี ตอ้งครอบคลุมทุกหวัขอ้การเรียน ดงัน้ี  
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1.  การบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงิน (Financial Accounting 
and Reporting)   

2. การบัญ ชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร (Management 
Accounting and Control) 

3.  ภาษีอากร (Taxation) 
4.  กฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์(Business Law and Commercial 

Law) 
5.  การตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี (Audit 

and Assurance) 
6.  ค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (Professional Values 

and Ethics) 
1.2) ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจ (Organization and Business) ช่วยนักบญัชีให้เขา้ใจ

สภาพแวดลอ้มท่ีปฏิบติังานความรู้อยา่งกวา้ง ๆ ดา้นธุรกิจ ความรู้ดา้นองคก์รธุรกิจ
ได้รวมไป ถึงวิ ธีจัดองค์กร  วิ ธี จัดหาเงิน ทุน  และวิ ธีบ ริหารงาน ธุรกิจใน
สภาพแวดลอ้มระดบัโลกท่ีธุรกิจด าเนินงานอยู ่องคป์ระกอบของความรู้ดา้นองคก์ร 
และธุรกิจครอบคลุมทุกหวัขอ้การเรียน ดงัน้ี  

1. ดา้นเศรษฐศาสตร์ (Economics) 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (Business Environment) 
3. ดา้นบรรษทัภิบาล (Corporate Governance) 
4. ดา้นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ (Business Ethics) 
5. ดา้นตลาดทางการเงิน (Financial Markets) 
6. ดา้นวธีิการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 
7. ดา้นพฤติกรรมองคก์ร (Organizational Behavior) 
8. ด้านการจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  (Management and  

Strategic Decision Making) 
9. ดา้นการตลาด (Marketing) 
10. ดา้นธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวฒัน์ (International Business  

and Globalization)   
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1.3) ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information and Technology)ไดแ้ปลงบทบาท
ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไม่เพียงใชข้อ้มูลสารสนเทศ
และใช้ทกัษะการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ยงัตอ้งมีบทบาทส าคญัโดย
เป็นส่วนหน่ึงของคณะท างานเพื่ อประเมิน ออกแบบ และจัดการระบบ
สารสนเทศเหล่านั้ น องค์ประกอบของความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครอบคลุมทุกหวัขอ้การเรียนและสมรรถนะดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (General Knowledge of IT) 
2 . ค วาม รู้ท างก ารควบ คุม เทคโน โลยีส ารสน เทศ  (IT Control 

Competences)   
3. สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Control 

Competences) 
4.  สมรรถนะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (IT User Competences) 
5.  สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการ(Manager) ผูป้ระเมิน

(Evaluator) ผู้ออกแบบ (Designer) ระบบสารสนเทศ บทบาทใด
บทบาทหน่ึงหรือหลายบทบาทรวมกนั 

 
2. IES 3 : ก าหนดให้นักบญัชีมืออาชีพตอ้งมีทกัษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) (International 
Federation of Accountants, 2009) ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับน้ีเม่ือ 1 มกราคม พ.ศ. 2548  
เพื่อใหส้ามารถสนองตอบความตอ้งการของฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ไดแ้ก่ 

2.1)   ทกัษะด้านสติปัญญา (Intellectual Skill)  คือ ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ทกัษะทางปัญญาท าใหผู้ป้ระกอบ
วิชาชีพบัญ ชีสามารถแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และใช้ดุลยพิ นิจท่ี ดีแก้ไข
สถานการณ์ท่ีซบัซ้อนขององคก์รได ้ทกัษะทางปัญญาท่ีจ าเป็นตอ้งประกอบดว้ย
ทุกเร่ือง ดงัน้ี ความสามารถท่ีจะก าหนด ไดม้า จดั และเขา้ใจ สารสนเทศจากคน 
ส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็คทรอนิคส์ ขีดความสามารถท่ีจะสอบถาม วิจยั คิดเชิง
เหตุผลและวิเคราะห์และความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมา
ก่อน 

2.2)  ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าท่ี (Technical and Functional Skill) คือ 
ทกัษะเฉพาะเจาะจงส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ซ่ึงรวมถึง ความช านาญทาง
ตวัเลขและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจ
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และความเส่ียง การวดั การรายงาน และความรู้ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบั 

2.3)  ทกัษะดา้นคุณลกัษณะเฉพาะดา้นบุคคล (Personal Skill) คือ ทศันคติและ 
   พฤติกรรมของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีการพฒันาทกัษะเหล่าน้ีจะช่วยการเรียนรู้

และการปรับคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ซ่ึงรวมถึง การจดัการตนเอง ความคิด
ริเร่ิม อิทธิพล และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบั
ทรัพยากรท่ีมีจ ากดั และจดัแจงงานให้เสร็จตามก าหนดเวลา ความสามารถท่ีจะ
เขา้ร่วมและปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง พิจารณาการปรับใชค้่านิยมทาง
ทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทศันคติ ให้เขา้กบัการตดัสินใจ ความระมดัระวงั
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบการวชิาชีพบญัชี 

2 .4 ) ทักษ ะใน ก าร ส่ื อส ารและก ารท างาน ร่วมกับ ผู ้ อ่ื น (Interpersonal and 
Communication Skill) จะช่วยให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท างานร่วมกบัผูอ่ื้นใน
องค์กรได้ดี รับและส่งผ่านสารสนเทศได้ การตดัสินใจอย่างมีเหตุผลและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบด้วย การท างานร่วมกับผู ้อ่ืนในกระบวนการ
ปรึกษาหารือกนัเพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้ การท างานเป็นทีม การปฏิสัมพนัธ์
กับผู ้ท่ีวฒันธรรมหรือความคิดเห็นต่างกัน การเจรจาเพื่อได้ข้อสรุปหรือ
ขอ้ตกลงท่ียอมรับได้ในสถานการณ์ทางวิชาชีพ การท างานในวฒันธรรมท่ี
ต่างกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  การน าเสนอ การพูดคุย การรายงาน และการ
ปกป้องมุมมองของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเขียนและพูดทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้
ความส าคญักบัวฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่าง 

2.5)  ทกัษะด้านการบริหารจดัการธุรกิจและองค์กร (Organizational and Business 
Management Skill) ในปัจจุบนัท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไดเ้ขา้ไปมีบทบาทกบั
หลายทีมงานมากข้ึน จึงมีความจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีซ่ึงตอ้งเขา้ไปใน
ทุกองคป์ระกอบขององคก์รจะตอ้งมีความรู้ดา้นธุรกิจมากข้ึนและตระหนกัใน
เร่ืองการเมืองและมีมุมมองแบบรอบโลก ทั้งน้ียงัรวมถึง การวางแผนเชิงกล
ยทุธ์ การจดัการโครงการ การจดัการบุคคลากรและทรัพยากรและการตดัสินใจ 
ความสามารถท่ีจะจดัและแบ่งหนา้ท่ีงาน ท่ีจะจูงใจและพฒันาบุคคลากร การมี
ภาวะผูน้ า การพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วชิาชีพ 
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3. IES 4 :  ก าหนดให้นกับญัชีมืออาชีพตอ้งเป็นผูมี้คุณค่าแห่งวิชาชีพมีจริยธรรมและมีทศันคติท่ีดี
ต่ อ วิ ช า ชี พ  (Professional Value, Ethic and Attitudes) (International Federation of Accountants, 
2009) ให้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีเม่ือ 1 มกราคม พ.ศ.2548 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดให้ผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งมีจรรยาบรรณในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี  

3.1)  ความซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity) ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีพึงปฏิบติังานดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบติังานตรงตาม
ความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ปกปิดขอ้เท็จจริงหรือบิดเบือนความ
จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงานท่ีตนให ้บริการทางวชิาชีพ 

3.2)  ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีพึงปฏิบติังานดว้ยความ
เท่ียงธรรม ตรงไปตรงมา ปราศจากความล าเอียงและอคติ คงไวซ่ึ้งความเป็น
กลางในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานต้องมีความยุติธรรม ซ่ือตรงต่อ
วชิาชีพ และตอ้งไม่มีส่วนไดส่้วนเสียใดๆ ของงานท่ีตนใหบ้ริการทางวชิาชีพ  

 3.3) ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมดัระวงัรอบคอบ (Professional 
Competence and Due Care) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานโดยใช้
ความรู้ความสามารถและความช านาญในวิชาชีพด้วยความมีสติ ใส่ใจ เต็ม
ความสามารถ ความเพียรพยายาม และปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ          

3.4)   การรักษาความลับ (Confidentiality) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่พึงเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของกิจการท่ีตนไดม้าจากการให้บริการทางวิชาชีพโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากผูว้่าจา้ง เวน้แต่กรณีท่ีตอ้งให้ถ้อยค าในฐานะพยานตาม
กฎหมาย เป็นหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือโดยสิทธิในทาง
วชิาชีพ  

