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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบัญชี ในสถาน
ประกอบการ จังหวัดนครพนม 2) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางการบัญชีใน
สถานประกอบการ จังหวัดนครพนม และ 3) เพื่อศึกษาความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีในสถาน ประกอบการ จังหวัดนครพนม
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการ
จังหวัดนครพนม จานวน 288 คน เลือกมาโดยวิธีเจาะจง และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา
ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จานวน ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมในการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการ ด้านวิชาชีพบัญชี ในภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อต่อไปนี้อยู่ในระดับมากคือ การปฏิบัติงานทางวิชาชีพที่อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์มาตรฐานใน
การปฏิบัติงานและวิชาการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ส่วนด้านภาษาในภาพรวมมีความ
พร้อมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ารายข้อต่อไปนี้อยู่ในระดับมากคือ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน
การเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาที่ถูกต้องตามหลักภาษา สาหรับด้านกฎหมาย
ในภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อต่อไปนี้อยู่ในระดับมากคือ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการบัญชี การปฏิบัติงานตามกฎหมายภาษีอากร ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ส่วนในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อต่อไปนี้อยู่ในระดับมากคือ
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น และทักษะในการใช้งานทางบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสำคัญ:

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อม, บุคลากรทางการบัญชี, ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

