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กิตติกรรมประกาศ 

 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณความอนุเคราะห์ด้านเงินทุนสนับสนุนจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถัมภ์ รวมทั้งคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศที่ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขขอบเขต และ

เนื้อหางานวิจัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหาร นักบัญชีมืออาชีพของส านักงานบัญชี

ร ะดับนา นา ชา ติ  จ า ก  Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd, KPMG Poomchai, Deloitte Touche 

Tohmatsu, Ernst & Young, Grant Thornton, Mazars, TMF, BDO และส านักงานบัญชีคุณภาพระดับชาติ 

ทั้งสิ้น 10 ท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อเสนอแนะ และข้อมูลเชิงลึกอัน เป็น

ประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามเป้าประสงค์ของการให้ทุนสนับสนุนในการด าเนิน 

งานวิจัย 
 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ ต่อ  

ผู้ที่เก่ียวข้อง และขอมอบเป็นเครื่องแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุ กท่าน 

และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป ผู้วิจัยขอน้อมรับค าแนะน าด้วยความยินดี                                     

 

                                         อมรา ติรศรีวัฒน์ 

        กุมภาพันธ์ 2559 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของอาเซียน  

ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี 

 

จากที่มีการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือของ ภายในกลุ่มประเทศ

อาเซียนกลุ่มสาขาบริการวิชาชีพบัญชีได้รับผลกระทบจากกา รเปิดเสรีนี้อย่างหลีกเลี่ยไม่ได้ เนื่องจากสาขา

บริการวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ เสรี  

ดังนั้นทางสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงให้ความสนใจในการวิจัยถึงความพร้อมในการแข่งขันของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในการเคลื่อนย้ายไปท างานภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของอาเซียน 

งานวิจัยเรื่องความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของ

อาเซียนภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี ได้ศึกษาจากเอกสารข้อมูลเก่ียวกับหลักการตาม

ข้อตกลงยอมรับร่วมกันของอาเ ซียนส าหรั บสาขาบริการวิ ชาชีพบัญชี  (ASEAN Mutual Recognition 

Arrangement Framework on Accountancy Services : MRA) และกรอบความตกลงว่าด้วยการบริการ

ของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) ชุดที่ 9 ตามข้อผูกพันเฉพาะของ     

แต่ละสาขาวิชาชีพบัญชี ข้อก าหนด กฎหมายของแต่ละประเทศที่ก าหนดไว้ ในส่วนที่เก่ียวกับรูปแบบของ 

การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption aboard) ซ่ึงเป็นการให้บริการที่เกิดขึ้นในพรมแดนของผู้ให้บริการ 

โดยอาศัยการเคลื่อนย้ายของผู้รับบริการ รูปแบบของการจัดต้ังธุรกิจ (Commercial Presence) เป็นการเข้า

ไปลงทุนจัดต้ังธุรกิจเพ่ือให้บริการลูกค้าในอีกประเทศหนึ่ง และรูปแบบการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 

(Movement of Natural Persons) เป็นการที่ผู้ประกอบวิชาชีพเข้าไปท างานประกอบวิชาชีพในสาขาบริการ

ในอีกประเทศ พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ประสงค์จะเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือนั้น ต้องขึ้นทะเบียนเป็น  

นักบัญชีอาเซียน ซ่ึงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทาง 

การบัญชี ประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี มีสภาพคงอยู่ของใบอนุญาตของประเทศถิ่นก า เนิด 

และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพ   

ความพร้อม ศักยภาพและโอกาสในการประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในประเทศผู้รับ ในแต่ละสาขา      

(1) การสอบบัญชี มีโอกาสน้อยมาก ยังมีอุปสรรคและข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบและข้อจ ากัดของการ เปิด

ตลาดโดยไม่ให้มีการจัดต้ังส านักงานสอบบัญชีที่เป็นคนต่างชาติ หรือเป็นไปได้แต่มีข้อผูกพันเฉพาะที่มีข้อจ ากัด 

หรือจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพบัญชีในระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับของประเทศนั้นโดยเฉพาะ (2) การท า

บัญชี มีศักยภาพและพร้อมในการก้าวเข้าสู่ AEC มากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับสาขาอาชีพอ่ืน เนื่องจากข้อ

ผูกพันเฉพาะของสาขานี้ไม่มีข้อจ ากัดทุกประเทศตามกรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียนชุดที่ 9 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
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(3) การบริการด้านภาษีอากร มีโอกาสมากหรือน้อยขี้นอยู่ กับคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ต้องมีการพัฒนาความรู้

เก่ียวกับกฎหมายและภาษีอากรเฉพาะในแต่ละประเทศผู้รับและกฎหมายสากล และ (4) การให้บริการ

ทางการบัญชี เช่น บริการด้านการวางระบบบัญชี การบัญชีบริหารและอ่ืนๆ มีโอกาสเฉพาะผู้โอนย้ายภายใน

บริษัทข้ามชาติ (Intra-corporate transferee : ICT) เท่านั้น โอกาสของบุคคลธรรมดาจะเป็นไปได้ยาก   

นอกเหนือจากการศึกษาจากเอกสารแล้วนั้น งานวิจัยนี้ ได้ท าการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามมาเป็น

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยในสาขาวิชาชีพต่า งๆ 

ทั้งผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ท าบัญชีภาษีอากร และผู้ให้บริการค าปรึกษาทางบัญชี ในลักษณะการประเ มิน

ตนเองเก่ียวกับสมรรถนะและความพร้อมในการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศผู้รับกลุ่ม ASEAN โดยกลุ่ม

ตัวอย่างมาจากส านักงานบัญชีสากลขนาดใหญ่ ส านักงานบัญชีสากล และส านักบัญชีคุณภาพระดับประเทศ 

โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 390 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามร้อยละ 74.43 ของ

จ านวนตัวอย่างทั้งหมด จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 60 เป็นผู้สอบบัญชี ร้อยละ 38 ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผู้ได้รับใบอนุญาตในระดับสากล เพียง 5 ราย 

การประเมินสมรรถนะและความพร้อมของนักบัญชีไทยนั้น แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้และ

ความสามารถทางเทคนิค ด้านความถนัดและทักษะ และด้านคุณค่า จริยธรรมและทัศนคติต่อวิชาชีพ โดย  

การให้คะแนนในลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่คาดหวังในสิ่งเดียวกัน โดยผลจาก

การวิจัย พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะและความพร้อมในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม สมรรถนะและ

ความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถทางเทคนิค และด้านความถนัดและทักษะ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน

สมรรถนะและความพร้อมด้านคุณค่า จริยธรรมและทัศนคติต่อวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้จากผล 

การประเมินเปรียบเทียบค่าความจริงที่เป็นอยู่ กับค่าที่คาดหวัง เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Needs 

Assessment) พบว่าสิ่งที่ความต้องการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น แบ่งตามด้านของสมรรถนะและความพร้อม มี

ดังนี้ 

1) ด้านความรู้และความสามารถทางเทคนิค : ความรู้ในภาษาท้องถิ่น ภาษีอากรและกฎหมาย 

รวมทั้งการท าความเข้าใจเก่ียวกับการตกลงยอมรับร่วม (MRAs) ของ ASEAN เก่ียวกับการบริการ

วิชาชีพบัญชี 

2) ด้านความถนัดและทักษะ: ทักษะด้านพูดฟังภาษาท้องถิ่น ทักษะด้านพูด ฟัง เขียนภาษาอังกฤษ 

3) ด้านคุณค่า จริยธรรม และทัศนคติต่อวิชาชีพ: การมีดุลพินิจและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิ ผล 

ความเป็นผู้น า ความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความแปรปรวน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีคุณสมบัติส่วนตัวแตกต่างกัน  พบว่า กลุ่มเพศ สาขาอาชีพบัญชี  
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ระดับ/ขนาดองค์กร และใบประกอบวิชาชีพระดับประเทศที่มีความแตกต่างกันนั้น มีผลต่อการประเมิน

สมรรถนะและความพร้อมที่แตกต่างกัน ในด้านคุณค่า จริยธรรม และทัศนคติต่อวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่า  

ความคิดเห็นด้านคุณค่า จริยธรรม และทัศนคติต่อวิชาชีพ ที่ยังมีความแตกต่างกันในกลุ่มต่างๆ นั้น ควรต้องมี

การศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในระดับที่สูงขี้นและมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 

งานวิจัยนี้ได้ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ประเมินระดับความพร้อมและความต้องการในการประกอบ

วิชาชีพบัญชีในประเทศผู้รับ ASEAN ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อม ในอัตราร้อยละ 54 

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และประเทศผู้รับที่พึงประสงค์มากที่สุด คือสิงคโปร์ และ มาเลเซีย  

ด้วยเหตุผลของการได้รับค่าตอบแทนทางการเงินที่สูงขึ้น การเพ่ิมประสบการณ์และความก้าวหน้าในวิชาชี พ 

ส่วนเหตุผลในกลุ่มที่ มีความไม่พร้อมนั้น จะเป็นสาเหตุจากความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และการสอบ

ใบอนุญาตเพ่ือประกอบวิชาชีพ รวมทั้งบางส่วนที่มีเหตุผลด้านกฎเกณฑ์และคุณสมบัติของวิชาชีพเข้มงวดและ

มีการกีดกันมากเกินไป 

โดยสรุปงานวิจัยนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย มีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพบัญชีในกลุ่ม

ประเทศ ASEAN  ในสัดส่วนประมาณเพียงร้อยละ 54 ของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ยังมีส่วนของ 

ความไม่พร้อมถึงร้อยละ 46 ทางผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างและยกระดับความพร้อมให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีไทยมีโอกาสก้าวสู่ ASEAN (1) ระดับบุคคล พัฒนาทักษะส่วนบุคคล โดยเฉพาะด้านภา ษา ทั้ง

ภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษ (2) ระดับองค์กร ด้านความรู้ที่ต้องเพ่ิมการท าความเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องของ

การตกลงยอมรับร่วมในการบริการวิชาชีพบัญชีของ ASEAN  ซ่ึงเป็นความรู้ที่ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ สามารถมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาได้ และนอกจากนี้ ต้องให้ความสนใจในส่วนของกฎเกณฑ์และคุณสมบัติวิชาชีพที่อาจจะ

มีความเข้มงวดและมีการกีดกันมากเกินไป  ซ่ึงเป็นเหตุผลหลักที่ท าให้นักบัญชีไม่พร้อมและไม่ต้องการไป

ประกอบวิชาชีพในประเทศกลุ่ม ASEAN (3) สถาบันการศึกษา พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการพัฒนาควา มรู้ใน

วิชาชีพบัญชี และทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่องเพ่ือก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี 

กฎหมาย ภาษีอากร การใช้อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความรู้และ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมมากที่สุด สนับสนุน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข อง

นักศึกษากับสถาบันในระดับนานาชาติ และกลุ่มประเทศ ASEAN และมีการสอบเพ่ือได้ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และโอกาสให้แก่นักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ 
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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของ

อาเซียนภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือการบริการวิชาชีพบัญชีในสาขาต่างๆ ของประเทศสมาชิกของ ASEAN ในฐานะ

ประเทศผู้รับ และ (2) ประเมินสมรรถนะของนักบัญชีมืออาชีพไทยในด้านความรู้ ทักษะ คุณค่า จริยธรรม 

ทัศนคติและคุณสมบัติอันพึงประสงค์  เพ่ือวิเคราะห์ความพร้อมในการแข่งขันใน ASEAN โดยการเก็บรวบรวม

ข้อมูลทั้งจากแหล่งทุติยภูมิ และปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างนักบัญชีมืออาชีพไทยระดับสากล และระดับประเทศ

จ านวน 390 คน น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าดัชนีการจัดล าดับความต้องการ และค่าความแปรปรวน 

ทีร่ะดับนัยส าคัญ 0.05  

ผลจากการศึกษาจากความตกลงยอมรับร่วมกัน ข้อผูกพันเฉพาะการค้าบริการวิชาชีพบัญชี  

ในประเทศสมาชิก ASEAN พบว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไทยเข้าสู่ประเทศผู้รับใน ASEAN โดย (1) การต้ัง

ส านักงานบริการต่างๆ ในสาขาการบัญชีมีข้อจ ากัดทุกประเทศ โดยส่วนใหญ่สามารถก่อต้ังในรูปของกิจการ

ร่วมค้าด้วยข้อจ ากัดการร่วมทุนไม่เกินร้อยละที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพันเฉพาะของแต่ละหมวดการค้าบริการ   

ด้วยข้อยกเว้นการเป็นสาขา หรือตัวแทนของกิจการข้ามชาติ ข้อผูกพันของจ า นวนคนต่างชาติที่จะร่ วมทุน 

และ (2) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ต้องปฎิบัติตามกฏเกณฑ์ที่ตกลงยอมรับร่วมกันคือการขึ้นทะเบียน

เป็นนักบัญชีอาเซียนโดยมีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี คุณสมบัติ

และวุฒิบัตรครบถ้วนตามเกณฑ์ของประเทศถิ่นก าเนิดเป็นเบื้องต้น ต่อจากนั้นขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีต่างด้า ว

ของประเทศผู้รับ เพ่ือการได้ใบอนุญาตท างานโดยมีคุณสมบัติตามข้อจ ากัดด้านการปฏิบัติเยี่ยงคน ชาติ เช่น  

มีใบอนุญาตวิชาชีพ ระยะเวลาในสัญญาจ้างชั่วคราวมีก าหนด 2 ปี หรือ 3 ปี ต่อสัญญาได้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี 

และการมีถิ่นพ านักในประเทศผู้รับ ส่วนใหญ่ที่บุคคลธรรมดามีโอกาสจะท างานได้มักจะเป็นผู้โอนย้ายภายใน

บริษัทข้ามชาติ ในระดับบริหารจัดการ และผู้เชี่ยวชาญ 

การประเมินสมรรถนะของนักบัญชีมืออาชีพไทยในด้านความรู้  และทักษะ พบว่าอยู่ในระดับ  

ปานกลาง และการเห็นคุณค่า จริยธรรม คุณสมบัติอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก จึงมีความต้องการจ า เป็น 

ในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านความรู้ภาษาท้องถิ่นของประเทศผู้รับ ภาษาอังกฤษ ภาษีอากรของ

ประเทศผู้รับ ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ของวิชาชีพบัญชี  และ  

การวางแผนภาษี การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านทักษะ คือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้ง การฟัง 

การพูด การอ่าน การเขียน และทักษะของเทคนิคการสืบค้นสิ่งผิดปกติ กลลวง  ส่วนการพัฒนาด้านคุณสมบัติ
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viii  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

อันพึงประสงค์ คือ การมีดุลยพินิจและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล ความเป็นผู้น า  ความกระตือรือร้น  

ใฝ่เรียนรู้ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง การมีไหวพริบปฏิภาณในการปฏิบัติหน้าที่ และการมีวิจารณญาณ สุขุม 

รอบคอบจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  พบว่า (1) คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่แตกต่างกันด้านประสบการณ์การท างานในสาขาต่างๆในอดีต ขนาดกิจการ และการได้รับใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพระดับประเทศ ส่งผลต่อสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทางเทคนิคที่แตกต่างกัน   

(2) ความแตกต่างของขนาดกิจการ การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับประเทศ ส่งผลต่อสมรรถนะ  

ด้านความถนัด/ทักษะที่แตกต่างกัน (3) ความแตกต่างของเพศ ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประสบการณ์ในสาขา

อาชีพการบัญชี ขนาดของกิจการและการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับประเทศส่งผลต่อสมรรถนะ

ด้านคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่แตกต่างกัน  

นอกจากนี้การประเมินความพร้อมในการประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในประเทศผู้รับ ASEAN พบว่าสาขาอาชีพ

ที่ มีความพร้อมมากที่สุดคือ การท าบัญชี และต้องการที่จะไปประกอบวิชาชีพในประเทศสิงคโปร์ และ 

มาเลเซีย มากที่สุด โดยจัดล าดับความส าคัญของเหตุผล คือการเพ่ิมขึ้น/สูงขึ้นของ รายได้ ค่าครองชีพ และ

สวัสดิการ ประสบการณ์และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ต าแหน่งหน้าที่การงาน การสร้างชื่อเสียง เกียรติยศ

ศักด์ิศรีมีโอกาส ยกระดับฐานะทางสังคมโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ และ ความต้องการผลพลอย ได้  

ในการท่องเที่ยวต่างแดน  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในฐานะบุคคลธรรมดาด้านการท าบัญชี และก ารโอนย้ายบุคลากร 

ในกิจการข้ามชาติมีความพร้อมในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปยังประเทศผู้รับใน  ASEAN มากกว่า 

ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านอ่ืน ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างานในส านักงานบัญชีระดับนานาชาติ

และกิจการข้ามชาติที่ประกอบการในประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมมากกว่าผู้ที่ท างานในส านั กงาน

บัญชีระดับประเทศเนื่องจากความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  และในฐานะผู้ประกอบกา รใน

รูปแบบของหุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากคุณสมบัติที่ เป็นข้อตกลง

เฉพาะในแต่ละสาขาวิชาชีพทางบัญชี และข้อบังคับทางกฎหมายของแต่ละประเทศ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและยกระดับความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในการแข่ งขัน  

(1) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ต้องมีความขยันใฝ่เรียนรู้ ในการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

อย่างต่อเนื่อง ก้าวทันข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับข้อตกลงยอมรับร่วมกันในการประกอบวิชาชีพบัญชีใน

ประเทศสมาชิกASEAN กฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานการบัญชีสากล (2) หน่วยงานที่ก ากับดูแลผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี มีการเผยแพร่ข่าวสาร ในเรื่องกฎระเบียบและข้อผูกพันเฉพาะการบริการทางการบัญชี มีการจัด

อบรม สัมมนาให้ความรู้ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้ให้ความส าคัญ
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Abstract 
 

The study of competitive readiness of Thai professional accountants among the group 

member of ASEAN under Mutual Recognition Arrangements (MRA) on Accountancy Services 

aims to (1) study the rules, regulations, specific commitments on professional accountin g 

services for working in ASEAN host countries, (2) evaluate the competency and readiness of 

Thai professional accountants in dimensions of knowledge, skills, and desired qualifications.  

Both sources of secondary and primary data were used for collecting data from 390 

professional accountants who are working in international and national accounting firms in 

Thailand.  The collected data was analyzed in terms of mean, priority needs index, and 

analysis of variances at the significant level of 0.05. 

 The study from the MRA and specific commitment on Accountancy services found 

that (1) the commercial presence of accounting firms in ASEAN Host countries are limited 

based on specific commitment, mostly foreigners are allowed to set up accounting firms in 

the form of joint venture with  limited percentage of  foreign equity, and limited number of 

partners, and (2) the individual professional accountants who would like to provide services, 

have to first  make sure their qualification  meet all criteria  in their original country in order 

to apply to be an ASEAN Charter Professional Accountant: Accounting Education background, 

3 years of working experience, and professional license. They then apply to be Foreign 

Accountant in AEC host countries with limitations on national policies such as international 

license, terms of work permit for 2 or 3 years, and renewal of contract with maximum not 

more than 5 years, and the residence in host country. The intra-corporate transferees have 

more chance to work in ASEAN especially as executives and in the field of expertise.  

The evaluation of Thai accountants’ competency found that their knowledge and skills 

were in the moderate level and the desired quality was in high level. The needs assessment 

for knowledge development were developing and training in local language of host country, 

English language, tax law of host country, international law, MRA on Accountancy service, and 

tax planning. The needs assessments for skills development were English communication 

skills, investigation, fault finding for manipulation and fraud. The needs assessments for 
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personal qualifications development were judgments, skepticism, intellectual, and prudence.  

In addition, analysis of variance  at significant level 0.05 found that (1) the differences of 

personal character of respondents in terms of field of experience, firm size, and local license 

affected the technical knowledge and capability of professional accountants differently, (2) 

the differences of firm size, and local  license affected their skills differently, (3) the differences 

of gender, position, field of experience,  firm size, and local license affected their value, ethics, 

attitude, and quality desired differently. Furthermore, the highest level of readiness of Thai 

professional accountants to work in ASEAN countries were in the field of Accounting / 

Bookkeeping, and the most popular countries that they would like to join were Singapore and 

Malaysia. The reasons for going to work in ASEAN countries were the incremental or higher 

level of salary and remuneration, experience and achievement in career, position, integrity 

and reputation, social recognition and network, and chance for visiting and travel to foreign 

country.  

The readiness of Thai professional accountants for the “individual presence” as 

accountant in ASEAN host countries and the Inter-company transferee were higher than the 

other accounting careers. The professional accountants who had working experience in 

International accounting firms and Intercompany firms in Thailand had more readiness than 

the ones who work in local accounting firms due to their English proficiency. The readiness 

for “commercial presence” as the partner in the joint venture accounting firms were in 

moderate level due to the specific commitment of each profession and also the law and 

regulations of each country. 

The recommendation for developing and enhancing the competiveness of Thai 

professional accountants in AEC countries are: (1) professional accountants must be diligent, 

lifelong learning for improving their knowledge and skills in English, update the information 

relating to mutual recognition arrangement on accountancy service, changing in law, 

regulation, and accounting standards; (2) regulatory authorities of accounting profession have 

good public relation for the regulation, specific commitment in accountancy service of each 

AEC countries, provide seminar and training. Furthermore, focusing the accounting education 
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by setting curriculum for strengthen the knowledge and skills in English proficiency and all 

contents to meet international standards in order to produce young and smart accountants.    

Key Terms: Readiness, Accounting Profession, Professional Accountants, Mutual Recognition 

Arrangement, ASEAN 

 

This research prepared by Asst. Prof. Dr. Amara Tirasriwat. The research granted by The 

Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King. 
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บัญชีไทยในประเทศสมาชิกอ่ืนในอาเซียน 9 ประเทศในฐานะประเทศผู้รับ 

4-23 

 

 

4.10 การประเมินสมรรถนะด้านความถนัด/ทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยตาม 

ความเป็นจริงในปัจจุบันและการประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ไทยในประเทศสมาชิกอ่ืนในอาเซียน 9 ประเทศในฐานะประเทศผู้รับ 
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4.11 การประเมินสมรรถนะด้านคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึง

ประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยตามความเป็นจริงในปัจจุบันและการประเมิน 

ความต้องการจ าเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในประเทศสมาชิกอ่ืนในอาเซียน  

9 ประเทศในฐานะประเทศผู้รับ 
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4.12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มี

เพศแตกต่างกัน 
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4.13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มี

อายุแตกต่างกัน 
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4.14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มี

สาขาอาชีพบัญชีแตกต่างกัน 
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4.15 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ค่าเฉลี่ยของระดับการเห็นคุณค่า 

จริยธรรม  ทัศนคติต่อวิชาชีพ จากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างกัน 

4-30 

 

4.16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มี

ประสบการณ์สาขาวิชาชีพบัญชีในอดีตแตกต่างกัน 
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4.17 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ของค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ และ 

การเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ จากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างกัน 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การศึกษาความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  

ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี 
 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์     v  

ตาราง หน้า 

4.18 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ของค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ และ 

การเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ จากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มี

ประสบการณ์ในอดีตต่างกัน 
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4.19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มี

ระดับ/ขนาดองค์กรแตกต่างกัน 
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4.20 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ของค่าเฉลี่ยของระดับความรู้จาก 

กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างานในองค์กรที่มีขนาดต่างกัน 
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4.21 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ของค่าเฉลี่ยของระดับความถนัด  

จากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างานในองค์กรที่มีขนาดต่างกัน 

4-35 

4.22 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ของค่าเฉลี่ยของระดับการเห็นคุณค่า  

จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ จากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างานในองค์กรที่มี 

ขนาดต่างกัน 
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4.23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มี

วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน 
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4.24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มี 

ใบประกอบวิชาชีพระดับประเทศแตกต่างกัน 
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4.25 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ของค่าเฉลี่ยของระดับความรู้จากกลุ่ม 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใบอนุญาตท าบัญชี สอบบัญชีระดับประเทศต่างกัน 
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4.26 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ของค่าเฉลี่ยของทักษะ จากกลุ่ม 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใบอนุญาตท าบัญชี สอบบัญชีระดับประเทศต่างกัน 
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4.27 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ของค่าเฉลี่ยของระดับการเห็นคุณค่า 

จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ จากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใบอนุญาตท าบัญชี สอบ

บัญชีระดับประเทศต่างกัน 
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4.28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มี

ใบประกอบวิชาชีพระดับสากลแตกต่างกัน 
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4.29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มี

จ านวนปีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การศึกษาความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  
ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี 

 

vi  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ตาราง หน้า 

4.30 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ประเมินระดับความพร้อม และความต้องการ

ในการประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ ASEAN 
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4.31 ค่าเฉลี่ยและการจัดล าดับเหตุผลของนักบัญชีมืออาชีพที่พร้อมและต้องการไปประกอบอาชีพ

ใน ประเทศผู้รับใน ASEAN 

4-43 

4.32 การจัดล าดับประเทศ ผู้รับใน ASEAN ที่นักบัญชีมืออาชีพไทยที่พร้อม และต้องการไป

ประกอบวิชาชีพ 
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4.33 ค่าเฉลี่ยและการจัดล าดับเหตุผลของนักบัญชีมืออาชีพที่พร้อมแต่ไม่ต้องการไปประกอบ

อาชีพใน ประเทศผู้รับใน ASEAN 
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4.34 ค่าเฉลี่ยและการจัดล าดับวิธีการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีมืออาชีพที่ไม่พร้อม 

แต่ต้องการไปประกอบอาชีพใน ประเทศผู้รับใน ASEAN 
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4.35 ค่าเฉลี่ยและการจัดล าดับเหตุผลของนักบัญชีมืออาชีพที่ไม่พร้อมและไม่ต้องการไปประกอบ

อาชีพใน ประเทศผู้รับใน ASEAN 
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5.1 ข้อก าหนดการเข้าสู่ตลาดและข้อผูกพันในการจัดต้ังธุรกิจและการให้บริการโดยบุคคล

ธรรมดาของคนต่างชาติในประเทศผู้รับของ ASEAN ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อิงตาม 

AFAS ชุดที่ 9 (2016) 
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5.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย 5-6 

 

สารบัญแผนภาพ 

เรื่อง   

แผนภาพท่ี หน้า 

2.1 กรอบแนวคิด และระเบียบวิธีวิจัย 2-13 

 

 



 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์     2-1  

บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญ และควำมเป็นมำ 

 การเปิดเสรีทางการค้า การบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือของสมาชิกในกลุ่มประเทศสมา ชิก

อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) 10 ประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้

อาเซียนเป็นตลาดเดียว และฐานการผลิตร่วมกัน อันเป็นการเสริมสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคมของประเทศและการแข่งขันกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอ่ืนๆ การเปิดเสรีแรงงานฝีมือของ  

ผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สาขาบริการวิชาชีพบัญชีเป็นสาขาอาชีพบริการหนึ่งที่         

ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของ ASEAN  

ด้านการเปิดเสรีแรงงานฝีมือ ประเทศสมาชิกอาเซ๊ยนมีการเจรจาตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual 

Recognition Arrangement : MRA) ถึงรูปแบบ และคุณสมบัติของนักวิชาชีพอันประกอบด้วยวุฒิการศึกษา 

ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ ประสบการณ์ สัญชาติ ถิ่นที่อยู่ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อก าหนดของแต่

ละสาขาวิชาชีพ ซ่ึงก าหนดว่าการที่ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติวิชาชีพโดยหน่วยงานที่ควบ คุม 

ก ากับดูแลที่มีอ านาจในประเทศตน อันเป็นประเทศถิ่นก าเนิด (Original Country) จะได้รับการยอมรับโดย

หน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศอาเซียนอ่ืน อันเป็นประเทศผู้รับ  (Host Country) โดยสอดคล้อง กับ

กฎระเบียบในประเทศที่เก่ียวข้อง  ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกของโอกาสการเคลื่อนย้ายแรงงาน ให้มีการออก

ใบอนุญาต หรือใบรับรองคุณวุฒิให้แก่ผู้ให้บริการก่อนที่จะมีการให้ใบอนุญาตท างาน (Work Permit) จาก

หน่วยงาน องค์กรของประเทศผู้รับซ่ึงเป็นขั้นตอนที่สอง และน าเอกสารใบอนุญาต หรือใบรับรองคุณวุฒิ และ

ใบอนุญาตท างาน เป็นหลักฐานด าเนินการตามขั้นตอนขออนุญาตพ านักในประเทศผู้รับตามระ เบียบการขอ

ใบอนุญาตเข้าเมืองในสถานะผู้ท างาน และการผ่านพิธีการเข้าเมือง (Immigration) อันเป็นขั้นตอนสุ ดท้าย

ของการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

กระบวนการขั้นตอนแรกของการก้าวเข้าสู่ AEC ในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือสาขาวิชาชีพบัญชีไทย 

ต้องได้รับการยอมรับจากประเทศผู้รับตามข้อตกลงร่วมกันดังปรากฏในการลงนามร่วมกันในแถลงการณ์ Bali 

Concord II ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศ

อินโดนีเซีย ซ่ึงได้ก าหนดกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 

Services : AFAS) และมีการเจรจาข้อตกลงยอมรับร่วมกันในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 40 

เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และล่าสุด 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการลงนาม MRA ส าหรับสาขา



รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
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ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี 

 

1-2  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

บริการวิชาชีพบัญชี ซ่ึงท าให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เพ่ืออ านวยความสะดวก 

และลดอุปสรรคที่จะท าการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือของวิชาชีพบัญชี ความชัดเจนของกฎเกณฑ์ ข้อตกลงใน

การเคลื่อนย้ายแรงงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแขนงต่างๆ  อันประกอบด้วยผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชี   

ผูใ้ห้บริการปรึกษาทางการบัญชี บุคลากรทางการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี การรับรู้และความเข้าใจ

ในประเด็นต่างๆ เก่ียวกับ MRA ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยอยู่ในระดับใด มีความชัดเจนมากน้อยเพีย งใด 

ในรายละเอียดของประเทศผู้รับ และประเทศถิ่นก าเนิดค าถามเหล่านี้ยังมีนักบัญชีมืออาชีพของแต่ละสาขา

ต้องการหาค าตอบที่ชัดเจนอยู่ในขณะนี้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย กำรวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ศึกษาถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือการบริการวิชาชีพบัญชีไทยตามกฎเกณฑ์ของ MRA ในประเด็น

ต่างๆ  

1.1 กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นการตกลงยอมรับร่วมกันของประเทศไทย ในฐานะประเทศถิ่นก าเนิด 

1.2 กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นการตกลงยอมรับร่วมกันของประเทศไทย ในฐานะประเทศผู้รับ 

1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นการตกลงยอมรับร่วมกันของประเทศสมาชิกอ่ืน 9 ประเทศ ของ  

ASEAN ในฐานะประเทศผู้รับ 

2. ประเมินตนเองของนักบัญชีมืออาชีพไทยเก่ียวกับสมรรถนะในการให้บริการในสาขาอาชีพด้านการท า

บัญชี การสอบบัญชี บัญชีภาษีอากร และการให้ค าปรึกษาทางการบัญชีในประเทศสมาชิกอ่ืนใน ASEAN  

9 ประเทศ ในฐานะประเทศผู้รับ เพ่ือวิเคราะห์ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย 

 

1.3 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 1. ระดับบุคคล ช่วยเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเก่ียวกับข้อปฏิบั ติตาม

ข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน และช่วยให้พัฒนาตนเองให้มี สมรรถนะ มีความพร้อมที่จะมีการเคลื่อนย้าย

แรงงานฝีมือวิชาชีพบัญชีอย่างเสรีสู่ ASEAN 

 2. ระดับองค์กร กิจการที่ให้บริการวิชาชีพบัญชี ในแขนงต่างๆ ได้ทราบเกณฑ์ ข้อก าหนดเพ่ือ 

การบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับข้อตกลงขององค์กรผู้ควบคุมและก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 3.ระดับหน่วยงาน ผู้ควบคุมก ากับดูแล/ผู้ออกกฎ ข้อบังคับ ออกมาตรการและระเบียบที่สามารถเ พ่ิม

ความแข็งแกร่งของสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย แก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อเสียเปรียบต่างๆ เพ่ือ

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และยกระดับศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น  
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1.4 ค ำศัพท์ส ำคัญ 

 สมรรถนะ (Competency) คือ คุณลักษณะของบุคคลประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ความสามารถ 

และคุณสมบัติต่างๆ อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอ่ืนๆ ซ่ึงจ าเป็นและ

สอดคล้องกับความเหมาะสมกับองค์การ (อ้างใน อานนท์  ศักด์ิวรวิชญ์ (2547): 61) นอกจากนี้สมรรถนะ คือ 

ความสามารถที่จะท าหน้าที่การงานได้ถึงระดับตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานโดยขึ้นอยู่ กับสภาพแวดล้อม 

การท างานจริง (คณะกรรมการการศึกษาสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ, (2012)) 

 ควำมพร้อม (Readiness) คือ ลักษณะของบุคคลที่มีครบตามความต้องการ ประกอบด้วยสภาพที่มี

วุฒิภาวะ แรงจูงใจ และประสบการณ์เดิมสูงพอที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวก  

ข้อตกลงยอมรับร่ วมของอำ เซียน  (ASEAN Mutual Recognition Arrangement : MRA) คือ 

ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติและความช านาญด้านวิชาชีพของนักวิชาชีพอาเซียน ซ่ึงเป็นข้อตกลง

เก่ียวกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเรื่องคุณสมบัติของผู้ท างานด้านบริการโดยเฉพาะในกลุ่มที่ เป็น  

นักวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี พยาบาล นักส ารวจ ผู้ให้บริการการโรงแรม

และการท่องเที่ยว (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, (2556)) 

ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี (Professional Accountants : PA) หรือ นักบัญชีมืออำชีพ (Practicing 

Professional Accountant : PPA) หมายถึง ผู้ประกอบการวิชาชีพที่ มีความเชี่ยวชาญและช านา ญการ

ทางการบัญชี มีคุณสมบัติทางเทคนิค ศีลธรรม และกฎหมาย ในการประกอบวิชาชีพบัญชีโดยอิสระ  

มีแบบแผนและเป็นระบบ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก และ/หรือได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

(คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2557) และวิชำชีพบัญชี หมายถึง 

วิชาชีพในด้านการท าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชี

ภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี (พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547)   

 

1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 

ในการศึกษานี้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (Professional Accountants: PA) หรือ นักบัญชีมืออาชีพ (Practicing 

Professional Accountants: PPA) ก าหนดขอบเขต ประกอบด้วย ผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชี นักบัญชีภาษีอากร 

และผู้ให้บริการด้านการปรึกษาทางการบัญชี เท่านั้น  

2. ประชากรและตัวอย่างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือนักบัญชีมืออาชีพไทย  ก าหนดเฉพาะ

บุ คลา กรที่ ท า งา น ในส า นั ก งา น บัญชี ร ะ ดับ สา กล ที่ ป ร ะก อบ กิจกา ร ในปร ะ เท ศไท ย  ไ ด้แ ก่  

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd   KPMG Poomchai   Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos   Ernst 
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& Young   Grant Thornton    Mazars   TMF และ BDO และผู้ประกอบการ/ผู้บริหารส านักงานบัญชี

คุณภาพที่ผ่านการรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในกรุงเทพมหานครฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ  

ทุกภูมิภาค 
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บทท่ี 2 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.1 หลักการตามความตกลงการยอมรับร่วมกันของอาเซียนส าหรับสาขาบริการวิชาชีพบัญชี 

กรอบความตกลงร่วมว่าด้วยข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน  (ASEAN Mutual 

Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services : MRA Framework) (กรมเจร จ า

การค้าระหว่างประเทศ, 2554) โดยมีหลักการส าคัญ คือ ก าหนดแนวทางเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการเจรจา 

ท าข้อตกลงยอมรับร่วม ด้านบัญชีในอนาคตของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย โดยวาง

หลักเกณฑ์พ้ืนฐานส าหรับการยอมรับ สาระส าคัญของข้อตกลงยอมรับร่วมหลักเกณฑ์ความสามารถด้าน

วิชาชีพและคุณสมบัติต่างๆ ประกอบด้วยการศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ ระบบ

ข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล หลักเกณฑ์การยอมรับในเรื่อง

มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ดังนั้น วัตถุประสงค์ของ MRA จึงประกอบด้วย (1) การอ านวยความสะดวกใน

การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน และ (2) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติ

ที่ เป็นเลิศ (Best practices) ในการสอนและฝึ กอบรมบุ คลากรวิ ชาชี พ โดยใช้สมรรถนะเป็ นห ลั ก 