3.5) การปฏิบติัตนเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (Professional Behavior) ผูป้ระกอบวชิาชีพ
บญัชีพึงประพฤติปฏิบติัตนในทางท่ีถูกท่ีควร ส านึกในหน้าท่ี และพึงปฏิบติั
ตามกฎหมาย ระเบียบเพื่อรักษาช่ือเสียงแห่งวชิาชีพ และงดเวน้การกระท าท่ีจะ
น ามาสู่การเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ 2556)   
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2.5  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องคือ แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะนักบัญชี 
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  การจดัท าขอ้ตกลงการยอมรับร่วม (MRA) และมาตรฐาน
การศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี (IES) ท าให้ทราบถึงประเด็นส าคญัหลาย
ประเด็นท่ีนักบัญชีของธุรกิจต้องรู้ถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตนเองให้มีมาตรฐานและ
สามารถแข่งขนัได้กบันักวิชาชีพบญัชีของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผูศึ้กษาจึงได้เลือก
ท าการศึกษาแนวทางพฒันาสมรรถนะนกับญัชีของธุรกิจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อรองรับการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเลือกประเด็นส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อนกับญัชีของธุรกิจ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 13 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 

1)  ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน เกิดจากการรวมตวัของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 
เพื่อท่ีจะให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนั และมีอ านาจต่อรองต่างๆ กบัคู่คา้ได้
มากข้ึน จึงเป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีกิจการควรรู้และทราบ เพื่อวางแผนการด าเนินงานใน
อนาคตต่อไป  

2)  ความรู้เก่ียวกบัขอ้ตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาการบญัชี ท าให้นักบญัชีของ
ธุรกิจฯ ทราบถึงวตัถุประสงค ์และขอบเขตงานบริการภายใต ้MRA  ไดดี้ยิง่ข้ึน 

3)  คุณสมบติัของนักบญัชีอาเซียน ช่วยให้นักบญัชีของธุรกิจฯ ทราบถึงขอ้ก าหนดและ
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาใหก้ารยอมรับประเทศสมาชิกอาเซียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

4)  รูปแบบการให้บริการของนกับญัชีอาเซียน เพื่อให้นกับญัชีของธุรกิจฯ ท่ีมีโอกาสจะ
เขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มอาเซียน ไดศึ้กษาแนวทางการใหบ้ริการในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีอาเซียนก าหนดไว ้(กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2556) 

5)  ความรู้ดา้นบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วยนักบญัชีของธุรกิจฯ ให้เกิดพื้น
ความรู้หลกัท่ีจ  าเป็นต่อความส าเร็จในอาชีพนกับญัชี  

6)  ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจช่วยนักบัญชีของธุรกิจฯ ให้เข้าใจสภาพแวดล้อมท่ี
ปฏิบติังาน รวมถึงวิธีจดัองคก์ร จดัหาเงินทุน และบริหารงานธุรกิจในสภาพแวดลอ้ม
ระดบัโลกท่ีธุรกิจด าเนินงานอยู ่

7)  ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นกับญัชีของธุรกิจฯ ตอ้งมีบทบาทส าคญัโดยเป็น
ส่วนหน่ึงของคณะท างานเพื่อประเมิน ออกแบบ และจัดการระบบสารสนเทศ
เหล่านั้นดว้ย  
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8)  ทกัษะดา้นการเรียนรู้/ปัญญา ท าใหน้กับญัชีของธุรกิจฯ สามารถแกไ้ขปัญหา ตดัสินใจ 
และใชดุ้ลยพินิจท่ีดีแกไ้ขสถานการณ์ท่ีซบัซอ้นขององคก์รได ้

9)  ทกัษะด้านเทคนิคและการปฏิบติัหน้าท่ี  เป็นส่ิงส าคญัท่ีนักบญัชีของธุรกิจฯ ตอ้งมี
เน่ือง 

 จากเป็นทกัษะเฉพาะเจาะจง และเป็นความช านาญทางตวัเลข การตดัสินใจ เป็นตน้   
10) ทกัษะดา้นคุณลกัษณะเฉพาะดา้นบุคคล ช่วยใหน้กับญัชีของธุรกิจฯ เรียนรู้และปรับ 

ตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงและมีความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
11) ทกัษะด้านปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร ช่วยให้นักบญัชีของธุรกิจฯ 

ท างานร่วมกับผู ้อ่ืนในองค์กรได้ดี ร่วมถึงการท างานในวฒันธรรมและภาษาท่ี
แตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