Abstract
The purpose of this study was threefold: First, to examine background factors of the accountancy
personnel in the workplace of Nakhon Phanom Province; Second, to study the knowledge and understanding
in terms of ASEAN Economic Community (AEC) of accountancy personnel in the workplaces of Nakhon
Phanom Province; and Third, to investigate the readiness of accountancy personnel in the workplaces of
Nakhon Phanom Province toward the AEC. Data of this study got from the sample of 288 accountancy
personnel in the Nakhon Phanom provincial area with the purposive sampling technique. Also, a set of
questionnaires that constructed by researcher were employed, and all statistics were applied: frequency,
percentage, and mean. Research findings were as follows. The readiness of accountancy personnel in the
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workplaces of Nakhon Phanom Province toward the AEC. The readiness of accountancy in the workplace
at a high level, they are considered found that at a high level were to; Performance is based on
professional criteria and standards related subjects. Working with transparency accountability. The readiness
for Language at a high level. When it is considered the item to the highest level. The ability for writing in
the coerce as the rules of language. The ability for conversation in the coerce follow the rules of language.
The readiness for Law in a high level. When it is considered the item to the highest level. fund that the
ability worked follow enactment accounting in a high the ability worked follow taxation in a high level,
the knowledge for standard accounting in a high level. The readiness for information technology in a
high level. Considered each choice fund that the solution about information technology basic system in
a high level. Skill in the use of accounting information systems.
.
Keywords: Factors of the readiness, The accountancy personnel, ASEAN Economic Community (AEC)
บทนา
บทบาทและหน้าที่ ของนักบัญชี ถือเป็นส่วนสาคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้องค์กรก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย ดังนั้น
นักบัญชี จึงจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องมี ความ
มุ่งมั่นที่จะนาศักยภาพของตนให้ปรากฏในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ได้รับความสาเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์กร อีกทั้งในยุคปัจจุบัน มีการผนึกประเทศต่างๆ เข้ารวมกันเป็นกลุ่ม ประชาคมเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิด
เคลื่อนย้ายการค้า การลงทุนและ ฝีมือแรงงานที่มีความพร้อมหลั่งไหลเข้าออกได้อย่างเสรี หากในประเทศใดประชาชนยังขาด
คุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการจะได้รบั ผลกระทบเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนาคุณภาพประชากรให้ มีศักยภาพสูงทัดเทียมนานาประเทศเพื่อให้คนไทยสามารถยืนหยัด อยู่อย่างมั่นคง ดังนั้นนัก
บัญชีจะต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาศักยภาพและการดาเนินมาตรการต่างๆ ในการ
เตรียมความ พร้อมของวิชาชีพบัญชีไทยเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และประเด็น การพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพการ
บัญชีของสภานักบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งกาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อผลิต
นักบัญชีมืออาชีพ
จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางการ
บัญชี เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาสถานประกอบการ จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนของหน่วยงานทั้งภาคเอกชน (ผู้บริหารในสถานประกอบการ) และภาครัฐ (อุตสาหกรรมจังหวัด) ในการสร้างเสริม ความรู้
ความเข้าใจ เพื่อจัดการพัฒนาบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการได้มีความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบัญชีในสถานประกอบการ จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของบุคลากรทางการบัญชีในสถานประกอบการ
จังหวัดนครพนม
3. เพื่อศึกษาความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการ จังหวัดนครพนม เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบัญชีในสถานประกอบการ จังหวัดนครพนม ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางการบัญชีในสถานประกอบการ จังหวัดนครพนม และความพร้อมของ
บุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการ จังหวัดนครพนม เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากร
ทางการบัญชีจากสถานประกอบการอาเภอเมือง อาเภอธาตุพนม จานวน 288 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางานด้านบัญชี
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีจานวน 10 ข้อ เป็นการตอบคาถาม ทราบ หรือ
ไม่ทราบ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ความพร้อมของบุคลากรทางบัญชี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชีพบัญชี ด้านภาษา ด้านกฎหมาย
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการกาหนดระดับความพร้อมของการประเมินเป็น 5 ระดับ
เกณฑ์ในการจัดช่วงคะแนนเฉลี่ ย (Best, 1981: 181) และการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของความพร้อม
(Thurstone อ้างถึงใน เพ็ญแข แสงแก้ว, 2542: 91)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดทาวิจัยครั้งนี้ ทาการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อม
ของบุคลากรทางบัญชีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งได้รับข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการ
จังหวัดนครพนม เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากผู้จัดทาวิจัยศึกษาค้นคว้าจากตาราที่เกี่ยวข้อง กับการทาวิจัยตลอดจนเอกสารเผยแพร่
และข้อมูลทางอินเตอร์เพื่อศกึ ษาถึงทฤษฎีแนวคิดและหลักการทางวิชาการ
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ข้อมูลที่ได้รับกลับมาทั้งหมด ถูกนาไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมชุ ดค่าสถิติสาเร็จรูปด้วย
คอมพิวเตอร์ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับผู้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามปัจจั ยที่มีผลต่ อความพร้อมของ
บุคลากรทางการบัญชี เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษาสถานประกอบการ จังหวัดนครพนม จานวน
288 คน ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50
และเป็นเพศชาย จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 มีอายุ 20-25 ปี จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 อายุ
36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.90 อายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.80 อายุ 41 ปีขึ้นไป จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ
14.60 อายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.20 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 53.82
ปริญญาตรี จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 37.85 สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 มีประสบการณ์
การทางานด้านบัญชี 1-5 ปี จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 63.90 ประสบการณ์การทางานด้านบัญชี 6-10 ปี จานวน
89 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 ประสบการณ์การทางานด้านบัญชี 10-15 ปี จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20
ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ ทราบใน
เรื่อง อาเซียนเป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา
คือ ด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ด้านเศรษฐกิจอาเซียน และด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน, อาชีพ ที่แรงงาน สามารถ
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เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี โดยเริ่มต้นมี 7 สาขา ไม่ทราบในเรื่อง ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียน, ปี 2558 เป็นปีที่เริ่ม
รวมตัวกันเป็นทางการ, เป้าหมายของ AEC คือ ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือได้ โดยเสรีและสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรีมากขึ้น, อาเซียน +3 ประกอบด้วย จีน
เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น, อาเซียน +6 ประกอบด้วยกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ+3 และ ออสเตรเลีย อินเดีย
และนิวซีแลนด์, สานักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ผลการวิเคราะห์ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านวิชาชีพบัญชี
รายละเอียด

Mean Std. Deviation

ความหมาย

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลทรัพย์สินขององค์กรที่ตน
3.64
สังกัด

1.342

2. ความเที่ยงธรรมในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่เชื่อถือได้ โดย
3.84
ปราศจากความลาเอียง

1.122

มาก

3. มีทักษะความชานาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพ

3.84

1.073

มาก

4. การไม่นาความลับของกิจการที่ตนเองปฏิบัติงาน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ของตนเอง

3.88

0.922

มาก

5. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

3.94

0.857

มาก

6. การใช้ความรู้ความสามารถ ความชานาญในการปฏิบัติวิชาชีพบัญชีด้วยความเอาใจ
3.79
ใส่อย่างเต็มความสามารถ