(Competency-based) ทั้งนี้เพ่ือร่วมมือและเสริมสร้างความสามารถในหมู่สมาชิกอาเซียน และช่วยยกระดับ

มาตรฐานและการลดช่องว่างความแตกต่างของบุคลากร  

 จากความตกลงยอมรับร่วมส าหรับสาขาบริการวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014  

ในมาตรา 4 ข้อ 4.1 ได้ก าหนดคุณสมบัติของของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาเซียน  (ASEAN Chartered 

Professional Accountant : ACPA) ไว้ 5 ประการดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางบัญชีหรือผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชีที่ได้รับ 

การยอมรับโดยองค์กรวิชาชีพบัญชีในประเทศถิ่นก าเนิดหรือประเทศผู้รับว่าเทียบเท่ากับระดับการ ศึกษา

ดังกล่าว  

2. มีการขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตยังไม่สิ้นผลในปัจจุบัน เพ่ือประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศถิ่น

ก าเนิด ซ่ึงออกให้โดยองค์กรวิชาชีพบัญชีและสอดคล้องกับนโยบายภายในประเทศด้านการขึ้นทะเบียน การ

อนุญาต/การรับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชี  

3. มีประสบการณ์ในด้านวิชาชีพบัญชีที่เก่ียวข้อง  ไม่น้อยกว่า 3 ปี สะสมได้ภายในระยะเวลา 5 ปี 

หลังจากมีคุณสมบัติทางด้านการศึกษาตามข้อ (1)  

4. ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่าง ต่อเนื่อง (Continuous Professional 

Development : CPD) ของประเทศถิ่นก าเนิด  
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5. ได้รับใบรับรองจากองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศถิ่นก าเนิดและไม่มีประวัติการกระท าผิดอย่าง

ร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศในการประกอบ

วิชาชีพบัญชี  

ในมาตรา 6 ของ MRA ส าหรับสาขาบริการวิชาชีพบัญชี ก าหนดขั้นตอนการจดทะเบียนเป็นนั กบัญชี

อาเซียน นักบัญชีที่ต้องการจดทะเบียนเป็นนักบัญชีอาเซียน ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการก ากับ

ดูแล (Monitoring Committee : MC) ในแต่ละประเทศ และการด าเนินงานในส่วนของอาเซียนจะอยู่ภายใต้

การดูแลของคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีอาเซียน ( ASEAN Chartered Professional 

Accountant Coordinating Committee : ACPACC) ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการก ากับ ดูแล

ของประเทศสมาชิก การไปประกอบวิชาชีพบัญชีในต่างประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาเซียนที่ได้รั บการ

ติดต่อจากต่างประเทศให้เข้าไปร่วมงานทางวิชาชีพบัญชี สามารถไปขึ้นทะเบียนกั บองค์กรวิชาชีพบัญชีใน

ประเทศนั้นๆ และต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ภายในประเทศผู้รับ และยังคงต้องรักษา 

กฎ ระเบียบ การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภายในประเทศไทย   

 

2.2 หลักการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประชาคมอาเซียน : ASEAN Community ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (1)  ประชาคมความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) (2) ประชาคมความร่วมมือทา ง ด้า น  

ความม่ันคงทางการเมืองอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC) และ (3) ประชาคม

ความร่วมมือ ด้านสั งคมและวัฒนธร รมอา เซียน  (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) ซ่ึงมี

เป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุน 

แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี  ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) และได้ก าหนดวัตถุประสงค์ส าคัญ 4 ด้าน

คือ  

1. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า อย่างเสรี โดยมุ่งเน้น 

การลดอุปสรรคในการน าเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศสมาชิก อ านวยความสะดวกทางการค้า  

มีการจัดต้ัง ASEAN Single Window เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานหน่วยงานโดยยื่นเอกสาร เ พียง 

จุดเดียว การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี มีการเจรจาเพ่ือลดอุปสรรคในการเข้ามาประกอบธุรกิจบริการ 

ผู้บริโภคมีเสรีภาพที่จะเลือกใช้บริการต่างๆ ตามความพึงพอใจ โดย มีสาขาเร่งด่วน 5 สาขา ได้แก่ สาขา

ท่องเที่ยว การบิน สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส์ การลงทุนอย่างเสรี ได้มีการจัดท าความตกลง

ด้านการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) โดยครอบคลุม

เนื้อหา การคุ้มครองการลงทุน การอ านวยความสะดวกและความร่วมมือในการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน 
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และการเปิดเสรีการลงทุน เพ่ือเป็นการเพ่ิมและรักษาระดับความสามารถของอาเซียนในการดึงดูดการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศและการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ โดยสร้าง

มาตรฐานที่ชัดเจนของแรงงานมีฝีมือ และอ านวยความสะดวกให้กับแรงงานมีฝีมือที่ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ที่ก าหนดให้สามารถเคลื่อนย้ายไปท างานในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี 

โดยส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนประเทศสมาชิกยังสามารถมีมาตรการเพ่ือรักษา เสถียรภาพและความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยส่งเสริมกรอบ นโยบาย 

ด้านเศรษฐกิจที่ส า คัญ คือ นโยบายการแข่งขันของอาเซียน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี  

การคุ้มครองผู้บริโภค และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

พลังงาน  

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเท ศส มา ชิ ก  

โ ดยกา รสนั บสนุนการพัฒนาวิ สา หกิจ ขนาดกลา งและขนาดย่อม ( SMEs) พัฒนา และเสริ มสร้าง 

ขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการริเริ่มการรวมกลุ่มของอาเซียน ( Initiative for ASEAN 

Integration: IAI) เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

4. การบูรณาการเข้า กับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนที่ มี ต่อ

ประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดท าเขตการค้าเสรี และการสร้างเครือข่ายด้านการผลิตการเตรียมพร้ อม

ในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีที่จะมีขึ้นในอนาคต  
 

2.3 แนวคิดการเตรียมพร้อมการเคล่ือนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี   

การเตรียมพร้อมในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี มีหลักการและแนวทาง ดังนี้ 

1. การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้ใช้แรงงาน ประเทศไทยมีจุดแข็งอย่างมากในภาคบริการ  

การท่องเที่ยว การบริการด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ และด้านศัลยกรรม จึงเป็น 

ที่คาดหมายว่าเม่ือมีการเปิดเสรีภาคบริการในอาเซียน ภาคบริการดังกล่าวจะเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับประโยชน์

ค่อนข้างมาก และในอนาคตการส่งออกแรงงานจะเป็นช่องทางน ารายได้จากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย

จ านวนมหาศาล นอกจากนี้แรงงานฝีมือวิชาชีพบัญชีอันเป็นที่ ต้องการของ AEC ก็ควรมีการเตรียมพร้ อมใน

การพัฒนาแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานและแรงงานที่จะออกสู่ตลาดแรงงานให้มีสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนในชีวิตประจ า วัน ประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งหลายควรร่วมกันจั ด ต้ัง

หน่วยงานระดับนานาชาติขึ้นมาดูแลปัญหาของกลุ่มคนงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี ด้วยการฝึกอบรม
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ความรู้ความช านาญใหม่ การฝึกอบรมจะท าให้ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่น และท าให้การเคลื่อนย้ายระหว่าง

ประเทศและระหว่างภูมิภาคอาเซียน 

 2. การป้องกันสภาวะ “สมองไหล” เม่ือการเปิดเสรีทางการบริการท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงาน

ของผู้ใช้แรงงานที่มีทักษะ ผู้บริหาร นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากประเทศหนึ่งไปยังปร ะเท ศ

สมาชิกอ่ืนของอาเซียนมากขึ้น โดยมีเหตุผลที่เป็นสิ่งจูงใจทั้งทางด้านการเงิน ในรูป ค่าตอบแทน สวัสดิการ 

และทางด้านอ่ืนที่ไม่ใช่อยู่ในรูปเงินตรา เช่น ชื่อเสียง เกียรติยศที่ดีกว่าประกอบอาชีพในไทย จึงท าให้เกิด

สภาพ “สมองไหล” ของบุคลากรมืออาชีพที่ มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิชาการ และก่อให้ เ กิด

ปัญหาต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การที่จะท าให้ไม่เกิดสมองไหล ประเทศไทยต้องค านึงถึงสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนที่ดีและจูงใจ กฎหมายที่เก่ียวกับแรงงานและสวัสดิการแรงงานในประเทศไทย ได้แก่  

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสั มพันธ์  

พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กฎหมายเหล่านี้ถูกน ามาใช้กับ 

ชาวต่างประเทศที่เข้ามาท างานในประเทศไทยด้วย ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถจัดการกฎหมายสวัสดิการ

แรงงานได้ดี ก็จะท าให้แรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศเข้ามาท า งานในประเทศไทยมากขึ้น และท าให้เ กิด 

การลงทุนตามมา รวมทั้งแรงงานมีฝีมือ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยก็จะไม่มีความจ า เป็นที่จ ะต้อง

เดินทางไปท างานในต่างประเทศ 

การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือวิชาชีพบัญชีไทยเข้าไปท างานในต่างประเทศ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

(2557)) 

  การเป็นนักบัญชีอาเซียน และการเป็นนักบัญชีต่างด้าวจดทะเบียนป ระเทศถิ่นก าเนิดจะต้อง

ด าเนินการ (1) มีคุณสมบัติเป็น ASEAN Chartered Professional Accountant : ACPA) (2) กรอกใบสมัคร 

(3) ผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพ (MC) ตรวจสอบ (4) อนุมัติ ช าระค่าธรรมเนียมและ (5) ขึ้นทะเบียนเป็น 

ACPA 

หลังจากที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีอาเซียนแล้ว หากมีความประสงค์จะไปท างานต่างประเทศ จะต้อง

ด าเนินการยื่นขออนุญาตเป็นนักบัญชีต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Accountant 

: RFPA) ที่ประเทศผู้รับที่ มีความประสงค์จะไปท างาน นักบัญชีต่างด้าวจดทะเบียนจะไม่สามารถประกอบ

วิชาชีพเพียงล าพังในประเทศผู้รับ แต่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับนักบัญชีวิชาชีพของประเทศผู้รับ โดยต้อง

ปฏิบัติตามความตกลงยอมรับร่วมของบริการวิชาชีพบัญชีชุดที่ 9 อันประกอบด้วยข้อผูกพันเฉพาะของแต่ละ

ประเทศที่แตกต่างกัน ในแต่ละกลุ่มของประเภทการบริการ (รายละเอียดในบทที่ 4  ข้อ 4.1) ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีไทยจ าต้องทราบกฎระเบียบและคุณสมบัติในวิชาชีพขอ งตนตามเกณฑ์ในประเทศถิ่นก าเนิด  
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อันเป็นคุณสมบัติเบื้องต้น หรือขั้นพ้ืนฐาน ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเคลื่อนย้ายอาชีพของตนไปในประเทศกลุ่ม

สมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ได้ กฎระเบียบข้อบังคับในการควบคุมการให้บริการวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชา ชีพ

บัญชีไทยในฐานะประเทศถิ่นก าเนิด เฉพาะสาขาด้านการท าบัญชี การสอบบัญชี และการบริการให้ค าปรึกษา

ทางการบัญชี ดังรายละเอียดในตาราง 2.1 

 

ตาราง  2.1 กฎระเบียบข้อบังคับในการควบคุมการให้บริการวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ไทย  

ในฐานะประเทศถิ่นก าเนิด 

ประเด็น 
สาขาวิชาชีพ 

การท าบัญชี การสอบบัญชี 
การบริการให้ค าปรึกษา

ทางการบัญชี 
สัญชาติ ไทย ไทย ไม่มีข้อจ ากัด 

การยอมรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ  

ไม่มีข้อจ ากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)       

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) 

ไม่มีข้อจ ากัด 

วุฒิการศึกษา ประ กาศนี ย บัตร วิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ทางการบัญชี/
ปริญญาตรีทางการบัญชี 

ปริญญาตรีทางการบัญชี ปริญญาตรี 

ประสบการณ์การท างาน ไม่มีข้อจ ากัด 3 ปี ไม่มีข้อจ ากัด 

กา รควบ คุม ลักษณะ ก า ร

ให้บริการ 

ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี ผ่านการทดสอบ 6 รายวิชาส าหรับ 

CPA 

ผ่านการทดสอบ 3 รายวิชาส าหรับ TA 

ไม่มีข้อจ ากัด 

- อายุใบอนุญาต ใบอนุญาตคงอยู่ ตามเงื่อนไขการ

ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

และค่าธรรมเนียมสมาชิกสภาฯ 

รายปี  

ใบอนุญาตคงอยู่ ตามเงื่อนไขการ

ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และ

ค่าธรรมเนียมสมาชิกสภาฯ รายปี  

ไม่มีข้อจ ากัด 

- เกณฑ์ในการต่อใบอนุญาต เ กณฑ์ การ พัฒนาความ รู้   
อย่างต่อเนื่อง 12 ช่ัวโมงต่อปี 

เกณฑ์การพัฒนาความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง 40 ช่ัวโมงต่อปี** 

ไม่มีข้อจ ากัด 

การเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นสมาชิกสภาฯแบบสามัญ เป็นสมาชิกสภาฯแบบสามัญ เป็นสมาชิกสภาฯ  
แบบสามัญ 

        * มาตรฐานการศึกษาสากลส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ฉบับปรับปรุง Volume 2012) ฉบับท่ี 6 (ฉบับปรับปรุง) 

เร่ิมบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2558 
      ** สภาวิชาชีพบัญชีฯ (2559) เร่ิมบังคับใช้ 1 มกราคม 2560 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพร้อม  

ความพร้อม หมายถึง สภาพของบุคคลที่มีวุฒิภาวะ แรงจูงใจ และประสบการณ์เดิมสูงพอที่จะ

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้สะดวก การเตรียมความพร้อม หมายถึง การเตรียมตัวเองก่อนกระท าการ หรือท างาน  

ที่จะท าหรือได้รับมอบหมายเป็นการท าความเข้าใจในงานที่จะท า ศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับงานและ หน่วยงานที่

จะเข้าร่วมปฏิบัติในทุกๆ ด้าน รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ (นงลักษณ์ ศิริพิศ, สุชญา มานวกุล และ

ปฐมาภรณ์ ค าชื่น (2556)) 

วิชญาพร สุวรรณเทน (2541:30)  ให้ความหมายความพร้อม หมายถึง การที่บุคคลมีความสนใจและ

มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีความถนัดที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่างให้  ส าเร็จลุล่วงโดยได้เตรียมการ 

ไว้ล่วงหน้า  

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ความพร้อม หมายถึง สภาพที่บุคคลมีภาวะสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 

จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ความถนัดในการท ากิจกรรมต่างๆ และเตรียมพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้า ที่ให้

สามารถลุล่วงและส าเร็จภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบความพร้อม ของ Downing & Thackrey (1971, pp.14-16, อ้างถึงใน นวรัตน์ พ.ต.ต., 

2545:17) ประกอบของความพร้อม 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ การบรรลุวุฒิภาวะ

ด้านร่างกายทั่วไป  (2) องค์ประกอบด้านสติปัญญา ได้แก่ ความพร้อมด้านความสามารถในการรับ รู้  

ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล  (3) องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประสบการณ์ด้านสังคม 

สภาพแวดล้อม รอบตัว และ (4) องค์ประกอบด้านอารมณ์แรงจูงใจและบุคลิกภาพ ได้แก่ ความม่ันคง 

ทางอารมณ์  

 

2.4.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะ (Concepts and Theory of Competency (อ้างใน 

เทื้อน ทองแก้ว, 2554) 

ในปี ค.ศ. 1982 Richard Boyatzis ได้เขียนหนังสือชื่อ The Competent Manager : A Model of 

Effective Performance และได้นิยามค าว่า competencies เป็นความสามารถในงานหรือเป็นคุณลักษณะที่

อยู่ภายในบุคคลที่น าไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

Scott B. Parry (1997) ได้ให้ค านิยามของ สมรรถนะ คือ กลุ่มของความรู้  (knowledge) ทักษะ 

(skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เก่ียวข้องกัน ซ่ึงมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่งงานหนึ่งๆ โดย

กลุ่มความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงานนั้นๆ และสามารถวัดผล 
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เทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา 

(อ้างใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 2004: 48) 

David C. Mc Clelland นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้ให้ค านิยามของ สมรรถนะ คือ 

บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ ดี 

หรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ 

จากค านิยามของสมรรถนะของนักวิชาการหลายท่านดังกล่าวข้างต้น (อ้างใน อานนท์  ศักด์ิวรวิชญ์ 

(2547 : 61) ได้สรุปค านิยามของสมรรถนะ คือ คุณลักษณะของบุคคล ซ่ึงได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ 

และคุณสมบัติต่างๆ อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอ่ืนๆ ซ่ึงจ าเป็นและ

สอดคล้องกับความเหมาะสมกับองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจ าแนกได้ว่าผู้ที่จะประสบความส า เร็จ

ในการท างานได้ต้องมีคุณลักษณะเด่นๆ อะไร หรือลักษณะส าคัญๆ อะไรบ้าง ดังนั้น จึงสรุปองค์ประกอบของ

สมรรถนะประกอบด้วย 5 ส่วนคือ (1) ความรู้ (knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้เป็นความรู้ที่ เป็น

สาระส าคัญ (2) ทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพ้ืนฐาน

ทางความรู้ และสามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว (3) หลักการแนวคิดตนเอง (self– concept) คือ 

เจตคติ ค่านิยม และความคิด เห็ น เก่ี ยว กับภา พลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคล เชื่ อ ว่าตน เอ ง เป็ น   

(4) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ

ได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้น า (5) แรงจูงใจ/ เจตคติ (motives/attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน  

ซ่ึงท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่ เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ   

ความรู้ความสามารถ เยี่ยงผู้ปร ะกอบวิชาชี พ คือ  ความสามารถในการท าหน้า ที่ใ ห้เป็ น ไป  

ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทาง

เทคนิค ทักษะทางวิชาชีพ และคุณค่า จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ , มาตรฐาน

การศึกษาสากลส าหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ฉบับปรับปรุง Volume 2012) ฉบับที่ 6, หน้า 4) 

โครงสร้างของรูปแบบสมรรถนะ  

ในการจัดกลุ่มสมรรถนะของบุคคลออกเป็น 4 มิติ ประกอบด้วย  (1) มิติด้านความรู้หรือทักษะ 

(knowledge skills) ประกอบด้วยสมรรถนะที่เน้นในด้านความรู้ ทักษะในงานที่รับผิดชอบ (2) มิติด้านการมี

ปฏิสัมพันธ์ ( interaction) ประกอบด้วยสมรรถนะต่างๆ ได้แก่ การมีมนุษย์สัมพันธ์และการประสานงาน 

ในการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม การมีจิตส านึกในการให้บริการ (3) มิติด้านคุณลักษณะและจริยธร รม 

(trait and ethic) ประกอบด้วยสมรรถนะต่าง ๆ ได้แก่ ความซ่ือสัตย์สุจริต การเสียสละ การมีเจตคติที่ ดี ต่อ

องค์การ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อการท างานตามหน้าที่ และ (4) มิติด้านการคิด
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2-8  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วิเคราะห์ (analytical thinking) ประกอบด้วยสมรรถนะต่างๆ ได้แก่ ความคิดเชิงระบบ ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ การเชื่อมโยงเป็นองค์รวม ( อ้างใน ชัชวาลย์ ทัตศิวัช, 2554) 

 

 2.4.2 หลักการ แนวคิดมาตรฐานการศึกษาสากลของสาขาการบัญชี 

 คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพตามข้อก าหนดของ IES (International Education Standards : 

IES) อ้างใน สันสกฤต วิจิตรเลขการ (2549) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศในสาขาการบัญชี 

( International Education Standard : IES) ฉบับที่ 6 ที่ออกโดย สมาชิกของสห พันธ์นักบัญชี ส า กล 

( International Federation of Accountance IFAC)) ประกอบด้วยข้อก าหนดคุณสมบั ติของนั ก บัญชี  

มืออาชีพ (Practicing Professional Accountant : PPA) ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์แห่ง

ประเทศไทยก็น ามาบังคับใช้กับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเช่นเดียวกันกับ IFAC ดังรายละเอียดดังนี้ 

(1) นักบัญชีมืออาชีพจะต้องส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าทางด้านบัญชีในระดับปริญญาตรีหรือเทียบ เท่า

จากสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการบัญชี ซ่ึงได้ก าหนดวิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา  

ด้านการบัญชีอย่างเป็นระบบ และมีการจัดการเก่ีย วกับหลั กสู ตรการบัญชี การบัญชี ( Content of 

Professional Accounting Education Programs) ที่จะท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี

ระดับสูง และสามารถพัฒนาตนเองเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้ในอนาคต ใน IES ฉบับที่ 2 ได้แบ่งองค์ความรู้ใน

หลักสูตรการบัญชีเป็น 3 ส่วน คือ การบัญชี การเงิน และความรู้อ่ืนที่เก่ียวข้อง (Accounting, Finance and 

Related Knowledge) ความรู้เก่ียวกับธุรกิจขององค์กร (Organizational and Business Knowledge) 

 (2) นักบัญชีมืออาชีพต้องมีทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) ในด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะ 

ด้านสติปัญญา (Intellectual Skill) ทักษะด้านเทคนิคทั่วไปและเทคนิคเฉพาะเก่ียวกับวิชาชีพ (Technical 

Skill) ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skill) ทักษะในการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน (Interpersonal 

and Communication Skill) และทักษะด้านการจั ดการทางธุร กิจและองค์กร (Organizational and 

Business Management Skills)  

(3) นักบัญชีมืออาชีพต้องมีคุณค่าและมีทัศนคติที่ ดี ต่อวิชาชีพอันอยู่บน พ้ืนฐานของจริยธร รม 

(Professional Value, Ethic and Attitudes) ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพ 

ความสามารถในการรักษาความลับ และความเป็นอิสระ 

(4) นักบัญชีมืออาชีพจะต้องมีการสะสมประสบการณ์ (Experience) เป็นระยะเวลานานและเข้ มข้น

เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นนักบัญชีที่มีความรู้และมีทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งมีความรู้และทัศนคติที่ ดีต่อ

วิชาชีพอันอยู่บนฐานของความมีจริยธรรม โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและมี

กระบวนการตรวจสอบอย่างมีมาตรฐานและสม่ าเสมอ 
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(5) นักบัญชีมืออาชีพจะต้องสอบผ่านการประเมินควา มสามารถทางวิชา ชีพ ( Professional 

Capabilities) ซ่ึงจะเป็นการประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ ตลอดจนการมีคุณค่า ทัศนคติ  

ทางวิชาชีพและจริยธรรม 

 (6) นักบัญชีมืออาชีพจะต้องมีการเรียนรู้ ตลอดชีพ (Lifelong Learning) โดยถือเป็นภาระหน้าที่      

ที่จะต้องพัฒนา และรักษาความสามารถด้านวิชาชีพ โดยมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับให้นักบัญชีได้มีโอกาส ได้

พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

2.4.3 ทฤษฎีความต้องการจ าเป็น 

ความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ ควร

จะเป็นและสิ่งที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน หากมีความขัดแย้งระหว่างความแตกต่างที่พบก็จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่

เกิดขึ้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546: 6)     

วิเคราะห์และจั ดล าดับความต้องกา รจ า เป็ น ใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNI 

Modified) ซ่ึงเป็นดัชนีจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นที่ใช้หลักการประเมินความแตกต่าง

และเป็นสูตรที่ นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช (2542) ได้ปรับสูตรการค านวณมาจากค่าดัชนี PNI  

โดยใช้หลักการก าหนดความต้องการจ าเป็นจา กระดับสภา พปัจจุบัน แล้วจั ดล าดับควา มส าคัญ ของ  

ความต้องการจ าเป็นตามค่า PNI Modified โดยใช้สูตรในการค านวณ  

PNI Modified = 
(𝐼−𝐷)

𝐷
 

เม่ือ PNI Modified หมายถึง ดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 

      I = Importance หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพที่คาดหวัง คือระดับความต้องการ 

      D = Degree of Success หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพปัจจุบัน 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจัย วิชาการและการศึกษาในอดีตที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขันแรงงานฝีมือของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังรายละเอียด ตาราง 2.2  
 

ตาราง 2.2  งานวิจัย วิชาการและการศึกษาในอดีตที่เก่ียวข้อง 

ผู้ศึกษา/วิจัย (ปีพ.ศ.) ข้อค้นพบจากการศึกษา 
จุ ฑ าม น สิท ธิผลวนิช
และ กุลณัฐชา วัฒนวิไล  
 (2554) 

การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจมีการด าเนินมาตรการต่างๆ   
(1) ให้มีการก าหนดมาตรฐานสอดคล้องกับสากล ท้ังมาตรฐานการบัญชีการสอบบัญชีและ
มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  (2) ให้มีการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพบัญชีสากล  
เพ่ือการเพ่ิมระดับความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่ง ขัน
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ผู้ศึกษา/วิจัย (ปีพ.ศ.) ข้อค้นพบจากการศึกษา 
ในระดับนานาชาติ  (3) ให้มีการจัดต้ังสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพบัญชี มุ่งเน้นการ สร้างความ รู้
ความเข้าใจให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ (4) การให้ค าแนะน าในการจัดท าบัญชีแก่วิสาห กิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึง เป็นฐานธุรกิจท่ีส าคัญของไทย และ (5) การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาด้านวิชาชีพการบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาสากลส าหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงเป็นการ
ยกระดับศักยภาพบัญชีบัณฑิตไทยให้พร้อมรับมือและเพ่ิมโอกาสเมื่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจเกิดข้ึน 

นฤมล สุมรรคา (2554) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า (1) ระดับการศึกษาของบุคลากรมีผลต่อความพร้ อม 
ด้านวิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกฎหมายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และในส่วนของประสบการณ์  
การการท างานทางบัญชีมีผลต่อความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง และ (2) ความรู้ความเข้าใจทาง
ประชาคมอาเซียนของบุคคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการมีความสัมพันธ์ในทางทิศเดียวกันกับ
ความพร้อมของบุคคลากรทางบัญชีเพ่ือท่ีจะสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านวิชาชีพ
ทางบัญชี  

กานดาวรรณ แก้วผาบ 
(2555) 

(1) อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนของนักศึกษาคณะบัญชีอันดับแรก คือ 
ภาษาอังกฤษ และสิทธิมนุษยชนเป็นอุปสรรคในล าดับท้ายสุด  (2) ความพร้อมของนักศึกษาใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าครองชีพของแต่ละประเทศ สิทธิมนุษยชนของแต่ละประ เทศ  
การติดต่อส่ือสารทางส่ือต่างๆ การคมนาคม ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน เ ช้ือชาติและศาสนาของแต่ละประเทศ  (3) ผลการเรียนเฉล่ียของนักศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ กับความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ลัดดา หิรัญยวา (2555) (1) นักการบัญชีไทยท่ีมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(2) นักการบัญชีไทยท่ีมีเพศแตกต่างกัน/อายุแตกต่างกัน/อาชีพ/ การศึกษา/ประสบการณ์ท างาน/
ความถ่ีในการรับข้อมูลท่ีแตกต่างกันท าให้มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนด้านของมาตรฐานทางการบัญชี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

วลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกร,  
มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2556) 

ความคาดหวังและความพร้อมของวิชาชีพสอบบัญชีไทยในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนพบว่า (1) คุณสมบัติท่ีผู้บังคับบัญชาคาดหวังจากผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมากท่ีสุด
คือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน และความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (2) คุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถในเร่ืองทักษะ 
การท างานของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีท่ีส าคัญมากท่ีสุด 3 อันดับ ได้แก่ ทักษะด้านภาษา 
ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี และความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน (3) ผู้ประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชีมีความพร้อมในคุณสมบัติส าหรับการแข่งขัน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับภาษี
ระหว่างประเทศ ความรู้เก่ียวกับกฎหมายธุรกิจ ข้อบังคับท่ีเปล่ียนแปลงไปภายใต้ การเป็น
ประชาคมอาเซียน และความรู้ความเข้าใจธุรกิจท่ีตรวจสอบ   

น ง ลั ก ษ ณ์  ศิ ริ พิ ศ ,           
สุ ชญา มานวกุล และ
ปฐมาภรณ์ ค าช่ืน (2556) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทยกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN)  
คือ ความรู้และศักยภาพในเชิง รุก คือ การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในตนเองให้ก้าวทันโลก  
ในยุคโลกาภิวัฒน์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน (1) ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี (2) ความรู้ด้านภาษา  
(3) ความรู้ด้านกฎหมาย และ(4) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ผู้ศึกษา/วิจัย (ปีพ.ศ.) ข้อค้นพบจากการศึกษา 
บรรจงจิตต์ อัง ศุสิง ห์ 
ผู้อ านวยการส านักงาน
การค้าบริการและการ
ลงทุน กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ (2557) 

การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ (1) เพ่ิมการลงทุนด้านโปรแกรม
บัญชี (Accounting Software) เพ่ือใช้ในการจัดท าบัญชี และสอบบัญชี (2) อบรมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง (3) เน้นการให้บริการท่ีมีลักษณะ
ท่ีเป็นการเฉพาะมากข้ึน เช่นการให้บริการสอบบัญชีตามประเภทธุรกิจหรืออุตสาหกรรม      
(4) แข่งขันในด้านค่าธรรมเนียม โดยเสนอบริการท่ีถูกกว่า ส าหรับระดับการบริการท่ีมีคุณภาพ
ทัดทียมกัน หรือดีกว่า และ (5) ขยายขนาดส านักงาน โดยการควบรวมกิจการกับส านักงาน
อ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดลูกค้าท่ีเป็นธุรกิจขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติ 

ปรัศนีย์ กายพันธ์, 
นธี เหมมันต์(2557) 

ประเด็นความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีไทยโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก  
นักวิชาชีพบัญชีมีความพร้อมด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร มากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นทักษะทางปรัชญา  ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน และทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ
(2557) 
 

(1) ความพร้อมสูงสุดของผู้จัดท าบัญชีไทยต่อการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 
ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทักษะ  
การท างานเป็นทีมและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสาร (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาและความพร้อมของผู้จัดท าบัญชีไทย คือ จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ความ รู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพบัญชี ทักษะการใช้ระบบสารสนเทศทาง 
การบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสาร ทักษะการท างานเป็นทีม ความรู้และทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้เก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม ความรู้และทักษะด้านภาษาอ่ืนๆ และ
ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

วีรยุทธ สุขมาก และ

กนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ 

(2557) 

ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเ ก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพ่ิมมูลค่า
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีประกอบด้วย ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ (1) ด้านมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (2) ด้านภาษีอากร (3) ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี (5) ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน (6) ด้านประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ (7) ด้านความสามารถในการเรียนรู้
เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 

สภาวิชาชีพบัญชี ฝ่าย
ต่างประเทศ (2557) 

ความพร้อมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ 
(1) ความพร้อมด้านมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีท่ีเป็นสากล (2) ความพร้อมใน
การศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ภาษีอากร (3) ความพร้อมด้านการศึกษา และการปรับตัว 
 (4) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และ (5) ความพร้อมด้านทัศนคติ จริยธรรม 

กิติยาภรณ์  อินธิปีก 
(2558) 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมมากท่ีสุดของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยเพ่ือ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ และมีความสัมพันธ์เชิงบวก 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การศึกษาความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของอาเซียน  
ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี 
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ผู้ศึกษา/วิจัย (ปีพ.ศ.) ข้อค้นพบจากการศึกษา 
รจนา  ขุนแก้ว 
(2558) 

ปัจจัยท่ีให้ความส าคัญและมีความพร้อมของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมากท่ีสุด คือปัจจัยด้าน 
การปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
จรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในทางกลับกันพบว่าปัจจัยท่ีให้ความส าคัญและมี  
ความพร้อมน้อยท่ีสุดคือ ทักษะในด้านภาษาอังกฤษ และด้านความรู้และทักษะในด้านภาษา
อ่ืนๆ เช่น มาลายู ภาษาจีน สถาบันการศึกษา และเกรดเฉล่ียมีความสัมพันธ์กับความพร้อมของ
นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ และการพัฒนาให้เกิดความพร้อมมากท่ีสุด คือทักษะในภาษาอังกฤษ
และภาษาอ่ืน ๆ  

สันติ วิลาสศักดานนท์
(2558)  

การเตรียมความพร้อมท่ีจะยกระดับให้เป็นมืออาชีพในระดับสากลของนักบัญชี ประกอบด้วย 
(1) ความรู้ความสามารถ แบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่คือ การบัญชี การเงิน  และความรู้อ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง (Accounting, Finance and Related Knowledge) ความรู้เก่ียวกับุรกิจของ
องค์กร (Organizational  and Business Knowledge) (2) ความช านาญในทักษะวิชาชีพ 
(Professional Skills) (3) ความซ่ือสัตย์ คุณธรรมและจรรยาบรรณ (Professional Value, 
Ethics and Attitudes) (4) ความเช่ียวชาญในประสบการณ์ (Experience) (5) ความเป็นมือ
อาชีพ (Professional Capabilities) และ (6) ความใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา (Lifelong Learning) 

 

2.6. สมมุติฐานของงานวิจัย 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสาขาที่แตกต่างกัน (การท าบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และ 

การบริการให้ค าปรึกษาทางการบัญชี) มีความพร้อมในการแข่งขันที่แตกต่างกันของการเคลื่อนย้ายแร งงาน

ฝีมือวิชาชีพบัญชีไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

2.7. กรอบแนวคิดของการวิจัย  ดังปรากฏในแผนภาพ 2.1  
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แผนภาพ 2.1 กรอบแนวคิด และระเบียบวิธีวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการแนวคิดและทฤษฎี ท่ีน ามาใช้ ผลลัพธ์ที่เป็นข้อสรุป 

 
หลักการตาม MRAบริการ
วิชาชีพบัญชี และ IES ของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
สัญชาติ/ใบอนุญาต /วุฒิการศึกษา 
/ประสบการณ์/ถ่ินท่ีอยู่ /สมาชิก
สภาฯ /อ่ืนๆ 

หลักการAEC 
1.  การเปิดเสรีทางการบริการ 
2.  การเคล่ือนย้ายเสรีของแรงงาน

วิชาชีพ 
 

    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะ 
(Concepts and Theory of Competence) 

   1. ความรู้ ความสามารถ 
(Knowledge) 

   2. ทักษะ / ความถนัด (Skill) 

   3.คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง 

 คุณสมบัติประจ าตัวของบุคคล 

 แรงจูงใจ/เจตคติ 
   

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาเปรียบเทียบ 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

 เคร่ืองมือที่ใช ้
1. การศึกษาจากเอกสารเก่ียวกับ MRA 
      ข้อตกลง   ข่าวสาร วารสาร บทความวิชาการ และงานวิจัย 

 การสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้บริหารของส านักงานบัญชีระดับสากล
จ านวน 10 ท่าน และผู้ประกอบการ/ผู้บริหารส านักงานบัญชี
คุณภาพในกรุงเทพฯ  2 ท่าน 

  การวิเคราะห์เนื้อหา เชิงพรรณนา 
 

 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นและการประเมิน
สมรรถนะและศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

 ผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชี  ผู้ให้บริการค าปรึกษาทางบัญชี   
ภาษีอากร ตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส านักงาน
บัญชรีะดับสากล จ านวน 371 ท่าน 

 ผู้ประกอบการส านักงานบัญชีคุณภาพ  8 9  ท่าน 

 การวิเคราะห์ค่าสถิติ 
 วิเคราะห์การจัดล าดับดัชนีความต้องการ 
 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

 

ข้อสรุปเชิงเน้ือหา พรรณนา 
ข้อสรุปกฎเกณฑ์ ข้อบังคับตาม MRA 
ของบริการสาชาวิชาชีพบัญชีไทยใน

ประเทศผู้รับอ่ืนๆ ใน ASEAN 
  

 

ผลสรุป 
ความพร้อมในการแข่งขันฝีมือแรงงาน
สาขาบ ริ กา ร วิชา ชีพ บัญ ชี ข อ ง 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในกลุ่ม
ประเทศ ASEAN 
 

ข้อสรุปเชิงวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ข้อสรุปตามการประเมินความพร้อม
ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ บั ญ ชี 
ในการเคล่ือนย้ายเสรีแรงงานฝีมือ
วิช า ชีพบัญ ชี ไ ทย ใ น  9  ประ เ ทศ 
ในฐานะประเทศผู้รับของ ASEAN 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 วิธีวิจัย 

วิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษานี้ ประกอบด้วย ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 

 1. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ MRA ส าหรับสาขา

บริการวิชาชีพบัญชี บทความวิชาการ งานวิจัย ข่าวสาร และวารสาร ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบ

วิชาชีพของนักบัญชีมืออาชีพไทย ในประเทศ  ASEAN และการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก

ผู้บริหารของส านักงานบัญชีระดับสากล จ านวน 10 ท่าน และผู้ประกอบการส านักงานบัญชีคุณภา พใน

กรุงเทพมหานคร 2 ท่าน (แบบสัมภาษณ์ดูภาคผนวก ก)       

 2. ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจ

ความคิดเห็นโดยการประเมินตนเองเก่ียวกับสมรรถนะ และความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ศึกษา

เปรียบเทียบตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน กับความคาดหวังจากนักบัญชีมืออาชีพ ได้แก่ ผู้ท าบัญชี 

ผู้สอบบัญชี นักบัญชีภาษีอากร ผู้ให้บริการค าปรึกษาทางบัญชีที่ท างานในส านักงานบัญชีระดับสากลใน

ประเทศไทย  คือ PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd   KPMG Poomchai   Deloitte Touche 

Tohmatsu    Ernst & Young   Grant Thornton    Mazars   TMF และ BDO จ านวน 371 ท่าน และ

ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร/ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของส านักงานบัญชีคุณภาพทุกภาคในประเทศไทย จ านวน 

114 ท่าน (รายชื่อแสดงดังภาคผนวก ข) 
 

3.2 ประชากรและตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา   

ประชากรและตัวอย่าง ของระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  

ผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชี  นักบัญชีภาษีอากร และ ผู้ให้บริการค าปรึกษาทางบัญชี  ตัวอย่างผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีในส านักงานบัญชีระดับสากลในประเทศไทย เฉพาะ 8 กิจการ จ านวนประชากร 5 ,207 คน 

จ านวนตัวอย่าง 371 คน ค านวณโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ดังนี้ 

n  =  
𝑁

1+𝑁𝑒2 

โดยก าหนดให้  n  =  จ านวนตัวอย่างที่ต้องการส ารวจ   

N  =  จ านวนประชากร   

e  =  ระดับความคาดเคลื่อนก าหนดไว้ท่ี 5%   
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3-2  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ก าหนดให้ระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือค่าความคาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอดรับได้ 5% ดังนั้น n จึงมีค่า

ดังนี้ 

n  =  
5,207

1+5,207 (0.05)2 

n  = 371 

จ านวนประชากร และจ านวนตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตามสัดส่วน ( Proportionate Sampling)  

ดังรายละเอียด แสดงในตาราง 3.1 
 

ตาราง 3.1 จ านวนประชากร และ จ านวนตัวอย่าง จากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส านักงานบัญชีระดับสากล 

ในประเทศไทย  

ส านักงานบัญชีระดับสากล จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง 

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd 1,200 86 

KPMG Poomchai 1,240 88 

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos 1,200 86 

Ernst & Young 1,200 86 

Grant Thornton 170 12 

Mazars Thailand 103 7 

TMF 44 3 

BDO  50 4 

รวม  5,207 371 

ท่ีมา: ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของส านักงานบัญชี 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพระดับประเทศไทยทั้งในกรุงเทพฯ และภาคต่างๆ 

จ านวนประชากร 114 คน จ านวนตัวอย่าง 89 คน ค านวณโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ดังนี้ 

n  =    
𝑁

1+𝑁𝑒2      

โดยก าหนดให้  n  =  จ านวนตัวอย่างที่ต้องการส ารวจ   

N  =  จ านวนประชากร   

e  =  ระดับความคาดเคลื่อนก าหนดไว้ท่ี 5%   

ก าหนดให้ระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือค่าความคาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอดรับได้ 5% ดังนั้น n จึงมีค่า

ดังนี้ 
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 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  3-3  

n  =  
114

1+114 (0.05)2 

n  = 89 

จ านวนประชากร และจ านวนตัวอย่างคัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มตามสัดส่วน (Proportionate 

Sampling) ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 3.2 

 

ตาราง 3.2 จ านวนประชากร และ จ านวนตัวอย่าง จากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส านักงานบัญชีคุณภาพประเทศไทย  

ส านักงานบัญชีคุณภาพ จ านวนประชากร* จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 

กทม  49 38 43 

ภาคกลาง   16 13 14 

ภาคเหนือ 17 13 15 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 7 8 

ภาคตะวันออก 9 7 8 

ภาคใต้ 14 11 12 

   รวม 114 89 100 

*ท่ีมา: http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=6167&filename=index 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล มีลักษณะและรายละเอียด จ าแนกเป็น 3 ส่วน

(รายละเอียดแบบสอบถามแสดงดังภาคผนวก 1)       

ส่วนท่ี 1 การประเมินตนเองด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติ/คุณลักษณะตามความคาดหวัง

และความเป็นจริงในของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในประเทศผู้รับของ ASEAN  

ส่วนท่ี 2  การจัดล าดับความพร้อม เหตุผล และโอกาสของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยใน ASEAN 9 ประเทศ  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาอาชีพ

ทางบัญชี สถานที่ท างาน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประสบการณ์การท างาน  
  

 3.3.1  การทดสอบความเท่ียงตรง และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  

  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช ้

ในการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถน าไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทดสอบ ความเที่ยงตรง 

ว่าเครื่องมือวัดในสิ่งที่ ต้องการวัด ไม่ใช่ต้องการวัดอย่างหนึ่งแล้วได้สิ่งอ่ืนมาทดแทน  ความเที่ยงตรง เป็น  

http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=6167&filename=index
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3-4  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ความสอดคล้องหรือความเหมาะสมของผลการวัดกับเนื้อหา หลักเกณฑ์ ทฤษฏีที่เก่ียวกับลักษณะที่ต้องการวัด  

(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544 : 73) ความเที่ยงตรง เป็นคุณภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มี

ความสามารถในการท านาย พฤติกรรม และเหตุการณ์ในอนาคต ได้อย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง หรือเป็น

ค่าสหสัมพันธ์ของเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับองค์ประกอบหรือตัวแปรที่ ต้องการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

(Content Validity) เป็นการตรวจสอบสรุปอ้างอิงถึง เนื้อหาสาระ ความรู้ หรือประสบการณ์ พัฒนาเครื่องมือ

ให้มีความครอบคลุมตัวแปรและวัตถุประสงค์ และสามารถตรวจสอบ ได้โดย ให้ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้ นๆ 

ตรวจสอบความเหมาะสมของนิยาม ขอบเขตของเนื้อหา หรือ ประสบการณ์ที่มุ่งวัด (Bailey, 1987: 67)  

  ในการวิจัยนี้ได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง การวัดค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) โดยข้อค าถามที่พัฒนามาอิงจากหลักการ ทฤษฎี และการศึกษาในอดีตดังที่ได้กล่าวในบทท่ี 2  

ดังปรากฎในตาราง 3.3 ตัวแปรนามธรรม (Construct) และข้อค าถามที่เป็นตัวบ่งชี้ของตัวแปรนามธร รม  

ที่น ามาเป็นตัววัดค่า (Measurement Items) กอรปกับเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีจากการศึกษาน าร่อง น ามารวบรวมข้อค าถามใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ให้ความเห็นชอบในแต่

ละข้อค าถามด้วยตัวเลือก 3 ตัวและให้คะแนน คือ คะแนน +1  เม่ือแน่ใจว่าวัดได้ตามวัตถุประสงค์ คะแนน -

1 เม่ือแน่ใจว่าวัดไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ และคะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ เพ่ือพิจารณาว่าแต่ละข้อค าถาม  

มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) หรือไม่ จากนั้น น าผล

คะแนนที่ได้จากผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ของแต่ละข้อมาค านวณหาค่า IOC โดยมีเกณฑ์ คือ (1) ข้อค าถามที่มี

ค่า IOC ต้ังแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ และ (2) ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง 

ยังใช้ไม่ได้ (สุรพงษ์ คงสัตย์ และ ธีรชาติ ธรรมวงค์, 2551)  

  นอกจากนี้การทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่มีข้อค าถาม

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วมาทดสอบความสอดคล้องภายใน (internal consistency) โดยวิธีสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) เป็น การแบ่งเครื่องมือวิจัยออกเป็นหลายส่วน และ

ค านวณความแปรปรวนของคะแนนแต่ละส่วนและ ความแปรปรวนของคะแนนรวมสามารถน าไปใช้ปร ะมาณ

ค่าความเชื่อม่ันแบบความสอดคล้องภายใน  ใช้ค่าครอนแบคอัลฟา(Cronbach's alpha) เป็นการวัด

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (- Coefficient) (Cronbach, 1951 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา 

สายยศ, 2538: 200) การวัดค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อม่ัน(coefficient of reliability) ของแบบสอบถาม 

โดยที่ค่า Cronbach's Alpha- - α ทีว่ัดได้มีความหมายที่แสดงระดับความเชื่อม่ันดังนี้ 
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 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  3-5  

ค่า Cronbach's Alpha- - α ความหมายของระดับความเชื่อมั่น 

α ≥ 0.9 ดีมาก (excellent) 

0.9 >α ≥0.8 ดี (good) 

0.8> α ≥0.7 ยอมรับ (Acceptable) 

0.7>α≥0.6 ไม่แน่ชัด(Questionable) 

0.6>α≥0.5 แย่ (poor) 

0.5<α ไม่ยอมรับ (Unacceptable) 

ท่ีมา: Cronbach, 1951 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538: 200  

 

 3.3.2  การศึกษาน าร่อง (Pilot study) 

  ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาน าร่องโดยสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้บริหารระดับสูง 

ระดับหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานบัญชีนานาชาติ 2 คน ระดับผู้จัดการ 1 คน และพนักงานระดับกลาง 

(Senior) 1 คน โดยส่งแบบสัมภาษณ์ให้ทราบล่วงหน้าถึงขอบเขตเนื้อหาที่ ต้องการสัมภาษณ์ รวมทั้งการถาม

ค าถามในลักษณะการเปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็นโดยไม่มีการชี้น าในประเด็นของการรับรู้ข่าวสาร 

กฎเกณฑ์ ของการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศผู้รับใน AEC เป็นการส ารวจที่ท าก่อนการส ารวจจริง เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนและความเที่ยงตรงของเนื้อหา และน ามารวบรวม ก าหนดข้อค าถาม

ร่วมกับค าถามที่พัฒนา อิงจากหลักการ ทฤษฎี และการศึกษาในอดีตดังที่ได้กล่าวในบทที่ 2 ดังปรากฎใน

ตาราง 3.3 ตัวแปรนามธรรม (Construct) และข้อค าถามที่เป็นตัวบ่งชี้ของตัวแปรนามธรรม ที่น ามาเป็นตัววัด

ค่า (Measurement Items)  

 การพิจารณาว่าแต่ละข้อค าถามที่จะน ามาเป็นตัววัดค่า มีความสอดคล้องกับวัตถุปร ะสง ค์ 

หรือไม่ น าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ผลการทดสอบข้อค าถาม ดังปรากฎใน ตาราง 3.4 การวัดค่า 

ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) 

 

ตาราง 3.3 ตัวแปรนามธรรม (Construct) และข้อค าถามที่เป็นตัวบ่งชี้ที่น ามาเป็นตัววัดค่า (Measurement 

Items) 

ตัวแปรนามธรรม (Construct)  
และข้อค าถามท่ีน ามาเป็นตัววัดค่า (Measurement Items) 

อ้างอิงจาก 

1.ความรู้ ความสามารถทางเทคนิค 
1.1 ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีสากล - มาตรฐานการศึกษาระหว่าง

ประเทศ ส าหรับนักวิชาชีพ
บัญชี (International 

1.2 ความรู้เก่ียวกับการจัดท าและน าเสนองบการเงิน 
1.3 ความรู้เก่ียวกับธุรกรรม และ ตราสารทางการเงิน  
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ตัวแปรนามธรรม (Construct)  
และข้อค าถามท่ีน ามาเป็นตัววัดค่า (Measurement Items) 

อ้างอิงจาก 

1.4 ความรู้เก่ียวกับการใช้software/เคร่ืองมือทางIT ในการจัดท าบัญชี และน าเสนอ   
งบการเงิน 

Accounting Education 
Standard for Professional 
Accountants - - IES)  
-IES 2Professional 
Knowledge, 2014 
- Scott B. Parry, 1997 
- อานนท์  ศักด์ิวรวิชญ์, 
2547 
- สภาวิชาชีพบัญชี ฯ
คณะอนุกรรมการด้านงาน
ต่างประเทศ, 2557 
- วีรยุทธ สุขมาก และคณะ, 
2557 
- นงลักษณ์ ศิริพิศ 
และคณะ, 2556 
- ลัดดา หิรัญยวา, 2555  
-วลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกร, 
2556 
- มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ, 2557 
- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการท าบัญชี, 2557 

1.5 ความรู้เก่ียวกับระบบบัญชี ระบบสารสนเทศ ระบบการควบคุมและการก ากับดูแลท่ีดี  
1.6 ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการสอบบัญชีสากล 
1.7 ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศในวิชาชีพบัญชี 
1.8 ความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติในสภาวะ

แวดล้อมท่ี เปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.9 ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.10 ความรู้เก่ียวกับธุรกิจและการบริหารจัดการ 
1.11 ความรู้เก่ียวกับการบัญชีสืบสวน การทุจริตทางการเงิน 
1.12 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายบัญชี และกฎหมายธุรกิจ 
1.13 ความรู้ด้านกฎหมายสากล 
1.14 ความรู้เก่ียวกับการวางแผนภาษี 
1.15 ความรู้ด้านภาษีอากรของประเทศผู้รับ 
1.16 ความรู้ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ 
1.17 ความรู้ด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
1.18 ความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศผู้รับ 
1.19 ความรู้ภาษาท้องถ่ินของประเทศผู้รับใน AEC 
1.20 ความรู้เก่ียวกับการเมือง การปกครองของประเทศผู้รับ 
1.21 ความรู้เก่ียวกับการตกลงยอมรับร่วม (MRA) ของ AECเก่ียวกับบริการวิชาชีพบัญชี 

2. ความถนัด/ทักษะทางวิชาชีพ 
2.1 ทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ -IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ 

(Professional Skills),2014 
- Scott B. Parry, 1997 
-คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการท าบัญชี, 2557 
-คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการบัญชีบริหาร, 2557 
-อานนท์  ศักด์ิวรวิชญ์, 2547 
-ลัดดา หิรัญยวา, 2555  
-วลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกร, 
2556 
-มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ, 2557 

2.2 ทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ 
2.3 ทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 
2.4 ทักษะด้านวาทศิลป์ การเจรจา ต่อรองท่ีเป็นมิตรก่อให้เกิดความไว้วางใจ และ 

ความเช่ือมั่น 
2.5 ทักษะด้านการพูด การฟังภาษาท้องถ่ินของประเทศผู้รับ 
2.6 ทักษะด้านการค านวณ 
2.7 ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ทาง IT ในงานบัญชี 
2.8 ทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ 
2.9 ทักษะของการแก้ปัญหา และการประยุกต์วิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลง 
2.10 ทักษะด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศอย่างแม่นย า 
2.11 ทักษะของเทคนิคการสืบค้นส่ิงผิดปกติ กลลวง 
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ตัวแปรนามธรรม (Construct)  
และข้อค าถามท่ีน ามาเป็นตัววัดค่า (Measurement Items) 

อ้างอิงจาก 

2.12 ทักษะด้านการท างานเป็นทีม การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน -ปรัศนีย์ กายพันธ์มงคลและ
คณะ, 2557 

3 คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ 
3.1 ความเคร่งครัด และการยึดมั่นต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ -IES 4 คุณค่า จริยธรรม และ

ทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
(Professional Value, 
Ethics, and Attitude), 
2014 
- Downing & Thackrey, 
1971 
- Scott B. Parry, 1997 
-อานนท์  ศักด์ิวรวิชญ์, 2547 
-สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
คณะอนุกรรมการด้านงาน
ต่างประเทศ, 2557 
-รจนา ขุนแก้ว, 2558 
-มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ, 2557 
 

3.2 ความซ่ือสัตย์ 
3.3 ความมีคุณธรรม 
3.4 ความเสียสละอดทนในการปฏิบัติหน้าท่ี 
3.5 การเห็นคุณค่าและทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
3.6 การมีเจตนคติท่ีดีต่อองค์กร 
3.7 ความรับผิดชอบต่อการท างานตามหน้าท่ี 
3.8 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
3.9 ความรักในเกียรติยศ ช่ือเสียงแห่งวิชาชีพ 
3.10  ความขยันใฝ่เรียนรู้  
3.11  ความมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและสามารถแก้ไขความขัดแย้ง 
3.12  การมีบุคลิกภาพท่ีดี สร้างความเช่ือมั่นท่ีเป็นมืออาชีพ 
3.13  ความเป็นผู้น า 
3.14  การยินดีรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน 
3.15  ความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลง 
3.16  การมีไหวพริบปฏิภาณในการปฏิบัติหน้าท่ี 
3.17  การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสังคมในประเทศผู้รับตามวัฒนธรรมและ
คุณค่าขององค์กร 
3.18  การมีวิจารณญาณ สุขุม รอบคอบ 
3.19  การมีดุลพินิจและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล 
3.20  การมีความช่างสังเกตและช่างสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าข้อค าถาม 

มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ให้ความเห็นชอบในแต่ละข้อค าถามน ามา

ค านวณหาค่า IOC ผลการทดสอบ ดังปรากฎใน ตาราง 3.4 การวัดค่า ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถา มกับ

วัตถุประสงค์  IOC จากการทดสอบความเที่ยงตรงของ ค าถาม การวัดค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ ข้อค าถามมีควา มสอดคล้อง กับวัตภุปร ะสง ค์ทุกข้อ  มีค่า  IOC ต้ังแต่ 0.60-1.00 มีค่า            

ความเที่ยงตรงใช้ได้ เนื่องจากมีค่า IOC มากกว่า 0.50 โดยมีข้อค าถาม 41 ข้อที่มีต่า IOC เป็น 1 แสดงว่ามี

ความสอดคล้องกันมาก 9 ข้อ ที่มีค่า IOC เป็น 0.80 และ 3 ข้อที่มีค่า IOC เป็น 0.60   
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3-8  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ตาราง 3.4 การวัดค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective 
Congruence : IOC)  

ข้อค าถามท่ีน ามาเป็นตัววัดค่า 
(ค าถามจากตาราง 3.1) 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คะแนน
รวม 

ค่า IOC 
(คะแนนรวม/จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญ) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1.1 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.2 1 0 1 1 1 4 0.80 
1.3 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.4 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.5 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.6 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.7 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.8 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.9 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.10 1 0 0 1 1 3 0.60 
1.11 1 1 0 1 1 4 0.80 
1.12 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.13 0 1 0 1 1 3 0.60 
1.14 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.15 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.16 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.17 1 1 1 0 1 4 0.80 
1.18 1 1 0 1 1 4 0.80 
1.19 0 1 1 1 1 4 0.80 
1.20 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.21 1 1 1 1 1 5 1.00 
2.1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2.2 1 1 1 1 1 5 1.00 
2.3 1 1 1 1 1 5 1.00 
2.4 1 0 1 1 0 3 0.60 
2.5 1 1 1 1 1 5 1.00 
2.6 1 1 1 1 1 5 1.00 
2.7 1 1 1 1 1 5 1.00 
2.8 1 0 1 1 1 4 0.80 
2.9 1 1 1 1 1 5 1.00 
2.10 1 1 1 1 1 5 1.00 
2.11 1 1 1 0 1 4 0.80 
2.12 1 1 1 1 1 5 1.00 
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การศึกษาน าร่อ งโดยน า แบบสอบถา มที่ผ่า นการทดสอบควา มเที่ย งตร ง เชิ ง เนื้ อหา และ  

ความสอดคล้องของข้อถามสอดล้องกับวัตถุประสงค์แล้วน ามาส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี

จ านวน 40 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจาก ส านักงานบัญชีระดับสากลขนาดใหญ่ 20 คน ระดับ

นา นา ชาติ  1 0  คน  และร ะดับชา ติจ ากส า นัก งานบัญชีคุณภาพ 1 0  คนและ  ผลจ า กกา รทดสอบ 

ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน  ดังปรากฎใน ตาราง 3.5 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน  

ค่า Cronbach's alpha ของรายการข้อค าถาม (ดูผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ในภาคผนวก ค) 

 

 

 

        

ข้อค าถามท่ีน ามาเป็นตัววัดค่า 
(ค าถามจากตาราง 3.1) 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คะแนน
รวม 

ค่า IOC 
(คะแนนรวม/จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญ) 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

3.1 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.3 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.4 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.5 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.6 0 1 1 1 1 4 0.80 
3.7 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.8 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.9 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.10 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.11 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.12 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.13 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.14 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.15 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.16 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.17 1 0 1 1 1 4 0.80 
3.18 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.19 1 1 1 1 1 5 1.00 
3.20 1 1 1 1 1 5 1.00 
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ตาราง 3.5 การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อม่ัน ค่า Cronbach's alpha ของรายการข้อค าถาม 

ตัวแปรนามธรรม (Construct) 
Cronbach's 

alpha 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

ความรู้ ความสามารถทางเทคนิค-ความจริง 0.954 21 
ความถนัด/ทักษะทางวิชาชีพ-ความจริง 0.930 12 
คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์-ความจริง 0.975 20 
ความรู้ ความสามารถทางเทคนิค-ความคาดหวัง 0.912 21 
ความถนัด/ทักษะทางวิชาชีพ-ความคาดหวัง 0.799 12 
คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์-ความคาดหวัง 0.966 20 

  

                 จ า กกา รทดสอบควา มเชื่อ ม่ัน  (Reliability) ผลกา ร วิ เคร า ะห์ ข้อ มูล ด้วยการทดสอบ 

ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงสรุปได้ว่าตัวแปรมีระดับ 

ความเชื่อม่ันที่ยอมรั บไ ด้ ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา  Cronbach's alpha ที่ทดสอบได้ตามตารางที่ 3.5  

มีค่าสัมประสิทธิมากกว่า 0.7 ซ่ึงเป็นค่าที่ยอมรับได้ 
 

3.4 การวัดค่า และประมวลผล  

การประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูลเชิงเอกสาร และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เจาะลึ กเป็น

วิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงพรรณนา และข้อมูลปฐมภูมิที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ข้อมูลตามสภาพ 

ความเป็นจริงในปัจจุบันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะน ามาวิเคราะห์หาค่าสถิติในรูปของค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม  และศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากข้อมูลตาม

สภาพความเป็นจริง และตามความคาดหวังเก่ียวกับความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการประกอบ

วิชาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน น ามา วิเคราะห์และจัดล าดับความต้องการจ าเป็น ใช้สูตร Modified 

Priority Needs Index (PNI Modified) ซ่ึงเป็นดัชนีจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นที่ ใช้

หลักการประเมินความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริง และเป็นสูตรที่ นงลักษณ์ วิรัชชัย และ

สุวิมล ว่องวานิช (2542) ได้ปรับสูตรการค านวณมาเป็นค่าดัชนี PNI Modified  

PNI Modified = (I – D) / D 

เม่ือ PNI Modified หมายถึง ดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 

      I = Importance หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพที่คาดหวัง คือระดับความต้องการ 

      D = Degree of Success หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพปัจจุบัน 

 ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ การประเมินความพร้อมของการประกอบวิชาชีพไทยในการประกอบ

อาชีพในประเทศผู้รับ AEC โดยการศึกษาเปรียบเทียบตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน กับความคาดหวัง  
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ใช้สเกลการประเมิน 5 ระดับ 5 คือ มากที่สุด ถึง 1 คือน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้จะน ามาแปลผล 5 ระดับ 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

4.51-5.00 สภาพปัจจุบัน /หรือ ที่คาดหวังในระดับมากที่สุด 

3.51- 4.50 สภาพปัจจุบัน /หรือ ที่คาดหวังในระดับมาก 

2.51- 3.50 สภาพปัจจุบัน /หรือ ที่คาดหวังในระดับปานกลาง 

1.51-2.50 สภาพปัจจุบัน /หรือ ที่คาดหวังในระดับน้อย 

1.00-1.50 สภาพปัจจุบัน /หรือ ที่คาดหวังในระดับน้อยที่สุด 
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บทท่ี 4 

ข้อค้นพบ 
 

ข้อค้นพบจากการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 ผลจากการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ จากบทความ  เอกสารที่เก่ียวข้องกับข้อตกลง ข้อจ ากัด

ในการเจรจาระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและข้อตกลงยอมรับร่วมของบริการวิชาชี พบัญชี

ในประเทศผู้รับใน ASEAN  

ส่วนที่ 2 ผลจากการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิที่วิเคราะห์จากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

ประกอบด้วย 6 ส่วน  

ส่วนที่ 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 .2 การประเมินสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยตามความเป็นจริงใน

ปัจจุบัน  

ส่วนที่ 2.3 การประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในการให้บริการ  

ในสาขาอาชีพด้านการท าบัญชี การสอบบัญชี บัญชีภาษีอากร และการให้ค าปรึกษาทางการบัญชีในประเทศ

สมาชิกอ่ืนใน ASEAN 9 ประเทศในฐานะประเทศผู้รับ  

ส่วนที่ 2.4 การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยที่มี

คุณสมบัติส่วนตัวท่ีแตกต่างกัน และประกอบวิชาชีพในแขนงของการบริการที่แตกต่างกันมีผลต่อสมรรถนะ

และความพร้อมที่แตกต่างกันหรือไม่  

ส่วนที่ 2.5 การจัดล าดับเหตุผลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รั บใน 

ASEAN หรือไม่ เพราะเหตุใด และ  

ส่วนที่ 2.6 ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประกอบวิชาชีบัญชีไทยในประเทศผู้รั บ ใน

อาเซียน 

 

4.1 ผลจากการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารการค้าบริการ และข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการเฉ พาะ

บริการวิชาชีพบัญชี ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ข้อผูกพันการเปิดตลาดชุดท่ี 9 

(ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2558)  

กรอบข้อตกลงการค้าบริการในอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS)  

คือ การลด/ยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และข้อจ ากัดต่อการค้าบริการในอาเซียน ข้อจ ากัดต่อการปฏิบัติ
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กับต่างชาติ ได้แก่ กฎหมาย/มาตรการที่รัฐของประเทศภาคีมีการใช้บังคับ/ปฏิบัติกับผู้ให้บริการต่างชา ติ 

แตกต่างกับผู้ให้บริการในชาติตน เช่น กฎหมายที่ดินข้อจ ากัดด้านสัญชาติ ภาษี สัดส่วนเงินกู้ต่อทุน ทุนขั้นต่ า

ในการน าเงินเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศ  

รูปแบบการค้าบริการตามข้อก าหนดในการจัดสาขาบริการขององค์การค้าโลก ได้จัดการบริการสาขา

วิชาชีพบัญชีอยู่ในสาขา (Sector) 8 การค้าบริการ สาขาย่อย (Sub-Sector) 8.5 กฎหมาย การบัญชี การสอบ

บัญชี การบริการท าบัญชี การบริการภาษีอากร (อ้างใน สุนิตา กุลทนันท์ (2557)) และ การจ าแนกสาขา

บริการวิชาชีพบัญชีตามข้อผูกพันเฉพาะ (Specific Commitment) ของ AFAS จัดอยู่ในหมวดของ Central 

Product Classification : CPC 8621 กา รบริ กา ร วิช าชี พบัญชี และกา รสอบบัญชี  (Accounting and 

Auditing Services) หมวด 8622 การท าบัญชี Book-keeping Sevices , except Tax return ดังรายละเอียด

ในตาราง 4.1 การจัดหมวดบริการวิชาชีพบัญชี โดยรูปแบบการค้าบริการจ าแนกเป็น 4 รูปแบบ (Mode) 

ได้แก่ Mode 1: การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross border supply) เช่น กิจการ/ส านักงานบัญชีไทย

ให้บริการท าบัญชีแก่บริษัทในต่างประเทศโดยติดต่อทาง อินเทอร์เน็ท e-mail หรือโทรศัพท์ Mode 2:  

การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption aboard) เช่น ตัวแทนของกิจการในประเทศไทยเดินทาง ไปขอ

ค าปรึกษาด้านบัญชีในต่างประเทศ  Mode 3: การจัดต้ังธุรกิจ (Commercial Presence) เช่นส านักงาน/

บริษัทบัญชีโดยคนต่างชาติมาลงทุนต้ังธุรกิจบริการวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และ Mode 4: การให้บริการ

โดยบุคคลธรรมดา(Movement of Natural Persons) เช่น นักบัญชีไทยเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 

 

ตาราง 4.1 การจัดหมวดบริการวิชาชีพบัญชี 

บริการวิชาชีพบัญชี และการตรวจสอบบัญชี 

(CPC 8621) 

บริการรับท าบัญชี ยกเว้นการคืนภาษี 

(CPC 8622) 

บริการตรวจสอบงบการเงิน  

บริการวิเคราะห์งบการเงิน 

บริการเตรียมจัดท างบการเงินสาหรับบริษัทเอกชน 

บริการด้านบัญชีอ่ืนๆ 

บริการรับท าบัญชี ยกเว้นการคืนภาษี 
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4.1.1 การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือในบริการวิชาชีพบัญชีท่ีจะก้าวสู่การประกอบวิชาชีพในก ลุ่ม

ประเทศผู้รับในอาเซียน 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ตามข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements : MRA) ของ

บริการสาขาวิชาชีพบัญชีในฐานะประเทศผู้รับในอาเซียน 10 ประเทศ ตามที่ระบุใน  HANDBOOK ON 

LIBERALISATION OF PROFESSIONAL SERVICES THROUGH MUTUAL RECOGNITION IN ASEAN : 

ACCOUNTANCY SERVICES (2015) กล่าวถึงหน่วยงานภาครัฐบาลท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบวิชา ชีพ

บัญชีของประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย และเวียดนาม คือกระทรวงเศรษฐกิจและ 

การคลัง ส่วนประเทศไทย คือกระทรวงพาณิชย์ การให้ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพของแต่ละประเทศ  

มีเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ด้านคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี ประสบการณ์การท างานในวิชาชีพบัญชี  

ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนดทางจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และในการก่อต้ังส านักงานบัญชี โดยผู้ประกอบการ

ต่างชาติมีข้อจ ากัดด้านรูปแบบได้เฉพาะที่ก าหนด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นห้างหุ้นส่วน และกิจการร่วมค้า โดยอัตรา

การถือหุ้นไม่เกินตามที่ก าหนด ซ่ึงแตกต่างกันขึ้นกับรูปแบบกิจการและสาขาอาขีพ  

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในบริการวิชาชีพบัญชีที่จะก้าวสู่การประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ  

ในกลุ่มประเทศอาเซียนจะขอก าหนดขอบเขตกล่าวถึงเฉพาะในหมวดการบริการ Mode 3: การจัดต้ังธุรกิจ 

(Commercial Presence) และ Mode 4: การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Movement of Natural 

Persons)  

Mode 3  การจัดต้ังธุรกิจ (Commercial Presence) กรณีการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปก่อต้ัง

ธุรกิจบริการทางการบัญชี กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดเป็นไปตามกฎหมายของการก่อต้ังธุรกิจในประเทศผู้รับขึ้นอยู่

กับข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด อันเป็นเง่ือนไขในการเข้ามาให้บริการของผู้ให้บริการต่างชาติ ได้แก่ (1) การจ ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น (2) การจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการ (3) การจ ากัดมูลค่าสินทรัพย์ในการให้บริ กา ร  

(4) การก าหนดปริมาณของบริการ (5) การก าหนดจ านวนของบุคลากรที่ให้บริการ และ (6) การก าหนด

ประเภทของนิติบุคคล การเอ้ือประโยชน์ ที่จะมีมากหรือน้อยในการประกอบกิจการขึ้นอยู่ กับข้อผูกพันเฉพาะ

ของธุรกิจบริการสาขาการบัญชีของสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอา เซียน 

(ASEAN Framwork Agreement on Services: AFAS) การตกลงเจรจาของกรมเจรจาการค้าระหว่ า ง

ประเทศที่เป็นประโยชน์ต่างตอบแทนของประเทศคู่ค้า แบบทวิภาคี หรือ ของกลุ่มประเทศอาเซียนหลา ยๆ

ประเทศแบบพหุภาคี ข้อผูกพันเฉพาะของแต่ละประเทศ ตามข้อผูกพันการเปิดตลาดชุดที่ 9 ( Specific 

Commitments for 9th Package of Commitment under AFAS) และการจัดต้ังธุรกิจในกลุ่มประเทศ
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4-4  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

สมาชิกอาเซียน มีกฎระเบียบตามข้อตกลงด้านกฎหมาย ข้อจ ากัดของประเภทธุรกิจ อัตราการถือหุ้ นของ

ต่างชาติและ   

Mode 4: การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) ตามข้อผูกพัน  

การเปิดตลาดชุดที่ 9 มีก าหนดเฉพาะประเทศบรูไนเท่านั้น ส่วนประเทศอ่ืนๆเป็นข้อตกลงเฉพาะการบริการ

โดยบุคคลธรรมดา ตามข้อผูกพันการเปิดตลาดชุดที่ 8 ดังรายละเอียดในตาราง 4.2 (ที่มา: กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ, 2558) 
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 ตาราง 4.2 ตารางเปรียบเทียบข้อผูกพันการค้าบริการสาขาบริการวิชาชีพบัญชีเฉพาะแบบการจัดต้ังธุรกิจ (Mode 3-(3)) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา  

(Mode 4-(4)) ของสมาชิกอาเซียนภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (Asian Framework Agreement on Services – AFAS) ชุดที่ 9 และการจัดต้ังธุรกิจ 

ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีกฎระเบียบตามข้อตกลงด้านกฎหมาย ข้อจ ากัดของประเภทธุรกิจ อัตราการถือหุ้นของต่างชาติ 

ประเทศ
สมาชิก 
อาเซียน 

ข้อผูกพันเฉพาะในรายสาขา (Sector Specific Commitments) กฎหมาย/ระเบียบการจัดตั้งธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และตรวจสอบบัญชี
(Accounting and Auditing services) 

บริการรับท าบัญชี  
(Book-Keeping 

Services) 
กฎหมายท่ีใช้ 

ประเภทธุรกิจท่ีต่างชาติสามารถก่อตั้งกิจการ และ
นโยบายการถีอหุ้นของต่างชาติ 

บรูไนฯ 

 
3) อนุญาตเฉพาะกิจการเจ้าของคน เดียว (Sole 
Proprietorship) หรือห้างหุ้นส่วน (Partnership) เท่านั้น 
แต่ต้องจดทะเบียนกับส านักทะเบียนการค้า (Registrar of 
Business Names) โดยอนุญาต ให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 20 คน 
ท้ังนี้ ห้างหุ้นส่วนจะต้องประกอบด้วยบุคคล บริษัทใน
ประเทศ และ/หรือสาขาของบริษัทต่างชาติ และส านักงาน
ใหญ่ของบริษัทจะต้องอยู่ในประเทศบรูไน และในข้อผูกพัน
ท่ัวไป (Horizontal Section) ก าหนดคือไม่มข้ีอจ ากัด
เก่ียวกับการถือหุ้นของชาวต่างชาติหรือผลประโยชน์ของ
บริษัทท่ีจัดต้ังในบรูไน แต่กิจการต่างชาติท่ีเข้ามา
ประกอบการต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการจ้างงาน และ
พัฒนาบุคลากรท่ีเป็นคนบรูไนได้มากย่ิงข้ึน 
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นแต่ท่ีระบุไว้ใน Horizontal Section คือ 
ผูกพันเฉพาะผู้โอนย้ายภายในบริษัทข้ามชาติ (Intra 
corporate-transferee : ICT) ระดับบริหารจัดการ และ
ผู้เช่ียวชาญเท่านั้น ผู้โอนย้ายเป็นลูกจ้างของบริษัทท่ีมีสาขา 

 1) Business Name 
Act (Chapter 92) 
2) Companies Act 
(Chapter 93) 

บริษัทต่างชาติ (Foreign Company) ไม่สามารถ 
จดทะเบียนเป็นธุรกิจได้ ยกเว้นแต่ว่าได้จดทะเบียนภายใต้
กฎหมายการจดทะเบียนบริษัทแล้ว (Companies Act) 
ธุรกิจมี 2 รูปแบบ คือ 
1) กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) 
ผู้ประกอบการต่างชาติไม่สามารถจดทะเบียนกิจการเจ้าของ
คนเดียวได้ 
2) ห้างหุ้นส่วน (Partnership) จ านวนหุ้นส่วนต้องอยู่
ระหว่าง 2 ถึง 20 ราย สามารถเป็นบริษัทท้องถ่ิน (Local 
company) หรือ บุคคลธรรมดา ส านักงานสาขาของบริษัท
ต่างชาติ โดยปกติหุ้นส่วนอย่างน้อย 1 หุ้นส่วนต้องเป็น
ผู้ประกอบการสัญชาติบรูไน (Bruneian) หรือพ านักอยู่ใน
บรูไน (Brunei Permanent Resident) ผู้ประกอบการ
ต่างชาติท่ีต้องการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนต้อง         
จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการจดทะเบียนบริษัทและได้รับ 
การอนุมัติจาก ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration 
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ประเทศ
สมาชิก 
อาเซียน 