12) ทกัษะด้านการบริหารจดัการธุรกิจและองค์กร นักบญัชีของธุรกิจฯ ตอ้งเขา้ไปมี
บทบาทกบัหลายทีมงานมากข้ึน จึงตอ้งมีความรู้ดา้นธุรกิจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ฯลฯ  และตะหนกัในเร่ืองการเมืองและมีมุมมองแบบรอบโลกมากยิง่ข้ึน  

13) คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ นักบญัชีของธุรกิจฯ ตอ้ง
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีความเท่ียงธรรม มีความรู้ความสามารถ 
ระมดัระวงัรอบคอบ การรักษาความลบั และงดเวน้การกระท าท่ีจะน ามาสู่การเส่ือม
เสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ (สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2556)   
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กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

การจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วม
สาขาบริการวชิาชีพบัญชี (MRA) 
-  ขอ้ตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน   
    สาขาการบญัชี  
-  คุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียน 
-  รูปแบบการใหบ้ริการของนกับญัชี 
   อาเซียน 

เร่ืองทีท่ าการศึกษา 
 
-  ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัสมรรถนะทาง
วชิาชีพบัญชีในปัจจุบันของนักบัญชี ในเร่ือง 

- ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
- ความรู้เก่ียวกบัขอ้ตกลงยอมรับร่วมของ

อาเซียนสาขาการบญัชี  
- คุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียน 
- รูปแบบการใหบ้ริการของนกับญัชีอาเซียน 

 

-  แนวทางการพฒันาสมรรถนะนักบัญชีตาม    
  กรอบแนวคิด IES   

- IES 2  ความรู้ทางวชิาชีพ  3 ดา้น 
1. ความรู้ดา้นบญัชี การเงิน และความรู้ท่ี

เก่ียวขอ้ง 
2. ความรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจ 
3. ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- IES 3 ทกัษะทางวชิาชีพ  5 ดา้น 
1. ทกัษะดา้นการเรียนรู้/ปัญญา 
2. ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี 
3. ทกัษะดา้นคุณลกัษณะเฉพาะดา้นบุคคล 
4. ทกัษะดา้นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และการส่ือสาร 
5. ทกัษะดา้นการบริหารจดัการธุรกิจและ

องคก์ร 
- IES 4 คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและ

ทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 

 
 

 

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี (IES) 
-  IES 2  ความรู้ทางวชิาชีพ  
   1. ความรู้ดา้นบญัชี การเงิน และความรู้ท่ี 
       เก่ียวขอ้ง 
 2. ความรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจ 
 3. ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-  IES 3 ทกัษะทางวชิาชีพ   
 1. ทกัษะดา้นการเรียนรู้/ปัญญา 
 2. ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติั 
        หนา้ท่ี 
 3. ทกัษะดา้นคุณลกัษณะเฉพาะดา้น 
        บุคคล 
 4. ทกัษะดา้นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
        และการส่ือสาร 
 5. ทกัษะดา้นการบริหารจดัการธุรกิจและ 
        องคก์ร 
-  IES 4 คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและ 
   ทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
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2.6  เอกสารและการศึกษาทีเ่กีย่วข้อง   
 
ธภมร  เกื้อกูลวงศ์  (2554) ได้ศึกษาเร่ืองความตอ้งการของนักบญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจงัหวดัเชียงใหม่ในการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพ โดยเก็บขอ้มูลรวบรวมจากนักบญัชีท่ี
ปฏิบัติงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 385 ราย  ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการในการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพโดยรวมในระดบัมาก และมีความ
ตอ้งการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารและ
ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจดัการธุรกิจอยู่ในระดับมาก และผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นวา่ตนเองมีปัญหาในดา้นเวลาในการจดัอบรมตรงกบัเวลาท างานมากท่ีสุด 
 