0.856

มาก

7. ไม่นาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ที่ตนได้มาจากการปฏิบัติงานวิชาชีพ และ
ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลับขององค์กรที่ตนสังกัดไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ 3.76
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ

0.784

มาก

8. ปฏิบัติงาน อย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง

3.92

0.783

มาก

9. ปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานที่เป็นจริง

3.75

1.004

มาก

10. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียร

3.68

1.037

มาก

11. หมั่นศึกษาหาความรู้และความชานาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
3.67
พัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมอ

1.135

มาก

12. มีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีต่อผู้รับบริการ

3.78

1.129

มาก

13. ปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อ
3.76
ผู้รับบริการ

1.098

มาก

14. ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด
3.58
ต่อองค์กรที่ตนสังกัด

0.970

มาก

15. ปฏิบัติงานทางวิชาชีพที่อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
4.04
และวิชาการที่เกี่ยวข้อง

0.927

มาก

รวมค่าเฉลี่ย

1.003

มาก

3.79

มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านวิชาชีพบัญชีมี
ความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( = 3.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปฏิบัติงานทางวิชาชีพที่อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และวิชาการที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก ( =4.04) ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้อยู่ในระดับมาก ( =3.94) ปฏิบัติงาน อย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวงอยู่ในระดับมาก
( =3.92) การไม่นาความลับของกิจการที่ตนเองปฏิบัติงาน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ของตนเองอยู่ในระดับมาก ( =3.88) ความ
เที่ยงธรรมในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่เชื่อถือได้ โดยปราศจากความลาเอียงอยู่ในระดับมาก ( =3.84) มี
ทักษะความชานาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพอยู่ในระดับมาก ( =3.84) การใช้ความรู้ความสามารถ ความชานาญในการ
ปฏิบัติวิชาชีพบัญชีด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถอยู่ในระดับมาก ( =3.79)
มีความรับผิดชอบตามกรอบ
วิชาชีพบัญชีต่อผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก ( =3.78) ปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและมี
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก ( =3.76) ไม่นาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ที่ตนได้มาจากการปฏิบัติงานวิชาชีพ
และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลับขององค์กรที่ตนสังกัดไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอยู่ในระดับ
มาก ( =3.76) ปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ( =3.75)
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและ
ขยันหมั่นเพียรอยู่ในระดับมาก ( =3.84) หมั่นศึกษาหาความรู้และความชานาญทางวิชาชีพ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมออยู่ในระดับมาก ( =3.67) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแล
ทรัพย์สินขององค์กรที่ตนสังกัดอยู่ในระดับมาก ( =3.64) ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรที่ตนสังกัดอยู่ในระดับมาก ( =3.58) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านภาษา
รายละเอียด

Mean Std. Deviation ความหมาย

1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาที่ถูกต้องตามหลักภาษา 3.80

1.166

มาก

2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา

3.81

1.068

มาก

3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านที่ถูกต้องตามหลักภาษา

3.80

0.911

มาก

4. ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของประเทศในกลุ่มสมาชิก
3.80
อาเซียนได้

0.834

มาก

5. ความสามารถในการเรียนรู้ภาษต่างประเทศด้วยตนเอง

3.72

0.999

มาก

6. ความสามารถในการจัดทารายงานทางการเงินด้วยภาษาอังกฤษ

3.80

0.859

มาก

รวมค่าเฉลี่ย

3.79

0.973

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านภาษา มีความ
พร้อมอยู่ในระดับมาก ( = 3.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนที่ถูกต้อง
ตามหลักภาษาอยู่ในระดับมาก ( =3.81) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาที่ถูกต้องตามหลักภาษาอยู่ในระดับ
มาก ( =3.80)
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านที่ถูกต้องตามหลักภาษาอยู่ในระดับมาก ( =3.80)
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้อยู่ในระดับมาก ( =3.80) ความสามารถใน
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การจัดทารายงานทางการเงินด้วยภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก ( =3.80) ความสามารถในการเรียนรู้ภาษต่างประเทศด้วย
ตนเองอยู่ในระดับมาก ( =3.72) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านกฎหมาย
รายละเอียด