ข้อผูกพันเฉพาะในรายสาขา (Sector Specific Commitments) กฎหมาย/ระเบียบการจัดตั้งธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และตรวจสอบบัญชี
(Accounting and Auditing services) 

บริการรับท าบัญชี  
(Book-Keeping 

Services) 
กฎหมายท่ีใช้ 

ประเภทธุรกิจท่ีต่างชาติสามารถก่อตั้งกิจการ และ
นโยบายการถีอหุ้นของต่างชาติ 

บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ท่ีอยู่ในบรูไน และเคยท างานนอก
ประเทศบรูไนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นอกจากนี้การเข้ามา
ท างานในบรูไนถูกจ ากัดเพียง 3 ปี หลังจากนั้นสามารถต่อ
สัญญาได้อีก 2 ปี รวมท้ังหมดท างานได้ไม่เกิน 5 ปี 

Department, Economic Planning Unit) และส านักงาน
แรงงาน (Labour Department) ก่อน 
นโยบายการถือหุ้นของต่างชาติ 
บุคคลต่างชาติสามารถมีสิทธิเป็นหุ้นส่วนใหญ่หรือหุ้นส่วน
เล็ก ข้ึนอยู่กับประเภทอุตสาหกรรมและกิจกรรมของบริษัท
ดังกล่าวบุคคลต่างชาติสามารถถือหุ้นส่วน ร้อยละ 100 
เฉพาะในอุตสาหกรรมและกิจกรรมท่ีรัฐบาลส่งเสริม  

กัมพูชา 

 
3) ไม่มีข้อจ ากัดการจัดต้ังธุรกิจ (Commercial Presence) 
ในกัมพูชา ยกเว้นบริการ และการตรวจสอบบัญชี ระบุใน  
ข้อผูกพันท่ัวไป(Horizontal Section) คือไม่มีข้อจ ากัด 
การถือหุ้นของต่างชาติ ผู้ท่ีต้องการได้รับ การส่งเสริม 
การลงทุนตามกฎหมายต้อง ให้การอบรมพนักงานกัมพูชา
อย่างเพียงพอ เหมาะสม สม่ าเสมอ และสนับสนุนให้ได้รับ
ต าแหน่งอาวุโส 
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นระบุไว้ใน Horizontal Section คือ
ผูกพันเฉพาะการเข้ามาและให้บริการเป็นการช่ัวคราว  
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของการเป็น (1) ผู้เย่ียมเยือน เช่น
เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม การเจรจาต่อรอง เข้ามาอยู่โดย
ไม่ได้ค่าตอบแทนจากแหล่งใดๆ ในกัมพูชา และไม่ได้เข้ามา
ติดต่อค้าขาย ให้บริการโดยตรง ก าหนดเวลาเร่ิมแรก 30 วัน 

 1) Law on 
Commercial 
Rules and 
Registration 
2) Law on 
Commercial 
Enterprise 

 บริษัทจ ากัดอาจมีเจ้าของเป็นคนสัญชาติกัมพูชา 
ร้อยละ 100 หรือเป็นบริษัทท่ีมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ
ร้อยละ 100 หรือเป็นการร่วมทุนระหว่างสองฝ่าย  

 บริษัทสัญชาติกัมพูชาคือบริษัทท่ีมีชาวกัมพูชาถือหุ้น
อย่างน้อยร้อยละ 51 และประธานบริษัทจ ากัดอาจเป็น
ชาวกัมพูชา หรือชาวต่างชาติก็ได้ 

 ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถจัดต้ังบริษัทจ ากัดได้ 
และสามารถจัดต้ัง กิจการหรือส านักงานใน 3 รูปแบบ  
1) ส านักงานสาขาของบริษัทต่างชาติ (Branch of a 
Foreign Company) คือ รูปแบบการจัดต้ัง ส านักงานโดย
บริษัทแม่ (Parent Company) ท่ีมีส านักงานใหญ่ใน
ต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทแม่เป็นผู้รับผิดชอบต่อภาระหนี้และ
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ประเทศ
สมาชิก 
อาเซียน 

ข้อผูกพันเฉพาะในรายสาขา (Sector Specific Commitments) กฎหมาย/ระเบียบการจัดตั้งธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และตรวจสอบบัญชี
(Accounting and Auditing services) 

บริการรับท าบัญชี  
(Book-Keeping 

Services) 
กฎหมายท่ีใช้ 

ประเภทธุรกิจท่ีต่างชาติสามารถก่อตั้งกิจการ และ
นโยบายการถีอหุ้นของต่างชาติ 

และขยายเวลาได้ถึง 90 วัน (2) ผู้ท่ีรับผิดชอบก่อต้ังกิจการ 
และ (3) ผู้โอนย้ายภายในบริษัทข้ามชาติในฐานะผู้บริหาร
จัดการและผู้เช่ียวชาญเท่านั้น โดยระยะเวลาการให้ถ่ินพ านัก
ช่ัวคราวและใบอนุญาตท างาน 2 ปี และหลังจากนั้นต่อ
สัญญาเป็นรายปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี 

ผลก าไรขาดทุนของสาขา ส านักงานสาขาของบริษัทต่างชาติ
ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายการจดทะเบียนพาณิชย์ (Law 
on Commercial Rules and the Commercial 
Register) และกฎหมายธุรกิจ (Law on Commercial 
Enterprise)  
2) ส านักงานผู้แทน (Representative Office of a 
Foreign Company) 
3) บริษัทในเครือ (Subsidiary Company) 
นโยบายการถือหุ้นของต่างชาติในกัมพูชา 
กัมพูชาไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติ ยกเว้นกรณีการถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ซ่ึงเฉพาะ 
ผู้มีสัญชาติกัมพูชาและนิติบุคคลท่ีมีชาวกัมพูชาถือหุ้นและมี
สิทธ์ิในการออกเสียงร้อยละ 51 ข้ึนไป จึงจะสามารถถือ
ครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินได้ (Article 8, Law on 
Investment) ท้ังนี้ นักลงทุนต่างชาติสามารถขอเช่าท่ีดิน
เพ่ือท าประโยชน์โดยการขอสัมปทานจากภาครัฐได้  
โดยส่วนใหญ่สัญญาสัมปทานจะมีระยะเวลาประมาณ 15 ปี 

อินโดนีเซีย 

 
3) อนุญาตให้ก่อต้ังกิจการร่วมค้า โดยต่างชาติร่วมทุนได้ถึง 
ร้อยละ 51 และตามข้อผูกพันท่ัวไปก าหนดว่าเป็นกิจการท่ี
เป็นสาขา ส านักงานตัวแทน หากเป็นกิจการร่วมค้าต้องเป็น

3) เป็นไปตาม
กฎหมายการลงทุน
ต่างประเทศ (Foreign 

1) Law of the 
republic of 

ภายใต้กฎหมายการลงทุนก าหนดไว้ว่าการลงทุนโดยตรง
ของบริษัทต่างประเทศในอินโดนีเซีย สามารถด าเนินการได้  
2 รูปแบบ ได้แก่ 
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บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และตรวจสอบบัญชี
(Accounting and Auditing services) 

บริการรับท าบัญชี  
(Book-Keeping 

Services) 
กฎหมายท่ีใช้ 

ประเภทธุรกิจท่ีต่างชาติสามารถก่อตั้งกิจการ และ
นโยบายการถีอหุ้นของต่างชาติ 

กิจการท่ีจ ากัดความรับผิดชอบ ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุน
เรือนหุ้น 

Investment Law)
ของอินโดนีเซีย และ 
ตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ
ผูกพันท่ัวไป 
Horizontal Section
คือ) การลงทุนควรอยู่
ในรูปแบบร่วมลงทุน 
หรือส านักงาน  
ตัวแทนการร่วมลงทุน
ควรเป็นรูปแบบ 
Limited  Liability 
Enterprise และหุ้น
ต่างชาติไม่เกิน  
ร้อยละ 49 
4) ตามท่ีได้ระบุไว้ใน
ข้อผูกพันท่ัวไป 
Horizontal Section
คือผูกพันเฉพาะผู้มี
อ านาจส่ังการ 
ผู้จัดการและ

Indonesia No.40-
2007 on Limited 
Liability 
Company 
2) Law of the 
republic of 
Indonesia No.25-
2007 on 
Investment 

(1) การลงทุนโดยตรงของบริษัทต่างประเทศ (Penanaman 
Medal Asing : PMA) เป็นรูปแบบท่ัวไปของนักลงทุน
ต่างประเทศท่ีต้องการจะท าธุรกิจในอินโดนีเซีย สามารถ 
ท าได้ 2 ลักษณะคือ บริษัทจ ากัด (Limited Liability 
Company หรือ Perseroan Terbatas : PT) โดยนักลงทุน
ต่างประเทศสามารถือหุ้นได้ร้อยละ 100 และกิจการร่วมค้า 
(Joint Ventrue) 
(2) การต้ังบริษัทผู้แทน (Representative Office : RO) 
บริษัทจ ากัด (Limited Liability Companies หรือ 
Perseroan Terbatas : PT) 
ผู้ประกอบการต่างชาติไม่สามารถเป็นกรรมการผู้จัดการ 
(Directors) หรือผู้รับมอบอ านาจ (Foreign 
investment commissioners) ของบริษัทจ ากัดได้ 
นโยบายการถือหุ้นของต่างชาติ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้น
ของต่างชาติ ยกเว้นกิจการท่ีห้ามต่างชาติลงทุนตามประกาศ
ประธานาธิบดี ฉบับท่ี 111/2007 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2550 
ได้แก่ สาขา Culture and Tourism สาขา Industry สาขา 
Agriculture สาขา Forestry สาขา Transportation และ
กิจการท่ีอนุญาตให้ลงทุนได้โดยมีเงื่อนไข แบ่งออกได้เป็น  
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ผู้เช่ียวชาญหรือท่ี
ปรึกษาด้านเทคนิค 

7 กลุ่ม ตามประกาศประธานาธิบดีท่ี 77/2007 ดังนี้ กิจการ
ท่ีสงวนไว้ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
กิจการท่ีต้องเป็นหุ้นส่วน กิจการท่ีจ ากัดเงินลงทุนของ
ต่างชาติ กิจการท่ีมีข้อก าหนดเร่ืองสถานท่ีต้ัง กิจการท่ีต้อง
ขอใบอนุญาตพิเศษ กิจการท่ีสงวนไว้ส าหรับชาวอินโดนีเซีย
เท่านั้น กิจการท่ีมีเงื่อนไขท้ังเงินลงทุนและสถานท่ีต้ัง 

สปป. ลาว 
 

3) ผู้ประกอบการใน สปป. ลาว ต้องขออนุญาตจาก
กระทรวงการคลังและมีคุณสมบัติ (1) เป็นสมาชิกขององค์กร
วิชาชีพใดของ IFAC หรือองค์กรท่ี สปป. ลาวเป็นหุ้นส่วน  
(2) ได้รับใบคุณวุฒิตามท่ีก าหนด หรือ มีคุณสมบัติเทียบเท่าท่ี
อนุมัติจากคณะกรรมการ (3) ผ่านการอบรมและการทดสอบ
ความถนัด จรรยาบรรณ มาตรฐานการรายงานการเงิน 
ตามท่ีก าหนดไว้ของกระทรวงการคลังและสถาบันนักบัญชีรับ
อนุญาต สปป.ลาว  โดยกิจการต้องมีผู้อ านวยการเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตสัญชาติลาว นอกจากนี้ ยังก าหนดว่า
หลังจาก 2 กุมภาพันธ์ 2020 กิจการทุกประเภท ยกเว้น
กิจการร่วมค้าท่ีประกอบกิจการวิชาชีพใน สปป. ลาวต้องเป็น
สมาชิกสถาบันนักบัญชีรับอนุญาต สปป.ลาว ตามข้อตกลง
ท่ัวไป การลงทุนควรอยู่ในรูปแบบร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า 
ต่างชาติถือหุ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10 ต่างชาติเป็นเจ้าของ

 1) กฎหมาย
วิสาหกิจ (The 
Enterprise Law) 
2) กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการ
ลงทุน (The 
Investment 
Promotion Law) 
 

วิสาหกิจได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถถือหุ้น
ได้ ร้อยละ 100 ในรูปแบบของวิสาหกิจ ดังนี้ 
(1) วิสาหกิจส่วนบุคคล 
(2) วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ 
(3) วิสาหกิจหุ้นส่วนจ ากัด 
(4) บริษัทจ ากัดผู้เดียว 
(5) บริษัทจ ากัด 
(6) สาขาของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (วิสาหกิจต่างชาติ
สามารถจัดต้ังสาขาในสปป.ลาวได้แก่ สาขาธนาคาร และ
การประกันภัย) 
(7) ส านักงานสาขา/ตัวแทน (Branch/Representative 
Office)   
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ท้ังหมด หรือส านักงานตัวแทน และผู้ให้บริการต่างชาติ
จะต้องได้ รับใบอนุญาตในการด าเนินงาน และข้อตกลง 
 4) ไม่ผูกพัน  

นโยบายการถือหุ้นของต่างชาติ 

 สปป. ลาว มีการจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ 
ไม่เกิน ร้อยละ 49 ในธุรกิจสถานีโทรทัศน์และวิทยุ  
การคมนาคมขนส่ง ส่วนธุรกิจประกันภัยต่างชาติสามารถ
ถือหุ้นได้ไม่เกิน ร้อยละ 51 

  สปป. ลาว ยังได้มีการสงวนอาชีพบางประเภทไว้ส าหรับ
คนลาวเท่านั้น ห้ามมิให้มีการข้ึนทะเบียนวิสาหกิจให้ 
ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือบริษัทต่างชาติเพ่ือด าเนินธุรกิจท่ีเป็น
อาชีพสงวนส าหรับคนลาวโดยเฉพาะ ซ่ึงสามารถแยกเป็น
ประเภทธุรกิจได้ 6 ประเภท ดังนี้  1) พลังงานและบ่อแร่  
2) อุตสาหกรรม และการค้า 3) โยธาธิการ และขนส่ง  
4)  แถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว 5) ธนาคาร
แห่ง สปป. ลาว และ 6) สาธารณสุข 

 กฎหมายแห่ง สปป. ลาว มิได้ห้ามต่างชาติเป็นกรรมการ
ผู้จัดการท่ีมีอ านาจผูกพันบริษัท แต่ถ้าเป็นกรณีท่ี
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วกรรมการผู้จัดการ
นั้นจะไม่มีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน จะมีก็แต่
เบ้ียประจ าปีและเบ้ียประชุมซ่ึงจะถูกก าหนดโดยท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ เว้นเสียแต่มีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนใน
ข้อบังคับบริษัท 
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(Book-Keeping 

Services) 
กฎหมายท่ีใช้ 

ประเภทธุรกิจท่ีต่างชาติสามารถก่อตั้งกิจการ และ
นโยบายการถีอหุ้นของต่างชาติ 

มาเลเซีย 
 

3) ไม่มีข้อจ ากัด อนุญาตเฉพาะห้างหุ้นส่วนท่ีจดทะเบียน 
ในประเทศกับนักบัญชีชาวมาเลเซีย หรือบริษัทบัญชีของ
มาเลเซียโดยต่างชาติถือหุ้นและกรรมการ การจดทะเบียน
บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน ท่ีถือหุ้นจ านวนอย่าง
น้อย 1 หุ้น และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ท่ีอาศัยอยู่ใน
มาเลเซียและข้อผูกพันท่ัวไป (Horizontal Commitments) 
คือ ไม่อนุญาติให้ซ้ือ ขาย ท่ีดิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
เก่ียวกับท่ีดิน ทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือการเก็ง
ก าไร หรือไม่ได้ใช้ในการผลิตสินค้า บริการหรือการกระท าใด
ท่ีขัดต่อผลประโยชน์ต่อภาครัฐ และไม่จ ากัดขอบเขต 
การลงทุนหากได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเป็น BUMIPUTERA
วิสาหกิจท่ีมีคนมาเลเซียเป็นเจ้าของในกิจการท่ีให้บริการท่ี
รัฐบาลให้การสนับสนุน และก่อต้ังเพ่ือสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายเศรษฐกิจใหม่ และนโยบาย 
การพัฒนาประเทศ 
4) มีข้อผูกพันเพ่ิมเติมส าหรับผู้ให้บริการทางการบัญชี ภาษี 
และสอบบัญชี คือการสอบ Qualifying Examination  
ท าเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือทดสอบสมรรถนะและ
ความสามารถในการให้บริการเพ่ือน าไปข้ึนทะเบียนกับ
สมาคมการบัญชีมาเลเซีย (MIA)  

3) การสอบ 
Qualifying 
Examination ท าเป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ทดสอบสมรรถนะ 
และความสามารถใน
การให้บริการเพ่ือ
น าไปข้ึนทะเบียนกับ
สมาคมการบัญชี
มาเลเซีย (MIA) 

1) Registration of 
Business Act 
1956 (Act 197) 
2) Companies Act 
1965 (Revised – 
1973) (Act 125) 
 

บริษัทผู้ประกอบการต่างชาติ (Foreign Company) 
ผู้ถือหุ้นและกรรมการ การจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้น
อย่างน้อย 2 คน ท่ีถือหุ้นจ านวนอย่างน้อย 1 หุ้น และ
กรรมการอย่างน้อย 2 คน ท่ีอาศัยอยู่ในมาเลเซีย 
นโยบายการถือหุ้นของต่างชาติ 
รัฐบาลมาเลเซียต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะใน
สาขาการผลิต อย่างไรก็ดี รัฐบาลมาเลเซียสนับสนุนให้มี 
การร่วมทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุน 
ชาวมาเลเซีย ดังนั้น จึงมีการก าหนดเงื่อนไขการถือหุ้นของ
ต่างชาติบางประการ 
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ประเทศ
สมาชิก 
อาเซียน 

ข้อผูกพันเฉพาะในรายสาขา (Sector Specific Commitments) กฎหมาย/ระเบียบการจัดตั้งธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และตรวจสอบบัญชี
(Accounting and Auditing services) 

บริการรับท าบัญชี  
(Book-Keeping 

Services) 
กฎหมายท่ีใช้ 

ประเภทธุรกิจท่ีต่างชาติสามารถก่อตั้งกิจการ และ
นโยบายการถีอหุ้นของต่างชาติ 

เมียนมาร์ 
 

3) สนับสนุนให้มีการร่วมทุน หรือเป็นหุ้นส่วนกับผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ท่ีจดทะเบียนของเมียนมาร์ท้ังนี้จะต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎหมายการลงทุนต่างประเทศ (Foreign 
Investment Law) ซ่ึงก าหนดว่า ผู้ร่วมทุนต่างชาติจะต้องมี
คุณสมบัติ และจดทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศถ่ิน
ก าเนิดของตนด้วย และอนุญาตคนต่างชาติลงทุนได้ถึง  
ร้อยละ70 และข้อผูกพันท่ัวไป (Horizontal 
Commitments) คือต่างชาติลงทุนได้เมื่อปฏิบัติตาม 
Myanmar Companies Act 1914, Partnership Act 
1950, The Foreign Investment Law (2012), 
Notification No.1/2013 of Myanmar Investment 
Commission and Myanmar Citizens’Investment Law 
(2013) การลงทุนอาจอยู่ในรูปแบบร่วมลงทุน   
4) ต่างชาติท่ีไม่มีแหล่งพ านักต้องมีการจ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย
ตามอัตราท่ีก าหนด และจ่ายภาษีเงินได้หากชาวต่างชาติเป็น
บุคคลธรรมดาได้อยู่ในเมียนมาร์ไม่น้อยกว่า 183 วัน ใน
ระหว่างปีท่ีมีเงินได้ 

 1. The Myanmar 
Companies Act 
1914 
2. The Special 
Company Act 
1950 
3. The Union of 
Myanmar Foreign 
Investment Law 
 

การจดทะเบียนจัดต้ัง บริษัทจ ากัดท าได้ 3 รูปแบบ 
(1) บริษัทท้องถ่ิน (Myanmar Company): บริษัทท่ีถือหุ้น
โดยคนเมียนมาร์ 100% 
(2) บริษัทร่วมทุน (Joint Ventures): นักลงทุนต่างชาติ
สามารถร่วมกับบุคคลธรรมดา บริษัทหรือรัฐวิสาหกิจของ
เมียนมาร์ในการจัดต้ังบริษัทร่วมทุน ท้ังในลักษณะของห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 
(3) บริษัทต่างชาติ (Foreign Company): นักลงทุนต่างชาติ
อาจจัดต้ังบริษัทจากเงินทุนต่างประเทศ หรือมีผู้ถือหุ้นเป็น
ต่างชาติท้ัง ร้อยละ 100 โดยบริษัทท่ีมีผู้ถือหุ้นเป็นคน
ต่างชาติ 1 คนข้ึนไป จะถือเป็นบริษัทต่างชาติ 
3. ส านักงานสาขาหรือส านักงานผู้แทนของบริษัทต่างชาติ 
(Branch or Representative offices of a foreign 
company) 
ส านักงานสาขาผู้ลงทุนจะต้องน าเงินทุนเข้าประเทศเมยีน
มาร์ โดยมีจ านวนเงินข้ันต่ าท่ีต้องน าเข้ามาในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราข้ันต่ าต่างกันตามประเภทธุรกิจ 
นโยบายการถือหุ้นของต่างชาติ 
นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ ร้อยละ 100 อย่างไรก็ดี 
หากเป็นการลงทุนในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 



 
 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์
 (Final Report) 

การศึกษาความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของอาเซียน 
ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี 

 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

4-13   
 

ประเทศ
สมาชิก 
อาเซียน 

ข้อผูกพันเฉพาะในรายสาขา (Sector Specific Commitments) กฎหมาย/ระเบียบการจัดตั้งธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และตรวจสอบบัญชี
(Accounting and Auditing services) 

บริการรับท าบัญชี  
(Book-Keeping 

Services) 
กฎหมายท่ีใช้ 

ประเภทธุรกิจท่ีต่างชาติสามารถก่อตั้งกิจการ และ
นโยบายการถีอหุ้นของต่างชาติ 

ระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนชาวเมียนมาร์  
นักลงทุนต่างชาติจะต้องมีสัดส่วนการลงทุนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 35 ของมูลค่าการลงทุนท้ังหมด  
 

ฟิลิปปินส์ 
 

3) อนุญาตเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานคนเดียว (Single 
Practitioner) หรือห้างหุ้นส่วนส าหรับการบัญชีสาธารณะ 
(การท าบัญชีของนักบัญชีแบบอิสระโดยรับท าบัญชีให้กับ 
หน่วยงานต่างๆ โดยคิดค่าจ้างตามขนาดและลักษณะของ
ธุรกิจรวมท้ังรับจ้างสอบบัญชี) จะต้องข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants: CPAs) 
ในฟิลิปปินส์ ท้ังนี้ CPAs ในการปฏิบัติงานสาธารณะจะต้องมี
ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในสาขาของการปฏิบัติงาน 
สาธารณะ ซ่ึงรวมถึงภาษี ก่อนท่ีจะได้รับใบอนุญาต และ 
ข้อผูกพันท่ัวไป (Horizontal Commitments) คือกิจการท่ี
สงวนไว้ตามกฎหมายส าหรับชาวฟิลิปปินส์ ต่างชาติต้อง 
ถือหุ้นข้างน้อย และผู้บริหารจะต้องมีสัญชาติฟิลิปปินส์ และ
อนุญาตให้กิจการท่ีคนสัญชาติฟิลิปปินส์ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 มีสิทธิซ้ือและครอบครองท่ีดินได้ 
4) อนุญาตให้มีผู้เช่ียวชาญ  (Specialists/Experts)   
 

3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นแต่ 
อนุญาตให้เฉพาะ
บริษัทท่ีมีสัดส่วน  
ผู้ถือหุ้นต่างชาติมี
อัตราการถือหุ้นถึง 
ร้อยละ 70 
4) ไม่ผูกพัน  

1. Corporation 
Code of the 
Philippines 
2. Civil Code 
(Partnerships) 
3. Securities 
Regulation Code 
(R.A. 8799) 
4. Presidential 
Decree (P.D.) 
902-A as 
Amended 

บริษัทท่ีแบ่งทุนออกเป็นหุ้น (Stock Corporations) 
สามารถด าเนินธุรกิจได้หลากหลาย โดยประเทศฟิลิปปินส์ 
ไม่มีองค์กรธุรกิจประเภทบริษัทจ ากัด (Limited Liability 
Corporation : LLC) บริษัทท่ีแบ่งทุนออกเป็นหุ้นแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท  
(1) บริษัทฟิลิปปินส์ (Filipino corporation) 
ผู้ประกอบการฟิลิปปินส์มีสัดส่วนการถือหุ้นต้ังแต่ 
ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
(2) บริษัทต่างชาติในประเทศฟิลิปปินส์ (Domestic 
foreign-owned corporation) ผู้ประกอบการต่างชาติมี
สัดส่วนการถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 60 ข้ึนไป โดยสัญชาติของ
บริษัทท่ีแบ่งทุนออกเป็นหุ้นมีผลส าคัญต่อการท าธุรกรรม 
อาทิ การถือครองท่ีดิน การรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ
การประกอบธุรกิจท่ีจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นโดย
ผู้ประกอบการต่างชาติ ท้ังนี้ ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถ
ถือหุ้นในบริษัทท่ีแบ่งทุนออกเป็นหุ้นได้ ร้อยละ 100 หาก
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ประเทศ
สมาชิก 
อาเซียน 

ข้อผูกพันเฉพาะในรายสาขา (Sector Specific Commitments) กฎหมาย/ระเบียบการจัดตั้งธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และตรวจสอบบัญชี
(Accounting and Auditing services) 

บริการรับท าบัญชี  
(Book-Keeping 

Services) 
กฎหมายท่ีใช้ 

ประเภทธุรกิจท่ีต่างชาติสามารถก่อตั้งกิจการ และ
นโยบายการถีอหุ้นของต่างชาติ 

ไม่ได้ด าเนินธุรกิจท่ีอยู่ในบัญชีควบคุม (Philippines 
Foreign Investment Negative List) ฉบับปัจจุบัน คือ 
Executive Order No.139 วันท่ี 22 ตุลาคม 2002 
2. ธุรกิจท่ีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายต่างชาติ มี  
4 ประเภท ดังนี้ 
1) ส านักงานสาขา (Branch Office) 
กิจการท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศแล้วเข้ามาด าเนินธุรกิจ
ในฟิลิปปินส์ ภายใต้การบริหารงานของส านักงานใหญ่ 
ในต่างประเทศ  
2) ส านักงานผู้แทน (Representative Office) 
กิจการท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศแล้วเข้ามาต้ังส านักงาน
ผู้แทนในฟิลิปปินส์เพ่ือท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล เป็นศูนย์ 
การติดต่อส่ือสารของบริษัทแม่และการควบคุมคุณภาพ
สินค้า ส านักงานผู้แทน 
3) ส านักงานภูมิภาค (Regional Head Quarters : 
RHQ) 
มีสถานะเสมือนเป็นผู้ประสานงาน ท่ีปรึกษาและให้ข้อมูล 
แก่ส านักงานใหญ่ในต่างประเทศ โดยไม่มีส่วนร่วม 
ในการบริหารของบริษัทในเครือหรือส านักงานสาขาของ
บริษัทต่างชาติ (Multinational Company)  
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ประเทศ
สมาชิก 
อาเซียน 

ข้อผูกพันเฉพาะในรายสาขา (Sector Specific Commitments) กฎหมาย/ระเบียบการจัดตั้งธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และตรวจสอบบัญชี
(Accounting and Auditing services) 

บริการรับท าบัญชี  
(Book-Keeping 

Services) 
กฎหมายท่ีใช้ 

ประเภทธุรกิจท่ีต่างชาติสามารถก่อตั้งกิจการ และ
นโยบายการถีอหุ้นของต่างชาติ 

4) ส านักงานปฎิบัติการภูมิภาค (Regional Operating 
Head Quarters : RHOQs) 
ด าเนินกิจกรรมาแทนบริษัทแม่ โดยมีรายได้ในฟิลิปปินส์ 
ต้องน าเงินเข้าประเทศฟิลิปปินส์ 
นโยบายการถือหุ้นของต่างชาติ 
กฎหมายการลงทุนของต่างชาติ ปี 2534 (Foreign 
Investment Act 1991) อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้  
ร้อยละ 100 ในเกือบทุกกิจการ ยกเว้นแต่ท่ีระบุไว้ใน 
Foreign Investment Negative Lists : FINL) ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) กิจการท่ีจ ากัดการถือหุ้นของ
ต่างชาติตามกฎหมาย หรือบทบัญญัติเฉพาะ และ 2) กิจการ
ท่ีจ ากัดการถือหุ้นของต่างชาติ ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง 
การป้องกันประเทศ สุขอนามัย วัฒนธรรม หรือเพ่ือปกป้อง
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม อาทิ กิจการท่ีมี
ข้อจ ากัดการลงทุนของต่างชาติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
วิชาชีพสงวนไว้เฉพาะคนฟิลิปปินส์ ดังนี้ วิศวกร แพทย์ 
พยาบาล นักบัญชี สถาปนิก (อย่างไรก็ดี ฟิลิปปินส์ก าลัง
แก้ไขกฎหมายเพ่ือให้ต่างชาติท่ีมาจากประเทศสมาชิก
อาเซียนสามารถประกอบวิชาชีพ ตามท่ีระบุไว้ในข้อตกลง
ยอมรับร่วมวิชาชีพ (MRAs) 
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ประเทศ
สมาชิก 
อาเซียน 

ข้อผูกพันเฉพาะในรายสาขา (Sector Specific Commitments) กฎหมาย/ระเบียบการจัดตั้งธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และตรวจสอบบัญชี
(Accounting and Auditing services) 

บริการรับท าบัญชี  
(Book-Keeping 

Services) 
กฎหมายท่ีใช้ 

ประเภทธุรกิจท่ีต่างชาติสามารถก่อตั้งกิจการ และ
นโยบายการถีอหุ้นของต่างชาติ 

สิงคโปร์ 
 

3) ไม่มีข้อจ ากัด ยกเว้นแต่นักบัญชี (Public Accountant) 
จะต้องพ านักอยู่ในสิงคโปร์ หรือหุ้นส่วนอย่างน้อย 1 คน ของ
บริษัทจะต้องพ านักอยู่ในสิงคโปร์ และข้อผูกพันท่ัวไป 
(Horizontal Commitments) ไม่มข้ีอจ ากัดการเข้าสู่ตลาด
ส าหรับการลงทุนของต่างชาติ 
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นแต่ท่ีระบุไว้ใน Horizontal Section คือ 
ผูกพันเฉพาะ ICT ระดับบริหาร จัดการ และผู้เช่ียวชาญ
เท่านั้น 
 

3) ไม่มีข้อจ ากัด 
ยกเว้นแต่เจ้าของหรือ
หนึ่งในหุ้นส่วนหรือ
ผู้จัดการของบริษัทท า
บัญชีสาธารณะจะต้อง
เป็นนักบัญชี (Public 
Accountant) ท่ี 
จดทะเบียนในสิงคโปร์
และพ านักอยู่ใน
สิงคโปร์อยู่แต่เดิม 
(ordinarily 
resident)  หรือ
เจ้าของหรือหนึ่งใน
หุ้นส่วน ผู้จัดการ
ผู้อ านวยการจะต้อง
พ านักอยู่ในสิงคโปร์
อยู่แต่เดิม (ordinarily 
resident) 
4) ไม่ผูกพัน  

1. Business 
Registration Act 
(Chapter 32) 
2. Company Act 
(Chapter 50) 
3. Limited 
Liability 
Partnership Act 
(Chapter 163A) 
4. Limited 
Partnership Act 
(Chapter 163B) 
5. Partnership 
Act (Chapter 391) 
 

บริษัทต่างชาติไม่สามารถจดทะเบียนกิจการเจ้าของคนเดียว 
(Sole Proprietorship) และห้างหุ้นส่วน (Partnership) ได้ 
ต้องจดทะเบียนรูปแบบธุรกิจภายใต้ The Companies Act 
(Chapter 50) 
ผู้ประกอบการต่างชาติท่ีต้องการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 
(Company) ต้องลงทะเบียน EntrePass ต่อกระทรวง
แรงงาน (Ministry of Manpower: MOM) และบุคคล
ต่างชาติท่ีต้องการท างานท่ีประเทศสิงคโปร์ต้องลงทะเบียน 
Employment Pass ต่อกระทรวงแรงงาน (Ministry of 
Manpower : MOM) 
นโยบายการถือหุ้นของต่างชาติ 
รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุน 
ชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ โดยชาวต่างชาติสามารถถือหุ้น
ได้ ร้อยละ 100 ในธุรกิจเกือบทุกประเภท ยกเว้นธุรกิจด้าน
กระจายเสียงและการจัดสรรคล่ืนความถ่ี ซ่ึงต่างชาติสามารถ
ถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกิน ร้อยละ 49 ธุรกิจด้านหนังสือพิมพ์ 
ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน ร้อยละ 5 อย่างไรก็ดี 
สิงคโปร์ได้ก าหนดอาชีพสงวนท่ีห้ามต่างชาติเข้ามาลงทุน 
ได้แก่ ธุรกิจด้านกฎหมาย และการประกอบอาชีพ
ทนายความ นอกจากนี้ชาวต่างชาติยังไม่สามารถลงทุนใน
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ประเทศ
สมาชิก 
อาเซียน 

ข้อผูกพันเฉพาะในรายสาขา (Sector Specific Commitments) กฎหมาย/ระเบียบการจัดตั้งธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และตรวจสอบบัญชี
(Accounting and Auditing services) 

บริการรับท าบัญชี  
(Book-Keeping 

Services) 
กฎหมายท่ีใช้ 

ประเภทธุรกิจท่ีต่างชาติสามารถก่อตั้งกิจการ และ
นโยบายการถีอหุ้นของต่างชาติ 

ธุรกิจท่ีด าเนินการโดยรัฐวิสาหกิจสิงคโปร์ ได้แก่ ธุรกิจ 
การบิน และบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า ประปา 

ไทย 
 

3) ไม่มีข้อจ ากัด โดยข้อผูกพันท่ัวไป (Horizontal 
Commitment) ก าหนดข้อผูกพันการจัดต้ังธุรกิจในรูปแบบ 
บริษัทจ ากัด ต่างชาติถือหุ้นได้ และปฏิบัติตามกฏหมายไทย 
กิจการร่วมค้า อัตราส่วนการถือหุ้นของต่างชาติไม่เกิน 
ร้อยละ 49 และมีจ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติน้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
ผู้ถือหุ้นในบริษัท 
4) ไม่ผูกพัน 

3) ไม่มีข้อจ ากัด โดย
ข้อผูกพันท่ัวไป
(Horizontal 
Commitment) 
ก าหนดข้อผูกพัน 
การจัดต้ังธุรกิจใน
รูปแบบ บริษัทจ ากัด 
ต่างชาติถือหุ้นได้ และ
ปฏิบัติตามกฏหมาย
ไทย กิจการร่วมค้า 
อัตราส่วนการถือหุ้น
ของต่างชาติไม่เกิน 
ร้อยละ 70  

1) ประมวล
กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วย
หุ้นส่วนและบริษัท 
2) พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
3) พ.ร.บ. สมาคม
การค้า พ.ศ. 2509 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4) พ.ร.บ. หอการค้า 
พ.ศ. 2509 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
5) พ.ร.บ.  
การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2542 

การจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจของผู้ประกอบการสัญชาติไทย
และผู้ประกอบการต่างชาติมีข้ันตอนท่ีไม่แตกต่างกัน  
โดยผู้ประกอบการต่างชาติท่ีจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจใน
ประเทศไทยและถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 49 ต้องจดทะเบียน
ขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
การถือหุ้นของต่างชาติส าหรับโครงการท่ีขอรับการส่งเสริม
การลงทุน ดังนี้ 
โครงการลงทุนในกิจการตามท่ีปรากฏในบัญชีหนึ่ง  
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2542 ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
โครงการลงทุนในกิจการตามท่ีปรากฏในบัญชีสอง และบัญชีสาม 
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือท้ังส้ินได้ เว้นแต่กรณีท่ีมี
กฎหมายอ่ืนก าหนดไว้เป็นการเฉพาะเมื่อมีเหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมการอาจก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเป็น 
การเฉพาะส าหรับกิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุนบางประเภท 



 

 