ณฐัชา วฒันวไิล และจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล (2555) ไดก้ล่าวไวใ้นบทความวชิาการเร่ืองการพฒันา
ศกัยภาพวิชาชีพบญัชีไทยเม่ือเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงบทบาทและหนา้ท่ีของนกับญัชีถือเป็นส่วน
ส าคญัท่ีจะสนับสนุนให้องค์กรก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย ดงันั้นนักบญัชีจึงจ าเป็นตอ้งมีแนวทางการ
พฒันาศกัยภาพเพื่อให้เป็นผูมี้คุณสมบติัพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัตอ้งมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะน าศกัยภาพของตนให้ปรากฏในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
ได้รับความส าเร็จบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์กร ส่ิงท่ีนักบัญชีไทยควรต้องเร่ง
ปรับปรุงพฒันาตนเองให้ดียิ่งข้ึนในขณะน้ีเพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์การเปิดเสรีดา้นการบริการคือ 
ทกัษะความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาสากลและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
วิชาชีพบญัชีเพื่อให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนในภูมิภาคได้ ทั้งน้ีใน
ปัจจุบนัมีการรวมกนัเป็นกลุ่มของประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจ ซ่ึงก่อให้เกิดเคล่ือนยา้ย
การคา้ การลงทุน และฝีมือแรงงานท่ีพร้อมหลัง่ไหลเขา้ออกไดอ้ยา่งเสรี หากประเทศใดประชาชน
ยงัขาดคุณภาพรองรับความตอ้งการของผูป้ระกอบการจะได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ ดงันั้นประเทศไทยจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีแนวทางการพฒันาศกัยภาพนกับญัชีไทยให้
ทดัเทียมนานาประเทศเพื่อให้คนไทยสามารถยืนหยดัอยู่อย่างมัน่คง  บทความน้ีกล่าวถึงประเด็น
ต่างๆ ไดแ้ก่ ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพฒันาศกัยภาพและการ
ด าเนินมาตรการต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมของวิชาชีพบญัชีไทยเม่ือเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และ
ประเด็นการพฒันามาตรฐานการศึกษาดา้นวิชาชีพการบญัชีของสภานกับญัชีระหว่างประเทศ  ซ่ึง
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเพื่อผลิตนกับญัชี
มืออาชีพ และหยบิยกผลการวิจยัเก่ียวกบัความเป็นนกับญัชีมืออาชีพ  การวิเคราะห์โอกาส ขอ้จ ากดั 
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จุดแข็ง และจุดอ่อนของวิชาชีพบญัชีไทย รวมถึงข้อเสนอแนะในการพฒันานักบญัชีไทย  และ
สามารถจุดประกาย กระตุน้ให้นักบญัชีไทยพฒันาศกัยภาพของตนให้มีคุณสมบติัเยี่ยงนักบญัชี
ระดบัสากลและสามารถรองรับกบัการเปล่ียนแปลงของประชาคมเศรษฐกิจในยคุปัจจุบนั 
 
ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร และธีรชัย  อรุณเรืองศิริ (2555) ไดก้ล่าวไวใ้นบทความวิชาการเร่ืองการเตรียม
ความพร้อมทางด้านวิชาชีพบญัชีของกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สาขาบริการ
วชิาชีพบญัชีเป็นหน่ึงในการบริการท่ีไดมี้การลงนามความร่วมมือเม่ือปี พ.ศ. 2552 จากการตกลงใน
ความร่วมมือคร้ังน้ีท าให้เกิดเสรีในการบริการวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศในกลุ่มสมาชิก ดงันั้นจึง
ตอ้งเตรียมความพร้อมทั้งในดา้นการศึกษาวชิาชีพบญัชีเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและการเปิดเสรี
ทางการบริการวิชาชีพบญัชีในปี พ.ศ.2558  หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนไดมี้การออกมาตรฐาน
บญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจและสภาพแวดล้อมในประเทศ 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เช่น การพิจารณาปรับมาตรฐานการบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจใน
ประเทศ การพิจารณาออกมาตรฐานการบญัชีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการ
เตรียมความพร้อมในเร่ืองความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี โดยแต่ละประเทศได้จดัให้มีการ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และทกัษะท่ี
จ าเป็นต่อการท างานในวชิาชีพบญัชี    
 
มัทนชัย  สุทธิพันธ์ุ  (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองความพร้อมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมของผูจ้ดัท า
บญัชีไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ข้อมูลการส ารวจจากผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดัสงขลา 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพร้อมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพผูจ้ดัท าบญัชี
ไทยต่อการเตรียมตวัรับการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวบรวมข้อมูลจากการ
ส ารวจผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบวา่ความพร้อมสูงสุดของผูจ้ดัท าบญัชีไทยต่อ
การเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้แก่ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ทกัษะการท างานเป็นทีมและทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการส่ือสาร ทั้งน้ีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาผูจ้ดัท าบญัชีไทยคือ ทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสาร ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วชิาชีพบญัชีและทกัษะการท างานเป็นทีม จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานและ
ความพร้อมของผูจ้ดัท าบญัชีไทยต่อการเขา้มาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบวา่ อาย ุและความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเขา้มาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีอิทธิพลต่อความพร้อมของนกับญัชีไทย
  