Mean

Std. Deviation ความหมาย

1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี

3.59

1.062

มาก

2. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

3.68

0.996

มาก

3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร

3.57

1.111

มาก

4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

3.62

1.022

มาก

5. ความรู้เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพระหว่างประเทศ

3.62

0.959

มาก

6. ความสามารถในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการบัญชี

3.85

1.021

มาก

7. ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี

3.63

0.932

มาก

8. การปฏิบัติงานตามกฎหมายภาษีอากร

3.81

1.027

มาก

รวมค่าเฉลี่ย

3.67

1.016

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านกฎหมาย มี
ความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( = 3.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
การบัญชีอยู่ในระดับมาก ( =3.85)
การปฏิบัติงานตามกฎหมายภาษีอากรอยู่ในระดับมาก ( =3.81) ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีอยู่ในระดับมาก ( =3.68) ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีอยู่ในระดับมาก (
=3.63) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีอยู่ในระดับมาก ( =3.62) ความรู้เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพระหว่างประเทศอยู่
ในระดับมาก ( =3.62) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชีอยู่ในระดับมาก ( =3.59) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษี
อากรอยู่ในระดับมาก ( =3.57) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด

Mean

Std. Deviation

ความหมาย

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.65

1.088

มาก

2. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

3.75

1.229

มาก

3. ความสามารถในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทั่วไป

3.66

1.099

มาก

4. ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel

3.48

1.168

มาก

5. การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี

3.72

1.207

มาก

6. มี ทั ก ษะในการใช้ ง านทางบั ญ ชี ด้ ว ยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.73

1.079

มาก
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
รายละเอียด

Mean

Std. Deviation

ความหมาย

7. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารเทศ

3.49

1.009

มาก

รวมค่าเฉลี่ย

3.64

1.126

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( = 3.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก
( = 3.75) มีทักษะในการใช้งานทางบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก
( = 3.73) การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี อยู่ในระดับมาก ( = 3.72)
ความสามารถในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทั่วไปอยู่ในระดับมาก ( = 3.66) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับมาก ( = 3.65) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารเทศอยู่ในระดับมาก ( = 3.49) ความสามารถในการใช้
โปรแกรม Microsoft Office Excel อยู่ในระดับมาก ( = 3.48) ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 และเป็นเพศชาย จานวน
111 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 มีอายุ 20-25 ปี จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 53.82 มีประสบการณ์การทางานด้านบัญชี 1-5 ปี จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 63.90
ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ ทราบใน
เรื่อง อาเซียนเป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา
คือ ด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ด้านเศรษฐกิจอาเซียน และด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน, อาชีพ ที่แรงงาน สามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี โดยเริ่มต้นมี 7 สาขา
ไม่ทราบในเรื่อง ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียน, ปี 2558 เป็นปีที่เริ่มรวมตัวกันเป็นทางการ, เป้าหมาย
ของ AEC คือ ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือได้
โดยเสรีและสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรีมากขึ้น, อาเซียน +3 ประกอบด้วย จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น, อาเซียน +6
ประกอบด้วยกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ+3 และ ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์, สานักเลขาธิการ
อาเซียนตั้งอยู่ที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ผลการวิเคราะห์ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านวิชาชีพบัญชี มี
ความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( = 3.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปฏิบัติงานทางวิชาชีพที่อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และวิชาการที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก ( =4.04) ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้อยู่ในระดับมาก ( =3.94) ด้านภาษา มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( = 3.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนที่ถูกต้ องตามหลักภาษาอยู่ในระดับมาก ( =3.81) ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสนทนาที่ถูกต้องตามหลักภาษาอยู่ในระดับมาก ( =3.80) ด้านกฎหมาย มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก
( = 3.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีอยู่ในระดับมาก
( =3.85) การปฏิบัติงานตามกฎหมายภาษีอากรอยู่ในระดับมาก ( =3.81) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีอยู่ในระดับมาก
( =3.68) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( = 3.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก ( = 3.75) มีทักษะในการใช้งานทางบัญชีด้วยระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ( = 3.73) สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล สุมรรคา ระดับความรู้ความเข้าใจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการมีความพร้อมอยู่ในระดับดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก่บคุ ลากรทางการ
บัญชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558
2. เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแก่บุคลากรทางการบัญชีในสถานประกอบการ ควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติม
ภาษาต่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความรู้ความเข้าใจและความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ควรมีการศึกษาความรู้ความเข้าใจและความพร้อมของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีทางบัญชี เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

กิตติกรรมประกาศ
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