 รายงานฉบับสมบูรณ์
 (Final Report) 

การศึกษาความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของอาเซียน 
ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี 

 

 

4-18 
                                                                สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
 

 

ประเทศ
สมาชิก 
อาเซียน 

ข้อผูกพันเฉพาะในรายสาขา (Sector Specific Commitments) กฎหมาย/ระเบียบการจัดตั้งธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และตรวจสอบบัญชี
(Accounting and Auditing services) 

บริการรับท าบัญชี  
(Book-Keeping 

Services) 
กฎหมายท่ีใช้ 

ประเภทธุรกิจท่ีต่างชาติสามารถก่อตั้งกิจการ และ
นโยบายการถีอหุ้นของต่างชาติ 

เวียดนาม 3) ไม่มีข้อจ ากัดโดยข้อผูกพันท่ัวไป (Horizontal 
Commitments) ก าหนดการลงทุนอาจอยู่ในรูปแบบสัญญา
ความร่วมมือทางธุรกิจวิสาหกิจร่วมลงทุน (Business Co-
operation Contract) กิจการร่วมค้า และวิสาหกิจท่ี
ต่างชาติลงทุนท้ังหมด ร้อยละ 100 
4) ไม่ผูกพัน  

 1) Law on 
Enterprise No. 
60-2005-QH11 
และ Government 
Decree 
on Enterprise 
Registration 
No.43/2010/ND-
CP 
2) Investment 
Law No. 
59/2005/QH11 

การจดทะเบียนธุรกิจต่างชาติของเวียดนามโดยท่ัวไปไม่มี
ความแตกต่างจากการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีตามมูลค่าการลงทุน คือ 
(1) ธุรกิจท่ีมีมูลค่าการลงทุนน้อยกว่า 3 แสนล้านดอง 
(ประมาณ 14.4 ล้าน USD)   
(2)  ธุรกิจท่ีมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 3 แสนล้านดอง 
การจดทะเบียนธุรกิจท้ัง 2 กรณีมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การจดทะเบียนธุรกิจต่างชาติ ท่ีมีมูลค่าการลงทุน 
น้อยกว่า 3 แสนล้านดอง ธุรกิจท่ีมีมูลค่าการลงทุนน้อยกว่า 
3 แสนล้านดอง และไม่ได้ตกอยู่ภายใต้รายช่ือของการลงทุน 
ท่ีมีเงื่อนไข (List of Conditional Investment Project) 
สามารถย่ืนค าร้องขอจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานของรัฐท่ี
รับผิดชอบด้านการลงทุนประจ าจังหวัด (Provincial-level 
State Agencies in Charge of Investment) 
2. การจดทะเบียนธุรกิจต่างชาติ ท่ีมีมูลค่าการลงทุน
มากกว่า 3 แสนล้านดอง 
นโยบายการถือหุ้นของต่างชาติ 
 ข้อจ ากัดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ

ข้ึนอยู่กับรูปแบบของการลงทุน  
 สามารถถือหุ้นในกิจการธนาคาร รวมท้ังหมดไม่เกินร้อยละ 30 

ท่ีมา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2558
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4.2 ผลจากการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ ท่ีได้จากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

การแจกแบบสอบถามให้กับส านักงานบัญชีสากลขนาดใหญ่ (Big4 CPA Frms) 4 แห่ง แห่งละ  

86 ชุด และส านักงานบัญชีสากล (International Firms) 4 แห่ง แห่งละ 20 ชุด ใช้วิธีส่งและรับกลั บด้วย

ตนเองเนื่องจากที่ต้ังของส านักงานทุกแห่งอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ และผู้วิจัยนัดหมายสัมภาษณ์ผู้บริหารของ

แต่ละส านักงานในวันที่ส่งแบบสอบถามให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของกิจการ และการส่งแบบสอบถา มแก่

ส านักงานบัญชีคุณภาพใช้วิธีส่งทางอินเทอร์เน็ต เป็น Online Questionnair แต่ปรากฎว่ามีผู้ตอบกลับ เ พียง 

1 คน จึงมีการส่งทางไปรษณ์ให้แก่ส านักงานบัญชีคุณภาพทุกแห่ง ทุกภูมิภาค 100 ส านักงาน อัตราการตอบ

แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาคิดเป็นร้อยละ 74.43 ของจ านวนตัวอย่าง ดังรายละเอียดข้อมูลในตาราง 4.3     
 

ตาราง 4.3 จ านวนและอัตราผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

4.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลจากการส ารวจความคิดเห็นและการประเมินตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยก่ียวกับ

สมรรถนะ ศักยภาพ และความพร้อมในการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศผู้รับในอาเซียน ข้อมูลส่วนตัวของ

ผู้ตอบแบบสอบถามดังปรากฏในตาราง  4.4 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับ

การศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสาขาต่างๆ ตาราง 4.5 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสาขา

อาชีพบัญชีในปัจจุบัน ตาราง 4.6 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนปี ของประสบการณ์ 

การท างานในวิชาชีพบัญชีในสาขาต่างๆ ตาราง 4.7 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพการบัญชี การสอบบัญชีในระดับประเทศ และระดับสากล และตาราง 4.8 การประเมินศักยภาพตนเอง

ในการประกอบวิชาชีพบัญชีสาขาต่างๆ ในประเทศผู้รับในอาเซียน 

 

 

 

ส านักงานบัญชีระดับ จ านวนตัวอย่าง 
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ร้อยละผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

สากลขนาดใหญ่ (Big4 CPA Firms) 344 271 78.77 

สากล (International Firms) 80 69 86.25 

ส านักงานบัญชีคุณภาพระดับประเทศ (National) 100 50 50.00 

  รวม 524 390 74.43 
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ตาราง 4.4 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาในวิชาชีพบัญชีในสาขาต่างๆ  

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จากส านักงานบัญชี

ระดับ 

จ านวนคน 
จ าแนกตามเพศ 

จ านวนคน 
จ าแนกตามอายุ (ปี) 

จ านวนคน-จ าแนกตาม 
วุฒิการศึกษา(ปริญญา) รวม 

ชาย หญิง <25 25-30 30-40 >40 ตรี โท เอก อ่ินๆ 
สากลขนาดใหญ่  
(Big4 CPA firms) 

88 183 91 133 41 6 211 60 0 0 271 

สากล-International 19 50 19 20 24 6 49 20 0 0 69 

ประเทศ-National 10 40 11 16 16 7 32 12 2 4 50 

รวม 117 273 121 169 81 19 292 92 2 4 390 

ร้อยละ 30 70 31 43 21 5 75 23 1 1 100 
 

จากข้อมูลในตาราง 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 และ

ส่วนใหญ่อายุ 25 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75  
 

ตาราง 4.5 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสาขาอาชีพบัญชีในปัจจุบัน  

ผู้ตอบแบบสอบถามจาก
ส านักงานบัญชีระดับ 

จ านวนคนในต าแหน่งงานจ าแนกตามสาขาอาชีพบัญชีในปัจจุบัน 
รวม 

ผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชี 
ผู้ท าบัญชี 
ภาษีอากร 

ผู้ให้บริการ 
ค าปรึกษาทางบัญชี 

สากลขนาดใหญ่   
(Big4 CPA firms) 

0 197 29 45 271 
 

สากล-International 25 32 6 6 69 
ประเทศ-National 40 6 2 2 50 
รวม 65 235 37 53 390 
ร้อยละ 17 60 9 14 100 

 

จากข้อมูลในตาราง 4.5 พบว่า นักบัญชีมืออาชีพที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ท าบัญชีจ านวน 65 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17 เป็นผู้สอบบัญชี 235 คน คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นผู้ท าบัญชีภาษีอากร 37 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 9 และผู้ให้บริการค าปรึกษาทางบัญชี 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ในจ านวนนี้ เคยมีประสบการณ์ 

ในการประกอบอาชีพบัญชีในทุกสาขาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงน้อยกว่า 3 ปี ดังรายละเอียดในตาราง 4.6 
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ตาราง 4.6 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนปีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพบัญชีในสาขา

ต่างๆ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จากส านักงานบัญชี

ระดับ 

จ านวนคนจ าแนกตามจ านวนปีประสบการณ์การท างานสาขาอาชีพ 

ผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ท าบัญชีภาษีอากร 
ผู้ให้บริการ 

ค าปรึกษาทางบัญชี 

1* 2* 3* 4* 1* 2* 3* 4* 1* 2* 3* 4* 1* 2* 3* 4* 

สากลขนาดใหญ่  
(Big4 CPA firms) 

21 2 1 2 98 52 59 25 19 6 4 1 23 9 7 2 

สากล-International 12 5 7 16 23 5 5 6 10 2 1 3 7 2 2 4 
ประเทศ-National 19 8 5 15 8 3 2 3 2 2 0 10 0 5 2 11 
รวม 52 15 13 27 129 60 66 33 31 10 5 14 30 16 10 17 

หมายเหตุ: จ านวนปีประสบการณ์ท างาน  1*=  น้อยกว่า 3 ปี,   2*=3-5 ปี,   3*= 5-10 ปี,  4*= มากกว่า 10 ปี 

 

ตาราง 4.7 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบัญชี การสอบบัญชีใน

ระดับประเทศ และระดับสากล  

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จากส านักงานบัญชี

ระดับ 

จ านวนคน 
ได้/ไม่ได้รับใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพของประเทศไทย 

จ านวนคน 
ได้/ไม่ได้รับใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพในระดับสากล 
ท าบัญชี สอบบัญชี ไม่ได้ ท าบัญชี สอบบัญชี ไม่ได้ 

สากลขนาดใหญ่   
(Big4 CPA firms) 

11 75 185 0 4 267 

สากล-International 21 11 40 1 0 68 

ประเทศ-National 30 2 15 3 1 46 

รวม 62 88 240 4 5 381 

ร้อยละ 16 23 62 1 1 98 
 

จากข้อมูลในตาราง 4.7 พบว่า นักบัญชีมืออาชีพผู้ตอบแบบสอบถามได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ระดับประเทศด้านการท าบัญชี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ด้านการสอบบัญชี จ านวน 88 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23 นอกจากนี้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับสากลด้านการท าบัญชีเพียง 4 คน และด้านสอบ

บัญชี 5 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชี พใน

ระดับประเทศคิดเป็น ร้อยละ 62  
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ตาราง 4.8 การประเมินศักยภาพตนเองในการประกอบวิชาชีพบัญชีสาขาต่างๆ ในประเทศผู้รับในอาเซียน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จากส านักงานบัญชี

ระดับ 

จ านวนคน 
ประเมินศักยภาพในการประกอบวิชาชีพบัญชีสาขาต่างๆ ในประเทศผู้รับในอาเซียน 

ผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ท าบัญชีภาษีอากร 
ผู้ให้บริการค าปรึกษา

ทางบัญชี 

พร้อม 
ไม่

พร้อม 
ไม่

แน่ใจ 
พร้อม 

ไม่
พร้อม 

ไม่
แน่ใจ 

พร้อม 
ไม่

พร้อม 
ไม่

แน่ใจ 
พร้อม 

ไม่
พร้อม 

ไม่
แน่ใจ 

สากลขนาดใหญ่  
(Big4 CPA firms) 

138 15 47 183 22 58 46 46 95 86 26 78 

สากล-International 46 4 12 31 13 12 31 13 12 32 10 16 
ประเทศ-National 48 0 1 18 8 12 27 2 11 27 3 11 
รวม 232 19 60 232 43 82 104 61 118 145 39 105 

ร้อยละ 75 6 19 65 13 22 37 22 41 50 13 37 
 

จากการประเมินตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในกลุ่ม

ประเทศสมาชิกในอาเซียน พบว่า มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการท าบัญชี ร้อยละ 75 ด้าน 

การสอบบัญชี ร้อยละ 65 การบัญชีภาษีอากร ร้อยละ 37 และให้บริการปรึกษาทางการบัญชี ร้อยละ 50 แสดงถึง 

นักบัญชีมืออาชีพมีศักยภาพและส่วนใหญ่มีความม่ันใจในความพร้อมของการประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ ใน

อาเซียน ยกเว้น การประกอบวิชาชีพด้านภาษีอากรในประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ไม่พร้อม คิดเป็น ร้อยละ 41 
 

4.2.2 การประเมินสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยตามความเป็นจริงในปัจจุบันและการประ เมิน

ความต้องการจ าเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ในประเทศสมาชิกอ่ืนในอาเซียน 9 ประเทศในฐานะ

ประเทศผู้รับ 

การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่า งสิ่ง

ที่ควรจะเป็นหรือคาดหวัง และสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หากมีความขัดแย้งระหว่างความแตกต่างที่พบ ก็จ ะ

ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ต้องการการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขี้น การศึกษานี้เปรียบเทียบตามสภาพควา มเป็น

จริงในปัจจุบัน กับความคาดหวัง ใช้สเกลการประเมิน 5 ระดับ 5 คือ มากที่สุด ถึง 1 คือน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยที่

ค านวณได้จะน ามาแปลผล 5 ระดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

4.51-5.00 สภาพปัจจุบัน/หรือ ที่คาดหวังในระดับมากที่สุด 
3.51- 4.50 สภาพปัจจุบัน/หรือ ที่คาดหวังในระดับมาก 
2.51- 3.50 สภาพปัจจุบัน/หรือ ที่คาดหวังในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 สภาพปัจจุบัน/หรือ ที่คาดหวังในระดับน้อย 
1.00-1.50 สภาพปัจจุบัน/หรือ ที่คาดหวังในระดับน้อยที่สุด 
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ตาราง 4.9 การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถทางเทคนิคของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยตาม

ความเป็นจริงในปัจจุบันและการประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในประเทศ

สมาชิกอ่ืนในอาเซียน9 ประเทศในฐานะประเทศผู้รับ 

สมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ค่าเฉลี่ยระดับของ
สมรรถนะในปัจจบุนั 

(D) และ 
(ระดับวามส าคัญ) 

ค่าเฉล่ียระดับ
ของสมรรถนะ 
ที่คาดหวัง (I) 

ค่าดัชนี PNI 
Modified = 
(I – D) / D 

ล าด ับ 
ความ

ต ้องการ  
(1 คือมาก

ที่สุด) 
ความรู้ ความสามารถทางเทคนิค 

ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีสากล 
3.002 

(ปานกลาง) 
4.199 

 (1.197/3.002) 
0.399 

6 

ความรู้เก่ียวกับการจัดท าและน าเสนองบการเงิน 
3.419 

(ปานกลาง) 
4.319 

 (0.9/3.419) 
0.263 

20 

ความรู้เก่ียวกับธุรกรรม และ ตราสารทางการเงิน  
2.964 

(ปานกลาง) 
4.066 

 (1.102/2.964) 
0.372 

9 

ความรู้เก่ียวกับการใช้ software/IT ในการจัดท าบัญชี 
และน าเสนองบการเงิน 

3.212 
(ปานกลาง) 

4.269 
 (1.057/3.212) 

0.329 
14 

ความรู้เก่ียวกับระบบบัญชี ระบบสารสนเทศ ระบบ 
การควบคุมและการก ากับดูแลท่ีดี  

3.216 
(ปานกลาง) 

4.120 
(0.904/3.216)  

0.281 
18 

ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการสอบบัญชีสากล 
3.017 

(ปานกลาง) 
4.189 

 (0.904/3.216) 
0.388 

8 

ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศในวิชาชีพบัญชี 
3.213 

(ปานกลาง) 
4.185 

 (0.972/3.213) 
0.302 

16 

ความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทฤษฎีไปใช้ 
ในการปฏิบัติในสภาวะแวดล้อมท่ี เปล่ียนแปลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.207 
(ปานกลาง) 

4.236 
(1.029/3.207)

0.321 
15 

ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.125 

(ปานกลาง) 
4.015 

(0.89/3.12) 
0.285 

17 

ความรู้เก่ียวกับธุรกิจและการบริหารจัดการ 
3.241 

(ปานกลาง) 
4.140 

(.899/3.241) 
0.278 

19 

ความรู้เก่ียวกับการบัญชีสืบสวน การทุจริตทางการเงิน 
2.861 

(ปานกลาง) 
3.976 

(1.115/2.861)
0.390 

7 

ความรู้เก่ียวกับกฎหมายบัญชี และกฎหมายธุรกิจ 3.100 
(ปานกลาง) 

4.174 (1.074/3.100)
0.346 

13 

ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 
2.629 

(ปานกลาง) 
3.881 

(1.252/2.629)
0.476 

3 

ความรู้เก่ียวกับการวางแผนภาษี 
2.907 

(ปานกลาง) 
4.109 

(1.202/2.907) 
0.413 

5 
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4-24  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

สมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ค่าเฉลี่ยระดับของ
สมรรถนะในปัจจบุนั 

(D) และ 
(ระดับวามส าคัญ) 

ค่าเฉล่ียระดับ
ของสมรรถนะ 
ที่คาดหวัง (I) 

ค่าดัชนี PNI 
Modified = 
(I – D) / D 

ล าด ับ 
ความ

ต ้องการ  
(1 คือมาก

ที่สุด) 

ความรู้ด้านภาษีอากรของประเทศผู้รับ 
2.672 

(ปานกลาง) 
3.948 

(1.276/2.672)
0.478 

2 

ความรู้ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ 
2.936 

(ปานกลาง) 
3.982 

(1.046/2.93) 
0.356 

10 

ความรู้ด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
3.494 

(ปานกลาง) 
4.369 

(0.875/3.494)
0.250 

21 

ความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศผู้รับ 
2.941 

(ปานกลาง) 
3.933 

(0.992/2.941)
0.337 

12 

ความรู้ภาษาท้องถ่ินของประเทศผู้รับในอาเซียน 
2.508 

(ปานกลาง) 
3.744 

(1.236/2.508)
0.492 

1 

ความรู้เก่ียวกับการเมือง การปกครองของประเทศผู้รับ 
2.910 

(ปานกลาง) 
3.933 

(1.023/2.910)
0.351 

11 

ความรู้เก่ียวกับการตกลงยอมรับร่วม (MRA) ของ
อาเซียน เก่ียวกับการบริการวิชาชีพบัญชี 

2.680 
(ปานกลาง) 

3.890 
(1.21/2.680) 

0.451 
4 

 

จากการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทางเทคนิคของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามสภาพ

ความเป็นจริงในปัจจุบัน พบว่า มีระดับความรู้ความสามารถในระดับปานกลาง และจากการวิเคราะห์ค่าดัชนี

การจัดล าดับความต้องการจ าเป็นด้านความรู้ พบว่า นักบัญชีมืออาชีพมีความต้องการพัฒนาความรู้มากที่ สุด 

5 ล าดับแรก ได้แก่ 1. ความรู้ภาษาท้องถิ่นของประเทศผู้รับในอาเซียน 2. ความรู้ด้านภาษีอากรของประเทศ

ผู้รับ 3. ความรู้ ด้านกฎหมายสากล  4. ความรู้ เก่ียวกับการตกลงยอมรับร่วม (MRA) ของอาเซียนด้าน 

การบริการวิชาชีพบัญชี และ 5. ความรู้เก่ียวกับการวางแผนภาษี 
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ตาราง 4.10 การประเมินสมรรถนะด้านความถนัด/ทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยตามความเป็นจริงใน

ปัจจุบันและการประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในประเทศสมาชิกอ่ืนในอา เซียน  

9 ประเทศในฐานะประเทศผู้รับ 

สมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ค่าเฉลี่ยระดับของ
สมรรถนะในปัจจบุนั 

(D) และ 
(ระดับความส าคัญ) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ของสมรรถนะ 
ที่คาดหวัง (I) 

ค่าดัชนี 
PNI Modified = 

(I – D) / D 

ล าดับ 
ความต้องการ        
(1 คือมากที่สุด) 

ความถนัด/ทักษะ 

ทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ 
3.183 

(ปานกลาง) 
4.446 

(1.263/3.183) 
0.397 

2 

ทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ    
3.275 

(ปานกลาง) 
4.454 

(1.179/3.275) 
0.360 

3 

ทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 
3.290 

(ปานกลาง) 
4.456 

(1.214/3.290) 
0.355 

4 

ทักษะด้านวาทศิลป์ การเจรจา ต่อรองท่ีเป็นมิตรก่อให้เกิด
ความไว้วางใจ และความเช่ือมั่น 

3.342 
(ปานกลาง) 

4.403 
(0.061/3.342) 

0.317 
6 

ทักษะด้านการพูด การฟังภาษาท้องถ่ินของประเทศผู้รับ 
2.587 

(ปานกลาง) 
3.897 

(1.31/2.587) 
0.506 

1 

ทักษะด้านการค านวณ 
3.617 
(มาก) 

4.306 
(0.689/3.617) 

0.190 
12 

ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ทาง IT ในงานบัญชี 
3.354 

(ปานกลาง) 
4.177 

(0.823/3.354) 
0.245 

10 

ทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ 
3.165 

(ปานกลาง) 
4.129 

(0.964/3.165) 
0.304 

8 

ทักษะของการแก้ปัญหา และการประยุกต์วิธีปฏิบัติทาง
บัญชีท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

3.290 
(ปานกลาง) 

4.274 
(.984/3.290) 

0.299 
9 

ทักษะด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศอย่างแม่นย า 
3.172 

(ปานกลาง) 
4.156 

(0.984/3.172) 
0.310 

7 

ทักษะของเทคนิคการสืบค้นส่ิงผิดปกติ กลลวงทางบัญชี  
3.085 

(ปานกลาง) 
4.172 

(1.087/3.085) 
0.352 

5 

ทักษะด้านการท างานเป็นทีม การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน 
3.651 
(มาก) 

4.426 
(0.775/3.651) 

0.212 
11 

 

จากการประเมินสมรรถนะด้านทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 

พบว่า มีทักษะด้านการค านวณและการท างานเป็นทีม รู้จักรับฟังความเห็นผู้ อ่ืนอยู่ในระดับมาก ทักษะด้าน

อ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง และจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีการจัดล าดับความต้องการจ าเป็นด้านทักษะ พบว่า 

นักบัญชีมืออาชีพมีความต้องการพัฒนาทักษะมากที่สุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ 1. ทักษะด้านการพูด การฟังภาษา
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4-26  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ท้องถิ่นของประเทศผู้รับ 2. ทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ 3. ทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ 4. ทักษะ 

ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และ 5. ทักษะของเทคนิคการสืบค้นสิ่งผิดปกติ กลลวง  
 

ตาราง 4.11 การประเมินสมรรถนะด้านคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงปร ะสงค์

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยตามความเป็นจริงในปัจจุบันและการประเมินความต้องการจ าเป็ นของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในประเทศสมาชิกอ่ืนในอาเซียน 9 ประเทศในฐานะประเทศผู้รับ 

สมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ค่าเฉลี่ยระดับของ
สมรรถนะในปัจจบุนั 

(D) และ 
(ระดับตวามส าคัญ) 

ค่าเฉลี่ยระดับของ
สมรรถนะ 

ที่คาดหวัง (I) 

ค่าดัชนี 
PNI Modified = 

(I – D) / D 

ล าดับ 
ความต้องการ        
(1 คือมากที่สุด) 

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ความเคร่งครัด และการยึดมั่นต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
3.838 
(มาก) 

4.554 
(0.716/3.838) 

0.187 
13 

 ความซ่ือสัตย์ 
3.977 
(มาก) 

4.615 
(0.659/3.977) 

0.161 
18 

ความมีคุณธรรม 
3.956 
(มาก) 

4.590 
(0.634/3.956) 

0.160 
19 

ความเสียสละอดทนในการปฏิบัติหน้าท่ี 
3.797 
(มาก) 

4.436 
(0.639/3.797) 

0.168 
15 

การเห็นคุณค่าและทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
3.749 
(มาก) 

4.485 
(0.736/3.749) 

0.196 
10 

การมีเจตนคติท่ีดีต่อองค์กร 
3.728 
(มาก) 

4.444 
0.757/3.728 

0.192 
12 

ความรับผิดชอบต่อการท างานตามหน้าท่ี 
3.962 
(มาก) 

4.585 
(.623/3.962) 

0.157 
20 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
3.472 

(ปานกลาง) 
4.234 

(0.762/3.472) 
0.220 

9 

ความรักในเกียรติยศ ช่ือเสียงแห่งวิชาชีพ 
3.721 
(มาก) 

4.374 
(0.653/3.721) 

0.176 
14 

ความขยันใฝ่เรียนรู้  
3.631 
(มาก) 

4.459 
(0.828/3.631) 

0.228 
7 

ความมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและสามารถแก้ไขความ
ขัดแย้ง 

3.802 
(มาก) 

4.441 
(.639/3.802) 

0.168 
16 

การมีบุคลิกภาพท่ีดี สร้างความเช่ือมั่นท่ีเป็นมืออาชีพ 
3.728 
(มาก) 

4.451 
(0.723/3.728) 

0.194 
11 

ความเป็นผู้น า 
3.546 
(มาก) 

4.392 
(0.846/3.546) 

0.239 
2 
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สมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ค่าเฉลี่ยระดับของ
สมรรถนะในปัจจบุนั 

(D) และ 
(ระดับตวามส าคัญ) 

ค่าเฉลี่ยระดับของ
สมรรถนะ 

ที่คาดหวัง (I) 

ค่าดัชนี 
PNI Modified = 

(I – D) / D 

ล าดับ 
ความต้องการ        
(1 คือมากที่สุด) 

การยินดีรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน 
3.866 
(มาก) 

4.495 
(0.629/3.866) 

0.163 
17 

ความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ ก้าวทันกับ 
การเปล่ียนแปลง 

3.615 
(มาก) 

4.462 
(0.847/3.615) 

0.234 
3 

การมีไหวพริบปฏิภาณในการปฏิบัติหน้าท่ี 
3.596 
(มาก) 

4.436 
(0.84/3.596) 

0.233 
4 

การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสังคมใน
ประเทศผู้รับตามวัฒนธรรมและคุณค่าขององค์กร 

3.591 
(มาก) 

4.390 
(0.799/3.591) 

0.222 
8 

การมีวิจารณญาณ สุขุม รอบคอบ 
3.595 
(มาก) 

4.433 
(0.838/3.595) 

0.233 
5 

การมีดุลพินิจและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล 
3.587 
(มาก) 

4.479 
(0.892/3.587) 

0.249 
1 

การมีความช่างสังเกตและช่างสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพ 

3.649 
(มาก) 

4.487 
(0.838/3.649) 

0.230 
6 

 

จากการประเมินสมรรถนะด้านคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงปร ะสงค์ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน พบว่า คุณสมบัติเก่ียวกับจริยธรรมและทัศนคติ

ที่ ดีต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีอยู่ในระดับมากทุกรายการ ยกเว้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ในระดับ 

ปานกลางเพียงรายการเดียว  และจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีการจัดล าดับความต้องการจ าเป็นด้านคุณค่า 

จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พบว่า นักบัญชี 

มืออาชีพมีความต้องการพัฒนาด้านคุณสมบัติมากที่สุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ 1. การมีดุลพินิจและตัดสินใจ ได้

อย่างมีประสิทธิผล 2. ความเป็นผู้น า  3. ความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้  ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง   

4. การมีไหวพริบปฏิภาณในการปฏิบัติหน้าที่ และ 5. การมีวิจารณญาณ สุขุม รอบคอบ  
 

 4.2.3 การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยท่ีมีคุณสมบัติส่วนตัว

ท่ีแตกต่างกัน และประกอบวิชาชีพบัญชีในแขนงของการบริการท่ีแตกต่างกันมีผลต่อสมรรถนะและ 

ความพร้อมท่ีแตกต่างกันหรือไม่  

  การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยที่มีคุณสมบัติส่วนตัว 

ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งสาขาวิชาชีพปัจจุบัน ประสบการณ์ในสาขาอาชีพในอดีต ระดับ/ขนาด

กิจการ วุฒิการศึกษา การได้ใบอนุญาตระดับประเทศ  ระดับสากล และจ านวนปีประสบการณ์การท างาน  
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  4.2.3.1  การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้านเพศ 

   การทดสอบความแตกต่างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีเพศต่างกัน โดยใช้ One 

Way ANOVA ผลดังรายละเอียดในตาราง 4.12 
 

ตาราง 4.12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีเพศ

แตกต่างกัน 

สมรรถนะและคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีเพศแตกต่างกัน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig./P-value 

ความรู้/ความสามารถ      
 ระหว่างกลุ่ม .132 1 .132 .391 .532 

ภายในกลุ่ม 131.800 389 .339     
     รวม 131.933 390       

ทักษะ/ความถนัด      
 ระหว่างกลุ่ม .019 1 .019 .063 .802 

ภายในกลุ่ม 114.976 388 .296     
     รวม 114.995 389       

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติ      
 ระหว่างกลุ่ม 1.945 1 1.945 5.012 .026 

ภายในกลุ่ม 150.570 388 .388     
    รวม 152.515 389       

 

จากผลการความแปรปรวนในตาราง 4.12 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีเพศต่างกันมีค่าเฉลี่ยของ

ระดับความรู้ และ ความถนัดที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีค่าเฉลี่ยของระดับการเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อ

วิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

จากผลการวิเคราะห์พบ ค่าที่มีนัยส าคัญ  0.026 
  

 4.2.3.2  การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มอายุ 

  การทดสอบความแตกต่างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีระดับอายุต่างกัน โดยใช้ 

One Way ANOVA ผลดังรายละเอียดในตาราง 4.13 
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ตาราง 4.13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีอายุ

แตกต่างกัน 

สมรรถนะและคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีอายุแตกต่างกัน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig/P-value 

ความรู้/ความสามารถ      
 ระหว่างกลุ่ม 1.537 3 .512 1.521 .209 

ภายในกลุ่ม 130.396 387 .337     
     รวม 131.933 390       

ทักษะ/ความถนัด      
 ระหว่างกลุ่ม .628 3 .209 .707 .549 

ภายในกลุ่ม 114.367 386 .296     
     รวม 114.995 389       

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัต ิ      
 ระหว่างกลุ่ม .527 3 .176 .446 .720 

ภายในกลุ่ม 151.988 386 .394     
    รวม 152.515 389       

 

จากผลการความแปรปรวนในตาราง 4.13 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีระดับอายุที่ ต่าง กันมี

ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้  ความถนัด และ การเห็น คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติ 

อันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไม่แตกต่าง จากผลการวิเคราะห์พบค่าที่มีนัยส าคัญ มากกว่า 0.05 
 

 4.2.3.3  การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มต าแหน่ง/สาขาวิชาชีพบัญชีในปัจจุบัน 

 การทดสอบความแตกต่างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีต าแหน่งงานต่างกัน โดยใช้ One Way 

ANOVA ผลดังรายละเอียดในตาราง 4.14 
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ตาราง 4.14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ มี

สาขาอาชีพบัญชีแตกต่างกัน 

สมรรถนะและคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกัน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig./P-value 

ความรู้/ความสามารถ 
 ระหว่างกลุ่ม 1.848 3 .616 1.832 .141 

ภายในกลุ่ม 130.085 387 .336     
     รวม 131.933 390       

ทักษะ/ความถนัด 
 ระหว่างกลุ่ม .105 3 .035 .118 .950 

ภายในกลุ่ม 114.890 386 .298     
     รวม 114.995 389       

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติ 
 ระหว่างกลุ่ม 5.860 3 1.953 5.142 .002 

ภายในกลุ่ม 146.655 386 .380     
    รวม 152.515 389       

 

จากผลการความแปรปรวนในตาราง 4.14 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีสาขาอาชีพการบัญชีใน

ปัจจุบันต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ ความถนัดที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีค่าเฉลี่ยของระดับการเห็น คุณค่า  

จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่แตกต่างกันอย่า งมี

นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จากผลการวิเคราะห์พบ ค่าที่มีนัยส าคัญ 0.002   
 

ตาราง 4.15 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ค่าเฉลี่ยของระดับการเห็นคุณค่า จริยธรรม  

ทัศนคติต่อวิชาชีพ จากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างกัน 

สาขาวิชาชีพ
บัญชี 

 ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (ค่า sig) 
ค่าเฉล่ียคุณค่า จริยธรรม 

ทัศนคติต่อวิชาชีพ  
และคุณสมบัติ 

ท าบัญชี 
3.9636 

สอบบัญชี 
3.6733 

ภาษีอากร 
3.7269 

ท่ีปรึกษา 
3.5802 

ท าบัญชี 
3.9636 - .2903 

(.007) * 
.2367 
(.291) 

.3834 
.008* 

สอบบัญชี 
3.6733  - -.0536 

(.969) 
.0931 
.806 

ภาษีอากร 
3.7269   - .1467 

(.736) 
ท่ีปรึกษา 3.5802    - 

หมายเหตุ: * ความแตกต่างค่าเฉล่ียท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
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การเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี

ในสาขาต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ยมาทดสอบรายคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe ) 

ดังผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในสาขาการบัญชี การสอบบัญชี  การภาษี

อากร และการให้บริการปรึกษาทางการบัญชี ในตาราง 4.15 ปรากฎว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 2 คู่ ที่มี

ความเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติของนักบัญชี ที่แตกต่างกัน ซ่ึงค่าเฉลี่ยมี 

ความแตกต่างอย่างนีนัยส าคัญที่ระดับ .05 คือ ผู้ท าบัญชีกับผู้สอบบัญชี ซ่ึงมีค่าที่มีนัยส าคัญ .007 และผู้ท า

บัญชีกับผู้ให้บริการปรึกษาทางการบัญชี ซ่ึงมีค่าที่มีนัยส าคัญ.008   
 

4.4.4 การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประสบการณ์สาขาวิชาชีพบัญชีในอดีต 

การทดสอบความแตกต่างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพบัญชีในอดีต

ต่างกัน โดยใช้ One Way ANOVA ผลดังรายละเอียดในตาราง 4.16 
 

ตาราง 4.16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ มี

ประสบการณ์สาขาวิชาชีพบัญชีในอดีตแตกต่างกัน 

สมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพแตกต่างกัน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F 
Sig./ 

P-value 
ความรู้/ความสามารถ      
 ระหว่างกลุ่ม 4.064 3 1.355 4.100 .007 

ภายในกลุ่ม 127.869 387 .330     
     รวม 131.933 390       

ทักษะ/ความถนัด      
 ระหว่างกลุ่ม .947 3 .316 1.068 .362 

ภายในกลุ่ม 114.048 386 .295     
     รวม 114.995 389       

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติ      
 ระหว่างกลุ่ม 6.275 3 2.092 5.521 .001 

ภายในกลุ่ม 146.240 386 .379     
    รวม 152.515 389       

 

จากผลการความแปรปรวนในตาราง 4.16 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีประสบการณ์สาขา

วิชาชีพบัญชีในอดีตต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับ ความถนัดที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ และ 

การเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
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ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จากผลการวิเคราะห์พบค่าที่ มีนัยส าคัญ 0.007 ด้านความรู้ และ 

0.001 ด้านคุณสมบัติ ตามล าดับ   

ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้  และการเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบั ติ 

อันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสาขาต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ยมา

ทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพใน

สาขาการบัญชี การสอบบัญชี การภาษีอากร และการให้บริการปรึกษาทางการบัญชี ในตาราง 4.17 ปรากฎว่า 

ด้านความรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 1 คู่ ที่มีความรู้ที่แตกต่างกัน ซ่ึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างนีนัยส าคัญที่

ระดับ .05 คือ ผู้ท าบัญชี กับผู้สอบบัญชี ซ่ึงมีค่าที่มีนัยส าคัญ.05   

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 2 คู่ที่มีความเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติของนัก

บัญชีที่แตกต่างกัน ซ่ึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างนีนัยส าคัญที่ระดับ .05  คือ ผู้ท าบัญชีกับผู้สอบบัญชี  

ซ่ึงมีค่าที่มีนัยส าคัญ .011 และผู้ท าบัญชีกับผู้ให้บริการปรึกษาทางการบัญชี ซ่ึงมีค่าที่มีนัยส าคัญ .002   
 

ตาราง 4.17 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ของค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ และการเห็น

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ จากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างกัน 

สาขา 
วิชาชีพบัญชี 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความรู้ 

ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (ค่า sig) 
ท าบัญชี 
3.1673 

สอบบัญชี 
2.9841 

ภาษีอากร 
2.7852 

ท่ีปรึกษา 
2.8750 

ท าบัญชี 3.1673 - .1833 
(.050)* 

.3822 
(.079) 

.2924 
(.068) 

สอบบัญชี 2.9841  - .1989 
(.651) 

.1091 
(.877) 

ภาษีอากร 2.7852   - -.0898 
(.995) 

ท่ีปรึกษา 2.8750    - 
หมายเหตุ: * ความแตกต่างค่าเฉล่ียท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
 

ระดับความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสาขาต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ย

มาทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ

ในสาขาการบัญชี การสอบบัญชี การภาษีอากร และการให้บริการปรึกษาทางการบัญชี ในตาราง 4.18  

ปรากฎว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 1 คู่ ที่ มีระดับความรู้ที่แตกต่างกัน ซ่ึงค่าเฉลี่ ยมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับ .05 คือ ผู้ท าบัญชี กับผู้สอบบัญชี ซ่ึงมีค่าที่มีนัยส าคัญ .05 
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ตาราง 4.18 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ของค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ และการเห็น

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ จากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ในอดีตต่างกัน 

สาขาวิชาชีพ
บัญชี 

 ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (ค่า sig) 
ค่าเฉล่ียคุณค่า  

จริยธรรม ทัศนคติ
ต่อวิชาชีพ และ

คุณสมบัติ 

ท าบัญชี 
3.9219 

สอบบัญชี 
3.6758 

ภาษีอากร 
3.6167 

ท่ีปรึกษา 
3.4919 

ท าบัญชี 3.9219 - .2461 
(.011)* 

.3053 
(.180) 

.4300 
(.002)* 

สอบบัญชี 3.6758  - .0592 
(.998) 

.1839 
(.367) 

ภาษีอากร 3.6167   - .1247 
(.958) 

ท่ีปรึกษา 3.4919    - 
หมายเหตุ: * ความแตกต่างค่าเฉล่ียท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
 

การเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสาขาต่างๆ มี

ความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่ าเฉลี่ยมาทดสอบรายคู่โดยวิธีของ เชฟเ ฟ่ (Scheffe) ดังผล 

การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในสาขาการบัญชี การสอบบัญชี การภาษีอากร 

และการให้บริการปรึกษาทางการบัญชี ในตาราง 4.18 ปรากฎว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 2 คู่ที่มีระดับความรู้

ที่แตกต่างกัน ซ่ึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างนีนัยส าคัญที่ระดับ .05 คือ ผู้ท าบัญชี กับผู้สอบบัญชี ซ่ึงมีค่าที่ มี

นัยส าคัญ .011 และ ผู้ท าบัญชีกับผู้ให้บริการปรึกษาทางการบัญชี ซ่ึงมีค่าที่มีนัยส าคัญ .002 

 

 4.2.3.4  การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มระดับ/ขนาดองค์กร 

  การทดสอบความแตกต่างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระหว่างกลุ่มระดับ/ขนาดอง ค์กร

ทีต่่างกัน โดยใช้ One Way ANOVA ผลดังรายละเอียดในตาราง 4.19 
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ตาราง 4.19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ มี

ระดับ/ขนาดองค์กรแตกต่างกัน 

สมรรถนะและคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีขนาดองค์กรแตกต่างกัน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F 
Sig./ 

P-value 
ความรู้/ความสามารถ      
 ระหว่างกลุ่ม 12.336 8 1.542 4.925 .000 

ภายในกลุ่ม 119.597 382 .313     
     รวม 131.933 390       

ทักษะ/ความถนัด      
 ระหว่างกลุ่ม 8.064 8 1.008 3.592 .000 

ภายในกลุ่ม 106.931 381 .281     
     รวม 114.995 389       

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติ      
 ระหว่างกลุ่ม 19.430 8 2.429 6.953 .000 

ภายในกลุ่ม 133.085 381 .349     
    รวม 152.515 389       

 

จากผลการความแปรปรวนในตาราง 4.19 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างานในองค์กรที่มีขนาด

ต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ ความถนัด และการเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติ

อันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จากผลการวิเคราะห์พบ

ค่าที่มีนัยส าคัญ 0.000 ในทุกๆ ด้าน 
 

ตาราง 4.20 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี  Scheffe ของค่าเฉลี่ยของระดับความรู้จาก 

กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างานในองค์กรที่มีขนาดต่างกัน   

องค์กร 
ค่าเฉลี่ยระดับ 

ความรู้ 

ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (ค่า sig) 
Big4 – 3 
3.3034 

International – 7 
2.2460 

National – 9 
3.3152 

Big4 – 3 3.3034 - 1.0573 
(.027)* 

-.119 
(1.000) 

International – 7 2.2460  - 1.0692 
(.014)* 

National - 9 3.3152   - 
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ระดับความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างานในองค์กรที่มีระดับแตกต่างกัน (ระดับสากลขนาดใหญ่ 

สากล และประเทศ) มีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ยมาทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่

(Scheffe) ดังผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของกลุ่มผู้ท างา นในองค์กรที่แตกต่างกัน ในตาราง 4.20 

ปรากฎว่า ผู้ท างานในองค์กรที่แตกต่างกัน 2 คู่ที่มีระดับความรู้ที่แตกต่างกัน ซ่ึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่าง

มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 คือ ผู้ที่ท างานในองค์กร Big4 – 3 กับ ผู้ที่ท างานในองค์กร International - 7 ซ่ึงมี

ค่าที่มีนัยส าคัญ.027 และ ผู้ที่ท างานในองค์กร International – 7 กับผู้ที่ท างานในองค์กร National – 9 ซ่ึง

มีค่าที่มีนัยส าคัญ .014 
 

ตาราง 4.21 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ของค่าเฉลี่ยของระดับความถนัด จากกลุ่ม 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างานในองค์กรที่มีขนาดต่างกัน 

องค์กร 
ค่าเฉลี่ยระดับทักษะ 

 

ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (ค่า sig) 
Big4 – 2 
3.1637 

Big4 – 3 
3.7019 

International – 6 
3.1131 

Big4 – 2 3.1637 - -.5382 
(.009)* 

.0506 
(1.000) 

Big4 – 3 3.7019  - .5888 
(.031)* 

International - 6 3.1131   - 
 

 

ระดับทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างานในองค์กรที่มีระดับแตกต่างกัน (ระดับสากลขนาดใหญ่ 

สากล และประเทศ) มีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่ าเฉลี่ยมาทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่

(Scheffe) ดังผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของกลุ่มผู้ท างานในองค์กรที่แตกต่างกัน ในตาราง 4.21 

ปรากฎว่า ผู้ท างานในองค์กรที่แตกต่างกัน 2 คู่ที่มีระดับทักษะที่แตกต่างกัน ซ่ึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับ .05  คือ ผู้ที่ท างานในองค์กร Big4 – 3 กับ ผู้ที่ท างานในองค์กร International - 6 ซ่ึงมี

ค่าที่มีนัยส าคัญ .009 และ ผู้ที่ท างานในองค์กร Big4 - 3 กับผู้ที่ท างานในองค์กร International – 6 ซ่ึงมีค่าที่

มีนัยส าคัญ .031 
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ตาราง 4.22 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี  Scheffe ของค่าเฉลี่ยของระดับการเห็นคุณค่า  

จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ จากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างานในองค์กรที่มีขนาดต่างกัน 

องค์กร ค่าเฉลี่ยคุณค่า 

จริยธรรม ทัศนคติต่อ

วิชาชีพ และคุณสมบัติ 

ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (ค่า sig) 

Big4 – 1 

3.7124 

Big4 – 2 

3.5160 

Big4 – 3 

4.0423 

Big4 – 4 

3.6279 

National – 9 

4.1748 

Big4 – 1 
3.7124 - 

.1964 

(.775) 

-.3300 

(.624) 

.0845 

(.999) 

-.4625 

(.015)* 

Big4 – 2 
3.5160  - 

- .5263 

(.045)* 

-.1119 

(.994) 

-.6589 

(.000)* 

Big4 – 3 
4.0423   - 

.4145 

(.319) 

-.1325 

(.999) 

Big4 – 4 
3.6279    - 

-.5470 

(.002)* 

National - 9 4.1748     - 

 

การเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างานใน

องค์กรที่มีระดับแตกต่างกัน (ระดับสากลขนาดใหญ่ สากล และประเทศ) มีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่  

จึงน าค่าเฉลี่ยมาทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของกลุ่ม 

ผู้ท างานในองค์กรที่แตกต่างกัน ในตาราง 4.22 ปรากฎว่า ผู้ท างานในองค์กรที่แตกต่างกัน 4 คู่ที่มีการเห็น

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซ่ึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส า คัญ 

ที่ระดับ .05  คือ ผู้ที่ท างานในองค์กร Big4 – 1 กับ ผู้ที่ท างานในองค์กร National - 9 ซ่ึงมีค่าที่มีนัยส า คัญ 

.015 ผู้ที่ท างานในองค์กร Big4 - 2 กับผู้ที่ท างานในองค์กร Big4 - 3 ซ่ึงมีค่าที่มีนัยส าคัญ .045 ผู้ที่ท างานใน

องค์กร Big4 - 2 กับผู้ที่ท างานในองค์กร National - 9 ซ่ึงมีค่าที่มีนัยส าคัญ .000 และผู้ที่ท างานในอง ค์กร 

Big4 - 4 กับผู้ที่ท างานในองค์กร National - 9 ซ่ึงมีค่าที่มีนัยส าคัญ .002 

 

 4.2.3.5  การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มวุฒิการศึกษา 

  การทดสอบความแตกต่างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระหว่างวุฒิการศึกษาที่ ต่าง กัน 

โดยใช้ One Way ANOVA ผลดังรายละเอียดในตาราง 4.23 
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ตาราง 4.23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ มี วุฒิ

การศึกษาแตกต่างกัน 

สมรรถนะและคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F 
Sig./P-
value 

ความรู้/ความสามารถ      
 ระหว่างกลุ่ม .829 3 .276 .813 .487 

ภายในกลุ่ม 131.104 386 .340     
     รวม 131.933 389       

ทักษะ/ความถนัด      
 ระหว่างกลุ่ม .315 3 .105 .353 .787 

ภายในกลุ่ม 114.617 385 .298     
     รวม 114.932 388       

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติ      
 ระหว่างกลุ่ม 1.290 3 .430 1.099 .350 

ภายในกลุ่ม 150.705 385 .391     
    รวม 151.995 388       

 

จากผลการความแปรปรวนในตาราง 4.23 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีวุฒิการศึกษาที่ ต่างกันมี

ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้  ความถนัด และ การเห็น คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติ 

อันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 จากผลการวิเคราะห์พบ  

ค่าที่มีนัยส าคัญ มากกว่า 0.05 

 

 4.2.3.6  การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มการมีใบประกอบวิชาชีพระดับประเทศ 

  การทดสอบความแตกต่างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระหว่างกลุ่มการมีใบประกอบ

วิชาชีพระดับประเทศ โดยใช้ One Way ANOVA ผลดังรายละเอียดในตาราง 4.24 
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ตาราง 4.24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ มี  

ใบประกอบวิชาชีพระดับประเทศแตกต่างกัน 

สมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพระดับประเทศแตกต่างกัน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F 
Sig./P-
value 

ความรู้/ความสามารถ      
 ระหว่างกลุ่ม 3.557 2 1.778 5.375 .005 

ภายในกลุ่ม 128.376 388 .331     
     รวม 131.933 390       

ทักษะ/ความถนัด      
 ระหว่างกลุ่ม 2.172 2 1.086 3.725 .025 

ภายในกลุ่ม 112.823 387 .292     
     รวม 114.995 389       

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติ      
 ระหว่างกลุ่ม 2.688 2 1.344 3.472 .032 

ภายในกลุ่ม 149.827 387 .387     
    รวม 152.515 389       

 

จากผลการความแปรปรวนในตาราง 4.24 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพระดับประเทศต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ ความถนัด และการเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อ

วิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

จากผลการวิเคราะห์พบ ค่าที่มีนัยส าคัญ 0.005 ด้านความรู้ 0.025 ด้านคุณสมบัติ และ 0.032 ด้านคุณค่า 

จริยธรรม  ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติตามล าดับ   

ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้  ความถนัด และการเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติ

อันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีมีใบรับอนุญาตในประเทศ มีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ จึงน า

ค่าเฉลี่ยมาทดสอบราย คู่โดยวิธี ของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังผลการวิเคราะห์ ควา มแตก ต่างราย คู่ข อง  

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับใบอนุญาตด้านการท าบัญชี การสอบบัญชี และไม่ได้รับใบอนุญาต ในตาราง 4.25 

ปรากฎว่า ด้านความรู้ 2 คู่ ทีมี่ระความรู้แตกต่างกัน อย่างนีนัยส าคัญที่ระดับ .05 คือ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ท าบัญชี กับ ใบอนุญาตสอบบัญชีค่าที่มีนัยส าคัญ .039) และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสอบบัญชี กับผู้ที่ไม่ได้

ใบอนุญาต (ค่าที่มีนัยส าคัญ .0207) ที่แตกต่างกันด้านทักษะ 1 รายคู่ ซ่ึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่าง คือผู้ที่ได้รับ

ใบอนุญาตสอบบัญชี กับผู้ที่ไม่ได้ใบอนุญาต (ค่าที่มีนัยส าคัญ .034)     
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ตาราง 4.25 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ของค่าเฉลี่ยของระดับความรู้จากกลุ่ม 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใบอนุญาตท าบัญชี สอบบัญชีระดับประเทศต่างกัน 

มีใบประกอบวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ 
ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (ค่า sig) 

สอบบัญชี 
2.8377 

ท าบัญชี 
3.0468 

ไม่มี 
3.0735 

สอบบัญชี 
2.8377 - 

-.2090 
(.039)* 

-.2358 
(.007)* 

ท าบัญชี 
3.0468  - 

-.0268 
(.927) 

ไม่มี 3.0735   - 
 

ระดับความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีใบประกอบวิชาชีพระดับประเทศแตกต่างกัน มีความ

แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ยมาทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังผลการวิเครา ะห์

ความแตกต่างรายคู่ของกลุ่มผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพระดับประเทศแตกต่างกัน ในตาราง 4.26 ปรากฎว่า ผู้ที่มี

ใบประกอบวิชาชีพระดับประเทศแตกต่างกัน 2 คู่ ที่มีระดับความรู้ที่แตกต่างกัน ซ่ึงค่าเฉลี่ยมีความแตก ต่าง

อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 คือ ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพสอบบัญชีกับผู้ที่ มีใบประกอบวิชาชีพท าบัญชี ซ่ึงมี 

ค่าที่ มีนัยส าคัญ .039 และ ผู้ที่ มีใบประกอบวิชาชีพสอบบัญชี กับผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ  ซ่ึงมีค่าที่ มี

นัยส าคัญ .007 
 

ตาราง 4.26 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ของค่าเฉลี่ยของทักษะ จากกลุ่มผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ใบอนุญาตท าบัญชี สอบบัญชีระดับประเทศต่างกัน 

มีใบประกอบวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยระดับทักษะ 
ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (ค่า sig) 

สอบบัญชี 
3.1410 

ท าบัญชี 
3.2165 

ไม่มี 
3.3223 

สอบบัญชี 
3.1410 - 

-.0756 
(.616) 

-.1814 
(.034)* 

ท าบัญชี 
3.2165  - 

-.1058 
(.260) 

ไม่มี 3.3223   - 

 

ระดับทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีใบประกอบวิชาชีพระดับประเทศแตกต่างกัน มีความแตก ต่าง

กันอย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ยมาทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
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รายคู่ของกลุ่มผู้ที่ มีใบประกอบวิชาชีพระดับประเทศแตกต่างกัน ในตาราง 4.27 ปรากฎว่าผู้ทีมี่ใบประกอบ

วิชาชีพระดับประเทศแตกต่างกัน 1 คู่ ที่มีระดับทักษะที่แตกต่างกัน ซ่ึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

ที่ระดับ .05 คือ ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพสอบบัญชี กับ ผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ซ่ึงมีค่าที่มีนัยส าคัญ .034 
 

ตาราง 4.27 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ของค่าเฉลี่ยของระดับการเห็นคุณค่า จริยธรรม 

ทัศนคติต่อวิชาชีพ จากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใบอนุญาตท าบัญชี สอบบัญชีระดับประเทศต่างกัน 

มีใบประกอบวิชาชีพ 
ค่าเฉลี่ยคุณค่า จริยธรรม 

ทัศนคติต่อวิชาชีพ  
และคุณสมบัติ 

ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (ค่า sig) 
สอบบัญชี 
3.6364 

ท าบัญชี 
3.8477 

ไม่มี 
3.6844 

สอบบัญชี 3.6364 - -.2113 
(.050)* 

.0480 
(.835) 

ท าบัญชี 3.8477  - .1633 
(.090) 

ไม่มี 3.6844   - 
 

การเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีใบประกอบ

วิชาชีพระดับประเทศแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ยมาทดสอบรายคู่โดยวิธีข อง

เชฟเฟ่ (Scheffe) ดังผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของกลุ่มผู้ ที่ มีใบประกอบวิชาชีพระดับประเทศ

แตกต่างกัน ในตาราง 4.27 ปรากฎว่าผู้ทีมี่ใบประกอบวิชาชีพระดับประเทศแตกต่างกัน 1 คู่ ที่มีการเห็น

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซ่ึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่

ระดับ .05 คือ ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพสอบบัญชี กับ ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพท าบัญชี ซ่ึงมีค่าที่มีนัยส า คัญ 

.050 

 

 4.2.3.7  การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มการมีใบประกอบวิชาชีพระดับสากล 

  การทดสอบความแตกต่างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระหว่างกลุ่มการมีใบประกอบ

วิชาชีพระดับสากล โดยใช้ One Way ANOVA ผลดังรายละเอียดในตาราง 4.28 
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ตาราง 4.28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ที่มีใบประกอบวิชาชีพระดับสากลแตกต่างกัน 

สมรรถนะและคุณสมบัติท่ีมีใบประกอบวิชาชีพระดับ
สากลแตกต่างกัน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig./P-
value 

ความรู้/ความสามารถ      
 ระหว่างกลุ่ม .660 1 .660 1.955 .163 

ภายในกลุ่ม 131.273 389 .337     
     รวม 131.933 390       

ทักษะ/ความถนัด      
 ระหว่างกลุ่ม .468 1 .468 1.587 .209 

ภายในกลุ่ม 114.526 388 .295     
     รวม 114.995 389       

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติ      
 ระหว่างกลุ่ม .024 1 .024 .062 .804 

ภายในกลุ่ม 152.491 388 .393     
    รวม 152.515 389       

 

จากผลการความแปรปรวนในตาราง 4.28 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพระดับสากลด้านการท าบัญชี สอบบัญชี หรือไม่มีใบอนุญาตที่ต่างกันมีค่าเฉลี่ ยของระดับความรู้   

ความถนัด และการเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ปร ะกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 จากผลการวิเคราะห์พบค่าที่มีนัยส าคัญ มากกว่า 0.05 

 

 4.2.3.8  การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มจ านวนปีประสบการณ์การท างาน 

  การทดสอบความแตกต่า งของผู้ป ระกอบวิชา ชีพบัญชี ร ะหว่างกลุ่ มจ า น ว นปี

ประสบการณ์การท างาน โดยใช้ One Way ANOVA ผลดังรายละเอียดในตาราง 4.29 
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ตาราง 4.29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ มี

จ านวนปีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน 

สมรรถนะและคุณสมบัติ 
ท่ีมีระยะเวลาประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig./P-
value 

ความรู้/ความสามารถ      
 ระหว่างกลุ่ม .462 3 .154 .453 .715 

ภายในกลุ่ม 131.471 387 .340     
     รวม 131.933 390       

ทักษะ/ความถนัด      
 ระหว่างกลุ่ม .450 3 .150 .505 .679 

ภายในกลุ่ม 114.545 386 .297     
     รวม 114.995 389       

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติ      
 ระหว่างกลุ่ม .776 3 .259 .658 .578 

ภายในกลุ่ม 151.739 386 .393     
    รวม 152.515 389       

 

จากผลการความแปรปรวนในตาราง 4.29 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มีระยะเวลาของ

ประสบการณ์การท างานที่ต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ ความถนัด และการเห็นคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติ

ต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  

จากผลการวิเคราะห์พบค่าที่มีนัยส าคัญ มากกว่า 0.05 

 

4.3 การจัดล าดับเหตุผลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับใน อาเซียน หรือไม่ เพราะ

เหตุใด 

 จากการประเมินระดับความพร้อม และความต้องการของนักบัญชีมืออาชีพในการประกอบวิชาชี พใน

ประเทศผู้รับใน อาเซียน ที่ได้จากการศึกษานี้ มีจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามดังรายละเอียด 

ตาราง 4.30 ดังนี้ 
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ตาราง 4.30 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ประเมินระดับความพร้อม และความต้องการ 

ในการประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ อาเซียน 

ระดับความพร้อมและความต้องการ 

ในการประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ อาเซียน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 

พร้อมและต้องการ 165 42 

พร้อมแต่ไม่ต้องการ 45 12 

ไม่พร้อมแต่ความต้องการในอนาคตอันใกล้ 82 21 

ไม่พร้อมและไม่ต้องการ 20 5 

ไม่ตอบ 78 20 

      รวม 390 100 
  

จากการประเมินความพร้อมและความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในการก้าวสู่  AEC 

พบว่า ร้อยละ 42 มีความพร้อมและต้องการ และร้อยละ 12 มีความพร้อมแต่ไม่ต้องการ จากข้อมูลดังกล่าว 

ร้อยละ 54 มีความพร้อม และจากข้อมูลในตาราง 4.8 พบว่า มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในฐานะ

ผู้ท าบัญชีมากที่สุด 

จากการวิเคราะห์ประเด็นด้านการจัดล าดับเหตุผลของนักบัญชีมืออาชีพโดยพิจารณาจากคะแนน

เฉลี่ยสามารถประเมินและรายงานผลจ าแนกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 

ตาราง 4.31 ค่าเฉลี่ยและการจัดล าดับเหตุผลของนักบัญชีมืออาชีพที่พร้อมและต้องการไปประกอบอาชีพใน 

ประเทศผู้รับใน อาเซียน 

เหตุผลของนักบัญชีมืออาชีพท่ีพร้อมและต้องการไป 
ประกอบอาชีพในประเทศผู้รับใน อาเซียน 

ค่าเฉลี่ย 
การจัดล าดับเหตุผล 

ล าดับความส าคัญของเหตุผล 
(ความส าคัญมากท่ีสุดเข้าใกล้ 1) 

รายได้ ค่าครองชีพ และสวัสดิการดีข้ึน 1.959 1 
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูงข้ึน 3.143 3 
การสร้างช่ือเสียง เกียรติยศ ศักด์ิศรีมีโอกาสเพ่ิมข้ึน 4.026 4 
เพ่ิมพูนประสบการณ์และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 2.567 2 
ต้องการผลพลอยได้ในการท่องเท่ียวต่างแดน 4.949 6 
ยกระดับฐานะทางสังคม เพ่ิมโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ 4.322 5 

 

จากการประเมินตนเองของนักบัญชีมืออาชีพเก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในประเทศ

ผู้รับ อาเซียน ดังรายละเอียดในตาราง 4.31 พบว่า ผู้ที่มีความพร้อมและต้องการไปประกอบอาชีพใน อาเซียน 

มีเหตุผลท่ีสามารถจัดล าดับความส าคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ 1. รายได้ ค่าครองชีพ และสวัสดิการดีขึ้น  
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2. เพ่ิมพูนประสบการณ์และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 3. ต าแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น 4. การสร้างชื่อเสียง 

เกียรติยศ ศักด์ิศรีมีโอกาสเพ่ิมขึ้น  5. ยกระดับฐานะทางสังคม เพ่ิมโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์  และ  

6. ต้องการผลพลอยได้ในการท่องเที่ยวต่างแดน และประเทศใน อาเซียน ที่ถูกประเมินว่ามีความต้องการที่จะ

ไปประกอบวิชาชีพบัญชีมากที่สุด 5 ล าดับแรกจากข้อมูลในตาราง 4.32 คือ 1. สิงคโปร์ 2. มาเลเซีย  

3. เวียดนาม 4. อินโดนีเซีย และ 5. ฟิลิปปินส์ 
 

ตาราง 4.32 การจัดล าดับประเทศ ผู้รับใน อาเซียน ที่นักบัญชีมืออาชีพไทยที่พร้อม และต้องการไปประกอบ

วิชาชีพ 

ประเทศ ค่าเฉลี่ยการจัดล าดับประเทศ 
ล าดับ 

(ความต้องการมากท่ีสุดเข้าใกล้ 1) 
กัมพูชา 6.531 9 
บรูไน 5.310 7 
เมียนมาร์ 5.649 8 
ฟิลิปปินส์ 4.146 5 
มาเลเชีย 2.727 2 
ลาว 4.917 6 
เวียดนาม 3.780 3 
สิงคโปร์ 1.398 1 
อินโดนีเชีย 3.932 4 

 

ตาราง 4.33 ค่าเฉลี่ยและการจัดล าดับเหตุผลของนักบัญชีมืออาชีพที่พร้อมแต่ไม่ต้องการไปประกอบอา ชีพ 

ในประเทศผู้รับใน อาเซียน 

เหตุผลของนักบัญชีมืออาชีพท่ี 
พร้อมแต่ไม่ต้องการไปประกอบอาชีพในประเทศผู้รับใน 

อาเซียน 

ค่าเฉลี่ย 
การจัดล าดับเหตุผล 

ล าดับความส าคัญของเหตุผล 
(ความส าคัญมากท่ีสุดเข้าใกล้ 1) 

รายได้ ค่าครองชีพ และสวัสดิการลดลง 5.267 7 
ความมั่นคงในหน้าท่ีการงานลดลง 4.953 6 
ภาระและเหตุผลเก่ียวกับครอบครัว 3.341 1 
ปัญหาและอุปสรรคด้านสุขภาพส่วนตัว 5.488 8 
ปัญหาและอุปสรรคด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี 4.736 5 
ความเส่ียง/ความไม่มั่นคงด้านความปลอดภัย 3.709 2 
ความเส่ียง/ความไม่มั่นคงด้านกฎระเบียบของวิชาชีพ 3.779 3 
ความเส่ียง/ความไม่มั่นคงด้านสังคมและการเมือง 4.488 4 
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จากการประเมินตนเองของนักบัญชีมืออาชีพเก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในประเทศ

ผู้รับ อาเซียน ดังรายละเอียดในตาราง 4.33 พบว่า ผู้ที่ มีความพร้อมแต่ไม่ต้องการไปประกอบอาชีพใน 

อาเซียน มีเหตุผลท่ีสามารถจัดล าดับความส าคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ 1. ภาระและเหตุผลเก่ีย วกับ

ครอบครัว 2. ความเสี่ยง/ความไม่ม่ันคงด้านความปลอดภัย 3. ความเสี่ยง/ความไม่ม่ันคงด้านกฎระเบียบของ

วิชาชีพ 4. ความเสี่ยง/ความไม่ม่ันคงด้านสังคมและการเมือง 5. ปัญหาและอุปสรรคด้านขนบธรรมเนี ยม

ประเพณี 6.ความม่ันคงในหน้าที่การงานลดลง 7. รายได้ ค่าครองชีพ และสวัสดิการลดลง และ 8. ปัญหาและ

อุปสรรคด้านสุขภาพส่วนตัว 

 

ตาราง 4.34 ค่าเฉลี่ยและการจัดล าดับวิธีการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีมืออาชีพที่ไม่พร้อมแต่ต้องการไป

ประกอบอาชีพใน ประเทศผู้รับใน อาเซียน 

วิธีการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีมืออาชีพท่ี 
ไม่พร้อมแต่ต้องการไปประกอบอาชีพในประเทศผู้รับ 

ใน อาเซียน 

ค่าเฉลี่ยการจัดล าดับ
ความส าคัญ 

ล าดับความส าคัญ 
ของวิธีการเตรียมตัว 

(ความส าคัญมากท่ีสุดเข้าใกล้ 1) 
การสอบเพ่ือให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะ 
ในประเทศไทย 

3.797 2 

การสอบเพ่ือให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะ 
ในประเทศผู้รับ 

5.817 7 

การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 3.204 1 
การเตรียมความพร้อมด้านภาษาท้องถ่ินในประเทศผู้รับ 6.059 8 
การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีสากล 3.993 3 
การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ด้านมาตรฐานการสอบบัญชีสากล 4.516 4 
การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ด้านมาตรฐานการภาษีอาการและ
กฎหมายสากล 

5.209 5 

การเพ่ิมระยะเวลาด้านประสบการณ์การท างาน 5.368 6 
การหาโอกาสและช่องทางการเข้าท างานในประเทศผู้รับ 6.776 9 

 

จากข้อมูลในตาราง 4.34 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ปร ะเมินตน เองว่า ไม่พร้ อ มแ ต่ มี  

ความต้องการไปประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ อาเซียน ควรมีการเตรียมความพร้อมด้วยวิ ธี ก า ร  

ในการพัฒนาตนเองโดยให้ความส าคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้  1. การเตรียมความพร้อมด้าน

ภาษาอังกฤษ 2. การสอบเพ่ือให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะในประเทศไทย 3. การพัฒนาและเพ่ิมพูน

ความรู้ ด้านมาตรฐานการบัญชีสากล  4. การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ด้านมาตรฐานการสอบบัญชีสากล  
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5. การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ด้านมาตรฐานการภาษีอาการและกฎหมายสากล 6. การเพ่ิมระยะเวลาด้าน

ประสบการณ์การท างาน 7. การสอบเพ่ือให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะในประเทศผู้รับ 8. การเตรียม

ความพร้อมด้านภาษาท้องถิ่นในประเทศผู้รับ และ 9. การหาโอกาสและช่องทางการเข้าท างานในประเทศผู้รับ  
 

ตาราง 4.35 ค่าเฉลี่ยและการจัดล าดับเหตุผลของนักบัญชีมืออาชีพที่ไม่พร้อมและไม่ต้องการไปประกอบ

อาชีพใน ประเทศผู้รับใน อาเซียน 

เหตุผลของนักบัญชีมืออาชีพท่ีไม่พร้อมและ 
ไม่ต้องการไปประกอบอาชีพใน ประเทศผู้รับใน 

อาเซียน 

ค่าเฉลี่ย 
การจัดล าดับเหตุผล 

ล าดับความส าคัญของเหตุผล
(ความส าคัญมากท่ีสุดเข้าใกล้ 1) 

กฎเกณฑ์และคุณสมบัติของวิชาชีพเข้มงวดและมีการกีด
กันมากเกินไป 

2.851 1 

ความบกพร่องด้านความรู้ภาษาอังกฤษ 3.731 4 
ความบกพร่องด้านความรู้ทางบัญชี 3.647 3 
ภาระและหน้าท่ีในครอบครัวและส่วนตัว 3.300 2 
ปัญหาด้านสุขภาพ 5.235 7 
ปัญหาด้านการเงิน 5.015 6 
ปัญหาด้านความมั่นคงต่อวิชาชีพในอนาคต 4.203 5 

 

จากการประเมินตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่พบว่า ตนเองไม่พร้อมและไม่ต้องการไปประกอบ

วิชาชีพในประเทศผู้รับ อาเซียน มีเหตุผลต่างๆโดยจัดล าดับจากเหตุผลท่ีมีความส าคัญมากที่สุดไปน้อยที่ สุด  

ดังรายละเอียดในตาราง 4.35 ดังนี้ 1. กฎเกณฑ์และคุณสมบัติของวิชาชีพเข้มงวดและมีการกีดกันมากเ กินไป   

2. ภาระและหน้าที่ในครอบครัวและส่วนตัว 3. ความบกพร่องด้านความรู้ทางบัญชี 4. ความบกพร่อง ด้าน

ความรู้ภาษาอังกฤษ 5. ปัญหาด้านความม่ันคงต่อวิชาชีพในอนาคต 6. ปัญหาด้านการเงิน และ 7. ปัญหาด้าน

สุขภาพ 

 

4.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในประเทศผู้รับ อาเซียน 

ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 

จากการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทางเทคนิค ด้านทักษะ และด้านคุณค่า จริยธรรม 

ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 

พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ทุกด้าน ทักษะ/ความถนัดของผู้ประวิชาชีพบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง แสดงถึง

ความต้องการในการพัฒนา และปรับปรุงให้มีความรู้ในระดับสูงขี้น โดยต้องมีการพัฒนาความรู้ ในสาขาวิชาชีพ
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อย่างต่อเนื่อง ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพ่ือความเป็นมืออาชีพ ที่จะต้องมีระดับความรู้ความสามารถที่

ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นย าที่จะสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้รับบริการ ดังนั้นคุณสมบัติที่จะเสริมสร้างและพัฒนาด้าน

ความรู้แก่นักบัญชีมืออาชีพคือต้องเป็นผู้ที่ ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา และตลอดชีพ (Lifelong Learning for 

Continuos Professional Development) และจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีการจัดล าดับความต้องการจ า เป็น

ด้านความรู้ พบว่า นักบัญชีมืออาชีพมีความต้องการพัฒนาความรู้มากที่สุด ได้แก่ 1. ความรู้ภาษาท้องถิ่นของ

ประเทศผู้รับใน อาเซียน 2. ความรู้ด้านภาษีอากรของประเทศผู้รับ 3. ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างปร ะเทศ  

4. ความรู้เก่ียวกับการตกลงยอมรับร่วม (MRA) ของ อาเซียน ด้านการบริการวิชาชีพบัญชี 5. ความรู้เก่ียวกับ 

การวางแผนภาษี 

 ผลจากการประเมินตนเองตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันสมรรถนะด้านทักษะ พบว่าอยู่ในระดับ

ปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรมีการปรับปรุงด้านการสื่อสารโคยเฉพาะการสื่ อสาร  

ด้านการพูด การฟังภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น และการคิดวิเคราะห์ และจากการวิเคราะห์ ค่าดัชน ี

การจัดล าดับความต้องการจ าเป็นด้านทักษะ พบว่า นักบัญชีมืออาชีพมีความต้องการพัฒนาทักษะมา กที่ สุด 

ได้แก่ 1. ทักษะด้านการพูด การฟังภาษาท้องถิ่นของประเทศผู้รับ 2. ทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ 3. ทักษะ

ด้านการฟังภาษาอังกฤษ 4. ทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และ 5. ทักษะของเทคนิคการสืบค้นสิ่งผิดปกติ 

กลลวง 

จากการประเมินสมรรถนะด้านคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน พบว่า คุณสมบัติเก่ียวกับจริยธรรมและทัศนคติที่ ดี

ต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีที่ต้องปรับปรุง คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และจากการวิเคราะห์ค่าดัชน ี

การจัดล าดับความต้องการจ าเป็น พบว่า นักบัญชีมืออาชีพมีความต้องการพัฒนาด้านคุณสมบัติมากที่ สุด 

ได้แก่ 1. การมีดุลพินิจและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล 2. ความเป็นผู้น า 3. ความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้  

ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง 4. การมีไหวพริบปฏิภาณในการปฏิบัติหน้าที่ และ 5. การมีวิจารณญาณ สุขุม 

รอบคอบ  
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เจาะลึกนักบัญชีมืออาชีพ 

จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารของส านักงานบัญชีระดับสากลและระดับชาติจ านวน 10 ท่าน

พบว่ามีปัญหาและข้อเสนอแนะของศักยภาพและโอกาสในการประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ อาเซียน  

ใน  แต่ละสาขาอาชีพดังนี้ 
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4-48  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

1. การสอบบัญชี ความเห็นส่วนใหญ่ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีพบว่ายังมีอุปสรรคและ

ข้อจ ากัดด้านกฏระเบียบและข้อจ ากัดของการเปิดตลาดโดยไม่ให้มีก ารจัดต้ังส านักงานสอบบัญชีที่ เป็น 

คนต่างชาติในประเทศของตนในอาเซียน หรือจะเป็นไปได้ก็มีข้อผูกพันเฉพาะที่ มีข้อจ ากัดในลักษณะของ 

การร่วมทุนกับผู้ประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศถิ่นก าเนิด นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี  

ในฐานะบุคคลธรรมดาจะมีโอกาสในการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเพ่ือไปประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ  

อาเซียนน้อยมาก กล่าวคือจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในระดับประเทศของตนก่อน และใน

ระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับของประเทศนั้นโดย เฉพาะ เช่น ประเทศสิงคโปร์จะอนุญาตให้คนต่างชาติมา

ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีได้ ยอมรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสอบบัญชีของประเทศ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย ข้อตกลงที่เป็นไปตามข้อผูกพันเฉพาะของแต่ละประเทศ (Specific Commitment) โอกาสที่

เป็นไปได้มากที่ผู้สอบบัญชีของประเทศถิ่นก าเนิดจะก้าวไปสู่การท างานในอาชีพสอบบัญชีของประเทศผู้รับใน  

อาเซียน คือการมีข้อผูกพันเฉพาะผู้โอนย้ายภายในบริษัทข้ามชาติ (Intra-corporate transferee : ICT) 

 2. การท าบัญชี ความเห็นส่วนใหญ่ของนักบัญชีมืออาชีพเห็นว่าวิชาชีพด้านการท าบัญชี  (Book 

keeping) มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการก้าวเข้าสู่ ASEAN มากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับสาขาอาชีพอ่ืน 

รวมทั้งข้อผูกพันเฉพาะของสาขานี้ไม่มีข้อจ ากัดทุกประเทศตามข้อตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียนชุดที่  9 

ดังนั้น ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับการประเมินตนเองของผู้ตอบแบบสอบถา มที่มีความเห็ น ว่ า มี  

ความพร้อมในสาขาวิชาชีพการท าบัญชีมากที่สุด (รายละเอียดดังปรากฎในตาราง 4.8)  

 3. การบริการด้านภาษีอากร นักบัญชีมืออาชีพที่ให้ความเห็นต่อสาขาอาชีพนี้ มีความเห็นส่วนใหญ่ว่า

ต้องมีการพัฒนาความรู้ เก่ียวกับกฎหมายและภาษีอากรเฉพาะในแต่ละประเทศผู้รับและกฏหมายสากล 

ซ่ึงศักยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพนี้ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม ข้อผูกพันเฉพาะ

ตามข้อตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียนชุดที่ 9 ของทุกประเทศใน อาเซียน ไม่มีข้อจ ากัดในการอนุญาตให้

ต่างชาติเข้าไปประกอบวิชาชีพเว้นแต่ที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) ความเห็น

ดังกล่าวสอดคล้องกับการประเมินตนเองของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความเห็นว่ามีความพร้อมในสาขาวิ ชาชีพ

การภาษีอากรส่วนใหญ่ไม่พร้อม และไม่แน่ใจ  (รายละเอียดดังปรากฎในตาราง 4.8) 

 4. การให้บริการสาขาการบัญชี อ่ืนๆ เช่นบริการด้านการวางระบบบัญชี การวางแผนภาษีและอ่ืนๆ 

นักบัญชีมืออาชีพส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยจะมีโอกาสเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีไปสู่ปร ะเทศ

อาเซียน อ่ืนได้ เฉพาะผู้โอนย้ายภายในบริษัทข้ามชาติ (Intracorporate-transferee : ICT) เท่านั้น โอกาส

ของบุคคลธรรมดาจะเป็นไปได้ยากกว่า  
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 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้หน่วยงาน/องค์กร ที่ควบคุมและก า กับ

ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ข่าวสารเก่ียวกับกฏระเบียบข้อผูกพันในการก้าว

เข้าสู่ ASEAN ในระดับที่มากขึ้นและกว้างขึ้นเช่น การให้ข้อมูลสื่อสารโดยตรงในรูปของจดหมายหรือข่าวสาร

ผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์ให้กับกิจ การผู้ ปร ะกอบการและนั กบัญชีอย่างทั่ว ถึงทันส มัยและทัน เวลา กับ  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยอันเป็น

ประเทศถิ่นก าเนิด หลายท่านแสดงความคิดเห็นว่าต้องการให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้ข่าวสารที่มีความชั ดเจน

และเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น ขั้นตอนการสมัครและเง่ือนไขของการจะได้รับอนุญาตเป็นนักบัญชีอา เ ซียน  

การอบรมสัมนาและการให้ความรู้ที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพ่ือ ให้มี

ศักยภาพและความพร้อมในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในวิชาชีพบัญชีสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ยัง

มีความคาดหวังที่จะให้มีการรวมตัวของผู้ควบคุมและก ากับดูแลของทุกประเทศ เพ่ือออกกฎระเบียบและ

ข้อก าหนดในการประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขาของการบัญชีให้มีเอกลักษณ์และกฏเกณฑ์เดียวกัน  เช่น  

การวัดความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพโดยมีหลักสูตร เนื้อหาเหมือนกันและมีการวัดผลที่ได้

มาตรฐานเดียวกัน 
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บทท่ี 5  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยนี้ต้องการศึกษาถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือการบริการวิชาชีพบัญชีไทยตามกฎเกณฑ์  

ของ MRA ในประเด็นของ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นการตกลงยอมรับร่วมกันและข้อผูกพันการค้าบริการ

เฉพาะบริการวิชาชีพบัญชีของประเทศสมาชิก ASEAN และต้องการประเมินสมรรถนะในการให้บริการของ 

นักบัญชีมืออาชีพด้านการท าบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการให้ค าปรึกษาทางการบัญชี  
 

5.1 สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากความตกลงยอมรับร่วมกัน  (MRA) พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

ประสงค์จะเคลี่ยนย้ายแรงงานฝีมือในการประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับใน ASEAN ต้องขึ้นทะเบียน เป็น  

นักบัญชีอาเซียนโดยต้องมี คุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ก าหนดด้าน คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา ตรี  

ทางการบัญชี ประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี ทีใ่บอนุญาตของประเทศถิ่นก าเนิดยังไม่หมดอายุ 

มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีตามที่ก าหนด และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิ ชาชีพ 

และข้อตกลงเฉพาะการบริการวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศสมาชิก ASEAN เก่ียวกับข้อผูกพันของการเปิด

ตลาดการค้าบริการของอาเซียน  (AFAS) ตามข้อผูกพันการเปิดตลาดชุดที่ 9 ในหมวดย่อย (subsector) 

การค้าบริการ วิชาชีพการท าบัญชี การสอบบัญชีการภาษีอากร และการบริการอ่ืนๆ ทางการบัญชี โดยจ ากัด

ขอบเขตเฉพาะที่ก าหนดในประเภทของการเปิดตลาดบริการ Mode 3: การจัดต้ังธุรกิจ (Commercial 

Presence) และ Mode 4: การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) ตามข้อ

ผูกพันการเปิดตลาดชุดที่ 9 มีก าหนดเฉพาะประเทศบรูไนเท่านั้น ส่วนประเทศอ่ืนๆ เป็นข้อตกลงเฉพา ะ 

การบริการโดยบุคคลธรรมดาตามข้อผูกพันการเปิดตลาดชุดที่ 8 ดังสรุปในตาราง 5.1 
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5-2  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ตาราง 5.1 ข้อก าหนดการเข้าสู่ตลาดและข้อผูกพันในการจัดต้ังธุรกิจและการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาของ

คนต่างชาติในประเทศผู้รับของ ASEAN ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อิงตาม AFAS ชุดที่ 9 (2015)  

ประเทศผู้รับ
สมาชิก 
ASEAN 

กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดและข้อผูกพัน 
การจัดตั้งธุรกิจ การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 

บรูไนฯ อนุญาตเฉพาะกิจการเจ้าของคน เดียว (Sole Proprietorship) 
หรือห้างหุ้นส่วน (Partnership) เท่านั้น แต่ต้องจดทะเบียน
กับส านักทะเบียนการค้า (Registrar of Business Names) 
โดยอนุญาต ให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 20 คน ไม่มีข้อจ ากัด
เก่ียวกับการถือหุ้นของชาว ต่างชาติหรือผลประโยชน์ของ
บริษัทท่ีจัดต้ังในบรูไน แต่กิจการต่างชาติท่ีเข้ามา
ประกอบการต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการจ้างงาน และ
พัฒนาบุคลากรท่ีเป็นคนบรูไนได้มากย่ิงข้ึน 

ผูกพันเฉพาะผู้โอนย้ายภายใน 
บริษัทข้ามชาติ (Intra -Corporate 
Transferee : ICT) ระดับผู้บริหาร และ
ผู้เช่ียวชาญเท่านั้น ผู้โอนย้ายเป็นลูกจ้าง
ของบริษัทท่ีมีสาขา บริษัทย่อย บริษัท
ในเครือ ท่ีอยู่ในบรูไน และเคยท างาน
นอกประเทศบรูไนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
นอกจากนี้การเข้ามาท างานในบรูไน
ถูกจ ากัดเพียง 3 ปี หลังจากนั้น
สามารถต่อสัญญาได้อีก 2 ปี รวม
ท้ังหมดท างานได้ไม่เกิน 5 ปี 

กัมพูชา ไม่มีข้อจ ากัดการจัดต้ังธุรกิจ (Commercial Presence)  
ในกัมพูชา ยกเว้นบริการ และการตรวจสอบบัญชี ระบุใน  
ข้อผูกพันท่ัวไป (Horizontal Section) คือไม่มีข้อจ ากัด 
การถือหุ้นของต่างชาติ ผู้ท่ีต้องการได้รับ การส่งเสริม 
การลงทุนตามกฎหมายต้อง ให้การอบรมพนักงานกัมพูชา
อย่างเพียงพอ เหมาะสม สม่ าเสมอ และสนับสนุนให้ได้รับ
ต าแหน่งอาวุโส 
 

(1) ผูกพันเฉพาะการเข้ามาและ
ให้บริการเป็นการช่ัวคราว 
ก าหนดเวลาเร่ิมแรก 30 วัน และขยาย
เวลาได้ถึง 90 วัน (2) ผู้ท่ีรับผิดชอบ
ก่อต้ังกิจการ และ และผู้โอนย้าย
ภายในบริษัทข้ามชาติในฐานะผู้บริหาร
จัดการและผู้เช่ียว ชาญเท่านั้น โดย
ระยะเวลาการให้ถ่ินพ านักช่ัวคราวและ
ใบอนุญาตท างาน 2 ปี และหลังจาก
นั้นต่อสัญญาเป็นรายปี สูงสุดไม่เกิน  
5 ปี 

อินโดนีเซีย 
 

ด้านการสอบบัญชี อนุญาตให้ก่อต้ังกิจการร่วมค้า โดย
ต่างชาติร่วมทุนได้ถึง ร้อยละ 51 และตามข้อผูกพันท่ัวไป
ก าหนดว่า เป็นกิจการท่ีเป็นสาขา  ส านักงานตัวแทน  
หากเป็นกิจการร่วมค้าต้องเป็นกิจการท่ีจ ากัดหนี้สิน และ
จ ากัดหนี้สินไม่เกิน ร้อยละ 49 ของทุนเรือนหุ้น  

ไม่ได้ระบุ 

สปป. ลาว 
 

ผู้ประกอบการใน สปป. ลาว ต้องขออนุญาตจาก
กระทรวงการคลังและมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด นอกจากนี้
ยังก าหนดว่าหลังจาก 2 กุมภาพันธ์ 2020 กิจการทุก
ประเภทยกเว้นกิจการร่วมค้าท่ีประกอบกิจการวิชาชีพใน 
สปป.ลาวต้องเป็นสมาชิกสถาบันนักบัญชีรับอนุญาต สปป.

ไม่ได้ระบุ 
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ประเทศผู้รับ
สมาชิก 
ASEAN 

กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดและข้อผูกพัน 
การจัดตั้งธุรกิจ การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 

ลาว ตามข้อตกลงท่ัวไป การลงทุนควรอยู่ในรูปแบบร่วม
ลงทุนในกิจการร่วมค้า ต่างชาติถือหุ้นอย่างน้อย 10% 
ต่างชาติเป็นเจ้าของท้ังหมด หรือส านักงานตัวแทน และ 
ผู้ให้บริการต่างชาติจะต้องได้ รับใบอนุญาตในการด าเนินงาน และ
ข้อตกลง 

มาเลเซีย 
 

อนุญาตเฉพาะห้างหุ้นส่วนท่ีจดทะเบียนในประเทศกับ      
นักบัญชีชาวมาเลเซีย หรือบริษัทบัญชีของมาเลเซียโดย
ต่างชาติถือหุ้นและกรรมการ การจดทะเบียนบริษัทต้องมี    
ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน ท่ีถือหุ้นจ านวนอย่างน้อย 1 หุ้น 
และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ท่ีอาศัยอยู่ในมาเลเซีย และ 
ไม่อนุญาติให้ซ้ือ ขาย ท่ีดินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดเก่ียวกับ
ท่ีดิน ทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ และไม่จ ากัดขอบเขต
การลงทุนหากได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเป็น BUMIPUTERA
วิสาหกิจท่ีมีคนมาเลเซียเป็นเจ้าของในกิจการท่ีให้บริการท่ี
รัฐบาลให้การสนับสนุน และก่อต้ังเพ่ือสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายเศรษฐกิจใหม่ และนโยบาย 
การพัฒนาประเทศ 

มีข้อผูกพันเพ่ิมเติมส าหรับผู้ให้บริการ
ทางการบัญชี ภาษี และสอบบัญชี คือ
การสอบ Qualifying Examination 
ท าเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือทดสอบ
สมรรถนะ ความสามารถ 
ในการให้บริการ 

เมียนมาร์ สนับสนุนให้มีการร่วมทุน หรือเป็นหุ้นส่วนกับนักบัญชี
วิชาชีพ (Public accountant) ท่ีจดทะเบียนของเมียนมาร์
ท้ังนี้จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายการลงทุน
ต่างประเทศ (Foreign Investment Law) และอนุญาต 
คนต่างชาติลงทุนได้ถึงร้อยละ70  

ต่างชาติท่ีไม่มีแหล่งพ านักต้องมีการ
จ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ี
ก าหนด และจ่ายภาษีเงินได้หาก
ชาวต่างชาติเป็นบุคคลธรรมดาได้อยู่ใน
เมียนมาร์ไม่น้อยกว่า 183 วัน ใน
ระหว่างปีท่ีมีเงินได้  

ฟิลิปปินส์ 
 

อนุญาตเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานคนเดียว (Single Practitioner) 
หรือห้างหุ้นส่วนส าหรับการบัญชีสาธารณะ (การท าบัญชีของ
นักบัญชีแบบอิสระโดยรับท าบัญชีให้กับ หน่วยงานต่างๆ  
โดยคิดค่าจ้างตามขนาดและลักษณะของธุรกิจรวมท้ังรับจ้าง
สอบบัญชี) จะต้องข้ึนทะเบียน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(Certified Public Accountants : CPAs) ในฟิลิปปินส์  
และกิจการท่ีสงวนไว้ตามกฎหมายส าหรับชาวฟิลิปปินส์ 
ต่างชาติ  ต้องถือหุ้นข้างน้อย และผู้บริหารจะต้องมีสัญชาติ
ฟิลิปปินส์ และอนุญาตให้กิจการท่ีคนสัญชาติฟิลิปปินส์ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 มีสิทธิซ้ือและครอบครอง 
ความเป็นเจ้าของท่ีดินได้ 

อนุญาตให้มีผู้เช่ียวชาญ  
(Specialists/Experts)   
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5-4  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ประเทศผู้รับ
สมาชิก 
ASEAN 

กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดและข้อผูกพัน 
การจัดตั้งธุรกิจ การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 

สิงคโปร์ 
 

 ไม่มีข้อจ ากัด ยกเว้นแต่นักบัญชีวิชาชีพ (Public 
Accountant) จะต้องพ านักอยู่ในสิงคโปร์ จริง หรือหุ้นส่วน
อย่างน้อย 1 คน ของบริษัทจะต้องพ านักอยู่ในสิงคโปร์จริง  

ไม่ได้ระบุ 

ไทย 
 

การสอบบัญชี ก าหนดข้อผูกพันการจัดต้ังธุรกิจในรูปแบบ 
บริษัทจ ากัด ต่างชาติถือหุ้นได้ และปฏิบัติตามกฏหมายไทย 
กิจการร่วมค้า อัตราส่วนการถือหุ้นของต่างชาติไม่เกิน 
ร้อยละ 49 และมีจ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติน้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
ของผู้ถือหุ้นในบริษัทการท าบัญชีและภาษีอากรอัตราส่วน
การถือหุ้นของต่างชาติไม่เกิน ร้อยละ 70  

ไม่ได้ระบุ 

เวียดนาม ก าหนดการลงทุนอาจอยู่ในรูปแบบสัญญาความร่วมมือทาง
ธุรกิจวิสาหกิจร่วมลงทุน (Business Co-operation 
Contract) กิจการร่วมค้า และวิสาหกิจท่ีต่างชาติลงทุน
ท้ังหมด ร้อยละ100 

ไม่ได้ระบุ 

ท่ีมา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2015) และ สภาวิชาชีพบัญชีฯ (2015) (แปลจาก Specific Commitments for 

the 9th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services)  
 

การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เจาะลึก ประกอบด้วย ข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม การประเมินสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยตามความเป็นจริ งใน

ปัจจุบัน และการประเมินความต้องการจ าเป็นของนักบัญชีมืออาชีพไทยในการประกอบวิชาชีพในประเทศ

ผู้รับ ASEAN การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของผู้ที่ มีคุณสมบัติส่วนตัวที่แตกต่างกันมีผลกระทบ ต่อ

สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติ ที่ดีต่อวิชาชีพ แตกต่างกันหรือไม่ 

 ผลจากการศึกษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนใหญ่ พบว่า เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 70 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี คิดเป็น ร้อยละ 43 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75 

และจ าแนกตามสาขาวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชี คิดเป็นร้อยละ 60 นอกจากนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในทุก

สาขามีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 3 ปี ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในระดับประเ ทศ  

ด้านการสอบบัญชี คิดเป็นร้อยละ 23  แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับใบอนุญาตในวิชาชีพในระดับสากล  จาก 

การประเมินตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในแต่ละสาขา พบว่า มีความพร้อมในการประกอบวิชาชี พใน

ประเทศผู้รับ ASEAN ด้านการท าบัญชี ร้อยละ 75 ด้านการสอบบัญชี ร้อยละ 65 ด้านการบัญชีภาษีอากร 

ร้อยละ 37 และการให้บริการปรึกษาทางการบัญชี ร้อยละ 50 แสดงให้เห็นถึงนักบัญชี มืออาชีพของไทยมี

ศักยภาพ และมองในภาพรวมมีความเชื่อม่ันในด้านความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การประกอบวิชาชีพในประเทศ

ผู้รับ ASEAN    
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การประเมินสมรรถนะด้านความรู้  ความสามารถทางเทคนิคของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตาม  

ความเป็นจริงในปัจจุบันและการประเมินความต้องการจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมเพ่ือประกอบวิชา ชีพ  

ในประเทศสมาชิก ASEAN ทั้ง 9 ประเทศ ในฐานะประเทศผู้รับ พบว่า มีระดับความรู้ความสามารถในทุกด้าน

อยู่ในระดับปานกลาง และจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีการจัดล าดับความต้องการจ าเป็นด้านความรู้  พบว่า  

นักบัญชีมืออาชีพมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาความรู้มากที่สุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ 1) ความรู้ภาษา

ท้องถิ่นของประเทศผู้รับใน ASEAN 2) ความรู้ด้านภาษีอากรของประเทศผู้รับ 3) ความรู้ด้านกฎหมายระหว่าง

ประเทศ 4) ความรู้เก่ียวกับการตกลงยอมรับร่วม (MRA) ของ ASEAN ด้านการบริการวิชาชีพบัญชี 5) ความรู้

เก่ียวกับการวางแผนภาษี ผลจากการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของนฤมล สุมรรคา  (2554)      

วีรยุทธ สุขมาก กนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ (2557)   กานดาวรรณ แก้วผาบ (2555)   นงลักษณ์ ศิริพิศ และ

คณะ (2556)   รจนา  ขุนแก้ว (2558)  และสภาวิชาชีพบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ (2557)  

 จากการประเมินสมรรถนะด้านทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 

พบว่า มีทักษะด้านการค านวณและการท างานเป็นทีม รู้จักรับฟังความเ ห็นผู้ อ่ืนอยู่ในระดับมาก ทักษะ 

ด้านอ่ืนๆอยู่ในระดับปานกลาง และจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีการจัดล าดับความต้องการจ าเป็นด้านทั กษะ 

พบว่า นักบัญชีมืออาชีพมีความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาทักษะมากที่สุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ 1) ทักษะด้าน 

การพูด การฟังภาษาท้องถิ่นของประเทศผู้รับ 2) ทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ 3) ทักษะด้านการฟัง

ภาษาอังกฤษ 4) ทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และ 5) ทักษะของเทคนิคการสืบค้นสิ่งผิดปกติ กลลวง  

ผลจากการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของกิติยาภรณ์ อินธิปีก (2558)   มัทนชัย สุทธิพันธุ์ (2557)    

และปรัศนีย์ กายพันธ์ และ นธี เหมมันต์ (2557) 

 จากการประเมินสมรรถนะด้านคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน พบว่า คุณสมบัติเก่ียวกับจริยธรรมและทัศนคติที่ ดี

ต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีอยู่ในระดับมากทุกรายการ ยกเว้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง   

และจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีการจัดล าดับความต้องการจ าเป็น พบว่า นักบัญชีมืออาชีพมีความต้องการพัฒนา

ด้านคุณสมบัติมากที่สุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ 1) การมีดุลยพินิจและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล 2) ความเป็น

ผู้น า 3) ความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง 4) การมีไหวพริบปฏิภาณในการปฏิ บัติ

หน้าที่ และ 5) การมีวิจารณญาณ สุขุม รอบคอบ ผลจากการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับการศึกษา ของรจนา   

ขุนแก้ว (2558) 

 การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยที่มีคุณสมบัติส่วนตัวที่  

แตกต่างกัน ด้านเพศ อายุ ต าแหน่งสาขาวิชาชีพปัจจุบัน ประสบการณ์ในสาขาอาชีพในอดีต ระดับ/ขนาด

กิจการ วุฒิการศึกษา การได้ใบอนุญาตระดับประเทศ ระดับสากล และจ านวนปีประสบการณ์การท า งาน   

และประกอบวิชาชีพบัญชีในแขนงของการบริการที่ แตกต่างกันมีผลต่อสมรรถนะและความพร้อมของ 

การประกอบวิชาชีพที่แตกต่างกันหรือไม่ดังรายละเอียดแสดงดังตาราง 5.2  
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ตาราง 5.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย 

สมรรถนะ/ 

ความพร้อมด้าน 

ความแตกต่างของคุณสมบัติส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน 

เพศ อายุ 
ต าแหน่งสาขา

วิชาชีพปัจจุบัน 

ประสบการณ์ 

ในสาขาอาชีพ

ในอดีต 

ระดับ/ 

ขนาดกิจการ 
วุฒิการศึกษา 

การได้

ใบอนุญาต

ระดับประเทศ 

การได้

ใบอนุญาต

ระดับสากล 

จ านวนปี

ประสบการณ์

การท างาน 

ความรู้ความสามารถ          
ทักษะ/ความถนัด          
คุณค่า จรรยาบรรณ และ

คุณสมบัติพีงประสงค์ 
         

คู่ท่ีแตกต่าง 

  

1) ผู้ท าบัญชี-

ผู้สอบบัญชี 

2) ผู้ท าบัญชี –  

ผู้ให้บริการ

ปรึกษา 

ด้านความรู้ 

1) ผู้ท าบัญชี-

ผู้สอบบัญชี 

ด้านคุณค่า 

จรรยาบรรณฯ 

1) ผู้ท าบัญชี-

ผู้สอบบัญชี 

2) ผู้ท าบัญชี –  

ผู้ให้บริการ

ปรึกษา 

ด้านความรู้ 

1) Big4-Inter 

2) Inter-Local 

ด้านทักษะ 

Inter-Local 

ด้านคุณค่า 

จรรยาบรรณฯ 

Big4-Local 

 

ด้านความรู้ 
1) สอบบัญชี-ท า
บัญชี 
2) สอบบัญชี-ไม่
มี 
3) Inter-Local
ด้านทักษะ 
สอบบัญชี-ไม่มี 
ด้านคุณค่า 
จรรยาบรรณฯ 
สอบบัญชี-ท า

บัญชี 

  

หมายเหตุ: แสดงการมีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม, แสดงการไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
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 จากการทดสอบความแปรปรวน พบว่า 1) คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่แตกต่างกัน

ด้านประสบการณ์การท างานในสาขาต่างๆ ในอดีต ขนาดกิจการที่ต่างกัน และการได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพระดับประเทศที่ต่างกัน ส่งผลต่อสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทางเทคนิคที่แตกต่างกันอย่า งมี

นัยส าคัญที่ระดับ 0.05  2) ขนาดของกิจการที่แตกต่างกันและการได้รับใบอนุญาตประกอบวิ ช า ชี พ

ระดับประเทศที่ต่างกัน ส่งผลต่อสมรรถนะด้านความถนัด/ทักษะที่แตกต่างกัน 3) เพศ ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

ประสบการณ์ในสาขาอาชีพการบัญชี ขนาดของกิจการและการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับประเทศ

ที่แตกต่างกันส่งผลต่อสมรรถนะด้านคุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพและคุณสมบัติอันพึงประสง ค์ของ  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่แตกต่างกัน 

 จากการประเมินตนเองของนักบัญชีมืออาชีพเก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในประเทศ

ผู้รับ ASEAN พบว่า ผู้ที่มีความพร้อมและต้องการไปประกอบอาชีพใน ASEAN มีเหตุผลท่ีสามารถจัดล า ดับ

ความส าคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ 1) รายได้ ค่าครองชีพ และสวัสดิการดีขึ้น 2) เพ่ิมพูนประสบการณ์

และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 3) ต าแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น 4) การสร้างชื่อเสียง เกียรติยศ ศักด์ิศรีมีโอกาส

เพ่ิมขึ้น 5) ยกระดับฐานะทางสังคม เพ่ิมโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ และ  6) ต้องการผลพลอยได้ 

ในการท่องเที่ยวต่างแดน และประเทศสมาชิกใน ASEAN ที่ถูกประเมินว่ามีความต้องการที่จะไปประกอบ

วิชาชีพบัญชีมากที่สุด 5 ล าดับแรก คือ 1) สิงคโปร์ 2) มาเลเซีย 3) เวียดนาม 4) อินโดนีเซีย และ 5) ฟิลิปปินส์ 

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความพร้อมแต่ไม่ประสงค์ที่จะก้าวสู่ ASEAN มีเหตุผลท่ีสามารถ

จัดล าดับความส าคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ 1) ภาระและเหตุผลเก่ียวกับครอบครัว 2) ความเสี่ยง/  

ความไม่ม่ันคงด้านความปลอดภัย 3) ความเสี่ยง/ความไม่ม่ันคงด้านกฎระเบียบของวิชาชีพ 4) ความเสี่ยง/

ความไม่ม่ันคงด้านสังคมและการเมือง 5) ปัญหาและอุปสรรคด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี 6) ความม่ันคง 

ในหน้าที่การงานลดลง 7) รายได้ ค่าครองชีพ และสวัสดิการลดลง และ 8) ปัญหาและอุปสรรคด้านสุขภาพ

ส่วนตัว  

นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไม่มีความพร้อมแต่ประสงค์จะก้าว เข้าสู่  

การประกอบอาชีพในประเทศสมาชิก ASEAN ควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและศักยภาพ 

พัฒนาตนเองโดยให้ความส าคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ 1) การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 2) การสอบเพ่ือให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะในประเทศไทย 3) การพัฒนาและเพ่ิมพูน

ความรู้ ด้านมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีสากล 4) การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ด้านมาตรฐาน 

การภาษีอาการและกฎหมายสากล 5) การเพ่ิมระยะเวลาด้านประสบการณ์การท างาน 6) การสอบเพ่ือให้ได้

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะในประเทศผู้รับ 7) การเตรียมความพร้อมด้านภาษาท้องถิ่นในประเทศผู้รับ 
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และ 8) การหาโอกาสและช่องทางการเข้าท างานในประเทศผู้รับ ผลจากการศึกษามีความสอดคล้องกับ 

การทดสอบความแปรปรวนซ่ึงคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันของการได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพในระดับประเทศ ระยะเวลาของประสบการณ์ท างานที่แ ตกต่างกันส่งผลต่อสมรรถนะด้าน

ความรู้ และด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพที่แตกต่างกัน และยังพบว่ามีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์

ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการประกอบวิชาชีพบัญชี คือ การพัฒนา  

ด้านความรู้และทักษะทางการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านมาตรฐานการบัญชีสากล การสอบบัญชีสากล 

ภาษีและกฎหมายสากล  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยที่ไม่พร้อมและไม่ต้องการไปประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ ASEAN มี

เหตุผลในการจัดล าดับความส าคัญมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ 1) กฎเกณฑ์และคุณสมบัติของวิชาชีพเข้ มงวด

และมีการกีดกันมากเกินไป 2) ภาระและหน้าที่ในครอบครัวและส่วนตัว 3) ความบกพร่องด้านความรู้ ทาง

บัญชี 4) ความบกพร่องด้านความรู้ภาษาอังกฤษ 5) ปัญหาด้านความม่ันคงต่อวิชาชีพในอนาคต 6) ปัญหา  

ด้านการเงิน และ 7) ปัญหาด้านสุขภาพ จากผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะ

จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารของส านักงานบัญชีระดับสากล ซ่ึงมีความเห็นว่าข้อก าหนดและคุณสมบัติ

ในการประกอบวิชาชี พของแ ต่ละประเทศยั ง มีความแตกต่า งกันและยั งมีข้อก าหนดที่ มีกา ร กี ด กัน  

คนต่างชาติและมีความสอดคล้องกับเรื่องของการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการบัญชีและภาษาอังกฤษ  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

ผลจากการวิจัยนี้พบว่าความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือก้าวเข้าสู่การประกอบวิชา ชีพ

บัญชีในประเทศสมาชิกใน ASEAN ยังมีระดับที่แตกต่างกันจ าแนกตาม  

1) สาขาวิชาชีพ การท าบัญชี การสอบบัญชี ภาษีอากร และบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาชีพบัญชี และ

ทางธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงพบว่าผู้ท าบัญขีมีความพร้อมและมีโอกาส มากกว่าสาขาอ่ืน  

2) ประสบการณ์ในการท างานในส านักงานบัญชี พบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์จ านวนปีที่ท างานมา กกว่า

ย่อมมีความพร้อมที่สูงกว่า และมีประสบการณ์ท างานในส า นักงานบัญชีระดับสากล และกิจการข้ามชา ติมี

ความพร้อมมากกว่าการท างานในส านักงานบัญชีระดับชาติ  

3) ระดับของความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของการประกอบวิชาชี พใน

ระดับมืออาชีพ พบว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทางวิชาชีพบัญชีที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ 

และมีสถานะยังคงอยู่ สะท้อนถึงระดับความรู้ ทักษะ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมมากกว่าผู้ที่

ไม่ได้รับในอนุญาต    
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ดังนั้นในการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยให้มีความพร้อมในการก้าวสู่  ASEAN ไม่ว่า

จะในฐานะบุคคลธรรมดา หรือการจัดต้ังธุรกิจในประเทศผู้รับก็ตามต้องค้นหาจุดอ่อน หรือข้อด้อยของตนเอง

แล้วแก้ไข ปรับปรุงให้มีความแข็งแกร่ง มีศักยภาพที่ก้าวสู่การแข่งขันได้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อด้อยของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย  

1) การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง การเรียนในหลักสูตรนานาชาติเป็น

สิ่งที่ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดในสถาบันการศึกษา และหากมี

โอกาสที่ได้เข้าท างาน ร่วมงานกับกิจการข้ามชาติที่ประกอบกิจการในประเทศไทยก็จะเป็นอีกทางที่ ได้เรียนรู้

พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในวิชาชีพ หากผู้ที่ไม่มีโอกาสดังกล่าวข้างต้นก็สามารถฝีกฝนและเรียนรู้เพ่ิมเติม 

นอกชั้นเรียน และนอกเวลางานได้โดยการเรียนจากสถาบันภาษา หรือจากการเรียนรู้ด้วยตนเองจากหนั งสือ 

ต าราเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ สื่อ และอินเตอร์เน็ท ดังนั้ นคุณสมบัติที่พึงมีคือความขยัน ใฝ่เรียนรู้  

อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด 

2) ศึกษาข้อตกลงยอมรับร่วมกันของบริการวิชาชีพบัญชีของ ASEAN และติดตามข่าวสารให้ก้า วทัน  

กับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกฎระเบียบ กฎหมาย และข้อผูกพัน ของการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศ

สมาชิกของ ASEAN และจัดหา จัดท า ปฎิบัติให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด นอกจากนี้การสอบผ่าน

และได้รับใบอนุญาตที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลก็จะเป็นการเพ่ิมศักยภาพ และโอกาสให้แก่ตนเอง 

3) การพัฒนาความรู้ในวิชาชีพบัญชี และทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่องเพ่ือก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี 

กฎหมาย ภาษีอากร การใช้อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขของหน่วยงานที่ก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าความชัดเจนของกฎระเบียบและข้อผูกพันเฉพาะสาขาบริการในวิชาชีพบัญชี

ของแต่ละประเทศสมาชิกใน ASEAN เป็นสิ่งส าคัญอันจะส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจและความเชื่อม่ันใน

ศักยภาพในการประเมินความพร้อมของตนเองในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือวิชาชีพบัญชีในประเทสผู้รับ 

ASEAN ดังนั้น หน่วยงานที่ก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

1) มีการเผยแพร่ข่าวสารในเรื่องกฎระเบียบและข้อผูกพันเฉพาะสาขาบริการในวิชาชีพบัญชี ของ      

แต่ละประเทศสมาชิกใน ASEAN ควรด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และทั่วถึงเพ่ือการประชาสัมพัน ธ์ให้ผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีในแต่ละสาขาได้รับรู้และตระหนักถึงความส าคัญได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของนักบัญชีมืออาชีพไทยในระดับอาเซียนและระดับสากล 
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2) มีการจัดอบรมสัมมนาเก่ียวกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะอันป็นความต้องการ

จ าเป็นในการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การประกอบวิชาชีพใน ASEAN อันได้แก่ การพัฒนาความรู้และ

ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความรู้ทางด้านมาตรฐานสากล ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ทางธุรกิจที่เก่ียวข้อง  

3) ตระหนักและให้ความส าคัญด้านการศึกษา การเตรียมความพร้อมของบัญชีบัณฑิตที่มีคุณภาพ จะ

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอันพึงประสงค์ในอนาคตควรเล็งเห็นถึงความส าคัญในการก าหนดหลักสูตร 

การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรการบัญชีให้ครอบคลุมขอบเขต มีเนื้อหา

สาระทางวิชาชีพการบัญชีที่เป็นสากลประกอบกับการมุ่งเน้นการเรียนรู้ทางวิชาชีพบัญชีควบคู่กับภาษาอังกฤษ 

และพัฒนาด้านการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขัน  

4) การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนอกจากข้อก าหนดของ

จ านวนชั่วโมงของการอบรมความรู้ ด้านการบัญชี การสอบบัญชี กฎหมาย และภาษีอากรของ CPD ควรมี 

การอบรมในประเด็นที่มีเนื้อหา สาระเก่ียวกับความรู้ที่ครอบคลุมที่จะใช้ในการสอบใบอนุญาตทั้งใน

ระดับประเทศและระดับสากล และน าไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล 
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แบบสอบถาม 

ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของอาเซียนภายใต้

ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี 

Competitive Readiness of Thai Professional Accountants among the Group Member of 

Countries in ASEAN under Mutual Recognition Arrangements (MRA) on Accountancy Services 

แบบสอบถามน้ีต้องการทราบถึงทัศนคติและการประเมินความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีไทยใน ASEAN ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1การประเมินความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติของนัก

บัญชีไทยในการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศผู้รับ ASEAN ที่ท่านประสงค์จะท างาน ตามความคาดหวัง

และความเป็นจริง ส่วนที่ 2 การจัดเรียงล าดับศักยภาพและโอกาสของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในสาขา

ต่างๆ อันประกอบด้วย การท าบัญชี การสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาทางการบัญชี และการศึกษาเทคโนโลยี

ทางการบัญชีในประเทศผู้รับของ ASEAN  และ ส่วนที่ 3ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ส่วนท่ี 1 การประเมินความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติของนักบัญชีไทยในการประกอบวิชาชีพ บัญชี

ในประเทศผู้รับ ASEAN ท่ีท่านประสงค์จะท างาน ตามความคาดหวังและความเป็นจริง 

ค าชี้แจง: กรุณาประเมินความส าคัญท้ัง 2 ส่วน คือ ทัศนคติท่ีมีต่อสมรรถนะของท่านตามความคาดหวัง

และตามความเป็นจริง โดยท าเครื่องหมายXเลือกค าตอบที่ตรงกับความจริงมากที่สุด 

 

สมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ความคาดหวัง/Expectation ความจริง/Actual 
ระดับของสมรรถนะ  

Levels of Competency 
มากท่ีสุด  -------- น้อยท่ีสุด 

ระดับการประเมิน  
Levels of assessment 

ดีมาก  --------แย่มาก 
ความรู้ ความสามารถ 
ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีสากล 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้เก่ียวกับการจัดท าและน าเสนองบการเงิน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้เก่ียวกับธุรกรรม และ ตราสารทางการเงิน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้เก่ียวกับการใช้software/เคร่ืองมือทาง IT  
ในการจัดท าบัญชี และน าเสนองบการเงิน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ความรู้เก่ียวกับระบบบัญชี ระบบสารสนเทศ ระบบ 
การควบคุมและการก ากับดูแลท่ีดี  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการสอบบัญชีสากล 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศในวิชาชีพบัญชี 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์    ผก-3  

สมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ความคาดหวัง/Expectation ความจริง/Actual 
ระดับของสมรรถนะ Levels of 

Competency 
มากท่ีสุด  -------- น้อยท่ีสุด 

ระดับการประเมิน Levels of 
assessment 

ดีมาก  --------แย่มาก 
ความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทฤษฎีไปใช้ใน
การปฏิบัติในสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้เก่ียวกับธุรกิจและการบริหารจัดการ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้เก่ียวกับการบัญชีสืบสวน การทุจริตทางการเงิน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้เก่ียวกับกฎหมายบัญชี และกฎหมายธุรกิจ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้ด้านกฎหมายสากล 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้เก่ียวกับการวางแผนภาษี 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้ด้านภาษีอากรของประเทศผู้รับ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้ด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศผู้รับ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้ภาษาท้องถ่ินของประเทศผู้รับใน ASEAN  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรู้ความเข้าใจการปกครองและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีปฏิบัติงานอยู่ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ความรู้เก่ียวกับการตกลงยอมรับร่วม(MRA)ของ ASEAN
เก่ียวกับบริการวิชาชีพบัญชี 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ความถนัด/ทักษะ 
ทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ทักษะด้านวาทศิลป์ การเจรจา ต่อรองท่ีเป็นมิตร
ก่อให้เกิดความไว้วางใจ และความเช่ือมั่น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ทักษะด้านการพูดการฟังภาษาท้องถ่ินของประเทศผู้รับ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ทักษะด้านการค านวณ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ทาง IT ในงานบัญชี 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ทักษะของการแก้ปัญหา และการประยุกต์วิธีปฏิบัติทาง
บัญชีท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ทักษะด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศอย่างแม่นย า 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ทักษะของเทคนิคการสืบค้นส่ิงผิดปกติ กลลวง 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ทักษะด้านการท างานเป็นทีม การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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ผก-4  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 

 

 

 

 

สมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ความคาดหวัง/Expectation ความจริง/Actual 
ระดับของสมรรถนะ Levels of 

Competency 
มากท่ีสุด  -------- น้อยท่ีสุด 

ระดับการประเมิน Levels of 
assessment 

ดีมาก  --------แย่มาก 
คุณสมบัติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการท างานในประเทศASEAN 
ความเคร่งครัด และการยึดมั่นต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความซ่ือสัตย์ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความมีคุณธรรม 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความเสียสละอดทนในการปฏิบัติหน้าท่ี 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
การเห็นคุณค่าและทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
การมีเจตนคติท่ีดีต่อองค์กร 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรับผิดชอบต่อการท างานตามหน้าท่ี 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความรักในเกียรติยศ ช่ือเสียงแห่งวิชาชีพ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความขยันใฝ่เรียนรู้  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและสามารถแก้ไขความขัดแย้ง 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
การมีบุคลิกภาพท่ีดี สร้างความเช่ือมั่นท่ีเป็นมืออาชีพ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความเป็นผู้น า 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
การยินดีรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ ก้าวทันกับการ
เปล่ียนแปลง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การมีไหวพริบปฏิภาณในการปฏิบัติหน้าท่ี 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสังคมใน
ประเทศผู้รับตามวัฒธรรมและคุณค่าขององค์กร 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การมีวิจารณญาณ สุขุม รอบคอบ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
การมีดุลพินิจและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
การมีความช่างสังเกตและช่างสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์    ผก-5  

ส่วนท่ี 2 การจัดล าดับเหตุผลความพร้อม/ไม่พร้อม และความต้องการ/ไม่ต้องการในการประกอบวิชาชีพ

บัญชีในประเทศผู้รับ ASEANท่ีท่านประสงค์จะท างาน 

ค าชี้แจง กรุณาเขียนล าดับ 1-Nโดย 1 มีล าดับความส าคัญมากท่ีสุดN มีล าดับความส าคัญน้อยท่ีสุด 

2.1 ท่านมีความพร้อมและความต้องการในการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศผู้รับของ ASEAN หรือไม่ 

 พร้อมและต้องการ (ข้ามไปตอบข้อ 2.2) 

 พร้อมแต่ไม่ต้องการ (ข้ามไปตอบข้อ 2.3) 

ไม่พร้อมแต่มีความต้องการในอนาคตอันใกล้ (ข้ามไปตอบข้อ 2.4) 

ไม่พร้อมและไม่ต้องการ (ข้ามไปตอบข้อ 2.5) 

2.2 กรุณาเรียงล าดับเหตุผลท่ีท่านต้องการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศผู้รับของ ASEAN โดยเขียน

ล าดับ 1-6 โดย 1 มีความต้องการมากท่ีสุด และ 6มีความต้องการน้อยท่ีสุด 

ล าดับ เหตุผล 

ล าดับท่ี .......... รายได้ ค่าครองชีพ และสวัสดิการดีข้ึน 

ล าดับท่ี .......... ต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูงข้ึน 

ล าดับท่ี .......... การสร้างช่ือเสียง เกียรติยศ ศักด์ิศรีมีโอกาสเพ่ิมข้ึน 

ล าดับท่ี .......... เพ่ิมพูนประสบการณ์และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ล าดับท่ี .......... ต้องการผลพลอยได้ในการท่องเท่ียวต่างแดน 

ล าดับท่ี .......... ยกระดับฐานะทางสังคม เพ่ิมโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในวิชาชีพเดียวกันใน

ต่างประเทศ 

ท่านมีความพร้อมและต้องการไปประกอบอาชีพที่ประเทศใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1) ให้ใส่เครื่องหมาย X ใน

ช่องต้องการไปประกอบวิชาชีพ พร้อมระบุสาขาวิชาชีพและจัดล าดับโดยเขียนล าดับ 1-N โดย 1 มี 

ความต้องการมากที่สุด และ N มีความต้องการน้อยที่สุด 

ประเทศ ต้องการไปประกอบวิชาชีพ (ระบุสาชาวิชาชีพ และ ตอบได้มากกว่า 1 ประเทศ) ล าดับท่ี 
กัมพูชา   
บรูไน   
พม่า   
ฟิลิปปินส์   
มาเลเชีย   
ลาว   
เวียดนาม   
สิงคโปร์   
อินโดนีเชีย   
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ผก-6  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

2.3 กรุณาเรียงล าดับเหตุผลท่ีท่านไม่ต้องการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศผู้รับของ ASEAN โดยเขียน

ล าดับ 1-8โดย 1 มีความไม่ต้องการมากท่ีสุด และ 8มีความไม่ต้องการน้อยท่ีสุด 

ล าดับ เหตุผล 
ล าดับท่ี .......... รายได้ ค่าครองชีพ และสวัสดิการลดลง 
ล าดับท่ี .......... ความมั่นคงในหน้าท่ีการงานลดลง 
ล าดับท่ี .......... ภาระและเหตุผลเก่ียวกับครอบครัว 
ล าดับท่ี .......... ปัญหาและอุปสรรคด้านสุขภาพส่วนตัว 
ล าดับท่ี .......... ปัญหาและอุปสรรคด้านขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 
ล าดับท่ี .......... ความเส่ียง/ความไม่มั่นคงด้านความปลอดภัย 
ล าดับท่ี .......... ความเส่ียง/ความไม่มั่นคงด้านกฎระเบียบของวิชาชีพในประเทศผู้รับ 
ล าดับท่ี .......... ความเส่ียง/ความไม่มั่นคงด้านสังคมและการเมอืง 

 

2.4 กรุณาเรียงล าดับเหตุผลท่ีท่านไม่พร้อมในปัจจุบันแต่ต้องการท างานในอนาคตใน ASEAN ท่านควร

เตรียมความพร้อมและปรับปรุงด้านใดบ้าง โดยเขียนล าดับ 1-9 โดย 1 มีการเตรียมความพร้อมมาก ท่ีสุด 

และ 9 มีการเตรียมน้อยท่ีสุด 

ล าดับ การพัฒนาและการเตรียมความพร้อม 
ล าดับท่ี .......... การสอบเพ่ือให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะในประเทศไทย 
ล าดับท่ี .......... การสอบเพ่ือให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะในประเทศผู้รับ 
ล าดับท่ี .......... การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
ล าดับท่ี .......... การเตรียมความพร้อมด้านภาษาท้องถ่ินในประเทศผู้รับ 
ล าดับท่ี .......... การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีสากล 
ล าดับท่ี .......... การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ด้านมาตรฐานการสอบบัญชีสากล 
ล าดับท่ี .......... การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ด้านมาตรฐานการภาษีอาการและกฎหมายสากล 
ล าดับท่ี .......... การเพ่ิมระยะเวลาด้านประสบการณ์การท างาน 
ล าดับท่ี .......... การหาโอกาสและช่องทางการเข้าท างานในประเทศผู้รับ 
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 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์    ผก-7  

ท่านไม่พร้อมแต่ต้องการก้าวสู่การประกอบอาชีพใน ASEAN ท่านต้องการไปประเทศใด (ตอบได้มากกว่า 1 

ประเทศ โดยกา X) และเตรียมตัวให้พร้อมได้อย่างไร /ด้านใด (โปรดระบุ) 

ประเทศ ต้องการไป (กา X ) เตรียมตัวให้พร้อมได้อย่างไร (โปรดระบุ) 

กัมพูชา   

บรูไน   

พม่า   

ฟิลิปปินส์   

มาเลเชีย   

ลาว   

เวียดนาม   

สิงคโปร์   

อินโดนีเชีย   

 

2.5 กรุณาเรียงล าดับเหตุผลท่ีท่านไม่พร้อมและไม่ต้องการในการท างานใน ASEAN โดยเขียนล าดับ 1-7  

โดย 1 มีความไม่พร้อมและไม่ต้องการมากท่ีสุด และ 7ไม่พร้อมและไม่ต้องการน้อยท่ีสุด 

ล าดับ เหตุผล 

ล าดับท่ี ......... กฎเกณฑ์และคุณสมบัติของวิชาชีพเข้มงวดและมีการกีดกันมากเกินไป 

ล าดับท่ี ......... ความบกพร่องด้านความรู้ภาษาอังกฤษ 

ล าดับท่ี ......... ความบกพร่องด้านความรู้ทางบัญชี 

ล าดับท่ี ......... ภาระและหน้าท่ีในครอบครัวและส่วนตัว 

ล าดับท่ี ......... ปัญหาด้านสุขภาพ 

ล าดับท่ี ......... ปัญหาด้านการเงิน 

ล าดับท่ี ......... ปัญหาด้านความมั่นคงต่อวิชาชีพในอนาคต 

ล าดับท่ี ......... อ่ืนๆ โปรดระบุ

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

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การศึกษาความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของอาเซียน  
ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี 

 

ผก-8  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 เพศ  ชาย หญิง 

2 อายุ (ปี) น้อยกว่า 25 25-30  30-40   มากกว่า 40 

3 อาชีพ/ต าแหน่ง

งานปัจจุบัน   

ท าบัญชี สอบบัญชี ภาษีอากร  ให้บริการค าปรึกษา

ทางบัญชี 

4 อาชีพงานท่ีเตยท า 

(ตอบได้มากกว่า 1) 

ท าบัญชี สอบบัญชี ภาษีอากร  ให้บริการค าปรึกษา

ทางบัญชี 

5 สถานท่ีท างาน

ปัจจุบัน 

  Deloitte  EY   KPMG  PWC 

 BDO  Grant Thornton  Mazars  TMF 

 ส านักงานบัญชีคุณภาพจังหวัด.........................................(โปรดระบุ) 

6 วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อ่ืนๆ (ระบุ)………….. 

7 ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ  

ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทย         

ไม่ได้รับใบอนุญาต 

  

อ่ืนๆ(ระบุ)………………… 

  อ่ืนๆ (ระบุ)………….. 

ท าบัญชี สอบบัญชี 
 

8 ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ  

ได้รับใบอนุญาตในระดับสากล       

ไม่ได้รับใบอนุญาต 

  

อ่ืนๆ(ระบุ)………………… ท าบัญชี สอบบัญชี 

9 ประสบการณ์ท างาน (ปี) ตอบได้มากกว่า 1 สาขาอาชีพ 

 ท าบัญชี  สอบบัญชี ภาษีอากร ให้ค าปรึกษา 

< 3  < 3  < 3  < 3  

3-5 3-5 3-5 3-5 

> 5-10 > 5-10 > 5-10 > 5-10 

> 10 > 10 > 10 > 10 

1

0 

กรุณาประเมินศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในสาขาวิชาชีพต่างๆของตัวท่านเองใน ASEAN(กรุณาตอบทุก

ข้อ) 

ท าบัญชี สอบบัญชี บัญชีภาษีอากร บริการให้ค าปรึกษา 

 ได้  ได้  ได้  ได้ 

 ไม่ได้  ไม่ได้  ไม่ได้  ไม่ได้ 

 ไม่แน่ใจ  ไม่แน่ใจ  ไม่แน่ใจ  ไม่แน่ใจ 
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 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์    ผก-9  

แบบสัมภาษณ์  

หุ้นส่วนและ/หรือผู้ประกอบการของส านักงานบัญชี 

เรื่องความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของอาเซียน

ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี 

 

Competitive Readiness of Thai Professional Accountants among the Group Member of 

Countries in ASEAN under Mutual Recognition Arrangements (MRA) on Accountancy Services 

แบบสอบถามน้ีต้องการทราบถึงความคาดหวังท่ีมีต่อความพร้อมในการแข่งขัน ในภาพรวมของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีไทยใน ASEAN ประกอบด้วย 4 ส่วนส่วนที่ 1 ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติของผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในประเทศผู้รับของ ASEAN ส่วนที่ 2 กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของสาขาวิชาชีพบัญชีใน

ประเทศผู้รับของ ASEAN 10 ประเทศ ตามข้อตกลงยอมรับร่วม Mutual Recognition Arrangement --

MRA ในกลุ่มประเทศอาเซียน และ ส่วนที่ 3 ขอ้มูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ส่วนท่ี 1 ความคาดหวังด้าน ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยโดย

ภาพรวมในประเทศASEAN  

ประเมินความส าคัญตามความคาดหวังของหุ้นส่วนและ/หรือผู้ประกอบการ 

สมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ความคาดหวัง 

ท่ีมีต่อความพร้อมในการแข่งขัน 

5 ดีมาก  -------  1 แย่มาก 

ข้อเสนอแนะ 

ความรู้ ความสามารถทางเทคนิค   

ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีสากล   

ความรู้เก่ียวกับธุรกรรม และ ตราสารทางการเงิน    

ความรู้เก่ียวกับการใช้ software/เคร่ืองมือทางIT ในการจัดท าบัญชี 

และน าเสนองบการเงิน 
  

ความรู้เก่ียวกับระบบบัญชี ระบบสารสนเทศ ระบบการควบคุมและ

การก ากับดูแลท่ีดี  
  

ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการสอบบัญชีสากล   

ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศในวิชาชีพบัญชี   

ความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติ

ในสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผก-10  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

สมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ความคาดหวัง 

ท่ีมีต่อความพร้อมในการแข่งขัน 

5 ดีมาก  -------  1 แย่มาก 

ข้อเสนอแนะ 

ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ความรู้เก่ียวกับธุรกิจและการบริหารจัดการ   

ความรู้เก่ียวกับการบัญชีสืบสวน การทุจริตทางการเงิน   

ความรู้เก่ียวกับกฎหมายบัญชี และกฎหมายธุรกิจ   

ความรู้ด้านกฎหมายสากล   

ความรู้เก่ียวกับการวางแผนภาษี   

ความรู้ด้านภาษีอากรของประเทศผู้รับ   

ความรู้ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์   

ความรู้ด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี   

ความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศผู้รับ   

ความรู้ภาษาท้องถ่ินของประเทศผู้รับใน ASEAN   

ความรู้เก่ียวกับการเมือง การปกครองของประเทศผู้รับ   

ความรู้เก่ียวกับการตกลงยอมรับร่วม(MRA)ของ ASEANเก่ียวกับ

บริการวิชาชีพบัญชี 
  

ความถนัด/ทักษะทางวิชาชีพ   

ทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ   

ทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ   

ทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ   

ทักษะด้านวาทศิลป์ การเจรจา ต่อรองท่ีเป็นมิตรก่อให้เกิดความ

ไว้วางใจ และความเช่ือมั่น 
  

ทักษะด้านการพูด การฟังภาษาท้องถ่ินของประเทศผู้รับ   

ทักษะด้านการค านวณ   

ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ทาง IT ในงานบัญชี   

ทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ   

ทักษะของการแก้ปัญหา และการประยุกต์วิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ี

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
  

ทักษะด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศอย่างแม่นย า   

ทักษะของเทคนิคการสืบค้นส่ิงผิดปกติ กลลวง   

ทักษะด้านการท างานเป็นทีม การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน   
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 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์    ผก-11  

 

 

สมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ความคาดหวังท่ีมีต่อความพร้อม

ในการแข่งขัน 

5 ดีมาก  -------  1 แย่มาก 

ข้อเสนอแนะ 

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติต่อวิชาชีพ และคุณสมบัติ 

อันพึงประสงค์ 
  

ความเคร่งครัด และการยึดมั่นต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ   

ความซ่ือสัตย์   

ความมีคุณธรรม   

ความเสียสละอดทนในการปฏิบัติหน้าท่ี   

การเห็นคุณค่าและทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ   

การมีเจตนคติท่ีดีต่อองค์กร   

ความรับผิดชอบต่อการท างานตามหน้าท่ี   

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   

ความรักในเกียรติยศ ช่ือเสียงแห่งวิชาชีพ   

ความขยันใฝ่เรียนรู้    

ความมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและสามารถแก้ไขความขัดแย้ง   

การมีบุคลิกภาพท่ีดี สร้างความเช่ือมั่นท่ีเป็นมืออาชีพ   

ความเป็นผู้น า   

การยินดีรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน   

ความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลง   

การมีไหวพริบปฏิภาณในการปฏิบัติหน้าท่ี   

การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสังคมในประเทศผู้รับตาม

วัฒนธรรมและคุณค่าขององค์กร 
  

การมีวิจารณญาณ สุขุม รอบคอบ   

การมีดุลพินิจและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล   

การมีความช่างสังเกตและช่างสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ   



 
 

 

 รายงานฉบับสมบูรณ์
 (Final Report) 

การศึกษาความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี 

 

 

ผก-12 
                                                                สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
 

 

ส่วนท่ี 2: การรับรู้เก่ียวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของการประกอบวิชาชีพบัญชีในสาขาต่างๆ ในฐานะประเทศผู้รับของ ASEAN 10 ประเทศ 

ประเมินในประเด็นความชัดเจน  ความครบถ้วนความเหมาะสม และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับแก้ไข และการเพ่ิมเติม  

 

 

กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศผู้รับ 

กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเชีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเชีย 

คุณวุฒิทางการศึกษา           
ใบอนุญาต/วุฒิบัตรจากประเทศถ่ินก าเนิด           

ใบอนุญาต/วุฒิบัตรท่ียอมรับของประเทศผู้รับ           
การมีถ่ินพ านักในประเทศผู้รับ           
ประสบการณ์ในการท างานในประเทศถ่ินก าเนิด           
ประสบการณ์ในการท างานในประเทศผู้รับ           
การคงมีอยู่ของสถานะ/การต่อใบอนุญาตในประเทศ
แหล่งก าเนิด 

          

การคงมีอยู่ของสถานะ/การต่อใบอนุญาตท่ียอมรับใน   
ประเทศผู้รับ 

          

การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง-CPD           

การปรับปรุง           
การแก้ไข           
เพ่ิมเติม           
อ่ืนๆ           
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ผก-13   
 ส่วนท่ี 3: การประเมินศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพไทยในภาพรวมในการประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับของ ASEAN  

ประเมิน 5 มากท่ีสุด -----1 น้อยท่ีสุด   

 

สาขาวิชาชีพบัญชี กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเชีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเชีย 

การท าบัญชี           

การสอบบัญชี           

การภาษีอากร           

การให้ค าปรึกษา           

การปรับปรุง           

การแก้ไข           

เพ่ิมเติม           
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ส่วนท่ี 4 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ นามสกุล…………………………………………………………………………………. 

ต าแหน่ง ……………………………………………………………………………………… 

หน่วยงาน…………………………………………………………………………………….. 

ประสบการณ์…………………………………………………………………………………… 

ข้อมูลบริษัท 

บริษัท................................................................................................................................................. 

มีธุรกรรมต่างประเทศ  ประเทศ……………………………………………………………………………… 

ข้อมูล 

 พ.ศ 2555 พ.ศ 2556 พ.ศ 2557 

รายได้รวม/ปี    

สินทรัพย์รวม/ปี    

เงินทุน    
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ผข-2  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพส านักงาน

บัญชี พ.ศ. 2557 (ที่มา: http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=5303) 

ส านักงานบัญชีคุณภาพท่ีผ่านการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  

ตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  

พ.ศ. 2557 และได้รับหนังสือรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีซ่ึงมีก าหนดอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือ

รับรอง  

รายชื่อส านักงานบัญชีคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร  

1 บริษัท อินโฟ แอคเคาน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด  
2 บริษัท ส านักงานบัญชีคราฟท์ จ ากัด 
3 บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จ ากัด  
4 บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานต้ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
5 บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี ทีม จ ากัด  
6 บริษัท ส านักงานจิราภาการบัญชี จ ากัด  
7 บริษัท แอ็คเคาน์ คลับ (ประเทศไทย) จ ากัด 
8 บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชีและที่ปรึกษา จ ากัด   
9 บริษัท ส านักงานบัญชี พี เอส จ ากัด   
10 บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จ ากัด   
11 บริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป จ ากัด 
12 บริษัท ส านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ ากัด   
13 บริษัท ซี.แอล.การบัญชีและกฎหมาย จ ากัด   
14 บริษัท ศรุดา คอนซัลแทนท์ จ ากัด  
15 บริษัท เอสแอนด์เอ ออดิท จ ากัด 
16 บริษัท ยงยุทธ์การบัญชีและบุตร จ ากัด  
17 บริษัท ไพบูลย์กฎหมาย การบัญชี จ ากัด 
18 บริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด 
19 บริษัท เอส.พี.ที. เนตเวอร์ค จ ากัด  
20 บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จ ากัด   
21 บริษัท โปรแท็กซ์ แอคเคานท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด  
22 บริษัท พี.ยู.อินเตอร์ ลอว์ จ ากัด 
23 บริษัท เอส ที เอส แอ็คเคาน์ต้ิง จ ากัด 
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24 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จ ากัด  
25 บริษัท วี แอคเคานท์ จ ากัด 
26 บริษัท ทวีผล กรุ๊ป จ ากัด 
27 บริษัท ส านักงานบัญชีและกฎหมาย เพ่ือน จ ากัด   
28 บริษัท ไพโรจน์พัฒนาการบัญชี จ ากัด  
29 บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร จ ากัด  
30 บริษัท ออพติม่ัม แอ็คเค้าท์ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด   
31 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล บิสซิเนส ซิสเต็มส์ จ ากัด 
32 บริษัท บริการบัญชีและภาษีซิกม่า จ ากัด 
33 บริษัท แอ็คเซิร์ฟ จ ากัด  
34 บริษัท ส านักงานดุลยกิจการบัญชี จ ากัด 
35 บริษัท พี.ดับบลิว.การบัญชีและกฎหมาย จ ากัด  
36 บริษัท เอ๊กซ์เพรส แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด  
37 บริษัท เจ.ทวิน จ ากัด  
38 บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้น จ ากัด  
39 บริษัท เบสโท จ ากัด   
40 ส านักงานณรงค์การบัญชี  
41 บริษัท สกอลาร์ แอคเคาท์ต้ิง จ ากัด  
42 บริษัท สตาร์แอคเค้าต้ิง แอนด์ แทค เซอร์วิส จ ากัด  
43 บริษัท พี.เอ.แอล.เซอร์วิสเซส จ ากัด 
44 บริษัท วี.เอ.ที.ทนายความและการบัญชี จ ากัด   
45 บริษัท ส านักงานบัญชีและกฎหมาย กมลณรงค์ จ ากัด  
46 บริษัท ส านักงานทองทวีการบัญชีและกฏหมาย จ ากัด  
47 บริษัท เอ็น เอส ไอ บิสิเนส คอนซัลแต้นท์ จ ากัด  
48 บริษัท ส านักงานอรอนงค์การบัญชี จ ากัด 
49 บริษัท อุลต้า บิสซิเนส โซลูชั่น จ ากัด 

รายชื่อส านักงานบัญชีคุณภาพในภาคกลาง   

จังหวัดกาญจนบุรี                                                                 
50 บริษัท แสตนด์ดาร์ด เวิร์ลด จ ากัด  
จังหวัดนนทบุรี                                                                     

51 บริษัท วิน แอ็คเคาท์ต้ิง กรุ๊ป จ ากัด 
52 บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทต้ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด  
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53 บริษัท ศุภกาญจน์การบัญชีและที่ปรึกษา จ ากัด 
54 บริษัท เพชรการบัญชี จ ากัด 
55 บริษัท ปังปอน จ ากัด 
56 บริษัท ส านักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จ ากัด 
57 ส านักงาน พี.เอส การบัญชีและธุรกิจ 
58 บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จ ากัด 
จังหวัดนครปฐม                                                                   

59 บริษัท นนท์นวกิจการบัญชีและภาษี จ ากัด 
จังหวัดปทุมธานี                                                                  

60 บริษัท ชัยภัทร์ เคลียริ่ง แอคเคาท์ จ ากัด 
61 บริษัท โอซีที ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด 
62 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิลประพันธ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                  

63 บริษัท เอ.ซี.ที. แอ็คเค้าท์ต้ิง แอนด์ บิสซิเนส จ ากัด  
จังหวัดลพบุรี                                                                      

64 ส านักงานอรณิชาการบัญชี  
จังหวัดสมุทรปราการ                                                         

65 บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
ส านักงานบัญชีคุณภาพในภาคเหนือ 
จังหวัดก าแพงเพชร                                                                          

66 ส านักงานธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร 
67 ส านักงานเดือนฉายการบัญชีและภาษีอากร 
จังหวัดเชียงใหม่                                                                               

68 บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จ ากัด 
69 บริษัท ที แอคเคานท์ จ ากัด 
70 บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 
จังหวัดเชียงราย 

71 บริษัท แอ็ค คอนเซ็ปท์ จ ากัด 
72 บริษัท ธนชัยการบัญชี จ ากัด 
73 บริษัท ฐิติพัฑฆ์ การบัญชี จ ากัด 
จังหวัดตาก 

74 บริษัท ทิพย์ปัญญาการบัญชี จ ากัด 
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จังหวัดพิษณุโลก 
75 ห้างหุ้นส่วนสามัญโปรการบัญชี 
76 บริษัท พิมพ์สวรรค์ธุรกิจการบัญชี จ ากัด 
77 ห้างหุ้นส่วนสามัญ Seed Account 
จังหวัดแพร่                                                                                     

78 ส านักงานวิชชาพรการบัญชี 
79 บริษัท เอกรัฐการบัญชี แอนด์ ลิสซ่ิง จ ากัด 
80 ส านักงานโกอินเตอร์การบัญชี 
จังหวัดอุตรดิตถ์                                                                              

81 ส านักงานบัญชีภาษีอากร เอ.พี. 
82 ส านักงาน ประภัสสรการบัญชี  
ส านักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น                                                                             

83 บริษัท ส านักงานบัญชี โอ.เอ.ซี จ ากัด  
จังหวัดนครราชสีมา                                                                        

84 บริษัท ขจรศรี (การบัญชี) จ ากัด 
85 บริษัท ส านักงานธุรกิจการบัญชี จ ากัด 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

86 ส านักงาน P.N.บัญชี-ทนายความ 
จังหวัดสุรินทร์                                                                                   

87 ส านักงานปารมตีการบัญชี 
88 ส านักงานสุรินทร์บัญชีกิจ 
จังหวัดอุดรธานี                                                                             

89 บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จ ากัด 
จังหวัดอ านาจเจริญ                                                                        

90 บริษัท ส านักงาน เอส วี เอ็น การบัญชีและธุรกิจ จ ากัด 
91 ส านักงานธนกฤษณ์การบัญชี 
ส านักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออก 
จังหวัดจันทบุรี 

92 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส านักงานบูรพาการบัญชี 
93 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตากสินการบัญชี 
94 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิรการบัญชี 
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ผข-6  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

95 ส านักงาน โฮม แอ็คเคานท์ 
จังหวัดชลบุรี                                                                                      

96 บริษัท ซี.เอ.ที การบัญชีและภาษีอากร จ ากัด 
97 บริษัท พี.แอล.เอ.บิสซิเนส จ ากัด 
98 บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ต้ิง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
99 ส านักงานรุ่งนิยาการบัญชี 
จังหวัดระยอง                                                                                      

100 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตากสินการบัญชีระยอง 
ส านักงานบัญชีคุณภาพในภาคใต้ 
จังหวัดกระบี่ 

101 บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จ ากัด 
102 บริษัท ยูพี แอ็คเคาน์เทนซี จ ากัด 
จังหวัดตรัง                                                                                                           

103 บริษัท ซอย 3 แอคเค้าท์ต้ิง จ ากัด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                   

104 บริษัท ชูทองการบัญชีธุรกิจและกฏหมาย 1998 จ ากัด 
จังหวัดพัทลุง                                                                                                       

105 ส านักงานบัญชี สถิตและบุตร 
จังหวัดภูเก็ต                                                                                                         

106 บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี ทีม จ ากัด (สาขาภูเก็ต) 
107 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนซัลต้ิง จ ากัด 
108 บริษัท วีเจ ภูเก็ตการบัญชี จ ากัด  
109 บริษัท เอซี คอนซัลต้ิง กรุ๊ป จ ากัด 
110 บริษัท พรหมเทพการบัญชี จ ากัด  
111 บริษัท พีเอซี ควอลิต้ี กรุ๊ป จ ากัด 
จังหวัดสงขลา                                                                                                    

112 บริษัท เสนอศักด์ิการบัญชี จ ากัด 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                                          

113 บริษัท ธรรมโสภณธุรกิจการบัญชี จ ากัด 
114 สสุภา การบัญชี จ ากัด 
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การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่น ค่า Cronbach's alpha  

รายการข้อค าถามของแบบสอบถาม 
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ผค-2  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

Reliability Statistics 
   

Cronbach's Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 
   

.954 .954 21 
   

      
Item-Total Statistics 

Item-Knowledge Expect 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

KE1 81.3590 127.131 .671 . .952 
KE2 80.9744 130.184 .613 . .952 
KE3 81.3590 126.762 .693 . .951 
KE4 81.1795 129.151 .665 . .952 
KE5 81.3077 127.271 .636 . .952 
KE6 81.2821 125.945 .700 . .951 
KE7 81.2308 126.498 .743 . .951 
KE8 81.2051 127.009 .737 . .951 
KE9 81.3077 128.850 .637 . .952 
KE10 81.2308 128.287 .668 . .952 
KE11 81.3333 125.544 .750 . .950 
KE12 81.2308 123.814 .797 . .950 
KE13 81.6410 122.184 .793 . .950 
KE14 81.1795 126.835 .778 . .950 
KE15 81.3590 126.605 .671 . .952 
KE16 81.4615 126.255 .765 . .950 
KE17 80.9487 129.155 .571 . .953 
KE18 81.4103 127.933 .656 . .952 
KE19 81.5385 127.939 .568 . .953 
KE20 81.5641 127.042 .635 . .952 
KE21 81.5897 123.038 .715 . .951 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การศึกษาความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของอาเซียน  

ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี 
 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์    ผค-3  

Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 
Items    

.909 .912 21    
      

Item-Total Statistics 

Item-Knowledge 
Actual Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

KA1 58.4750 80.461 .565 . .904 
KA2 58.0250 81.461 .563 . .904 
KA3 58.4750 78.615 .709 . .901 
KA4 58.2000 79.190 .575 . .904 
KA5 58.1750 80.558 .602 . .903 
KA6 58.4000 78.144 .712 . .900 
KA7 58.2500 81.269 .554 . .905 
KA8 58.1750 82.353 .485 . .906 
KA9 58.3250 79.302 .603 . .903 
KA10 58.1500 80.233 .615 . .903 
KA11 58.5500 81.023 .557 . .904 
KA12 58.3000 81.959 .615 . .904 
KA13 58.7000 78.831 .639 . .902 
KA14 58.3750 82.651 .460 . .907 
KA15 58.6000 82.246 .476 . .906 
KA16 58.4500 80.254 .762 . .901 
KA17 57.7750 82.794 .372 . .909 
KA18 58.2500 82.705 .352 . .910 
KA19 58.6500 81.721 .416 . .908 
KA20 58.4500 82.869 .350 . .910 
KA21 58.7500 78.910 .539 . .905 
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ผค-4  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 

Items 
N of 
Items    

.929 .930 12    
Item-Total Statistics 

Item-Skill Expect 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

SE1 46.0769 36.494 .632 .951 .925 
SE2 46.1282 35.746 .700 .945 .923 
SE3 46.1795 35.835 .665 .882 .924 
SE4 46.1282 35.799 .694 .765 .923 
SE5 46.5641 35.094 .606 .600 .928 
SE6 46.2308 34.761 .740 .847 .921 
SE7 46.1538 36.344 .632 .712 .925 
SE8 46.4103 35.564 .757 .713 .921 
SE9 46.2051 35.009 .738 .714 .921 
SE10 46.2564 35.248 .733 .797 .921 
SE11 46.3333 35.386 .765 .738 .920 
SE12 46.1282 35.378 .705 .753 .923 
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 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์    ผค-5  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 

Items 
N of 
Items    

.785 .799 12    
Item-Total Statistics 

Item- Skill Actual 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

SA1 33.7500 17.782 .338 .793 .778 
SA2 33.7000 17.036 .416 .804 .770 
SA3 33.7000 16.574 .503 .730 .761 
SA4 33.5750 16.199 .604 .441 .751 
SA5 34.1000 17.426 .197 .154 .805 
SA6 33.3750 16.907 .529 .454 .760 
SA7 33.3750 18.189 .262 .487 .784 
SA8 33.7000 16.574 .641 .688 .751 
SA9 33.5000 16.256 .549 .651 .756 
SA10 33.6750 16.789 .518 .744 .761 
SA11 33.8000 18.062 .363 .491 .776 
SA12 33.1750 16.969 .361 .370 .777 
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ผค-6  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 
Items    

.974 .975 20    
      

Item-Total Statistics 

Item-Characteristics 
Expect 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

CE1 84.8000 115.087 .811 . .973 
CE2 84.7500 114.397 .855 . .972 
CE3 84.7250 115.846 .803 . .973 
CE4 84.8500 118.028 .779 . .973 
CE5 84.7500 115.115 .847 . .973 
CE6 84.9000 116.759 .749 . .974 
CE7 84.7000 120.574 .759 . .974 
CE8 84.9250 119.046 .768 . .973 
CE9 84.7750 120.076 .789 . .973 
CE10 84.8250 119.943 .737 . .974 
CE11 84.8500 118.695 .839 . .973 
CE12 84.9000 116.708 .882 . .972 
CE13 84.9250 119.507 .790 . .973 
CE14 84.8000 120.267 .710 . .974 
CE15 84.9000 116.862 .822 . .973 
CE16 84.8750 117.753 .757 . .973 
CE17 84.9250 117.610 .822 . .973 
CE18 84.9250 115.353 .842 . .973 
CE19 84.8000 116.626 .829 . .973 
CE20 84.8000 114.677 .873 . .972 
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Reliability Statistics 
   

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

   
.966 .966 20 

   
      

Item-Total Statistics 

Item- Characteristic 
Actual 

Scale 

Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 
Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CA1 69.2250 139.512 .779 . .964 

CA2 69.2250 137.051 .846 . .963 

CA3 69.1750 139.020 .791 . .963 

CA4 69.1750 137.174 .856 . .963 

CA5 69.2250 140.281 .738 . .964 

CA6 69.3250 139.507 .704 . .965 

CA7 69.1750 142.251 .790 . .964 

CA8 69.6000 141.272 .688 . .965 

CA9 69.2750 141.692 .679 . .965 

CA10 69.5000 143.487 .616 . .965 

CA11 69.2500 141.115 .784 . .963 

CA12 69.3750 139.010 .837 . .963 

CA13 69.5750 143.071 .676 . .965 

CA14 69.2250 140.794 .711 . .964 

CA15 69.3250 143.097 .684 . .965 

CA16 69.3750 142.548 .745 . .964 

CA17 69.3750 141.317 .821 . .963 

CA18 69.4250 141.789 .746 . .964 

CA19 69.4000 141.836 .746 . .964 

CA20 69.3000 139.036 .816 . .963 
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